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LOCATIES WAAR DE HVC STRAKS WEER ACTIEF IS:

HISTORISCH MUSEUM 

Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Telefoon 010 450 00 80.

DIEF- EN DUIFHUISJE 

Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van
Nederland vertelt op de eerste verdieping de histo-
rie van het voormalige Slot van Capelle en op de
begane grond is er een wisselende expositie. Iedere
tweede zaterdag van de maand geopend van 13.00
- 16.00 uur in de periode april tot en met oktober. 
Toegang gratis.

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS
Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondlei-
ding verzorgen. Ook groepen zijn van harte wel-
kom. De toegang is gratis. 
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag 
en Open Monumentendag.
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HVC bestuur
Voorzitter: Mevr. I.M. Camijn-van Kuler 06 5205 6489
Secretaris: Dhr. H. Leenen 06 8114 8553
Penningmeester: Dhr. E. Steenhouwer 06 8352 4732
Lid en ledenadministratie Mevr. A. Swets 06 3375 5708
Lid Mevr. A. Scheffer 06 5517 5985

Bij de omslag:
Voor de realisatie van een bijzondere gemengde woonbuurt onder de naam Harmonie

worden circa 300 portiekwoningen in de Hoven II gesloopt.
Van de twaalf portiekblokken verdwijnen er tien en worden er twee gerenoveerd.

Foto: Frank Zondervan (2018) HVC Beeldbank.
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen 

zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.



VAN DE VOORZITTER
Na bijna twee jaar balanceren tussen lockdown en
hoop op betere tijden, ziet het er nu naar uit, dat het
gehate en gevreesde virus eindelijk aan het afzwak-
ken is. En dat werd tijd. We verlangen allen naar nor-
malisering.
Zo kan de HVC eindelijk weer activiteiten gaan op-
starten. Het Historisch Museum in het Jan Anne Beij-
erinckgemaal is al de hele maand februari weer open
en we zijn bezig met de voorbereidingen voor een
nieuwe expositie.  Het Dief- en Duifhuisje krijgt een

nieuwe foto expositie en zal vanaf april weer iedere tweede zaterdag in de
maand geopend zijn. De officiële opening is op 9 april om 13.00 uur. Dit is te-
vens de landelijke Museumdag. De mensen van de educatie staan in de start-
blokken om weer aan de slag te gaan. Ook het stamboom café gaat weer van
start in de Vijverhof elke derde vrijdag van de maand. Intern zijn de beeld-
bank, het collectiebeheer en het onderhoud van de buitenruimtes alweer tijden
aan het werk.
Al dit betekent, dat wij, na twee papieren jaren, op donderdagavond 24 maart
weer de normale Algemene Ledenvergadering uitschrijven in de bekende edu-
catieruimte met na afloop het gezellige hapje en drankje. Op de agenda staat,
naast natuurlijk het jaarverslag en de financiële verantwoording, de bestuurs-
verkiezing. Alle vijf bestuursleden zijn reglementair aftredend. Vier zijn her-
kiesbaar. Mevrouw Anna Swets heeft aangegeven haar bestuurstaken na 25
jaar neer te leggen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot het
begin van de vergadering aanmelden bij de secretaris of de voorzitter. 
Op 29 januari 2022 bestond de HVC 35 jaar. En op 25 oktober 1997 was het
Historisch Museum in het Jan Anne Beijerinckgemaal een feit. Oftewel het 25-
jarig bestaan dit jaar. Wij beraden ons nog op een mogelijke viering van deze
twee heugelijke feiten. Ideeën zijn welkom. 

Irma M. Camijn-van Kuler, 
voorzitter

OPROEP
Voor aanvulling en uitbreiding van het bestuur zijn twee algemene bestuursle-
den nodig. De taken zijn met name coördinerend en organiserend. Mensen met
een deskundigheid in marketing, promotie & activiteiten en ook ledenbeheer
worden uitgenodigd te solliciteren, maar ook een achtergrond in erfgoed, on-
derzoek, nieuwe publieksvormen etc. is een welkome aanvulling.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
DONDERDAG 24 MAART 2022
Het bestuur van de Historische Vereniging nodigt u uit voor het bijwo-
nen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 maart 2022 in
de educatieruimte van het Historisch Museum aan de Bermweg 13, Ca-
pelle aan den IJssel. Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

De agenda van deze avond:
* Opening door de voorzitter
* Mededelingen, waaronder eventuele berichten van verhindering
* Jaarverslag 2021 (zie deze Nieuwsbrief pag. 4)
* Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie 2022
* Financieel verslag 2021 en begroting 2022  (zie deze Nieuwsbrief pag. 17)
* Bestuursverkiezing

Van het huidige bestuur zijn alle leden aftredend en herkiesbaar, met uit-
zondering van mevr. Anna Swets.
Kandidaten voor een bestuursfunctie worden verzocht dit kenbaar te ma-
ken aan het secretariaat via info@hvc-capelle.nl. De termijn van kandi-
daatstelling eindigt bij aanvang van de vergadering.  

*  De HVC in 2022
*  Gelegenheid tot het stellen van vragen.

PAUZE
Na de pauze wordt de speelfilm Three First Kisses vertoond, van regisseur
Marnix Keeven en Jeugdthatergroep Quint. Three First Kisses is een uniek
project waarin 25 jongeren en 15 volwassenen in samenwerking met Capelse
(culturele) instellingen een speelfilm hebben gemaakt. 
Zeven jongeren, uit zeven doodnormale Capelse wijken.

Ze zingen, dansen en maken theater. 
En ze worden verliefd.
Die allermooiste, onhandige, onzekere eerste liefde. 
Twee neven op hetzelfde meisje, twee beste vriendinnen op elkaar, verliefd
terwijl je ouders scheiden…

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje
met elkaar na te praten. 

Irma Camijn, voorzitter                                       Huub Leenen, secretaris 
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JAARVERSLAG HVC 2021
De activiteiten in 2021
Openstelling Museum
Het museum aan de Bermweg is slechts geopend geweest als dit binnen de
RIVM-richtlijnen toegestaan en verantwoord was. Er werd een speciale rou-
ting aangebracht om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Te zien was de expositie ‘150 jaar J.A. Beijerinckgemaal’. Dit gemaal speelde
een toonaangevende rol bij de drooglegging van de polder Prins Alexander,
waarin onder andere een uitbreiding van de wijk Schenkel en de wijk Scholle-
vaar zijn gelegen.
De tentoonstelling toont de ontwikkeling van het gebied van veenmoeras tot
polderstad. Panelen met foto’s brengen deze ontwikkeling in beeld en in de vi-
trines liggen vele objecten in relatie tot de droogmaking, het gemaal, de men-
sen en de invulling van het drooggevallen gebied. Een fraaie maquette toont de
polder Prins Alexander in de tweede helft van de 19e eeuw
De gastvrouwen en -heren van het Museum zijn Anna Swets, Arie Nobel,
Koos Bouman, Lila Helberg, Rein en Janneke Kraaij, Charlotte Barto, Else
Lipjes, Corry Vermaat, Nico Giltay en Hans Bolkestein. 
Coördinator is Anneke Scheffer.
Openstelling Dief- en Duifhuisje
Het Dief- en Duifhuisje, het kleinste museum van Nederland, is dit jaar alleen
op 11 september 2021 (Open Monumentendag) geopend geweest, in combina-
tie met de enige rondleiding van dit jaar door het Slotpark.
Te zien was de foto-expositie ‘Roovers in de Oude Plaats’, terwijl op de zolder
als vanzelfsprekend het verhaal van  de kastelen van Capelle werd
verteld. Deze openstelling trok ruim honderd, vooral jeugdige, bezoekers.
De werkgroep Dief- en Duifhuisje: Hans Bolkestein, Wim van den Bremen,
Ruud Kuipers, Corrie Vermaat, Paul Weyling, Cees van Yperen en Aart Zwij-
nenburg. Coördinator Peter Peters nam afscheid, en deze vacature staat nog
open.
Rondleidingen Regentenkamer
De HVC verzorgt de rondleidingen in de Regentenkamer van het Van Cappel-
lenhuis. Op de Open Monumentendag werden goed bezochte rondleidingen
verzorgd.
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De groep rondleiders bestaat uit Adri de Jonge, Marijke Zeijlemaker en Thea
de Hoog en er is een vacature voor de coördinator.
Open Monumentendag/ Kunstmarkt
De Open Monumentendag 2021 heeft kleinschalig plaats gevonden door de
openstelling van diverse monumenten, maar er werd afgezien van de inzet van
de gebruikelijke vervoermiddelen, zoals de varende (zeil)schepen en de paar-
dentram, omdat de RIVM-richtlijn daar niet te waarborgen was. Zoals uit bij-
gaand krantenartikel blijkt, was de dag een groot succes. De Kunstmarkt kreeg
geen vergunning van de gemeente, en vond daarom geen doorgang.
De coördinator van de Open Monumentendag is Irma Camijn.
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Geanimeerde drukte op de Open
Monumentendag bij het Dief- en

Duifhuisje.(foto’s Huub Lakerveld - Het Kontakt/IJssel- en Lekstreek).
CAPELLE • Hoewel de Open Monumentendag dit jaar in afgeslankte vorm
moest plaatsvinden, openden negen Capelse bouwwerken de deuren voor het
geïnteresseerde publiek. Geen uitbundige markten en lezingen zoals in voor-
gaande edities, maar alleen de monumenten in al hun schoonheid. De Histo-
rische Vereniging Capelle (HVC) had een fietstocht van tien kilometer uitge-
stippeld en zo konden Capellenaren optimaal genieten van de monumenten in
hun spreekwoordelijke achtertuin.  
De fietsroute begon bij de Oude Kern van Capelle, bij het Van Cappellenhuis
en de Dorpskerk, die dateert van 1594. De wonderbaarlijke Regentenkamer in
het Van Cappellenhuis was voor de gelegenheid open voor publiek en in de
Dorpskerk klonken de rustgevende klanken van het statige Van Dam orgel. 
Via het borstbeeld van Deltaplanheld Johan van Veen leidde de route terug
over de klinkers van de Dorpsstraat, naar het Dief- en Duifhuisje. Dit laatste
overgebleven deel van het kasteel van Capelle had tijdens de Open Monu-
mentendag een foto-expositie met beelden van het Capelle uit de jaren dertig
tot zestig. Ook konden kinderen hun hoofd door het schavot steken om te er-
varen hoe de dieven vroeger beschimpt en zelfs geëxecuteerd werden.
Ook het Scoutcentrum aan de ‘s Gravenweg en het Jan Anne Beijerinckge-



Beeldbank
De vrijwilligers van de Beeldbank zijn - voor zover dit jaar mogelijk binnen de
RIVM-richtlijnen – verder gegaan met het digitaliseren en het opnemen
in www.capelleinbeeld.nl van het beeldmateriaal uit de collecties van de HVC
en de Gemeente Capelle aan den IJssel en ook foto’s die zijn geschonken door
particulieren. 
In 2021 zijn 1132 nieuwe beschrijvingen van HVC-foto’s (CAPHV) in de
Beeldbank opgenomen. Het aantal foto’s van de HVC die zijn gedigitaliseerd
bedraagt 14.560 stuks, inclusief de foto’s in de 25 gedigitaliseerde albums. De
HVC-collectie bevat verder 90 films c.q. filmfragmenten. Aan de collectie van
de gemeente zijn in het verslagjaar geen nieuwe beschrijvingen toegevoegd.
Het aantal gedigitaliseerde foto’s van de gemeente (CAPGM), inclusief die uit
de 16 gedigitaliseerde albums, bedraagt 7975. Het aantal gemeentelijke films
c.q. filmfragmenten bedraagt 24. De doelstellingen voor verdere aanvulling
konden niet worden gehaald. 
Onderhanden werk is o.a. de opname van de collectie foto’s van Han van Se-
nus en de foto’s van de wijkfotografen. Via de webwinkel komen met regel-
maat bestellingen binnen voor foto’s waarvan de rechten bij de HVC rusten.
Deze foto’s worden na betaling van
kosten digitaal geleverd.
In september schonk de bekende Ca-
pelse fotograaf Henk Goudberg een
collectie van 666 negatieven. Het gaat
vooral om negatieven van foto’s van
de renovatie van Winkelcentrum ‘De
Koperwiek’ eind jaren ’80, foto’s van
de Rivierweg en ‘De Koperwiek’ in
1999 en opnames van de Groenedijk,
Bedrijvenpark Rivium en de Dorps-
straat uit de tweede helft van de ja-
ren’90 van de vorige eeuw. 
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maal aan de Bermweg deden de deuren open voor het publiek. Van de intri-
gerende historie van de polderdrooglegging was het een grote stap naar de
sereniteit in De Hoeksteen en de Pauluskerk, de nummers 7 en 8 op de fiets-
route. Tenslotte was het nog even doortrappen naar Kinderboerderij Klaver-
weide.

Bron: Het Kontakt/IJssel- en Lekstreek

Opgraafwerkzaamheden van het ‘Oude
Slot’ aan het Slotplein. CAPGM-270
1T/M74. Foto collectie Beeldbank.



De werkgroep Beeldbank bestaat uit Bram van Bochove, Eeuwoud Geneuge-
lijk, Cees Hartmans, Rein Kraaij, Hans Rijnders, Anneke Scheffer, Peter Stolk,
en Paul Weyling. De functie coördinator Beeldbank is vacant.
Wijkfotografen
De HVC volgt de ontwikkelingen in Capelle op de voet met een eigen team
wijkfotografen. Dit team zorgde weer voor een toestroom van fotomateriaal
voor de Beeldbank. Het werk van de fotografen kon Corona-proof doorgaan.
De werkgroep bestaat uit Arjan Uitbeijerse, Bert de Leeuw, Philip Hooger-
brugge, John Smit, Dick Meijs en Frans Casteleijn. 
Jos Specht is de coördinator.
Rondleidingen
Er zijn door de Corona maatregelen geen rondleidingen geweest voor de HVC
gidsen.
De rondleidingen worden gecoördineerd door Rob Valk.
Facebook
Op onze Facebookpagina wordt weke-
lijks door Paul Weyling van de werk-
groep Beeldbank een hiervoor gese-
lecteerde en door hem beschreven
foto geplaatst. Dit wordt zeer gewaar-
deerd door onze volgers. De foto met
het grootste bereik was met 9.464 be-
zoeken

De Facebooksite wordt beheerd door Peter Stolk.
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De HVC weet veel volgers, waar-
onder haar leden, maar ook overige
geïnteresseerden, te binden en boei-
en met haar Facebookpagina.
Sinds vorig jaar voegen we een
wervende tekst toe voor geïnteres-
seerden om lid te worden van de
HVC. Dit leidt tot het gewenste re-
sultaat!

2019 2020 2021
Bereik pagina (aantal personen) 111.123 95.368 89.816
Likes op wekelijkse pagina 4.900 5.091 2.984
Reacties/opmerkingen 1.090 1.097 351
Pagina gedeeld 990 729 353



Educatie
In het begin van 2020, toen het corona-virus toesloeg, heeft de werkgroep Edu-
catie in overleg met het HVC-bestuur besloten om tot nader order te stoppen
met de twee waterprojecten en de workshops op en voor scholen. De werk-
groep hoopt in 2022 de activiteiten te kunnen hervatten
Op aanvraag van de OBS Klim-op is op twee locaties een lezing gehouden
over de geschiedenis van Capelle aan den IJssel. Dit in het kader van het Kin-
derboekenweekthema ‘En toen?’. De lezing werd verzorgd door Wim van den
Bremen, geassisteerd door Bob Busse. 
De werkgroep Educatie bestaat uit Wim van den Bremen, Ton van Delft, Co-
bie Eppenga, Nelly en Gert Groenendijk, Ruud Kuipers, Jan Kwakernaak, Ani-
ta Meyer, Kees Molenaar, Arie Nobel, Irja Verweijen, Cees van Yperen, Cor-
rie Vermaat, Johan Witkam, Rob Valk, Anneke Specht, Ans de Koning en Bob
Busse (coördinator).
Stamboomcafé
Het stamboomcafé heeft dit jaar tweemaal plaats gevonden in de Vijverhof.
Het café mag zich in een warme belangstelling verheugen, maar kon o.a. door
de aangescherpte toegangsmaatregelen van de Vijverhof de rest van het jaar
geen doorgang meer vinden.
De werkgroep Stamboomcafé bestaat uit Anna Swets en Anneke Scheffer
(coördinator).
Bibliotheek en Depot
Ook dit jaar is er tussen de lockdowns weer flink wat werk verzet in het depot. 
Er zijn weer aanwinsten te melden: 
1)  drie fotoalbums + losse fotobladen van wijlen Jaap de Gier 
2)  ingelijste pentekening dorp Capelle a/d IJssel met rijm, eveneens van Jaap

de Gier 
3)  pentekening van boerderij ‘s Gravenweg 325, depot HVC 1992-2006 
4)  kistje met 2 borrelglaasjes van de Kuyper (fles bitter ontbreekt), in het

deksel onder glas zeemansknopen van touw 
5)  ijzeren kanonskogel uit de Hollandsche IJssel 
6)  pet model baseball met opschrift ‘s Gravenland team 
7)  twee tasjes ‘s-Gravenland 
8)  NAP bordje 
9)  reglementen, verslagen e.d. van Hoogheemraadschap van Schieland van

gecombineerde polders (nalatenschap Piet Breedijk). 
Aanschaf boeken: 
1)  ‘75 jaar Vrijheid, 75 verhalen’ 
2)  ‘Het koloniale verleden van Rotterdam’ met hoofdstuk over Molukkers in

Capelle.
Het Depot wordt beheerd door Aartje Bernhart (coördinator).
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Markten
Vanwege de afgelasting van alle markten, kon de HVC zich daar dit jaar niet
presenteren.
De werkgroep markten bestaat uit Hans Heere, Arie Heuvelman, Ruud Kui-
pers, Rook van Wijk, Wout van den Heuvel en Anna Swets (coördinator).
Website
De HVC beheert een drukbezochte website die door gemiddeld 50-60 bezoe-
kers per dag geraadpleegd wordt voor informatie over de geschiedenis en de
inwoners van Capelle.  
Bezoekers bekijken 20-30 pagina’s per keer. Alle door de HVC gepubliceerde
artikelen zijn opgenomen op de website. 
De website wordt beheerd door Peter Stolk en Jos Specht.
Organisatie; Bestuur en Verenigingszaken
Bestuur:
Het bestuur bleef onveranderd in de personele bezetting:

Voorzitter Irma Camijn
Secretaris Huub Leenen
Penningmeester Eric Steenhouwer
Algemeen bestuurslid Anna Swets (ledenadministratie)
Algemeen bestuurslid Anneke Scheffer

Alle bestuurders zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur kwam 10 maal bij elkaar, en voerde waar nodig aanvullend telefo-
nisch overleg.
Verenigingszaken: 
Het hart van een vereniging is de Algemene Ledenvergadering, waar het be-
stuur verantwoording aflegt voor het gevoerde inhoudelijke en financiële be-
leid. Het was dit jaar niet mogelijk om verantwoord een fysieke ALV bijeen te
roepen. 
Daarop werd gekozen om het jaarverslag en de financiële verantwoording, in-
clusief de bevindingen van de kascommissie, tijdig naar de leden toe te sturen,
met het verzoek om hun vragen en opmerkingen door te geven voor 1 april.
Daarbij werd expliciet aangegeven, dat geen reactie een impliciete goedkeu-
ring inhield van de verantwoording van het bestuur. Er kwamen uitsluitend
goedkeurende reacties binnen, zodat het bestuur kon concluderen dat de leden
van de HVC instemden met het beleid en de gegeven verantwoording. Daarop
kon bestuur vóór de gestelde termijn van 1 april de verantwoording overleggen
aan de subsidiegever, de gemeente Capelle aan den IJssel.
Buiten de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur contact met de leden
tijdens activiteiten, bezoeken aan het museum, de opening van de jaartentoon-
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stelling, e.a. Veel van die contactmogelijkheden vielen dit jaar weg, hetgeen
door zowel de leden als het bestuur als een gemis werd ervaren. In het voor-
woord van de nieuwsbrief die de leden 4x per jaar ontvangen, richtte de voor-
zitter zich daarom rechtstreeks tot de leden met de hoop op betere tijden.
Het aantal leden is de afgelopen jaren zeer constant gebleven:

2019 2020 2021
Aantal leden per 1 januari 552 544 545
Af: overlijden, verhuizing, opzegging -/- 28 -/- 29 -/- 26
Bij: nieuwe leden +/+ 20 +/+ 30 +/+ 25
Aantal leden per 31 december 544 545 544
Toename/afname -/- 8 +/+ 1 -/- 1

Overleg gemeente
Met de gemeente werd geregeld overlegd over archiefzaken, o.a. voor inspraak
bij de nieuwe Gemeentelijke Archiefnota. We konden onze contactpersoon
Kirsten van Opijnen feliciteren met haar benoeming tot de Gemeentearchivaris
van Capelle aan den IJssel.
De hernieuwde aanbesteding van het archiefbeheer leverde opnieuw VADA
Archieven in Nijverdal als uitvoerder op.
Donatie
De vereniging werd verblijd met
een financiële bijdrage van de
PLUS-supermarkten in het kader
van hun steun aan plaatselijke ver-
enigingen. De klanten van de
PLUS-supermarkten in ’s-Graven-
land en op het Slotplein mochten
bepalen welke verenigingen geld
mochten ontvangen. Wij werden
verblijd met een bijdrage van
€ 1.028,-- die in 2022 een goede
bestemming gaat krijgen.
Vertegenwoordiging: 
De HVC wordt binnen en buiten
de organisatie vertegenwoordigd door het bestuur.
HVC-lid Paul Weyling was op persoonlijke titel betrokken bij de straatnaam-
commissie Unit Grond, Geo & Wonen, afdeling Stadsontwikkeling.
Inspraak:
De HVC werd uitgenodigd om haar visie te geven op (her)ontwikkelingsplan-
nen, zoals de planontwikkeling van het voormalige PTT-gebouw naast het  Jan
Anne Beijerinckgemaal en het museum aan de Bermweg.
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Vrijwilligers
Voor de uitvoering van de taken werkt de HVC met werkgroepen, met een ei-
gen coördinator. In de werkgroepen zijn 60 vrijwilligers actief betrokken bij
een veelvoud aan activiteiten.
Zonder deze vrijwilligers zou de HVC niet kunnen bestaan. Omdat de – met de
gemeentelijke bijdrage voor het stimuleren van vrijwilligerswerk – gebruikelij-
ke activiteiten als het jaarlijkse vrijwilligersuitje en de gezamenlijke kerst-
maaltijd dit jaar geen doorgang konden vinden, ontvingen de vrijwilligers dit
jaar als dank voor hun inzet een kerstpakket, dat enthousiast werd ontvangen. 
De HVC ontvangt van de gemeente een vrijwilligersbijdrage. De verantwoor-
ding voor de besteding, die aan alle vrijwilligers ten goede moet komen, is:

2018 2019 2020 2021
Excursie vrijwilligers 1 1 kerstpakket kerstpakket
Aantal deelnemers 52 52 >50 60

Het organigram per 31-12-2021 is als bijlage toegevoegd.
Stichting Beijerinckgemaal
Met delegaties van het bestuur van de Stichting Beijerinckgemaal is een aantal
malen gesproken over verdere samenwerking tussen de Stichting en onze Ver-
eniging, die beide in het gemaal aan de Bermweg zijn gehuisvest.
De lopende tentoonstelling van de HVC over 150 jaar Jan Anne Beijerinckge-
maal had al tot intensivering van de contacten geleid. Ook het onderhoud van
het pand en terrein wordt al gezamenlijk aangepakt.
De verkennende gesprekken hebben o.a. opgeleverd dat we de educatieve ac-
tiviteiten op elkaar zullen afstemmen, en gezamenlijk zullen aanbieden aan het
onderwijs in Capelle.
Afgesproken is dat we vanuit een organische werkvorm zullen kijken of in de
toekomst verdergaande organisatorische en bestuurlijke samenwerking een
meerwaarde kan bieden.
Inspanningen HVC voor behoud erfgoed en beeldbepalende elementen
De HVC blijft zich inspannen voor het behoud van erfgoed en beeldbepalende
elementen. Ons verzoek om het ING-gebouw als gemeentelijk monument aan
te wijzen werd afgewezen, en de toekomst van dit pand is nog ongewis. In
2021 heeft de HVC, overigens zonder resultaat, geageerd bij de gemeente op
de vervanging van enkele bruggen in het Slotpark door moderne stalen brug-
gen.
Verheugender was het feit dat de inbreng van de HVC in de persoon van Paul
Weyling bij het voorbereiden en samenstellen van zeven gemeentelijke histo-
rische informatieborden in het kader van de Gebiedsvisie Landelijk Capelle
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begin 2022 kon worden gehonoreerd. Daarmee werd een al lang lopend project
afgerond.

ICT- en onderhoud
De HVC is in toenemende mate afhankelijk van haar ICT-omgeving, vooral
voor de Beeldbank, en de daar opgeslagen fotocollectie. Ook het toegenomen
gebruik van gebruikers via de webomgeving vraagt meer van onze hard- en
software. We mogen ons daarbij gelukkig prijzen de deskundigheid voor het
beheer in eigen gelederen te hebben.
De ICT wordt beheerd door Bram van Bochove (ICT), en Peter Stolk (websi-
te en Facebook).
Winkel
De HVC verkoopt eigen uitgaven (boeken en dvd’s) en digitale kopieën van
foto’s van de Beeldbank.
Voorraad en bestellingen worden verzorgd door Eric Steenhouwer en Anneke
Scheffer.
Beheer- en Klussenteam
Zowel de gebouwen als het buitenterrein van het gemaal behoeven regelmatig
onderhoud. Dat was ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van onze eigen
beheerders en het klussenteam. Het onderhoud van het buitenterrein gaat in
goede afstemming met het bestuur van de Stichting Beijerinckgemaal.
Het gebouwbeheer wordt gecoördineerd door Ruud Kuipers. 
Cees van Yperen stuurt het Klussenteam aan, bestaande uit Adri Kok, Wout
van de Heuvel, Désirée van der Poort, Rook van Wijk, Arie Heuvelman en
Rob Valk.
Financieel beleid
De jaarrekening 2021 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van
9 februari 2022, en zal na controle door de kascommissie, worden voorgelegd
aan de Algemene ledenvergadering op 24 maart 2022. De verantwoording is
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Situatie tot april 2021 versus situatie nu. (fotografie J. Kraakman).



als bijlage opgenomen.
De prestaties over 2021 waren tot tevredenheid van de gemeente, en werden –
met aanpassing voor niet gerealiseerde activiteiten als gevolg van de COVID-
pandemie, vastgesteld zonder aanpassing van de al verstrekte subsidie. De aan-
vraag subsidie 2022 werd ook gehonoreerd.
De basis van de subsidieverstrekking door de gemeente Capelle aan den IJssel
wordt gevormd door een aantal prestatieafspraken. In 2020 zijn de prestatieaf-
spraken met gemeente bijgesteld, vooral in kwantitatieve zin. De hieronder ge-
noemde kengetallen geven de resultaten weer van de verschillende activiteiten
in 2020.
Over 2021 zijn aanvullende brieven gekomen van de gemeente over de effec-
ten van het COVID-virus op de dienstverlening en de prestaties, en de moge-
lijke vermindering van de subsidie als activiteiten niet, deels of anders werden
gerealiseerd. Hierover is ook contact geweest tussen bestuur en ambtenaren.
De HVC legt verantwoording van haar prestaties af in dit jaarverslag en de bij-
behorende financiële rapportage, en zal subsidies voor activiteiten die geen
doorgang konden vinden, zoals de Open Monumentendag, terugbetalen met in-
houding van de gemaakte kosten.
Prestatieafspraken:
Tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek met de gemeente, werden de prestatie-
afspraken van het afgelopen jaar geëvalueerd als verantwoording van de sub-
sidie, en werden nieuwe prestatieafspraken vastgesteld bij de subsidieaanvraag
voor het volgende jaar.
Kengetallen (met * gemerkte resultaten zijn rechtstreeks beïnvloed door CO-
VID/RIVM
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Soort 2019 Streef vanaf 
2020

Resultaat 
2020

Resultaat
2021 

Aantal leden 544 550-600 545 544 
Aantal nieuwsbrieven 4 >1 4 4 
Aantal exposities Historisch 
Museum 

2 Minimaal
1 per locatie 

1 (verlengd)* + 
1 Aquapelle 

1 (verlengd)* 
+ 1 Middel-
watering

Aantal bezoeker Historisch Museum 901 Minimaal 800 Aantal niet 
significant* 

800; Aantal 
niet 
significant*

Aantal exposities Dief- en Duifhuisje 2 Minimaal
1 per locatie

0 * 1 

Aantal bezoekers Dief- en Duifhuisje 386 Minimaal 300 0 * 100; Aantal 
niet 
significant*

Openstelling Regentenkamer 1 1 0 * 1 
Aantal bezoekers Regentenkamer 250 Minimaal 200 0 * Aantal niet 

significant*



Uitgaven, exposities en informatie
Nieuwsbrief
Voor leden, donateurs en be-
langstellenden verschenen er
weer 4 HVC Nieuwsbrieven
onder redactie van Jos Specht.
Met bijdragen van Wim van
den Bremen, Frans van Es,
Kees Klomp, Leen Vuijk en
Paul Weyling waarvoor grote
dank.
Uitgaven:
We onderzoeken de mogelijk-
heid om samen met de PLUS-
supermarkten een spaarplaat-
jesboek uit te geven over de ge-
schiedenis van Capelle. De
gesprekken zijn vergevorderd.
IJssel- en Lekstreek
Dit jaar verscheen er maande-
lijks in De IJssel- en Lekstreek
een artikel van de hand van
Wim van Bremen, lid van de
HVC, over bijzondere feiten in
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Aantal bezoekers Regentenkamer 250 Minimaal 200 0 * Aantal niet 
significant*

Aantal deelnemers Educatie 
projecten (afhankelijk van afname) 

395 variabel 100 * 100* 

     
Nieuwe criteria per 2020: bereik en 
prestatie 

    

Website aanwezig ja ja ja 
Facebook aanwezig Minimaal bereik 

110.000
95.368 89.816

Artikelen IJssel-en Lekstreek aanwezig 1 artikel per 14 
dagen

14 artikelen 14 artikelen

Beeldbank aanwezig Toename >400 
HVC-foto’s

156 1132 

  Toename >300 
Gem. collectie

184 Aantal niet 
significant*

Lezingen en/of rondleidingen ja Minimaal 4 0* 4* 
Beheer van Regentenkamer ja ja ja Ja 
Organisatie Open Monumentendag ja 1 0* ja 

 



de geschiedenis van Capelle. Nadat de krant werd overgenomen door Het Kon-
takt is de publicatie gestopt.
Exposities
Expositie Museum 
De HVC heeft de expositie ‘150 jaar J.A. Beijerinckgemaal in het Museum tot
nader order verlengd. 
Het J.A. Beijerinckgemaal speelde een toonaangevende rol bij de drooglegging
van de polder Prins Alexander, waarin onder andere een uitbreiding van de
wijk Schenkel en de wijk Schollevaar zijn gelegen. De tentoonstelling toont de
ontwikkeling van het gebied van veenmoeras tot polderstad. Panelen met fo-
to’s brengen deze ontwikkeling in beeld en in de vitrines liggen vele
objecten in relatie tot de droogmaking, het gemaal, de mensen en de invulling
van het drooggevallen gebied. Een fraaie maquette toont de polder Prins
Alexander in de tweede helft van de 19e eeuw
Expositie Dief- en duifhuisje:
In het Dief- en Duifhuisje was op 11 september de tentoonstelling ‘Roovers in
de Oude Plaats’ op-
nieuw te bekijken.
Deze expositie toont
de fotografische
weergave van de vele
gezichten van de
Oude Plaats zoals
vastgelegd door de
Rotterdamse foto-
graaf Jan Roovers
(1912-2000). 
Vitrines Bibliotheek 
en Vijverhof
In de Bibliotheek en
de Vijverhof zijn dit
jaar permanente vitrines geplaatst met voorwerpen rond onderwerpen uit de
Capelse geschiedenis.
Tentoonstelling Middelwatering
Op uitnodiging van het Huis van de wijk Middelwatering werd een door Jos
Specht samengestelde tentoonstelling ingericht over de wijk Middelwatering in
de jaren 60 en 70. Bron illistratie: IJssel en Lekstreek
De werkgroep Tentoonstellingen bestaat uit Jos Specht, Aartje Bernhart en
Anneke Scheffer (coördinator). Er is een vacature voor de coördinatie van de
tentoonstellingen Dief- en Duifhuisje.
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Organigram van de HVC per 31-12-2021.
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                                              ORGANOGRAM HVC, VERSIE DECEMBER 2021 

Algemene ledenvergadering 

Historische Vereniging Capelle aan den IJssel

Algemeen

Anneke Sche er 

plv. secretaris

Exposi es HM

Anneke Sche er

Exposi es D&DH

vacature

Depot

Aartje Bernhart

Stamboomcafé

Anneke Sche er

Algemeen

vacature

plv. ledenadmin.

Nieuwsbrief

Jos Specht

Rondleidingen

Rob Valk

Beeldbank

vacature

Interne beeldbank

Rein Kraaij

Historisch onderzoek           

vacature

Ledenadmin.

Anna Swets

plv. penningmeester

Markten & 
braderieën

vacature

Penningmeester

Eric Steenhouwer

ICT

Bram van Bochove

Website &      
Facebook

Peter Stolk

Secretaris

Huub Leenen

plv. voorzi er

Educa e

Bob Busse

Beheer musea    

Ruud Kuipers &             
Cees van Yperen

Klussenteam

Cees van Yperen

Voorzi er

Irma  Camijn

Cultuurhistorie

Wim v.d. Bremen

Gesproken 
geschiedenis

Wim v.d. Bremen

Open            
Monumentendag

Irma Camijn

Wijkfotografen

Jos Specht

Regentenkamer

vacature

Kascommissie
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Resultatenrekening 2021

Uitgaven Begroting Werkelijk Inkomsten Begroting Werkelijk

Instandhouding musea 15.250,00 16.323,64 Subsidie gemeente 28.800,00 28.652,00

Organisatie 11.250,00 9.565,87 Contributies 7.000,00 6.757,00

Publieksactiviteiten 10.500,00 5.117,64 Publieksactiviteiten 1.200,00 0,00

Bijzondere lasten 0,00 3.772,80

Reserveringen 4.509,43 Negatief saldo 3.880,38

Subtotaal 37.000,00 39.289,38 Subtotaal 37.000,00 39.289,38

Inkoop 500,00 0,00 Verkoop 1.000,00 1.155,05

Overig 1.000,00 34,90 Overig 500,00 1.280,50

Positief saldo 6.260,68 Bijzondere baten 0,00 3.860,03

Totaal 38.500,00 45.584,96 Totaal 38.500,00 45.584,96

Toelichting resultatenrekening 2021
1. Boven de subtotalen zijn de bedragen opgenomen die behoren bij de prestatieafspraken met de gemeente

    voor het verkrijgen van de jaarlijkse subsidie. Het hierbij horende resultaat bedraagt € 3.880,38 negatief.

    Belangrijkste reden hiervoor is een betaling aan de gemeente inzake ongebruikte subsidie 2020.

2. De overige categorieen staan vermeld onder de subtotalen. Dit saldo bedraagt € 6.260,68 positief.

    Belangrijkste redenen hiervoor zijn een gift en een teruggave van Eneco 

    Het totale jaarresultaat komt derhalve uit op € 2.380,30 positief.

Balans

Debet 31-12-2020 31-12-2021 Credit 31-12-2020 31-12-2021

kas 56,55 73,28 eigen vermogen 17.869,31 22.700,03

bankrekening 2.956,96 4.829,96 res. Publicaties 7.638,83 7.638,83

spaarrekening 35.325,35 40.325,35 res. Exposities 3.000,00 3.000,00

res. Onderhoud/inr.museum 5.000,00 5.000,00

crediteuren 0,00 4.509,43

positief saldo 4.830,72 2.380,30

totaal 38.338,86 45.228,59 38.338,86 45.228,59

Begrotingen 2022 + 2023

Uitgaven 2022 2023 Inkomsten 2022 2023

Instandhouding musea 16.500,00 17.750,00 Subsidie gemeente 30.050,00 30.400,00

Organisatie 11.250,00 10.750,00 Contributies 7.000,00 7.000,00

Publieksactiviteiten 10.500,00 10.000,00 Publieksactiviteiten 1.200,00 1.100,00

Subtotaal 38.250,00 38.500,00 Subtotaal 38.250,00 38.500,00

Inkoop 500,00 500,00 Verkoop 1.000,00 1.000,00

Overig 1.000,00 1.000,00 Overig 500,00 500,00

Totaal 39.750,00 40.000,00 Totaal 39.750,00 40.000,00

FINANCIEEL VERSLAG 2021 - VERKORT



UITNODIGING OPENING EXPOSITIE 
‘DE DIJK, TUSSEN KOUWENHOEK EN ’T SLOT’
Zaterdag 9 april wordt in het Dief- en Duifhuisje om 13.00 uur de expo-
sitie ‘DE DIJK, TUSSEN KOUWENHOEK EN ’T SLOT’ officieel ge-
opend door buitenfotograaf Lex Broere (Alexander 1946). De expositie
toont het werk van Arie Broere (Arie Cornelis, 1885-1962), de grootva-
der van Lex.

Getoond worden tekeningen in een impressionistisch-naïe-
ve stijl, welke in de visuele geschiedschrijving van Capel-
le beslist bijzonder mogen worden genoemd. Arie Broere
heeft hiermee met gevoel voor detail, plekjes en panden
aan de Groenedijk en
de Dorpsstraat zicht-
baar gemaakt die voor
zover bekend nooit
zijn gefotografeerd. 
De getekende herinne-

ringen van deze geboren en getogen Ca-
pellenaar - die de kost verdiende als mees-
ter-plaatwerker op de nieuwbouwwerf van
A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven - zijn daarom van blijvende historische
waarde. De expositie is samengesteld door Paul Weyling.

De kastelen van Capelle 
Op de zolder van het Dief- en Duifhuisje wordt vanzelfsprekend weer het ver-
haal van de kastelen van Capelle verteld. Dus ook dat van het Dief- en Duif-
huisje. Er zijn maquettes en archeologische vondsten te zien.

Openingstijden en rondleiding
Het Dief- en Duifhuisje is geopend van april t/m oktober, iedere 2e zaterdag
van 13.00 - 16.00 uur. Om 14.00 uur kunt u dan ook deelnemen aan een rond-
leiding door de directe omgeving van het Dief- en Duifhuisje en het Slotpark.
Dief- en Duifhuisje - altijd wat te doen - altijd spannend
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25e EXPOSITIE
Op 7 september 2021 bestond het eeuwenoude Dief- en Duifhuisje als klein-
ste museum van Nederland 25 jaar. Een jubileum waar als gevolg van de co-
ronapandemie niet bij kon worden stilgestaan. In die 25 jaar stonden er,
naast de permanente tentoonstelling over de Capelse kastelen, maar liefst 24
exposities in ons plaatselijk icoon dat op 9 oktober 1973 aangewezen werd
als Rijksmonument. Dat betekent dat de expositie ‘De dijk, tussen Kou-
wenhoek en ’t Slot’ als de 25e de geschiedenisboeken ingaat.



OPROEPEN
Voor het Dief- en Duifhuisje zijn we op zoek naar een coördinator, die
zich bezighoudt met het overzicht van de exposities en de roosters van de
rondleiders regelt. 
Ook voor de werkgroepen Regentenkamer; Markten & braderieën; Beeldbank
en Historisch Onderzoek zijn we op zoek naar coördinatoren. 
Daarnaast is iedere uitbreiding van vrijwilligers op het gebied van de beeld-
bank, rondleidingen, ICT, gastheren/gastvrouwen, klussenploeg, onderzoekers
etc. van harte welkom. Naast belangstelling voor de historie van Capelle staat
de sociale samenhang hoog in het vaandel 

Informatie en reactie graag naar de voorzitter en of de secretaris. 
Onze contactgegevens staan in iedere nieuwsbrief!

DWARS DOOR RIJNMOND.
Onze vereniging was
op 25 januari 2022
van 10 tot 13 uur te
gast in ‘Dwars door
Rijnmond’, een pro-
gramma van Radio
Rijnmond dat wordt
gepresenteerd door
Erik Lemmers. 
Aan de uitzending werd
meegewerkt door voor-
zitter Irma Camijn, be-
stuurslid Anna Swets,
Corrie Vermaat en Paul
Weyling. Samen met de
presentator werd in en
om het museum een
rondje gemaakt, waar-
bij ook de machineka-
mer van het Jan Anne Beijerinckgemaal werd aangedaan. Daarna werd een be-
zoek gebracht aan het Dief- en Duifhuisje, het Slotpark en de Oude Plaats,
waar bij het borstbeeld van Johan van Veen op het Raadhuisplein verslag werd
gedaan van de Rampnacht van 1 februari 1953 aan de Ketensedijk en de bouw
van de Stormvloedkering.

Paul Weyling
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FACEBOOK IN 2021
Wekelijks wordt op de HVC-Facebookpagina aandacht besteed aan een
historische foto uit de collectie van de HVC-Beeldbank. In 2021 zorgde
dat voor 89.116 contacten, 2984 likes, 351 reacties en werden de foto’s
353 maal gedeeld. Uit de collectie van de HVC werd de foto CAPHV-
4511 met een bereik van 4496 keer het meest bekeken, terwijl de foto
CAPGM-1053-3 uit de verzameling van de gemeente 9464 keer werd be-
zocht. Dit alles ruim boven het gemiddelde van 1727 over 52 weken.

CAPHV-4511, 12 januari 2021
De dichtgevroren Hollandsche IJssel wordt hier, begin maart 1963, ter hoogte
van de Oude Plaats opengebroken door de sleepboot/ijsbreker ‘Ierland (1954)
van de Nederlandsche Stoomsleepdienst v/h P. Smit jr. De man rechts op de
foto is Piet van Herk (Pieter, 1936), hij en zijn familieleden konden tijdens het
ijsbreken gewoon op het ijs blijven staan. Aan de overkant van de rivier de
scheepswerf van Joh. van Duijvendijk aan de IJsseldijk in Krimpen aan den
IJssel. Op de achtergrond de heftorens van de Stormvloedkering.

CAPGM-1053-3, 2 februari 2021
Zondag 1 februari 1953, in de vroege ochtend na de nacht van De Ramp van
‘53’. Met man en macht wordt gewerkt aan het vullen van de gaten aan de pol-
derzijde van de verzwakte Ketensedijk, waarmee samen met een 800 meter
lange muur van zandzakken aan de rivierzijde van de dijk een doorbraak werd
voorkomen. Goed is te zien dat door het overstromende water ’s nachts grote
delen van het binnendijkse talud zijn weggespoeld. De voorste vrachtwagen,



geladen met el-
ders in de ge-
meente gevulde
zandzakken, is
van kolenboer
Adrianus Twigt
(1900-1958) uit
Schenkel. Nu lig-
gen hier de op- en
afritten van de Al-
gerabrug. 

Peter Stolk en
Paul Weyling
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ONTHULLING HISTORISCHE INFORMATIEBORDEN
Maarten Struijvenberg, wethouder stadsontwikkeling en ruimtelijke or-
dening, en Paul Weyling (HVC) hebben op woensdag 26 januari 2022
aan de Klaas Klinkertkade het historische informatiebord ‘Ringvaart en
Schippersbuurt’ onthuld. 
Met deze officië-
le handeling wer-
den langs de wan-
del- en fietsroutes
in het landelijke
gebied van Ca-
pelle aan den IJs-
sel ook de overi-
ge 7 borden for-
meel openbaar, te
weten: ‘Oude
Laantje/Liefdes-
laantje’, ’s-
Graven weg/ Ka-
naalweg’, ‘Kerk -
laan en station’,
‘De Roode
Leeuw’, ‘Loswal-
len’, ‘gemaal Jan
Anne Beijerinck’
en ‘Scout -
 centrum’.
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RESTAURATIE RIJKSMONUMENT
‘S GRAVENWEG KAN BEGINNEN
Het pand aan de ‘s Gravenweg 325 is een Rijksmonument; een voormalige
boerderij die stamt uit de 19e eeuw. Na verval is het plan opgevat om het pand
in oude glorie te herstellen. Het college laat weten dat op 7 december 2021 is
gestart met ruimte creëren op het perceel, om zo ruimte te maken voor de
bouwketen en materialen om te starten met het funderingsherstel van het Rijks-
monument.

In 2018 was al
een overeen-
komst getekend
door een ontwik-
kelaar uit Zeist
(Hermon Erfgoed
B.V., red.) en de
gemeente, waarin
het voornemen
voor restauratie
en herbouw
stond. 

Hierna is aanvullend onderzoek gedaan door de ontwikkelaar. Het plan is nu
om binnen twee jaar het Rijksmonument en de bijgebouwen volledig te her-
stellen.

Bron: Het Kontakt/IJssel en Lekstreek

In de HVC Nieuwsbrief, nummer 3 najaar 2018 besteedden wij al ruim aan-
dacht aan de plannen van Hermon en de gemeente om het pand volledig te res-
taureren en te herontwikkelen tot woonzorglocatie voor dementerende oude-
ren.

Het artikel ‘s Gravenweg 325 krijgt een nieuwe bestemming is ook na te lezen
op de HVC website onder het kopje Nieuwsbrieven.

Ondertekening van
het koopcontract.
© HERMON 
Erfgoed B.V.
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SCHOLLEVAAR, SCHOLLEVAAR, 
EEN INKIJKJE IN DE GEMEENTELIJKE ROLEEN INKIJKJE IN DE GEMEENTELIJKE ROL

Het verhaal over Schollevaar (De geschiedenis van Schollevaar, HVC
Nieuwsbief winter 2021) van Van den Bremen was boeiend. Alleen kwam
het deel waar het over de nieuwe woonwijk ging, er naar mijn idee wat be-
kaaid af. Als één van de destijds betrokken ambtenaren van deze gemeente,
wil ik juist ook de gemeentelijke inbreng nader belichten. Ik doe dat vanuit
de kennis die ik destijds had als hoofd van de vijf ontwikkelafdelingen die de
gemeente Capelle had opgetuigd teneinde de groeikerntaak uit te doen voe-
ren. 
Die afdelingshoofden waren deels afkomstig uit de gemeente Amstelveen,
waar men de kunst van de uitbreiding met woonwijken als eerder had beoe-
fend. Zelf was ik in 1980 nog een relatief jong broekie met 33 jaar. Maar toch,
mijn opdracht was eigenlijk om deze vijf afdelingshoofden, met een gemiddel-
de leeftijd van 45 jaar, op één rij te krijgen en daarmee productief. Die op-
dracht kwam van het gemeentebestuur. Dat bestuur vond dat deze afdelings-
hoofden te veel onderling ruzieden. Het was de tijd van Burgemeester Van
Leeuwen en de projectwethouders Verwoerd (PvdA) en Breitbarth (VVD). 
Over die onderlinge twist bij de afdelingshoofden kun je kort zijn. Dat was het
natuurlijke proces tussen de vakafdeling Stedenbouw, gesteund door de PvdA

Fto HVC Beeldbank



wethouder, die alles op hoog kwalitatief niveau wilde uitvoeren en de afdeling
met de centen, i.c. het Grondbedrijf, gesteund door de verantwoordelijk wet-
houder van de VVD, die permanent stelde niet zo veel geld te hebben voor al
dat moois. Daarenboven was er de afdeling Woonruimtezaken, die druk doen-
de was om Capelle opgestuwd in de vaart der volkeren op toenmalig 50.000
inwoners te krijgen. De afdelingen Planning/ Onderzoek en Bouw en Woning-
toezicht keken naar dit geweld en deden wat ze moesten doen. 
Toen ik in 1980 bij de gemeente kwam was Schollevaar al een knap eind ge-
vorderd. Er waren daarom zo wat routines. De belangrijkste ging over de
grondexploitatie en dat dan met name om zoveel als mogelijk zgn. locatiesub-
sidie te bemachtigen. Die subsidie was nodig omdat dit soort veengebieden
niet zonder subsidie op een haalbare grondprijs zouden uitkomen.
Begin 1980 was ook de opkomst van de Personal Computer. Die waren er niet
bij de gemeente, maar er was een adviseur op het gebied van grondexploitatie
en die had er wel eentje. En zo werd de heer Antheunissen uit Deventer een be-
grip binnen de gemeente. Dat toneelstuk werd nog wat aangevuld doordat de
PC van Antheunissen met wat moeite verplaatsbaar was. Die nam hij mee naar
Capelle en daar maakten we alle soorten exploitaties, alles met als doel uit te
komen op bijna 10.000 gulden subsidie per woning, een getal waarvan we wis-
ten dat de provincie als subsidiebeoordelaar er akkoord mee zou gaan. 
Om op zo’n getal te komen werden er met name zgn. bovenwijkse voorzienin-
gen meegeteld zoals diverse fietsroutes naar centrum Capelle met ondertunne-
ling van de Abram van Rijckevorselweg. Op een bepaald moment stonden er 5
van die tunnels in het plan. U weet, er ligt er maar eentje, de rest wordt met
verkeerslichten geregeld. Maar ook daarbij wisten we één ding: het waren al-
lemaal voorschotten en je moest nooit definitief gaan afrekenen met de subsi-
diegever. Een andere tactiek was toch wel om de subsidiegever mee te laten
denken. Daartoe werd alle apparatuur ook naar de provincie gebracht en mocht
de verantwoordelijk provincieambtenaar er onder onze leiding wat mee spelen.
Die zei dan dat hij dacht dat het zand in Rotterdam toch goedkoper was dan dat
wij in de exploitatie hadden staan en zie daar, met zijn getal dat we dankbaar
accepteerden, kwamen we net onder de 10.000 gulden. Hoera, exploitatiesub-
sidie goedgekeurd. Zo ging dat. 
Het vermelden waard is nog dat er een bovenwijkse voorziening was bedacht
die best wel overdreven werd gevonden en dat was de Oostelijke Randweg. De
gemeente had eigenlijk nauwelijks het plan om die uiteindelijk aan te leggen,
totdat na gereedkomen van Schollevaar er een telefoontje kwam van toenmalig
minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Kroes, die vroeg wat ze nu met
het gereserveerde geld moest doen, bestemd voor de aanleg van de Oostelijke
Randweg. Toen heeft de gemeente ook maar haar deel opgehoest en is de weg
er toch gekomen. 
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Zoals gezegd was het inwoneraantal voor Capelle toen erg belangrijk en omdat
de subsidie voor de wijk per gerealiseerde woning werd geteld, kwam er zeker
in het tweede deel van de bouw van Schollevaar druk op de aantallen. Schol-
levaar bedacht en ontworpen voor 5500 woningen, telt nu uiteindelijk iets van
8500 woningen.
In het verhaal van Van den Bremen is er de suggestie dat Schollevaar een arm-
lastige exploitatie was.  Dat was zeker niet het geval. Vanaf het begin was
Schollevaar erg rijk. Het resulteerde er in dat destijds niet alleen Schollevaar
werd opgehoogd met zand uit de Zevenhuizerplas, maar ook de volgende wijk
werd meegenomen ten laste van de exploitatie Schollevaar en dat was Schen-
kel-Noord. Dat ging zoals het heet per as. Over de Capelseweg werd een tijde-
lijke brug gemaakt en met de vrachtwagen werd het zand van Schollevaar ook
in Schenkel-Noord  gedumpt. Na het voltooien van Schollevaar was het grond-
bedrijf van Capelle behoorlijk rijk. Spoedig daarna werd op het totaal van ge-
meentelijke rijkdom aardig ingeleverd door de onfortuinlijke grondruil met
Rotterdam, waarbij Zevenkamp als Capels gebied werd geruild tegen Rivi-
um/Fascinatio, de reserves opslokten. Over dat debacle valt ook nog wel wat
anekdotisch te verhalen. 
Tot slot nog een opmerking over het ontstaan van Schollevaar als woonwijk.
Dit omdat de ligging van Schollevaar binnen ons dorp niet echt handig tot een
stedelijke eenheid leidt. Dat heeft te maken met de gebeurtenissen in de jaren
’60. De gemeente wilde toen voortgaan met de uitbreiding van ons dorp naar
het oosten en het noorden. Het oosten heeft ons Oostgaarde gebracht, maar
voor de noordelijke uitbreiding wilden men het gebied ’s Gravenweg en Berm-
weg plat walsen en daar nieuwbouw plegen. Als voorbereiding werden zelfs
alle huizen langs de ‘s Gravenweg aangekocht of onteigend.
De bewoners van de ’s Gravenweg hebben zich tegen deze snode gemeentelij-
ke plannen dusdanig verzet dat die plannen via de Raad van State succesvol
om zeep werden gebracht. Wat nu, dacht men op het gemeentehuis, daar er
ook al een stadspark aan de rand van de gemeente in aanleg was. Toen bleef op
de kaart alleen het gebied Schollevaar over en zijn wij een dorp met een heel
groot park in het midden.
Hoe het allemaal is geworden valt te relativeren. Ieder heeft zo de eigen erva-
ring en mening en er is altijd ruimte voor verbetering, maar zo zijn een paar za-
ken, alles als mijn persoonlijke herinnering, destijds gelopen.

Wim Rijkaart van Cappellen

HVC Nieuwsbrief voorjaar 2022 pagina 25



DE ‘NETHERTON’
Bij mijn grootouders hing op een prominente plek in de woonkamer een
olieverfschilderij van een driemastschoener, die met een stevige bries in
de zeilen en onder voortjagende wolken door een woelige zee koerste.
Omdat er geen naam op de boeg stond, vertelde opa aan wie ernaar
vroeg dat het ging om de ‘Netherton’. Een zeilschip waar hij als 20-jari-
ge ijzerwerker op de nieuwbouwwerf van Vuyk trots aan had meege-
bouwd. 

Mijn grootouders kregen het schilderstuk bij een huwelijksjubileum, waarmee
een hartenwens van opa in vervulling ging. Prachtig vond hij het! Oma echter,
geboren en getogen aan de ’s-Gravenweg, vond het minder. Zij, als dochter
van een poldervisser, had liever een polderlandschap gezien.
De ‘Netherton’
De ‘Netherton’ werd onder bouwnummer 384 gebouwd op de nieuwbouwwerf
van A. Vuyk & Zonen aan de Dorpsstraat. Dit voor rekening van Job Brothers
& Company Limited, een bedrijf dat gevestigd was in Liverpool (Engeland) en
St. Johns (Newfoundland) en zich bezighield met het verwerken en met eigen
schepen exporteren van onder andere gedroogde kabeljauw, haring, zalm,
kreeften en levertraan. De 631 ton grote stalen driemast-motor-schoener was
48,8 meter lang en 9,15 meter breed, had ‘een lang gerezen achterdek’ en was
getuigd als driemastschoener met stengmasten. 

Verder kreeg de ‘Netherton’ als hulpwerktuig een tweetakt dieselmotor met 4
cylinders van 150 pk, die werd geleverd door John I. Thornycroft & Company
Limited, welke firma was gevestigd in Woolston (Southampton) aan de zuid-
kust van Engeland. Verantwoordelijk voor het ontwerp van de ‘Netherton’ was
de 16-jarige Cor Teeuwen (Cornelis, 1895-1968), een zoon van de Jan Teeu-
wen (1869-1955) die bij Vuyk werkzaam was als meesterknecht (bedrijfslei-
der).
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Cornelis Teeuwen
Aardig te vermelden is dat de ambitieuze Cor Teeuwen enige jaren later Vuyk
verliet voor een baan als inspecteur bij de Rotterdamse rederij NV Van Nievelt
Goudriaan & Co’s Stoomvaartmaatschappij, waarna hij in 1925 in dienst trad
van de NV Scheepswerf H. de Hoog in Rotterdam-Delfshaven. Deze uit 1730
stammende werf kwam in 1937 in het bezit van de familie Teeuwen en onder
directie van Cor. In 1946 kocht de NV Scheepswerf H. de Hoog, de als vijan-
delijk vermogen door de Staat der Nederlanden in beslag genomen werf van
Marckmann aan de IJsseldijk, die per 1 januari 1947 de naam Ysselwerf kreeg.
Cor Teeuwen werd directeur. Zijn broers Leen (Leendert, 1896-1982) en Gijs
(Gijsbert, 1898-1991), tot dan werkzaam bij Vuyk, werden aangesteld als ach-
tereenvolgens directeur/bedrijfsleider en directeur/hoofd administratie.

Terug naar de ‘Netherton’
De kiel van de schoener werd gelegd in juni 1911, waarna het zeilschip op vrij-
dag 6 oktober 1911 te water kon worden gelaten en aan de afbouwkade afge-
meerd. Onmiddellijk na de stapelloop werd op de vrijgekomen helling de kiel
gelegd voor het stoomschip ‘Rap’ van de N.V. Stoomvaart Reederij ‘Baltic’,
die onder bouwnummer 392 kort daarna werd overgenomen door de N.V.
Houtvaart, één van de drie trampvaartrederijen van het van oorsprong carga-
doorsbedrijf Vinke & Co, die de vrachtvaarder de naam ‘Waal’ gaf. Wanneer
de ‘Netherton’ werd opgeleverd is niet exact bekend. Zeker is wel dat drie-
mast-motor-schoener achter de sleepboot ‘Oostzee’ van L. Smit & Co op 2 de-
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De ‘Netherton’ afgemeerd aan de afbouw-
kade van de nieuwbouwwerf van Vuyk aan
de Dorpsstraat. Foto: collectie HVC-

Beeldbank.

De ‘Netherton’ in 1925. Locatie: Queens
Lake, Labrador, een schiereiland in de

provincie Newfoundland (Canada). Foto:
Job Photograph Albums, met dank aan
Kees Noevers van het Nationaal Sleep-

vaartmuseum in Maassluis.



cember 1911 uit Rotterdam vertrok naar Southampton, waar bij Thornycroft &
Company de motor zou worden ingebouwd en het transport op 4 december
1911 aankwam. Wanneer de ‘Netherton’ vanuit Southampton de oversteek
maakte naar thuishaven St. Johns werd niet gevonden. Ook over hoe het verder
met de in Capelle gebouwde driemast-motor-schoener ging is niets bekend,
hetzelfde geldt voor het schilderij van opa en oma dat eveneens niet meer kon
worden getraceerd.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Ger Mulder en Paul Weyling. ‘Verdwenen Scheepshellingen (2005).
- Scheepvaartberichten, december 1911.
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HET WATER GEEFT EN NEEMT
De geschiedenis van Capelle aan den IJssel is verbonden met het water.
De HVC heeft een handzaam
boekje over die geschiedenis
samengesteld.
In een losse stijl geschreven en
bijzonder aantrekkelijk geïllu -
streerd, is het boekje geschikt
voor jong en oud.
De beschrijving van de ge-
schiedenis van het water in Ca-
pelle start in de 11e eeuw, voert
ons langs de ontwikkelingen tot
de dag van vandaag en bespreekt de uitdagingen die ons in de toekomt te
wachten staan. Bovendien is een wandeling opgenomen die de lezer voert
langs de belangrijkste waterpunten langs de Hollandsche IJssel.
Het boek is te bestellen in de webwinkel Prijs € 9,95 per exemplaar;
De ledenprijs is € 7,95 Geef aan dat u lid bent bij uw bestelling.
ISBN nr. 978-90-76217-29-4 € 9,95, voor leden € 7,95

Voor alle leverbare boeken 
ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel

   

Inspiratieboekje over het water in Capelle aan den IJssel  
voor jong en oud met bijpassende wandeling.

Het water geeft en neem
t

Het water geeft en neemt
Historisch Capelle aan den IJssel en Dr. Ir. Johan van Veen

Beleef het water! 
Ga voor een excursie in het historische Capelle aan den IJssel naar www.hvc-capelle.nl 

Dit boekje is een uitgave van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
in samenwerking met Stichting Blauwe Lijn, 

het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en gemeente Capelle aan den IJssel



HISTORISCHE VERENIGING CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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AVW 
Vakpers

ExpositieExpositie
150 jaar150 jaar

J.A.Beijerinck-J.A.Beijerinck-
gemaalgemaal

Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel      
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

Onze 
exposities .....

..... zijn een bezoek meer
dan waard

Dief- en Duifhuisje     Nieuwe Laan 11 
2902 BW Capelle aan den IJssel

www.hvc-capelle.nl   -   info@hvc-capelle.nl

Foto-expositie 2022:

‘DDee ddiijjkk ttuusssseenn

KKoouuwweennhhooeekk eenn’tt SSlloott’

in het kleinste museum 

van Nederland

Open 13 - 16 uur

elke 2e zaterdag van april t/m oktober

Toegang gratis


