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GEACHTE LEDEN,
Het werd tijd, het nieuwe kwartaalblad is weer voor U beschikbaar
gekomen.
Ik denk dat het goed is om even terug te blikken over 1988. Te
zien valt een groei in het ledenbestand van 5~. Deze groei verta
len wij als positief en we denken dat leden het werk zoals door de
Historische Vereniging gedaan, waarderen. Bij deze wiL ik ook alle
werkgroepleden en bestuursleden hartelijk danken voor de grote in
zet en ijver die zij in 1988 als vrijwilliger voor de Historische
Vereniging hebben getoond.
Nog belangrijker is het te kijken naar de toekomst. We gaan er in
1989 weer een aktief jaar van maken. Binnen het bestuur zijn we
bezig een beleidsplan 1990 tot en met 1994 op te stellen. We wil
len dit op de ledenvergadering van 6 juni aanstaande presenteren.
Om dit tijdig te kunnen doen zult u over een maand het nieuwe kwar
taalblad ontvangen. Daarnaast hebben we nog vele andere plannen,
maar die kunt u dan in ons concept-beleidsplan lezen.
Ter versterking van het bestuur is de heer E. Barzilaij (op dit mo
ment nog als adviseur) werkzaam voor de Historische Vereniging. We
hebben goede hoop dat zijn creatieve inbreng u en ons verder zal
stimuleren tot nieuwe en positieve daden.
We zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers die op een of andere
manier werk voor de Historische Vereniging willen doen. De groot
steprioriteit voor 1989 en 1990 zal zijn het afronden van het pro
ject inventarisatie oude panden Capelle aan den IJssel.
Tenslotte hoop ik dat u het jaarboek 19t18 met plezier gelezen
heeft. Heeft u dit boek nog niet? Bel dan I~n van de bestuursleden
en wij zorgen dat u voor! 10,-- dit boek in de bus krijgt. Als u
straks als lid van de Historische Vereniging geen complete serie
heeft, gaat dat ten koste van de kwaliteit van uw bibliotheek.
Ik hoop dat u met minstens evenveel plezier de aktivitelten van de
Historische Verenigin~ zult volgen en uw familie, vrienden en ken
nissen enthousiast zult maken voor onze RVC.
De voorzitter,
A.I. Klaver
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EEN PREDIKANT IN HET VERZET
Jan Kara werd op 2 juli 1903 in Schoonhoven geboren. Na zijn huwe
lijk met Johanna Itjeshorst werd hij godsdienstonderwijzer in de
Hervormde Gemeente van Brandwijk. Na verloop van tijd vertrekt het
echtpaar met drie kleine kinderen naar de wijk Keeten (nu Capelle
West) in Capelle aan den IJssel. Daar wordt ds Kara voorganger bij
de Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag.
Op zekere dag krijgt hij problemen met het bestuur van de Evange
lisatie. Dit leidt tenslotte tot het vertrek van de voorganger.
Met een aantal hem trouw gebleven gemeenteleden sticht hij een
nieuw kerkverband: de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Capelle.
De oude boerderij met woonhuis aan de Nijverheidstraat 55 worden
gekocht. De boerderij wordt omgebouwd tot kerk; het woonhuis tot
pastorie.
Van dit moment af gaat ds Kars een dubbele rol spelen. namelijk die
van herder en leraar van een eigen gemeente en die van vader van
een heel nieuw gezin: een dertigtal in Keeten gestationeerde gemo
biliseerden van het Nederlandse leger behorende tot de Luchtafweer
(afdeling Zoeklichten). soldaten met een zoeklicht en een afluis
terapparaat om vliegtuigen op te sporen, zowel overdag als 'a
nachts. Het waren de woelige dagen van de algehele mobilisatie in
1938. De soldaten worden liefderijk opgenomen in het kerkgebouw.
Voor goede ontspanning en legering wordt zorggedragen en alles
wordt in het werk gesteld het gemis van de huiselijke haard zoveel
mogelijk te vergoeden.
In de vroege morgen van 10 mei 1940 komt de climax. als het leger
van Adolf HitIer met het moderne Duitse oorlogsmaterieel ons land
binnenvalt. :Bij het eerste alarm zijn de soldaten hun bed uit, kle
den zich aan, pakken hun geweren en rennen tegen de dijk op. Uit
het oosten klinkt vliegtuiggeronk. Het zijn 12 Heinkel-watervlieg
tuigen met elk 6 commando's. Zij zijn bezi~ met de landing op de
Maas om zo snel mogelijk de bruggen in Rotterdam in handen te krij
gen. Ook Kara rent de dijk op - in zijn lange onderbroek en gewa
pend met een geweer - en hij roept: "Schieten, schietenl". Er wordt
geschoten. Maar wat haalt het uit? Alsof er niets gebeurd is, gaan
de Heinkels rustig door met de landing. Na vijf da~en is het voorbij.
Voorbij? Nu begint het pas! En hoe! De 30 soldaten overleven het.
maar vier jonge kerels uit Capelle aan den'.IJsa~1 sneuvelen. aet
zijn: Jan van der Sohelling, Teunis Jongeneel. Hendrik van Gorkum
én Cornelis :Butter. Hun ouders krijgen het bericht. De ontsteltenis
en de verslagenheid in het dorp zijn groot. Ook in de pastorie.
wa~r de familie Kara woont. Na een gesprek met de families van de
gesneuvelden wordt bealoten om de jongens in Capelle aan den IJssel
te laten herbegraven. Een comit~ wordt opgericht ter voorbereiding
van die plechtigheid. Da Kara wq~dt voorzitter en zijn rechterhand
is de heer Wegeling. eigenaar van ~egelingB drukkerij in CapelleWest. Het comit~ bestaat uit nog zes peraohen.
.
Na de droeve plechtigheden tijdens de herbegrafenis van de vier ge
sneuvelde Capelse soldaten wordt doo~.hetcomit~ het .initiatief ge
nomen een waardig gedenkteken op hetgra:f..geplaatst· tekrijg~m. Op
12 oktober 1940 wordt tijdens een besloten plechtighe,i.do'J} de be
graafplaats aan de Nijverheidstraat het monument overged~agen aan
het gemeentebestuur. Op het monument komen de gegevens van de vier
gesneuvelde soldaten voor en de namen van de leden van het comitl.
Vanaf het begin is ds Kara er van overtuigd dat "Nederla~d zal her
rijzen en dat daarvoor in het geheim maatregele~ moeten worden ge
troffen. In een gesprek met zijn broer. Johan· zegt hij: "Daar moeten
wij iets aan doen, die moffenbende moeten we ons land weer uit wer

ken". Zijn broer vindt het
onbegonnen werk, maar Kars
is vastbesloten: "Al zal het
mij mijn leven kosten; ik
zal alles doen wat in mijn
vermogen ligt".
De macht der bezetting en
onderdrukking wordt voel
baar. De bezetter neemt al
lerlei maatregelen om te
trachten de Nedè*ianders
voor zich te winnen~ Het
werkt allemaal averechts.
Vooral als bekend i~';dat de
joden het eerste.~~ohtoffer
worden. In die tijd"is het
in de pastorie een komen en
gaan van mensen die er nooit
eerder waren geweest. Zo be
gint Kars zijn werk als ver
zetsman. 'sAvonds komen er
joden, '~e slapen bij de kin
deren··Kars····en vertrekken
tB morgens vroeg weer via
germproviseerde ontsnap
pingsw~,~n naar Zwitserland
en Spànjè. Nadat de Leeuwen
garde !è opgericht, sluit
Kars zich daarbij aan in
1941. De Leeuwengarde was
een organisatie, die over
het gehele land vertakt,
zioh bezighield met spionna
ge en sabotage. E~n van de
grootste prestaties in dit verzetswerk door ds Kare is wel het in
brand steken van een grote loods vol met materiaal van d~ Duitse
weermacht in het Westland. Het gaat goed, totdat de Duitsers gele
genheid krijgen om een verrader te laten infiltreren in de groep.
Tijdens de Paasvakantie van de familie Kars in Schoonhoven bij
schoonmoeder Itjeshorst in de Lopikerstraat 26 wordt op tweede
Paasda~, 9 april 1942, 's morgens om 6 uur aangebeld. Twee Gestapo
lia'den in burger verzoeken Karos met hen mee te gaan. "Verraden",
flitst het door Kars heen. In Schoonhoven vinden ze niets. Dan naar
Capelle aan den IJssel. Kars ziet nog kan,a.iemand ongemerkt opdracht
te geven naar een bepaalde persoon in'Capelle te telefoneren: Laat
onmiddellijk de geweren die in de kerk onder de preekstoel verborgen
liggen, ophalen! Als ze bij de pastorie aankomen, moet Kars de deur
openen. Het huis en de kerk worden van boven tot onder doorzocht.
Kars wordt met rust gelaten. Bijmaakt van de gelegenheid gebruik
om achter het orgel te gaan zitte;nèn zo lang het onderzoek duurt
het Wilhelmus te spelerf ,en te zfng~rï. Niets wordt gevonden en Kara
wordt verzocht mee te gaan naar Scheveningen.
Vanuit zijn cel, die naast die van een pastoor ligt, houdt Kars om
beurten met deze geestelijke een preek en/or toespraak tot zijn me
degevangenen. Op een keer wordt hij hierbij betrapt door ~~n van de
bewakers. De bewaking bestond uit S.S.-lieden. De bewaker belooft
Kars als straf, dat Kars het drie dagen buiten warm eten zal moeten
stellen. Hierop antwoordt Kars "dat dit goed is en hij het dan maar
tussen God en zijn ziel moet verantwoorden". Het resultaat is dat

de straf niet doorgaat.
Op 18 juli wordt ds Kara met 364 anderen op transport naar Amers
foort gesteld. Kars is hier zeer verheugd over, wat vooral met het
oog op zijn gezondheid wel te verklaren is. In het concentratiekamp
preekt hij als de gelegenheid zich voordoet, ook al zijn er weinig
toehoorders.
Op 1~ november wordt hij naar de Utrechtse Weermachtsgevangenis o
vergebracht. Drie dagen qaarna begint het proces tegen de Leeuwen
garde. Tijdens de verhoren leggen de Duitsers een dossier aan van
82 bladzijden. Op 21 november luidt de uitspraak: Doodstraf voor
~~ leden van de Leeuwengarde op grond van spionnage, sabotage en
vijand-begunstiging. Aan een dertiental wordt gratie verleend. deze
bestaat uit 15 of meer jaren tuchthuisstraf.
In Capelle aan den IJssel is de ontsteltenis groot als bekend wordt
dat ds Kars bij de ter doodveroordeelden behoort. Uit alle kringen
en lagen van de bevolking worden bij de instanties verzoeken tot
gratie ingediend. Het heeft niet mogen baten.
Op 29 december wordt de hele groep veroordeelden in gesloten vracht
auto's naar de Leusderheide vervoerd. Op de Leusderheide staat een
huis met achter in de tuin een hoge stenen muur. Op de middag van
die 2ge decemberhöort de bewoner van het huis vrachtauto's aanko
men. Hij weet achter enkele bosjes te kruipen waar hij alles kan
zien wat zich zal gaan afspelen. Alle ter dood veroordeelden worden
achter de muur in een rij opgesteld. Kars is de laatste. Als de
moordenaars zich opstellen om hun lugubere werk uit te voeren,
roept Kars zijn vrienden bemoedigende woorden toe en gaat daarna
het Wilhelmus zingen. E'n voor één worden zij gefusilleerd. Kars
zingt totdat ook hij - als laatste - wordt getroffen en zijn mond
voor altijd zwijgt. De onbekende toeschouwer blijft kijken. De
Duitsers begraven hun slaohtoffers ter plaatse.
Op 6 januari 1943 krijgt de familie Kars bericht dat het vonnis is
uitgevoerd.
Wanneer de bevrijding in mei 1945 een feit is, zoekt bovengenoemde
toeschouwer kontakt met mevrouw Kars. Zo komt men er achter waar
de vermoorde Leeuwegardisten begraven zijn. Ook de zoon van de toe
schouwer was door de Duitsers opgepakt. Als men op aanwijzingen
van de onbekende het massagraf opent, is de eerste die gevonden
wordt zijn zoon. Mevrouw Kara herkent verschillende kledingstukken
en delen daarvan als zijnde van haar man. In zijn jas bevindt zioh
een kalenderblad van 29 december 1942, bedrukt met een meditatie
over psalm 64 vers 11.
Op.~O november 1945 is zijn stoffelijk overschot bijgezet in het
familiegraf te Sohoonhoven, in mei 1918 wordt het herbegraven op
het ereveld in Loenen op de Veluwe.
Voor ds Kars geldt: "Den Vaderland getrouwe, Bleef hij tot in den
dood". Laten wij nooit vergeten dat onze vrijheid en bevrijding
duur werden betaald.
NB: Dankzij de medewerking van mevr. Janie Bonte-Kars hebben wij
de gelegenheid gekregen een aantal brieven in te zien en te kopi~
ren, zodat we ons een beeld konden vormen van datgene wat gebeurde
tussen de arrestatie van ds Kars op 9 april 1942 en zijn terecht
stelling op 29 december 1942.
M. Visser/Ev.A. Obbes
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Kwartaalblad 4 1988 (A4-formaat, blz. 55/64)
De Geschiedenis van de brandweer Krimpen aan de Lek
1723 - 1988
Van Cortland tot Zuidplaspolder, door Adri den Boer, u1tg.
januari 1981 door Rhiwa-Hartomex bv
Bibliografie van Nieuwerkerk aid IJssel, een overzicht van
meer dan 100 boeken en tijdschriftartikelen
De Schatkamer, regionaal-historisch-tijdschrift'voor Bos
koop, Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeu
wijk en Waddinxveen. jaargang 1 (1986-1987) aflevering 3
(juni 1987), Themanummer: voor en na 1187
.

NOG WAT J'AMILIE-ARCHIEJ' LANS
Ik heb nog twee stukken voor u uitgezocht en getranscribeerd. Dit
keer zijn het stukken die betrekking hebben op Capelle aan den IJs
sel. Hopelijk heeft u net zo veel plezier bij het lezen er van, als
ik had bij het overtypen.
.
Ev.A. Obbes
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Nyever Wij Willem Romeijn S(ubstituu}t sohout, Cornells Rengers, en
Jan willems(oon) Vonok, schepenen in den ambagte van Cappelle op
dtijesèl 01rconden dat voor ons gecompareert is, Cornelis Jans{oon)
van der Pols onsen inwoonder, weduwenaar en geinst1tueerde erfge
n(aam)
van Cornelia andriee Timmer, dewelcke bekende bij dese, wel en
Deugdelijek schuldig te aijn, aen den Diaoonij armen alhier, ofte
haar
regtverorijgende, een Zomme van twee hondert gulde, tot XL grooten
tstuck, spruijtende ter zake van Deugdelijoke, geleende, en aenge
telde
pen(ningen), die hij bekende ontfangen te hebben, uijt handen van
willem willems(oon)
Hoogendijck en Dirck willems(oon) vonok regerende Diaconij arm
,
m{eeste)ren
alhier, renunchierende derhalven de exceptie van ongetelde gelde,
hem houden.de van den effecte vandien, ten vollen onderregt, van
welcke
Zomme, den Comp(aran)t belooft tot intresse te betalen jegens vier
gulde van ider hondert int Jaar, ingan~ nemende met heden dato de
ses,
800 dat het eerste Jaar intrease, omgecomen en v(er)schenen sal
sijn,
op den 19 april 1705 en BOO voorts, van Jare tot Jare, ter effeo
tueele
voldoeninge en aflossinge toe tgunt den Comp(aran)t bij v(er}manin
ge ten allen tijden
gehouden is en oock v(er)mag te doen, Tot naarcominge vant selve,
v(er)bint
en v(er)hijpotequeert hij Comp(aran)t epeoialijck de geëgte helft
van een huije,
en erve bepotinge en beplantinge staende opt dorp alhier (daarvan
andries andries{soon) de wederhelft
comt en met hem nog onverdeelt) streekende int geheel van den eijgen
van Isaacq van Zanden cum suis af Zuijt op tot Dirck timmer cum suis
toe, belent
ten oosten Cara Koevoet, ten westen ingetje brouver, Item nog de
helft
van een boomgaartje, gemeen als vooren, gelegen uts(upra} streckende
vande booaemcade af, Zuijt op tot den eijgen van hem selfs toe, be
lent ten
oosten den voorn(oemde) van Zanden, cum suis, ten vesten als vooren
en
voorts generalijck Zijn Comp(aran)ta perRoon, en verdere goederen
onderwerpende
de selve ten bedwangh van alle heere, hoven, regters en regteren en
specialijck den hovevan hollandt, In oirconde get(eekent) den 19
april 1704
w. Romeijn
Gemerckt bij
In kennisse van mij
Cornelis Rengerse
Jan + Willems
W. Romeijn
Vonck
Links onder staat:
fol(io) 78 v(er)so
pen(ning) met
-2-10
v(er)h(oging)
0--5
2-11
Di t· is de transcriptie van het stuk dat genummerd is: 15

Wij Willem Romeijn Schout Claes Janse Vermeijde en
Cornelis bouwens van de lecq, Schepenen tot Cappelle op d'ijasel,
oirconden, dat voor ons gecompareert zijn, Witten Spaen getrout
met Neeltje dircks, wonende tot Cralinge, Jannetje floris wed(uw)e
enerfgen(ame) van Cornelis dircks, mede wonende aldaer, Jacobus
(doorgehaald) Vredenburgh, getrout met Jetje diroks, wonende tot
warmond,
den voornoemde Witten Spaen en Jacobus vredenburgh, ale speciale
last, en(de) procuratie
hebbende, van arijen dirks eijnde de selve procuratie, op den 12
Meij 1708 gepasseert
voor Willem Romeijn, not(ari)s en(de) sekere getuijgen alhier
residerende ons vertoont, de
welke verclaerde bij dese, te transporteren en in eijgendom op te
dragen aen hendrik
ariene biesevelt, inae Inwoonder een huije, schuere, bepotinge, en
beplantinge (daarvan
het erf in erfpagt werd gepossideert, van den heere van den huijs
tot r.appelle op d'ijssel) staende
en gelegen in de hooge heerlijkheijt alhier streekende van uijtten
ijssel aff, tot in de
boaem wateringh toe, belent ten oosten de voorn(oemde) Jannetje
floris, ten westen
de kinderen, van arijen hendrika bieaevelt, den koper Bal moeten
maken en
uijtterschouwe den dijk, Zantpat, en(de) binneroll int gecogt
gelegen, met den boaem wateringh
aen eijn cant op, alsmede moeten betalen, ten erfpagt, aen den hee
re van den huijs tot Cappelle
voors(eijd) ejaers de somme van vier gulde, tien stuijvers, twelke
tot lasten van den koper Ingang heeft
genomen, met meij en(de) s(in)te maerten 1713, voorts ingevolge
van de koopconditie daerna
tselven op den 12 Janu(arij) 1719 alhier publijk verkogt, bekende
de comparante, van de
coopoessie, en(de) overgifte, voldaan en(de) betaelt t~ eijn, met
dat den koper tot sijnen lasten
neemt, op meij 1719, te betalen aen de kinderen van trijntje M1
giels de somme van drie hondert
vijftig gulde, die aij per echultrentebrieff, in dato, den 27 octo
1696, op het ver
kogte specialijk gehijpotequert, te pretenderen hebben, voorts met
het verlijden van
een obligatie van twee hondert gulde, In oirconden get(eekent) den
9 maert 1719
solv1t
pe(nning)
ene de) 10 verhog( ing)

tV

(was getekend:) W. Romeijn
tmerk gestelt
bij 111 Claes Jans v(er)meijde
Cornelis bouwenee van de Leoq
In kennis van mij
W. Romeijn
Dit is de transcriptie van het stuk dat genummerd 1s: 18

DE KLEPPERMAN / DORPSOMROEPER
Vroeger had de dorpsomroeper tot taak om berichten van de bestuur
ders van het ambacht Capelle aan de bevolking bekend te maken.
Hij deed. dat door met zijn klepper zoveel lawaai te maken, dat de
mensen kwamen toegelopen. Daarna las hij op luide toon het bericht
vÇ>or.
In het archief van de familie Lans vond ik zo'n bericht - men noem
de het een publicatie - dat in Capelle-West is omgero.epen.
Ik wil u·dit bericht niet onthouden. Het heeft betrekking op een
steenbakkerij aan de boezem in Keeten (nu Capelle-West).
Publicatie
Schout en Molemeestereh van de Keetense Polder in den ambagte van Cappelle op
d'ijssel, doen door deze bekend maken dat se op
maan(Y~~~)dagh den 1gen December 1712, des 'smiddaegs
ten Een uur Praeies in 't Regthuijs alhier
zullen houden een Buur of! merge spraak
met alle de Ingelanden in de Keetense Polder
in dit ambagt Releegen, ten eijnde om haar
stem en sentement te hooren wegens een Re
quest bij 70p Mijnlieff aan de Wel Edele Heeren
Dijkgraaff en Hoogheemraden van Schieland ge
prasenteerd en door welgemelde Heeren volgens
Apostil in margine van van gemelde Regte, gesteld in handen
van Schout en Molemeester van de Keetense
polder omme haar Wel Edele te dienen van
schriftelijk berigt inhoudende 't gemelde Regt
een verzoek, omme een stuk van den tegenwoordige,
Boezem van voorsz(eide) Polder, daar de mole opmaelt.
te dammen; op het gedamde, en in den Tee van den
Hoogen Zeedijk, een Steenoven met een Loots te
Timmeren; mits dat den Suppl(ian)t van des zelfs
Landt, den Boezem zoo veel vergroot, en tot Boe
zem maakt, als denzelven van den ouden Boezem
zal hebben gedamt; in Een dammitje geduurende
het werk in den Boezem te Leggen, ten eijnde het
water te Laten om het gedeelte van den Boezem
die hij zoude overneemen droog te houden.
..
Werdende derhalve uijt naam van Sohout en Molem(eesteren)
alle de Ingelanden van de gemelde Keetense polder
bij deezen geciteerdt en gelast, om ten voorsz(eide)
dagen, uuren en plaatse te Compareeren off ge
magtigde te zenden, om haar stem te geeven
op ft geen haer dien aangaande zal worden
voorgehouden, met Intimatie dat die gene
die niet Compareerd of! gemagtigde zendt
of! Compareerende niet en stemt, gereekend
zullen worden haar stem met schout en
molemeesteren gegeeven te hebben, zullende
de meerderheijd van stemmen gereekendt
worden na de mergentale die ieder stemmen
de of! niet stemmende in Eijgendom bezitten
en daar na de Concluijze genomen worden
waar na hem een ijeder Can Reguleeren
Zegget voort
gepub(liceerd) den 2ge november 1772

p.·1 .

p. 2

HERSTEL NA 1940-1945
Uit de krant van 12 oktober 1945 volgen hieronder wat berichten,
waaruit blijkt hoe na de oorlog het normale en politieke leven zijn
gewone loop weer gaat nemen.
Voorziening tijdelijken gemeenteraad
Voor de tijdelijken gemeenteraad zijn de volgende personen candi
daat gesteld: A. van Dulst,A. Lagerwaard en P. Kalkman voor de
C.H.; :r.L. van Vliet, mej. A. Leusink,W. van Ede en L. Verhoef
voor de S.D.A.P.; J. Schouten Czn, P.D. de Jong en H. Hardijzer
voor de Lib. Staatsp.; N. Roodnat, J. de Groot en A.W. Verhoef voor
de St. Geref.
Er zijn evenveel candidaten gesteld alaer plaatsen in den nieuwen
raad te vervullen zijn. In verband met het bepaalde in het 11e lid
van artikel 1 van de besch!kkingvan den Minister van Binnenlandsche
Zaken van 14 September 1945, afd. B.B. no. 4541 zullen deze candida
ten, zonder te houden verkiezing, door den Burgemeester gekozen wor
den verklaard.
Deze gekozen verklaring moet echter wachten tot na Maandagmorgen 11
u. a.s. op welk tijdstip de Burgemeester zitting houdt over de gel
digheid van de ingeleverde candidaten lijsten, over de handhaving
van de op die lijsten voorkomende candidaten als ter vaststelling
van de alphabetische gerangschikte lijst van opgegeven candidaten.
Bij deze zitting kunnen alleen de leden van het Kiescollege tegen
woordig zijn.
De A.R. in deze gemeente hebben aan de candidaats telling niet deel
genomen zoodat zij in den tijdelijken gemeenteraad niet vertegen
woordi'gd zullen zijn.
Van de gekozen te verklaren personen hadden 6 leden zitting in den
laatsten Raad, zoodat er 7 nieuwe leden zullen komen. De meerderheid
had dUB voordien geen zitting.
Verplichte aangifte van oorlogspleegkinderen
De burgemeester van Capelle aan den IJssel heeft bekend gemaakt, dat
ieder, die het recht heeft op, of bij wien inwoont een minderjarige,
welke alB oorlogapleegkind moet worden beschouwd, verplioht ls hier
van zoo spoedig mogelijk aangifte te doen.
Onder oorlogspleegkinderen worden die minderjarigen verstaan, over
wie in verband met de oorlogsomstandigheden de ouderlijke macht of
voogdij gedurende een termijn van tenminste 3 maanden niet is uitge
oefend, alsmede die minderjarigen, wier identiteit niet vaststaat.
Tijdelijk ouderlooze (z.g.n. N.S.B.-) kinderen vallen niet hieron
der.
Het opzettelijk niet nakomen van de verplichting tot aangifte wordt
als misdrijf beschouwd, de dader wordt gestraft met een gevangenis
straf van ten hoogste vier jaren. Hij aan wiens schuld te wijten is
dat de aanmeldingsplicht niet wordt nagekomen, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste
duizend gulden.
Voor het doen van aangifte is een gedrukt formulier ter secretarie
verkrijgbaar.
Aanmelding kan geschieden ter gemeente Secretarie, des morgena van
9 tot 12 uur, de aanmelding moet plaats hebben voor 24 October a.8.
Onderwijs
Tot plaatsvervangend hoofd aan de openbare lagere school na'. 3 is
benoemd de Heer L. de Boom, zulks in verband met het feit dat aan
den Reer H. Herweijer per 1 September j.l. op de meest eervolle wij
ze ontslag is verleend in verband met het bereiken van den pensioen
gerechtigden leeftijd.
Tot onderwijzer aan de openbare lagere school no. 3 aan den Kanaal
weg is benoemd de Heer R.A.E. Stolk, thans onderwijzer te Exloo.
:,:;
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