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LOCATIES WAAR DE HVC 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 historie 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 rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag
en Open Monumentendag.

HVC NIEUWSBRIEF

De HVC Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel en verschijnt vier maal per jaar.
Leden van de HVC ontvangen de Nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar;
Voor 65-plus leden en CJP-leden bedraagt de contributie € 9,00 per jaar.

Website:
E-mail:
Facebook:
Bankrekening:

www.hvc-capelle.nl
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Bij de omslag:
Sculptuur Steenplaats Kouwenhoek aan het Rinus Terlouwpad.
Het kunstwerk vormt het silhouet van de turfschuren en ovens van de steenbakkerijen die eeuwenlang het beeld vormden langs de IJssel.
Foto: P. Weyling
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
HVC Nieuwsbrief najaar 2017 pagina 1

VAN DE VOORZITTER

Op 8 september wordt in het Historisch museum de
nieuwe expositie geopend. Het betreft Capelle in de 2e
wereldoorlog. In deze tentoonstelling ligt de nadruk op
wat er in Capelle gebeurd is. Capelle dat toen nog een
kleine gemeente was met de nadruk op de agrarische
sector. Een heel belangrijke bedrijfstak, met name richting de hongerwinter.

Wij hebben besloten om deze expositie nu te doen in 2017-2018, ook al is de
grote herdenking landelijk pas in 2020. Wie de opening gaat verrichten houden we nog even voor ons. We hopen, dat vele (oud-)Capellenaren veel herkenbare zaken en mensen zullen ontdekken in deze expositie, die te zien zal
zijn tot medio augustus 2018.
De ‘tussen’ tentoonstelling Speelgoed uit de oude doos is beëindigd op 19 augustus. Ook hier heeft men kunnen genieten van hoe en waarmee we in vervlogen tijden speelden. Onze dank gaat uit naar allen, die materiaal geleverd
hebben en de inrichting voor hun rekening hebben genomen, en zo ook deze
tentoonstelling tot een succes hebben gemaakt.
Op 19 augustus is het nieuwe boek van de HVC over de steenplaatsen beschikbaar gekomen. Het is een prachtig werk geworden, dat ik eenieder aan
kan raden. Wij zijn erg verguld met de enorme inzet van Suus Boef, Hans
Bolkestein, Paul Weyling en Henk Oldenhof, die geleid heeft tot dit nieuwe
deel in de historische reeks van de HVC. Ook de wethouder, Josien van Capelle was aangenaam verrast met de professionele uitstraling van het boek.

Op 9 september is het weer Open Monumenten Dag. Net als vorig jaar is er
weer een samenwerking met Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel, die resulteert in het varen met 4 oude schepen. De opstapplaats is dezelfde als vorig
jaar. de steiger bij het Vuykpark. En net als vorig jaar hopen we op stralend
weer.
Het bestuur is druk bezig met het uitbreiden van de onderzoeksploeg. Wie,
bij voorbeeld na het lezen van het boek over de steenplaatsen, denkt, dat wil
ik ook, kan zich aanmelden bij het bestuur. Ook is het de bedoeling rondleidingen binnen Capelle uit te gaan breiden. Lijkt het u leuk om mensen rond
te leiden en daarbij ook uw herinneringen van vroeger te delen, dan nemen
wij u graag op in ons team.

De zomervakantie is ten einde. We gaan er weer een vol jaar tegenaan. En
niet alleen wij, maar met name onze fijne ploeg vrijwilligers, zonder wie het
gewoon niet werkt. En ook voor deze groep mensen kunnen we altijd uitbreiding gebruiken.
Irma Camijn, voorzitter
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OPEN MONUMENTENDAG 2017

Op zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag. De HVC is
al jaren nauw betrokken bij de organisatie van de activiteiten. Het landelijk thema is ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Ook dit jaar werkt de HVC
samen met de IJsselgemeenten Krimpen en Ouderkerk. Met historische
schepen wordt tussen de drie plaatsen een driehoeksvaart georganiseerd,
zodat de inwoners van de drie plaatsen ook elkaars monumenten kunnen
bezoeken. De bijgaande folder bevat alle details.

Speciale aandacht vragen wij voor de nieuwe tentoonstelling in het Capels Historisch Museum in het monumentale J.A. Beijerinckgemaal aan de Bermweg.
Vanaf 9 september is de tentoonstelling Capelle ‘40-’45 te zien. De bijzondere collectie objecten uit deze periode van ons lid, de heer Nico Feijnenbuik,
vormt de basis van de expositie, terwijl de gebeurtenissen in Capelle aan den
IJssel worden verteld op foto- en tekstpanelen. Op Open Monumentendag geopend tussen tien en vier uur.

Bent u toch in het gemaal, kunt u doorlopen naar de machinekamer waar de
machinisten u graag tekst en uitleg geven. Op de 9e september draaien de machines.

Er rijden dit jaar twee paardentrams. Eén vertrekt er van het museum (beneden
op de Akkerwinde) en brengt u naar het Dief- en Duifhuisje en naar het Van
Cappellenhuis aan de Dorpsstraat. De Regentenkamer in het Van Cappellenhuis kan worden bekeken onder begeleiding van een HVC gids. Beide monumenten zijn open tussen tien en vier uur.
De andere paardentram rijdt in tegenovergestelde richting vanaf de Dorpsstraat
via het Dief- en Duifhuisje naar de Akkerwinde. Gidsen aan boord vertellen u
onderweg verhalen over wat u passeert.
BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Open Monumentendag
2017

Capelle- Krimpen- en
Ouderkerk aan den IJssel

9 september 2017

Binnen het thema Boeren, Burgers en Buitenlui
past ook heel goed de deelname van Kinderboerderij Klaverweide. In de folder leest u welke activiteiten er plaatsvinden in dit monument op de ‘s
Gravenweg. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere monumenten die opengesteld zijn. De toegang is als altijd gratis.

De kunstmarkt vindt plaats op de Kerklaan en ook
rond de Dorpskerk zijn er activiteiten.

Nog even terugkomend op de varen met de historische schepen. Uit ervaring weten wij dat het aan
boord gaan enige souplesse vergt. Hoewel wij er
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alles aan zullen doen om het meevaren voor iedereen mogelijk te maken, willen wij u toch er attent op maken dat niet ieder schip over een eenvoudig begaanbare loopplank/gangway beschikt. Het meevaren gebeurt overigens altijd
voor eigen risico.

Een bijzonder gezellige en interessante Open Monumentendag toegewenst!

REACTIES VAN LEZERS

ROMANTIEK IN CAPELLE

Bij het lezen van het stukje over het Oude Laantje en de wandelingen
naar de Groenedijk (pag 24, HVC-Nieuwsbrief, jrg. 31, nr. 2) gingen
mijn gedachten als vanzelf terug in de tijd.

Een warme zomeravond
Mijn vriendinnen en ik hadden de hele dag gezwommen en geroeid en waren
moe en hingen uit het raam van mijn kamertje in ons huis aan de Groenedijk.
We keken uit over de weilanden, naar de ‘s-Gravenweg in de verte. Het was
bijna hooitijd, er moest nog gemaaid worden en de weilanden en de hellingen
van de dijk stonden vol bloemen. Margrieten, korenbloemen, klaprozen en boterbloemen, ereprijs en klaver, een feest van kleur! Dat was heel mooi, maar
het was toch niet waar onze belangstelling naar uitging!

Wij waren nieuwsgierig wie erlangs kwamen wandelen, paartjes met de armen
om elkaar heen, druk pratend en af en toe een kusje. Wij, zo’n jaar of twaalf,

De Groenedijk, gezien
vanuit de Kouwenhoek
in de richting van
‘Dorp’. Geheel op de
achtergrond de toren
van de Dorpskerk.
Foto: collectie HVCBeeldbank.
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giegelden en riepen ook weleens iets en werden dan kwaad aangekeken. Als
we iemand herkenden was het nog leuker! Soms verdwenen ze verderop in het
hoge gras. Van Zwienen, de klompenmaker uit Krimpen, die de dijkhelling had
gepacht om er te hooien, mopperde dan de volgende dag! Zo’n geplette plek
viel niet te maaien, met zijn zeis.
Dergelijke tafereeltjes had ik al van klein kind af gezien. Ik vroeg dan: “Mamma, wat doen die daar?”. Maar ik kreeg nooit een goed antwoord. “Niks!!”, zei
ze meestal. Later gingen mijn vriendinnen en ik steentjes gooien naar de geliefden, maar dat was gevaarlijk, dat kon je een pak slaag opleveren.

En eens heeft iemand in alle telefoonpalen een hart gekrast met een L en een
W erin. In een zomernacht vol sterren, terwijl ik sliep in ons huisje aan de dijk.
De volgende morgen wist ik niet wat ik zag!! En hoewel het niets geworden is
tussen ons ben ik het nooit vergeten.

Misschien zijn er in Capelle nog wel eens baby’s geboren met een klein grassprietje uit de Groenedijk achter hun oren!

HVC KLEDING VOOR VRIJWILLIGERS

Wil van Kooij-Seinstra

Om onze HVC vrijwilligers bij publieksactiviteiten beter herkenbaar te
maken voor het publiek is besloten om jacks en poloshirts aan te schaffen met het HVC logo.

De HVC treedt meer en meer op naar
buiten tijdens markten en braderieën,
rondleidingen, op Open Monumentendag e.d.
Om het publiek duidelijk te maken dat
de activiteit er een is van de Historische Vereniging Capelle werd het besluit genomen om voor de betrokken
vrijwilligers herkenbare kleding aan te
schaffen. De bekendheid van de HVC
wordt hiermee, naar verwacht wordt,
tegelijkertijd vergroot.

Op de foto dragen onze vrijwilligers
Wout van den Heuvel en Hans Heere
de HVC jacks tijdens de braderie in
Capelle-West.
De poloshirts zullen op warmere dagen worden gedragen.
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HET VERHAAL ACHTER DE FOTO (16)

In het boek ‘Rotterdam Oorlogshaven’ van schrijver en WOII-onderzoeker Jac. J. Baart trof ik op pagina 240 onderstaande foto aan. De foto,
waarvan niet bekend is wie hem heeft gemaakt, was afkomstig uit de verzameling van WOII-historicus Maurice Laarman. Het bijschrift luidde:
‘poserend bij een uitstapje. Duizenden Duitse marinemannen waren verspreid over stad en omgeving ondergebracht’. Niet vermeld stond waar de
foto werd genomen. Intussen ontdekte ik dat het om een locatie in
Capelle aan den IJssel en een bijzondere opname ging. Het laatste vooral
omdat ik nog niet eerder een foto van een zichtbare ‘vijand’ in Capelle
aan den IJssel tegenkwam.

De twintig mannen die poseren zijn matrozen van de Kriegsmarine. Onder hen
misschien wel Machiel de Jong (1924-1944), een Capelse jongeman met liefde
voor de zee die vrijwillig dienst nam bij deze Duitse zeemacht. De zeesoldaten
staan opgesteld met hun rug naar het toegangshek van de Algemene Begraafplaats, ter hoogte van Nijverheidstraat 202 en de afrit naar het pontveer
van Van der Ruit. Eveneens achter hen een ANWB-wegwijzer die nog getooid
is met het gevleugelde embleem, het logo van de ‘Algemene Nederlandsche
Wielrijders Bond’ voordat deze in 1937 koninklijk werd. Voor of na het maken
van de groepsfoto genoten de Duitse marinemannen wellicht van een biertje,
‘schnapps’ of een andere vloeibare versnapering in ‘café ’t Centrum’, het op
nummer 204 direct naast de veerstoep gelegen etablissement van de weduwe
Gerrigje Oudenaarden-Oskam (1884-1971) en haar zoons Gerard (Gerardus,
1912-1996) en Piet (Pieter Jan, 1910-1999). Rechts van de ‘matrosen, gefreiters (matrozen 1e klasse) en Obergefreiters (korporaals)’ Nijverheidstraat 373,

Collectie: M. Laarman
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een in 1897 voor veehouder Sier Noorlander (1826-1919) gebouwd dijkhuis,
dat in de jaren zestig van de vorige eeuw vanwege de dijkverzwaring is gesloopt. Wie de man is, die rechts tussen de bomen de fotosessie gadeslaat, is
(nog) niet bekend.

Kriegsmarine
Wellicht gaat het om de bemanningsleden van Duitse oorlogsschepen die voor
onderhoud of reparatie voor de wal of op de helling liggen bij een scheepswerf
in Capelle- of Krimpen aan den IJssel. De Kriegsmarine is namelijk al vanaf de
zomer van 1940 de grootste opdrachtgever van de scheepsbouw- en reparatiewerven in Rotterdam en wijde omgeving. Ook bij de twee scheepswerven van
A. Vuyk & Zonen in Capelle en de Machinefabriek en Scheepswerf van
Marckmann in Kralingseveer wordt veel voor ‘de vijand’ gebouwd, verbouwd
en gerepareerd. Marckmann, welk bedrijf onder Duitse directie staat, doet dit
vrijwillig en graag. Vuyk, die weinig keus heeft, noodgedwongen en met tegenzin. Afgezien daarvan is de oorlog geen slechte tijd voor de scheepswerven. De
Kriegsmarine, die in het algemeen vol lof is over de kwaliteit van het geleverde werk, betaalt keurig de ingediende rekeningen. Ook wordt er ondanks alles
goed verdiend: Vuyk aan ‘de vijand’, Marckmann aan ‘een vriend’.

Stappen
De Duitse marinemannen die de scheepswerven aandoen brengen tijdens het
onderhoud- of reparatiewerk aan hun schip de tijd door aan boord. Als dit door
de aard van de werkzaamheden onmogelijk is, verblijven ze voor de duur van
de klus in een ‘Wohnschiffe’ of een barak op de werf. Eenvoudige accommodaties met wel bier, maar heel weinig vermaak. De ‘matrosen’ van de Kriegsmarine brengen daarom hun vrije tijd liever door in de cafés aan de
Nijverheidstraat en zoeken ook daar elkaars gezelschap. Voor vertier ‘mit
schnaps und frauen’ stappen de Duitse marinemannen liever op de bus van de
M.E.G.G.A. (vanaf 1 mei 1942 R.E.T.) naar Rotterdam. Ook wordt de reis naar
de Maasstad wel per boot gemaakt. In Rotterdam brengen ze graag een bezoek
aan ‘deutschfreundliche’ etablissementen aan de ’s-Gravendijkwal en de Witte
de Withstraat, waar kan worden gedanst, gedronken en gesjanst. Evenzo wordt
ontspanning gezocht in het Duitse ‘Seefahrtheim’, een belangrijk trefcentrum
voor personeel van de Kriegsmarine aan de Pieter de Hoochweg in RotterdamDelfshaven.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Burgerlijke Stand Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Jac. J. Baart. ‘Rotterdam Oorlogshaven (2010)’.
- Jan Willem van Borselen. ‘De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens de
Tweede Wereldoorlog (2012)’.
- Met dank aan de WOII-onderzoekers Jac. J. Baart en M. Laarman
voor het mogen gebruiken van de foto.
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HET WAPEN VAN ZUID HOLLAND

In de ‘tuin’ voor het historisch museum staan twee
stenen wapenschilden,
beide afkomstig uit de gevel
van de voormalige
Slotschool. De ene met de
afbeelding van twee bermen
(tot op de dag van vandaag
terug te vinden, zij het
gestileerd, in het wapen van
de gemeente Capelle), werd
als het wapen van de
Heerlijkheid Capelle a/d IJsel beschreven in HVC Nieuwsbrief najaar
2013 in een artikel onder de titel ‘Een bijna 400 jaar oud wapen’. Het
andere is een deel van het wapen van Zuid Holland.

Eerst een stukje heraldiek: In goud een leeuw van
keel (= rood, voor moed en opoffering) getongd en
genageld van azuur (= blauw, voor wetenschap en
waarheid). Het schild gedekt met een gouden
kroon van vijf bladeren en vier paarlen en ter
wederzijde gehouden door een leeuw van keel,
getongd en genageld van azuur. Wapenspreuk:
Vigilate Deo Confidentes (Waakt, vertrouwend op God) in Latijnse letters van
keel op een lint van goud.

Koningin Juliana verleende bij Koninklijk Besluit van 30 december 1959 het
oude wapen van Holland aan de provincie Zuid Holland samen met de wapenspreuk. (Sinds 1907 heeft de in 1840 ontstane provincie Noord Holland een
eigen wapen, maar ook hier heeft het Hollandse wapen de belangrijkste positie.
Het wapen van Holland komt ook terug in de wapens van Overijssel, Utrecht
en Overijssel en verschillende gemeenten).

Het wapen van het gewest “Holland”
Het wapen van de provincie (Zuid-) Holland is een versie
van een wapen dat sinds ca. 1198 in gebruik was voor het
gebied dat grofweg de huidige provincies Noord- en Zuid
Holland besloeg. Begonnen als wapen van de eerste graven
van het graafschap Holland, is het overgenomen door alle
latere bestuurders van “Holland”. In de periode 1584-1650
werd het wapen van het graafschap Holland de basis voor
het wapen van de Republiek der Zeven Vereenigde
Nederlanden, de zogenaamde Generaliteitsleeuw.
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Deze nieuwe Generaliteitsleeuw mocht uiteraard niet te veel op een van de
wapens van de afzonderlijke gewesten lijken. Als model werd het wapen van
Holland gekozen, dat bij het ontstaan van de Republiek het meest invloedrijk
opstandige gewest was.

Het wapen van Holland werd omgekeerd van kleur zodat een gouden leeuw op
een rood veld ontstond. Deze leeuw kreeg een pijlenbundel (7 gewesten) en een
zwaard en ook de wapenspreuk werd gewijzigd in “Concordia res parvae crescunt” (Eendracht maakt macht).

Invloed van en reactie op de Franse Revolutie (1795-1810)
Onder invloed van de gevolgen van de Franse Revolutie moest in 1795 prins
Willem V van Oranje Nassau, stadhouder van de verenigde provinciën, vluchten naar Engeland. De Fransgezinde Patriotten riepen hierop de Bataafse
Republiek uit. Dit had eerst geen gevolg voor het gebruik van de
Generaliteitsleeuw van de oude republiek. Pas een jaar later werd het formeel
door een zinnebeeld van de Nederlandse Maagd vervangen. Hierdoor verviel
het gebruik van de Generaliteitsleeuw na ca. 280 jaar. Wel mocht de oude leeuw
daarna tweemaal een hergebruik meemaken.

De eerste maal in 1802 toen de Maagd toch weer werd vervangen door de leeuw. Bij de stichting in 1806 van het
koninkrijk Holland, onder Lodewijk Napoleon (broer van
keizer Napoleon) bleef de leeuw behouden. Het werd daar
als belangrijkste onderdeel opgenomen in een nieuw
wapen, samen met de Franse keizerlijke adelaar. In 1810
werd Nederland officieel een deel van het keizerrijk van
Napoleon en een eigen wapen werd niet meer gebruikt.
De tweede korte herintroductie beleefde de Generaliteitsleeuw bij de terugkomst van Willem VI, zoon van de laatste stadhouder. Deze werd eind 1813
aangesteld als ‘soeverein vorst’ van de Nederlanden. Om deze nieuwe situatie
ook in zijn wapen tot uitdrukking te brengen liet hij het oude familiewapen van
Oranje Nassau achterwege en koos een ‘republikeins’ ontwerp waarin de
Generaliteitsleeuw was verwerkt.

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden
De eerste versie van ons huidige wapen is per besluit van 24 augustus 1815 in
gebruik genomen door de eerste koning, Willem I, nadat het Koninkrijk der
Nederlanden tijdens het Congres van Wenen was opgericht. In het nieuwe
wapen voegde hij wel onderdelen van de wapens van zijn familie Oranje
Nassau (blauwe veld met gouden blokjes) en de Generaliteitsleeuw van de
voormalige Republiek der Vereenigde Nederlanden (1581-1795) samen. De
Generaliteitsleeuw bleef goudkleurig maar kreeg rode nagels en tong, vanwege
de reeds blauwe achtergrond, afkomstig van het familiewapen van Oranje
Nassau.
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De wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ (Ik zal handhaven) bleef wonderwel zo kort na de Franse tijd
gesteld in het Frans. Het was de lijfspreuk van
Willem van Oranje en oorspronkelijk gesteld in het
Frans, overigens ook de gangbare taal die gesproken
werd aan het hof van Karel V, waar Willem van
Oranje als jonge edelman verbleef.

De beschrijving van de huidige versie is vastgelegd
door Koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit
van 10 juli 1907 en is opnieuw vastgelegd door
Koningin Juliana op 23 april 1980.

Zo is via de Generaliteitsleeuw van de Republiek voor ons in het wapen van het
Koninkrijk nog steeds het wapen van (Zuid-) Holland zichtbaar.

WAS CAPELSE DISTRIBUTIEDIENST
NIET WEG TE KRIJGEN?

Op de oproep in de vorige Nieuwsbrief om materiaal ter beschikking te
stellen voor de in september te openen tentoonstelling over Capelle in de
Tweede Wereldoorlog reageerde o.a. Adri den Boer, secretaris van de
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.
Hij stelde namens de HVN o.a.
een poster ter beschikking van
de Distributiekring Capelle aan
den IJssel en schreef er het volgende artikel bij onder bovenstaande titel.

In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan
den IJssel (HVN) prijkt de inventaris van de kruidenierswinkel van
wijlen mej. Cor Vuik. (Is de Oudheidkamer aan het Capelse uiteinde
van de Nieuwerkerkse ’s-Gravenweg gevestigd op nummer 6a, haar
winkel was aan het andere uiteinde
van dezelfde weg op nummer 354.)
Voor ‘haar’ hoekje in de Oudheidkamer hangt permanent ingelijst
een distributieposter, die zij als
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middenstander ontving (en bewaarde). De poster van 28 april 1947 (44x55 cm)
over schoenenbonnen werd door Wegeling’s drukkerij uit Kralingseveer in
rood gedrukt! Als directeur van de Distributiekring Capelle aan den IJssel
(D.K. 302) staat daarop aangegeven W.J. Alblas.

Archief Distributiedienst en persoonlijke stamkaarten
De inventaris van de Capelse
archieven (GA Rotterdam
1982) bevat onder de nummers 1890-1928 het archief
van de distributiedienst tot en
met 1951. Volgens een burgemeestersbesluit van 9 augustus 1941 omvatte vanaf 15
september 1941 deze dienst
ook de gemeenten Moordrecht, Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel, ook
volgens de Nederlandsche
Staatscourant van 3-4 oktober 1941. In diezelfde krant, maar dan van 22 juni
1943 werd die al een paar keer verlengde tijdelijke regeling voor onbepaalde
tijd van kracht! Deze distributiekring Capelle werd m.i.v. 1 december 1947
formeel samengevoegd met de distributiedienst te Gouda en Rotterdam. Was
de Distributiestamkaart vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
ingevoerd, de Tweede Distributiestamkaart werd dat door de Duitsers om onderduikers van voedsel af te snijden. In januari 1944 werden die ‘Tweede Distributiestamkaarten’ uitgereikt. In deze vier Schielandse gemeenten kwam
daarop naast het ronde gemeentestempel ook een zeshoekig stempel ‘Distributiekring 302 Capelle a/d IJssel’. De Nieuwerkerkse Oudheidkamer heeft ook
vele kaarten daarmee, net zoals particulieren. Die van ondergetekende, geboren op 20 augustus 1948, kreeg ondanks de fusie van 1947 toch ook nog het
stempel ‘Distributiekring 302 Capelle a/d IJssel’ (en daar werden ook nog
bonkaarten op uitgereikt). Eerste Distributiestamkaarten bleven zeer zelden bewaard.

‘Prediker 12:1a’ als verhuurster
De Chr. Jongelingsvereeniging ‘Pred. 12:1A’ zette in 1902 haar naam op haar
pand, de bewuste bijbeltekst luidt: ‘Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer
jongelingschap’. (De eerste steen prijkt nu al jaren in het bijgebouw van de
dorpskerk.) De verhuurster aan de Distributiedienst werd zodoende de ‘Commissie van beheer van het vereenigingsgebouw der christelijke jongelingsvereeniging ‘Prediker 12: 1a’ te Capelle aan den IJssel. In de huur waren niet in
begrepen de conciërgewoning en de bestuurskamer. De huur, ingaande 1 mei
1942, werd vastgesteld op ƒ 60,00 per maand. Het hoofd van de Distributiekring had het recht de zaal van het gebouw te verbouwen, onder de verplichHVC Nieuwsbrief najaar 2017 pagina 11

Het CJV-gebouw Kerklaan 26 met boven de
plaquette van de eerste
steenlegging.

ting dat na afloop van de huur de zaal weer in de oude staat werd teruggebracht. Een belangrijke voorwaarde gezien het feit dat het podium werd gesloopt en flink aantal ruimten met een loket in de zaal werden gerealiseerd. Het
Distributielokaal, zoals het werd genoemd, werd verbouwd voor een bedrag
van ƒ 1185,—; het gebouw werd tevens aangesloten op het Rijkstelefoonnet:
K1804-380. (Over overvallen op dit kantoor is al eerder gepubliceerd en die
worden nu genegeerd.)

Stencil WOII
In 1985 verscheen er bij een expositie een gedegen stencil van Eva Obbes, getiteld ‘CAPELLE 40-45: HET DAGELIJKS LEVEN’ met tien paragrafen op
tien kantjes. De Distributiedienst komt aan de orde in paragraaf 6, Voedselvoorziening. Gememoreerd wordt dat nadat de intergemeentelijke samenwerking tot stand kwam in 1942 het CJV-gebouw aan de Kerklaan het kantoor
werd. ‘Achtereenvolgens zijn daar directeur: G.W. Bijl m.i.v. 18 juni 1942,
H.A.J. de Roo m.i.v. 9 november 1942 en P. Bandsma m.i.v. 29 februari 1944
tot 11 januari 1946’, aldus het stencil voor de tentoonstelling over de jaren 4045, onbedoeld suggererend dat de distributie in 1946 wel zou zijn afgelopen?

Slot
De door de Nieuwerkerkse Cor Vuik bewaarde poster zorgt nog voor aanvulling met directeur W.J. Alblas in 1947! Bekijken van die in kleur gedrukte
poster uit 1947 wekt nu bij veel bezoekers van de Nieuwerkerkse Oudheidkamer de indruk dat de distributieorganisatie ook als werkverschaffing moeilijk
weg te krijgen was. Geldt dat ook voor bezoekers van de HVC-expositie,
waarvoor de poster is uitgeleend?
Adri den Boer, secretaris HVN
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NIEUWE HVC UITGAVE:
DE STEENPLAATSEN VAN CAPELLE

Op zaterdag 19 augustus nam wethouder Josien van Cappelle het eerste
exemplaar van het boek De Steenplaatsen van Capelle in ontvangst uit
handen van de voorzitter van de Historische Vereniging Capelle.
Plaats van handeling de Zomerfair
aan de Piet Heinstraat in Capelle aan
den IJssel. Het boek werd geschreven
door Suus Boef, Hans Bolkestein,
Henk Oldenhof en Paul Weyling.

De auteurs van het boek De Steenplaatsen van Capelleaan den IJssel, met als
ondertitel ‘De historie van een verdwenen industrie’, brengen de Capelse
steenbakkerijen in de herinnering terug. Tenslotte hebben deze eeuwenlang
werk en inkomen betekend voor een groot deel van de Capellenaren.
De IJssel voorzag in de grondstof, de boerenarbeiders en hun gezinnen leverden de werkkracht en een paar families met grondbezit en geld waren de bazen. Totdat maatschappelijke en technische veranderingen het voortbestaan inhaalden.

De geschiedenis van de Capelse steenplaatsen of steenbakkerijen wordt uitvoerig beschreven: De Oude Plaats, gelieerd aan het Slot van Capelle, de steenplaats Mijnlieff/Den Boer, vrijwel aan niets meer herkenbaar maar de locatie
waarop het eerste exemplaar werd uitgereikt en de door familieverhoudingen
en overgang naar de Franse tijd ingewikkelde geschiedenis van de steenplaats
Kouwenhoek.

Ook de processen van het steenbakken en de ijsselsteentjes, het maatschappelijk onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de steenbakkerfamilies in de
zeventiende eeuw komen aan de orde.

Het boek is verkrijgbaar in het Historisch Museum aan de Bermweg en via de
webshop. De verkoopprijs bedraagt € 14,95, leden betalen € 9,95 (excl. eventuele verzendkosten).

De Steenplaatsen van Capelle aan den IJssel is het tweede boek in de reeks
Capelse historische onderwerpen. Het eerste boek beschreef de bestuurlijke
macht in Capelle onder de titel Macht en Pracht. Ook van dit boek zijn nog
exemplaren verkrijgbaar.
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WEGELING’S DRUKKERIJEN
EN ‘DE IJSSEL- EN LEKSTREEK’

Weekblad ‘De IJssel- en Lekstreek’ bestaat eind volgend jaar 90 jaar.
Het eerste nummer van dit met streeknieuws en advertenties gevulde periodiek, tegenwoordig uitgegeven door ‘De Persgroep Nederland’, verscheen voor het eerst op donderdag 20 december 1928. De geschiedenis
van het weekblad was onlosmakelijk verbonden met de historie van Wegeling’s Drukkerijen, welk bedrijf was gevestigd aan Vondelstraat 53 in
(Capelle)Kralingseveer, een adres dat na de annexatie in 1941 van dit
deel van Capelle aan den IJssel door Rotterdam werd gewijzigd in
Elandstraat 53. Een onderneming welke, net als de naam Wegeling, om
meerdere redenen niet mag worden vergeten.

Vlissingen
Het begon in Vlissingen, waar de 36-jarige telegraafbesteller Hendricus Wegeling (1857-1938) ‘zijne stadgenooten’ op donderdag 22 februari 1894 liet weten ‘dat hij heden, Korte Noordstraat, hoek Korte Zelke, een Winkel geopend
heeft in Schrijfbehoeften, Plaat- en Lijstwerk, in alle Prijzen, eveneens Tabak,
Sigaren, Koffie, Thee, Cacao, enz., van uitstekende qualiteiten, en verzoekt beleefdelijk de gunst en recommodatie, belovende een nette en soliede bediening’. Ongeveer een jaar later kon Hendricus zijn zaak al uitbreiden met een
kleine drukkerij, waar hij zich in eerste aanvang vooral bezighield met het
drukken van familiedrukwerk, felicitatie- en nieuwjaarskaarten, vrijwel direct
gevolgd door het uitgeven van de driemaal per week verschijnende ‘De Nieuwe Vlissingsche Courant’.

De kinderen van Hendricus Wegeling en zijn vrouw Janna Maas (Janna Magdalena, 1859-1953), waarvan de oudste elf jaar oud was toen hun ambitieuze
pa voor zichzelf begon, groeiden als vanzelf op met het vak van drukker, boekhandelaar en uitgever van kranten en droegen wel of niet verplicht hun steentje bij aan het bedrijf van hun vader. De zonen Jo (Johannes, 1894-1951) en
Henk (Hendricus,1896-1944) zagen voor zichzelf al vroeg een goede toekomst
Briefhoofd. Foto: collectie Zeeuws Archief.
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in de onderneming en wilden dan ook niets liever dan zich verder bekwamen
in het drukkers- en krantenvak. De broers werden daarvoor het land in gestuurd. Zo kwam Henk voor zijn stage terecht bij de ‘Stoom-Snelpersdrukkerij Wolters’ aan de Veerdam in Krimpen aan den IJssel. Daar, op steenworp afstand van het veer van Van der Ruit naar Capelle-Keeten, leerde Henk niet alleen met door stoom aangedreven drukkerijmachines omgaan, hij vond er ook
zijn grote liefde: Teuntje Visser (1895-1978). Wanneer de stage in Krimpen
precies werd beëindigd lijkt niet meer na te gaan, maar bijna zeker is dat Henk
in 1916 weer in de drukkerij in Vlissingen actief was. Ongetwijfeld zal hij
daarna voor een bezoek aan zijn geliefde regelmatig naar Krimpen zijn afgereisd, andersom zal Teuntje geregeld de in die tijd lange reis naar Vlissingen
hebben gemaakt. Na hun huwelijk op donderdag 4 september 1919 in Krimpen
aan den IJssel kwam er een einde aan het heen en weer reizen. Het jonge paar
vestigde zich daarna namelijk in Vlissingen en woonde daar met heel veel plezier boven de drukkerij aan de Noordstraat 44. Teuntje vond het geweldig in de
stad met de karakteristieke maritieme bedrijvigheid aan de monding van de
Westerschelde. ‘En wat een verschil met Krimpen’ vertelde ze aan iedereen die
het wilde horen.

De ‘Electrische Handelsdrukkerij Boekbinderij H. Wegeling’ was een goed lopend bedrijf. Pa Wegeling had de leiding maar liet veel over aan Jo en Henk,
zijn beoogde opvolgers. Met de uitgeverij ging het echter wat minder, de concurrentie binnen het ‘courantenbedrijf’ op Walcheren was groot en er de oorzaak van dat de ‘De Nieuwe Vlissingsche Courant’ nog slechts eenmaal per
week verscheen en vanaf januari 1917 verder ging als wekelijkse advertentieblad onder de naam ‘De Nieuwe Vlissinger’. Een ander probleem dat zich geleidelijk aan openbaarde, was dat het niet meer ‘boterde’ tussen de broers. Verschil van mening over de bedrijfsvoering en de toekomst van het bedrijf, waarin Pa het op dat moment nog voor het zeggen had, leidde ertoe dat Henk met
de volle steun van Teuntje besloot ergens ver buiten Vlissingen voor zichzelf te
beginnen. Op een dag kwam Henk thuis met de mededeling “We gaan terug!”.
Krimpen echter, zo wist Henk ook wel, was echter al voorzien van een drukkerij, het bedrijf van Arie Geleedts (1884-1961), een zwager van drukker Wolters
waar hij stage had gelopen. De pijlen werden daarom gericht op Capelle aan
den IJssel, in de wetenschap dat men daar een drukkerij nog ontbeerde.

Capelle aan den IJssel
Een geschikt pand werd gevonden aan de Nijverheidstraat 51 in (Capelle)Kralingseveer. Deze enigszins vervallen villa met de naam ‘Nooitgedacht’ was
eerder de residentie van Bonifacius Mijnlieff, telg uit een omvangrijke en zeer
welgestelde familie die belangen had in tal van ondernemingen langs de Hollandsche IJssel en Lek. Zaterdag 17 april 1926 was het zover dat Henk sr., zijn
vrouw Teuntje en de in Vlissingen geboren zonen Henk jr. (Hendricus, 19202000) en Leen (Leendert, 1922-2008) de woning konden betrekken. Tegelijkertijd werd onder hetzelfde dak begonnen met het installeren van de machiHVC Nieuwsbrief najaar 2017 pagina 15

Nijverheidstraat 51, de woning van de familie Wegeling met onder hetzelfde dak
‘Wegeling’s Drukkerij, Boekbinderij, Boekhandel en Bureau ‘De IJssel- en Lekstreek’. Links op de achtergrond de Vondelstraat en de bijna voltooide nieuwe drukkerij en bovenwoning.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

nes: een trap-pers (een machine die al trappend in beweging werd gehouden)
een middelmaat snelpers (een pers waarbij een draaiende cilinder het papier tegen het vlakliggende zetsel drukt) en enkele hulpmachines. De ruime serre aan
de woning werd als boekhandel ingericht. Een en ander was zodanig goed
voorbereid dat op 1 mei 1926, slechts 14 dagen later, ‘Wegeling’s Drukkerij,
Boekbinderij en Boekhandel’ officieel van start kon gaan.

Aan de slag
Vrijwel direct na de start konden de eerste bestellingen voor familiedrukwerk
worden genoteerd en ook al waren deze bescheiden van omvang, ze werden
dankbaar geaccepteerd en met de grootste zorg uitgevoerd. Het begin was er!
Evenzo konden Henk en Teuntje tevreden zijn over de eerste verkoopresultaten
van boeken, papier en schrijfwaren. Ook bleek de drukkerij al snel in een grote behoefte te voorzien, met als gevolg dat niet alleen het aantal drukopdrachten steeg, maar ook de grootte toenam. Zoals de drukorder voor ‘Den Toom’s
Maandblad’, een nieuws- en advertentiekrant welke in een oplage van 2000
stuks tussen september 1926 en april 1928 in Capelle en omgeving werd uitgegeven en verspreid door kruidenier Huig den Toom (1888-1928) van Dorpsstraat 138. Om meer werk te kunnen verzetten en dat ook sneller te kunnen afleveren werd ongeveer twee jaar na de start een zetmachine aangeschaft. Dit
werktuig, dat door 1 man werd bediend, leverde een productie die gelijkstond
aan die van vier handzetters. Daarnaast werd overgegaan tot het aanschaffen
van een grotere snijmachine. Met de kleine handsnijmachine was het haast niet
meer te doen grote partijen papier en boekwerken te snijden. Het plaatsen van
deze nieuwe machines in de beschikbare ruimte bleek niet gemakkelijk, maar
met veel passen en meten kon de apparatuur werkbaar worden geïnstalleerd.
Het was ongeveer in dezelfde tijd dat werd gestart met het drukken van ‘De
IJsselstreek’, een uitgave van kruidenier Dirk de Gier (1878-1948) van de
Schaardijk 384-386 in (Rotterdam)Kralingseveer. Dit met streeknieuws en advertenties gevulde ‘Weekblad voor aan den Hollandsche IJssel gelegen plaatsen’ verscheen voor het eerst op donderdag 20 december 1928. Een kleine anderhalf jaar later ging De Gier zijn krant ook in de gemeenten Krimpen aan de
Lek en Lekkerkerk verspreiden. Tegelijkertijd werd de naam van het nieuwsen advertentieblad gewijzigd in ‘IJssel- en Lekstreek’ (IJ&L), onder welke
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naam de krant op donderdag 10 april 1930 voor het eerst werd bezorgd. Dinsdag 1 maart 1932 ging de ‘IJ&L’ over in handen van Wegeling’s Drukkerij.
Henk sr. exploiteerde daarna de krant geheel voor eigen rekening en keerde
met deze overname weer terug in het vak van uitgever, een vak dat hij in alle
facetten beheerste en waarme hij van kinds af aan was opgegroeid.

De uitbreiding van het machinepark met een zogenaamde Victoria-pers, een
machine met een groter drukvermogen, leverde echter nieuwe hoofdbrekens
op. Maar met veel creativiteit en improviseren lukte het de nieuwe pers toch in
te passen. Werken in de overvolle drukkerij werd echter steeds lastiger. Wegeling‘s werknemers liepen elkaar geregeld zodanig in de weg dat hun patroon
de dringend gewenste personeelsuitbreiding achterwege liet. Er kon werkelijk
geen machine en man meer bij toen begin jaren dertig een opdracht werd binnengesleept voor het drukken en verzenden van een verenigingsblad. Om deze
order te kunnen uitvoeren was het noodzakelijk een adresseermachine aan te
schaffen, een apparaat waar dus eigenlijk geen ruimte meer voor was. Ondanks
dat werd onder druk van de omstandigheden toch een oplossing gevonden door
de machine in een onmogelijk hoekje op de papierzolder te installeren. Tegelijkertijd kwam het besef dat, als Wegeling‘s Drukkerij haar drukwerk vlug en
van goede kwaliteit wilde blijven afleveren, het zo niet verder kon en naar een
groter onderkomen moest worden gezocht. Niet alleen voor het bedrijf. Met de
geboorte van zoon Wim (Willem Johannes, 1930-1967) werd de familie Wegeling te weten eveneens geconfronteerd met een gebrek aan woonruimte. Een
zoektocht naar een pand met meer werk- en woonruimte was echter geen gemakkelijke opgave. Niet in de laatste plaats vanwege de economische malaise
die was ontstaan na de Beurskrach van 1929 en het als gevolg daarvan teruglopend aantal opdrachten voor drukwerk. Reden voor Henk sr. om zijn plannen
voor een nieuwe, grotere huisvesting voor zijn bedrijf nog even uit te stellen.
Die gedachte hield hij vol totdat de overheid in het voorjaar van 1932 met serieuze plannen kwam voor het realiseren van een tweede spoorbrug over de
Nieuwe Maas tussen Kralingseveer en IJsselmonde. De plannenmakers lieten
er geen enkele twijfel over bestaan dat het huidige pand van Wegeling aan de
Nijverheidstraat hiervoor in de weg stond en zou worden onteigend en gesloopt, zodra de plannen werden goedgekeurd. Min of meer gedwongen door
de vrees dat het dak van zijn woning en bedrijf boven zijn hoofd zou worden

Groepsfoto van patroon en personeel.
Staande v.l.n.r.: Henk Wegeling sr., Cornelis Geerlofs, Arie Krijgsman en Leen Kaptein. Zittend: Leen Wegeling en zijn broer
Henk jr.. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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afgebroken ging Henk sr., ondanks het slechte economische tij, op zoek naar
een geschikt perceel bouwgrond. Het liefst vond hij dit wat verder weg van de
nabijgelegen immer overlastgevende Guanofabriek, maar wel in de buurt van
de bestaande drukkerij en langs de dijk. Dit laatste vanwege het drukke verkeer
op deze hoofdverbinding tussen Capelle-Dorp en Rotterdam waarbij iedereen
die de drukkerij passeerde er als vanzelf aan herinnerd werd dat men bij Wegeling terecht kon voor alle soorten drukwerk.

Een nieuw pand
Omdat een locatie aan de dijk niet beschikbaar was, werd gezocht naar bouwgrond in het ‘Uitbreidingsplan Capelle-West I’. Hier, in het huidige Kralingseveer, werd flink gebouwd in die jaren. Een stuk grond werd gevonden op
steenworp afstand van de bestaande woning en drukkerij, achter de voormalige boerderij van de gebroeders Broere Nijverheidstraat 49. In eerste instantie
lokte deze locatie Henk sr. en zijn vrouw Teuntje, zo dicht onder de rook en
reuk van de Guanofabriek, niet aan. Meer keus was er echter op dat moment
niet. De mededeling van het Capelse gemeentebestuur dat de directie van de
Guano alles in het werk stelde om de stankoverlast zo spoedig mogelijk te verhelpen gaf hen zoveel vertrouwen dat Henk besloot het er toch op te wagen.
Met de Rotterdammer J. A. van Wingerden, eigenaar van de bouwgrond, was
hij het snel eens, waarna gemeente-architect Catharinus van Hulsteijn (18861943) opdracht kreeg voor het maken van een bestek en tekening voor een
nieuwe drukkerij, boekwinkel en bovenwoning dat als adres zou krijgen Vondelstraat 53. Nadat Van Hulsteijn het bouwplan gereed had, werd de bouw op
22 april 1933 aanbesteed. De bouwvergunning kwam op 17 mei, vijf dagen na
de start van de bouw die werd gerealiseerd door de Capelse aannemer Wim
Stam (Willem, 1903-1984). Dinsdag 25 juli 1933 ging de nationale vlag in top
vanwege het bereiken van het hoogste punt. De bouw verliep naar volle tevredenheid en zodanig voorspoedig dat het nieuwe pand al op zaterdag 4 november 1933 onder grote belangstelling officieel kon worden geopend. “Zeven
jaar na de bescheiden start in 1926”, zo sprak een trotse burgemeester Jan
Verloop (Johannis, 1882-1958) op het openingsfeest tot Henk, Teuntje, kinderen en genodigden, “is Wegeling’s Drukkerij uitgegroeid tot één van de beter
geoutilleerde bedrijven in zijn soort in de wijde omgeving van Capelle en Kralingscheveer.” Ter gelegenheid van de opening was het Cornelis Geerlofs, de
De op 4 november 1933 officieel in
gebruik genomen nieuwe drukkerij,
boekwinkel en bovenwoning Vondelstraat 53, welk adres na de annexatie van dit deel van Capelle in 1941
door Rotterdam werd gewijzigd in
Elandstraat 53.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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medewerker die het langst bij Wegeling in dienst was, die namens het voltallige personeel een prachtige elektrische wandklok met inscriptie aanbood. Het
pand maakte op iedereen die het daarna bezichtigde, zowel binnen als buiten
en niet alleen omdat het van alle moderne gemakken was voorzien, een imposante en rijke indruk. In de boekwinkel, het kantoor en de ruime drukkerij, zo
kon worden geconstateerd, liep het personeel elkaar, ondanks de uitbreiding
met 4 man, niet meer in de weg. Naast de machines die uit het oude pand waren meeverhuisd werd in de drukkerij tevens een nieuwe grote tweetoeren snelpers met inlegautomaat geïnstalleerd, een machine die geheel automatisch
werkte. De nieuwe drukkerij kreeg ondanks dat het in de crisisjaren economisch minder goed ging voldoende werk om deze winstgevend te exploiteren.
Ook de boekhandel draaide naar tevredenheid. De activiteiten werden zelfs uitgebreid met een fotohandel toen in april 1935 de zaak van G. Pleysier aan de
Nicolaas Beetsstraat (vanaf 16 december 1941 Antilopestraat) werd overgenomen. Het waren jaren van groei waaraan de ‘IJ&L’ een belangrijke bijdrage leverde. De inkomsten uit advertenties waren bevredigend, alleen liep vanwege
de crisis het aantal abonnees even terug. Abonnementen werden opgezegd, gezinnen die getroffen werden door werkloosheid konden het abonnementsgeld
veelal niet meer opbrengen. De krant wilde men echter niet missen en werd
dan wel van de buren of bekenden gelezen. Echter al ruim voor de Tweede Wereldoorlog was het aantal abonnees weer op niveau.

Tweede Wereldoorlog
In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog probeerde Henk sr. de bedrijfsvoering zo ongestoord mogelijk voort te zetten. Het verzorgen van handels- en
familiedrukwerk en het verschijnen van de ‘IJ&L’ gingen in het oorlogsjaar,
ondanks de al spoedig ingestelde papierdistributie, gewoon door. Daarna ging
het geleidelijk aan bergafwaarts. In mei 1943 besloot de ‘De afdeeling Perswezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten’ dat, ‘in verband
met een voor de oorlogseconomie noodzakelijke maatregel’, het papierverbruik
tot het hoogst noodzakelijke moest worden beperkt. Dit besluit had ook voor
het bedrijf van Henk Wegeling grote gevolgen. In het bijzonder voor ‘De IJssel- en Lekstreek’ waarvan de uitgave met ingang van 1 juni 1943 noodgedwongen moest worden gestaakt. Gelukkig betekende dit niet dat het contact
met abonnees en adverteerders werd verbroken. Het was namelijk de Schoonhovense uitgever Van Nooten die in samenwerking met Wegeling’s Drukkerij
een afzonderlijke uitgave van de ‘Schoonhovensche Courant’ in het verspreidingsgebied van ‘De IJssel- en Lekstreek’ ging bezorgen. Wegeling verzamelde hiervoor het nieuws uit eigen streek en hield zich daarnaast bezig met het
verkopen van advertenties, merendeels distributieberichten. Door de papierbeperking was ‘het blad’ echter niet alleen erg dun, ook aan het het aantal abonnementen moest noodgedwongen een maximum worden gesteld. “Het zal zelfs
noodig zijn” aldus Henk Wegeling sr. “dat verschillende lezers het blad samen
gaan lezen”.
Begin juni 1944 kreeg Henk sr. het verzoek om de op 30 januari 1943 door leHVC Nieuwsbrief najaar 2017 pagina 19

den van de ondergrondse Anti-Revolutionaire Partij (ARP) opgerichte illegale
krant ‘Trouw’ te gaan drukken voor Rotterdam en omgeving. Na enige aarzeling stemde hij toe, in de wetenschap dat een en ander niet zonder risico was.
Om het zetsel en papier elders op te halen was een auto nodig. Een van de opdrachtgevers, naar later zou blijken een verrader, kende iemand die over een
wagen beschikte en bereid was het materiaal op te halen en aan het Elandplein
te bezorgen. Op vrijdag 16 juni werd alles keurig afgeleverd waarna de volgend middag om een uur of twee de drukpers kon gaan draaien. Een uur of vier
later werd er hard gebeld, tegen de deur geschopt en gebonsd. De Duitsers!!
De verrader had zijn werk gedaan. Echtgenote Teuntje, die boven met zoon
Wim aan de maaltijd zat, vloog naar beneden om haar man te waarschuwen.
Die zette de pers af, vluchtte naar buiten en probeerde vergeefs over de schutting weg te komen. Het gehele pand was reeds door de SD en de SS omsingeld. Henk Wegeling sr. en de helpers van ‘het verzet’, onderwijzer Bram van
den Bos (Abraham, 1918-1944) en drukker Rinus van Dijk (Marinus, 18981944) werden gefouilleerd en via het politiebureau aan het Haagsche Veer
weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Alle drie kwamen ze uiteindelijk terecht
in het beruchte SS-Kamp Vught (Konzentrationslager Herzogenbusch) waar
Rinus wegens ‘Illegale Ausfertigung Hetzschrift Trouw’ op 10 augustus werd
gefusilleerd, terwijl Henk sr. en Bram een dag later werden geëxecuteerd. Het
was burgemeester J. Verloop die bijna een week later aan Teuntje en zoon Wim
kwam vertellen dat hun man en vader door de bezetter was omgebracht. Henk
jr. en Leen hoorden later over de dood van hun vader, Henk jr. was tewerkgesteld in Duitsland en Leen zat ondergedoken in de Betuwe. De verslagenheid
was groot. Na de overval kwam de drukkerij stil te liggen. Voorman-drukker
Arie Krijgsman (1914-2009) en acquisiteur Leen Kaptein (Leendert, 19131990) zetten het werk voort bij een collega drukker in Kralingen. Dat duurde
tot Dolle Dinsdag (5 september 1944), de dag dat collaborateurs massaal op de
vlucht sloegen, waarna beiden clandestien weer in de drukkerij aan de Elandstraat aan de slag gingen.
Gedenkteken op de
fusilladeplaats nabij Kamp Vught met
de namen van de
329 mannen die er
zijn doodgeschoten,
waaronder in het
6e paneel van
rechts de naam van
Henk Wegeling sr.
(inzet). Foto’s:
Paul Weyling.
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Een nieuwe start en de IJssel- en Lekstreekmars
Na de bevrijding maakten de gebroeders Wegeling, met steun van hun moeder
en het trouwe personeel, een nieuwe start. Nog in 1945 kon de ‘IJ&L’ weer
verschijnen. Door papierschaarste en distributie was er in eerste instantie sprake van een krant van zeer bescheiden omvang. Ondanks dat waren Capellenaren en streekgenoten blij met de herverschijning en het weer kunnen kennisnemen van het lokale nieuws. Op 12 september 1947 werd het bedrijf omgezet in
een familie-nv: de N.V. Wegeling’s Drukkerijen. Leen trad daarna op als algemeen directeur, Henk jr. deed de drukkerij en de techniek en Wim de boekhandel. De ‘IJ&L’ herstelde zich binnen korte tijd weer tot een volwaardig streekblad op abonnementsbasis en had in de jaren vijftig zo’n 9000 abonnees met
als voornaamste verspreidingsgebied Capelle- Nieuwerkerk- en Krimpen aan
den IJssel. Verder werden onder de naam Wegeling’s Wijkbladen in Kralingen
‘De Oostergids’ uitgegeven, gevolgd door ‘De Westergids’ in Rotterdam-West.
Bladen waarvoor in eerste instantie abonnementsgeld was verschuldigd, maar
die later gratis huis-aan-huis werden bezorgd.

Het drukkerijbedrijf ontwikkelde zich in de jaren ’50 en ’60 tot een door teamgeest geïnspireerde jonge, moderne opgezette onderneming van naam en faam.
Die bekendheid was niet in de laatste plaats te danken aan de IJssel- en Lekstreekmars, een wandelevenement dat door Wegeling samen met de lokale
Christelijke Jeugdvereniging De Oranje Garde (later De Jonge Garde) voor het
eerst op zaterdag 11 juni 1949 werd georganiseerd. Marsleider was Jan van
Harten (1920-1996), commandant van de Garde. Deze mars werd een jaarlijks
terugkerend festijn en bleek niet alleen van sportieve waarde maar was tevens
een eersteklas promotie voor ‘De IJssel- en Lekstreek’. Wandelaars, individueel of in groepsverband, kwamen vanuit het hele land naar Kralingseveer en
wandelden 15, 22 of 30 kilometer door de omgeving waarbij vrijwel alle IJsselgemeenten werden aangedaan. Een erecomité met daarin de burgemeesters,
van de plaatsen die in de routes waren opgenomen, en directeuren van grote
bedrijven uit de regio, nam bij de start het defilé af. Dit vond plaats onder de
tonen van de muziekvereniging ‘Harmonie’ uit Kralingseveer, die de wandelaars niet alleen uitgeleide deed maar ’s avonds ook weer welkom heette. De
mars maakte ook naam bij de Koninklijke Landmacht, wat in 1951 resulteerde
in de deelname van veel militairen en de aanwezigheid van de chef van de GeKop van de IJssel- en Lekstreek van vrijdag 17 juni 1949. Foto: Paul Weyling.
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nerale Staf generaal Kruls (Hendrik Johannes, 1902-1975) en zijn echtgenote
kapitein Dijxhoorn (Maria Elisabeth, 1910-2005) van het Vrouwen Hulpkorps
(VHK), de voorloper van de MILVA (Militairen Vrouwen Afdeling). Bij de
eerste mars in 1949 liepen ruim 1600 wandelaars mee, het jaar daarop waren
het er circa 2800, in 1951 meer dan 4500, een jaar later ruim 5100 en bij het
eerste lustrum in 1953 iets meer dan 5600. In de weken voor de dag van de
mars heerste er op de burelen van Wegeling een koortsachtige sfeer en ijver die
zelfs de familie en het personeel van hun nachtrust beroofde. Ook de Oranje
Gardisten zaten niet stil en werkten zich iedere keer weer een slag in de rondte om een en ander goed te laten verlopen. Naast het uitzetten van de route
moesten zij startbureaus bemannen, EHBO- en controleposten inrichten, bij
onbewaakte spoorwegovergangen en de veren bewaking organiseren, mensen
voor de catering werven en een jury samenstellen voor het beoordelen van de
wandelgroepen. En iedere jaar weer
maakten verschillende muziekkorpsen
hun opwachting om de wandelaars
met marsmuziek het marcheren gemakkelijker te maken. Zoals de eerdergenoemde ‘Harmonie’ en ‘Vrolijk
en Vrij’ uit Kralingseveer, ‘Concordia’
en ‘Kunst en Strijd’ uit Krimpen aan
den IJssel, de drumband van het Regiment Stoottroepen uit Den Bosch en
het 150-man sterke tamboer- en pijperkorps ‘Jubal’ uit Dordrecht, die
met hun vrolijke marsmuziek de wandelaars hun blaren en vermoeide voeten deden vergeten. Ook de inwendige
mens kwam niets tekort. Zo stelde de
Capelse zoetwarenleverancier Huug
van der Wal (Hugo, 1917-1976) uit
Keeten voor iedere deelnemer een
zakje Van Melle Mentos ter beschikking en deelde deze namens Beschuitfabriek Hooijmeijer uit Barendrecht
Glas-in-loodraam, dat door het personeel
aan de directie van Wegeling’s Drukkerijen
werd aangeboden t.g.v. het 25-jarig jubileum dinsdag 1 mei 1951. In glas en lood gevangen, een portret van de stichter van het
bedrijf: Henk Wegeling sr. Hendricus,
(1896-1944). Onderin links afbeeldingen
van het eerste en laatste bedrijfsonderkomen. Foto: Cees Hartmans.
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spritsen en padvinderskoeken
uit. Ook andere
firma’s
lieten
zich niet onbetuigd. Nutricia uit
Zoetermeer bijvoorbeeld verstrekte
flesjes
Chocomel
en
Coca-Cola en later
concurrent
Pepsi
deelden
vele honderden
flesjes cola uit.
Vele Capellenaren dronken ge- Het meer dan volle Elandplein tijdens de 3e editie van de IJsselen Lekstreekmars (1951).
durende
deze
Foto: collectie HVC-Beeldbank
mars hun eerste
colaatje, sommigen zoveel dat ze voor het einde van de mars kotsmisselijk huiswaarts keerden.
Ieder jaar weer kwamen duizenden toeschouwers op het evenement af, die na
de prijsuitreiking voor de groepen en het uitreiken van de individuele herinneringsmedailles nog uren op het Elandplein bleven hangen om te zingen en te
dansen, een waar en vrolijk volksfeest. De IJssel- en Lekstreekmars van 1953
was voorlopig de laatste. Dit als gevolg van organisatieperikelen en teruglopende belangstelling door de concurrentie van andere en meer wandelevenementen. Het was de gedreven Leen Wegeling zelf, die in 1959 samen met enkele wandelsportorganisaties de mars nieuw leven inblies. Ruim 3400 wandeVeerman Piet de
Vries huurde extra
veerboten in om tijdens de 6e editie
van de IJssel- en
Lekstreekmars
(1959) de meer dan
3000 wandelaars
over te kunnen varen van de Krimpense Veerdam
naar de Capelse
Dorpsstraat.
Foto: collectie
HVC-Beeldbank.
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Kop van de IJssel- en Lekstreek van vrijdag 3 augustus 1962. Foto: Paul Weyling.

laars schreven zich in voor deze 6e editie van de mars die op zaterdag 6 juni
1959 werd gehouden. Het volgende jaar, op zaterdag 21 mei 1960, waren het
er 2438, aanzienlijk minder dus. Zaterdag 1 juli 1961 verschenen er slechts
1649 deelnemers aan de start. Het gevolg was dat deze 8e editie van de IJsselen Lekstreekmars, begin jaren’50 één van de grootste wandelmarsen van Nederland, tevens de laatste was.

Sijthoff
Met de boek- en kantoorboekhandel ging het crescendo. Wim voelde zich hier
uitstekend in thuis en wist met speciale acties en advertenties in de ‘IJ&L’
klanten uit heel Capelle binnen te halen. De jeugd kwam niet alleen voor de
boeken van bijvoorbeeld J. Nowee, K. Norel of W.G. van der Hulst, maar later
ook voor studieboeken en kartonnen bouwplaten van bekende zeeschepen,
waarvan enkele op een van de nabijgelegen werven werden gebouwd.
Eind 1966 liep Wim een bloedvergiftiging op. Dit als gevolg van een trap van
een paard in de stal van de familie Wegeling, liefhebbers van paarden en ruitersport bij uitstek. Eén en ander was zo ernstig dat Wim daaraan op 20 januari
1967 overleed. Zijn overlijden betekende, nadat nog enige tijd een winkelmeisje werd ingezet, het einde van de boek- en kantoorhandel. Een tegenvaller van
geheel andere orde was de concurrentieaanval van ‘De Havenloods’ op de
‘IJ&L’, die op dat moment vanwege de stijgende oplage al enige tijd in de
drukkerij van Het Vrije Volk aan de Slaak in Rotterdam werd gedrukt. De
‘IJ&L’ viel als betaalde krant namelijk niet bij alle inwoners in de gemeenten
van de IJssel- en Lekstreek in de bus. Dit in tegenstelling tot nieuwkomer ‘De
Havenloods’, die al sinds 1951 in Rotterdam gratis huis-aan-huis werd verspreid en nu, begin jaren ’60, ook het oog liet vallen op het verspreidingsgebied van de ‘IJ&L’. Diverse acties werden ondernomen om de concurrentie het
hoofd te kunnen bieden. Echter, ondanks stevig weerwerk, moest na verloop
van tijd toch naar een oplossing worden gezocht. Die werd gevonden in een samenwerking met het Rotterdamsch Nieuwsblad welke op 1 juli 1970 van start
ging. Dinsdag 1 december 1970 werd een overeenkomst gesloten waarbij de
aandelen van Henk jr. en Leen in Wegeling’s Drukkerijen werden verkocht aan
Sijthoff Pers N.V.. Deze uitgever van kranten verwierf eveneens de aandelen
van de ‘Rotterdamse Periodieke Pers N.V., uitgever van Wegeling’s weekblaHVC Nieuwsbrief najaar 2017 pagina 24

Leen Wegeling en burgemeester Jacob van Dijk tonen hier het eerste
exemplaar van de bijlage van het
Rotterdams Nieuwsblad, welke de
naam ‘Nieuwsblad voor IJssel- en
Lekstreek’ kreeg. Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

den, die in een oplage van 110.000 en zes verschillende edities eenmaal per
week gratis in Rotterdam werden verspreid.
Ondanks de verkoop van hun aandelen bleven de broers leidinggeven aan het
bedrijf - Leen als directeur, Henk jr. als hoofd van de drukkerij en de zettechnische vervaardiging - dat ook onder de vlag van Sijthoff onder de naam Wegeling’s Drukkerijen bleef draaien. Een en ander had eveneens geen gevolgen
voor de 30 werknemers van Wegeling. De drukkerij, zettechnische vervaardiging, administratie, redactie en advertentieafdeling bleven aan de Elandstraat
gehuisvest, terwijl een deel van het technisch personeel verhuisde naar de
drukkerij van Sijthoff in de Rijswijkse Plaspoelpolder. Een kleine maand na de
overname, op woensdag 6 januari 1971, verscheen ‘hun’ IJssel- en Lekstreek
voor het eerst gratis huis-aan-huis in Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den
IJssel en Lekkerkerk. In Kralingseveer, Capelle-, Nieuwerkerk- en Krimpen
aan den IJssel was dit reeds enkele jaren eerder al het geval. Vanaf die tijd
werd de krant, de oplage was inmiddels 25.000 exemplaren, in Rijswijk gedrukt. Het handels- en familiedrukwerk werd met ingang van 13 april 1971 ondergebracht bij Drukkerij Van Nooten in Schoonhoven, eveneens een dochter
van Sijthoff. Naast het directeurschap van De IJssel- en Lekstreek werd Leen
in april 1972 directeur van de Goudsche Courant, in 1977 gevolgd door het directoraat van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Broer Henk jr. ging een zestal jaren eerder al in ‘de appels en peren’ in het Betuwse Ochten, waar de familie
Wegeling al sinds de jaren vijftig een aantal boomgaarden bezat.

Terug in Capelle
Voor velen was de annexatie van het ‘Uitbreidingsplan Capelle-West I’, het
huidige Kralingseveer, door Rotterdam op 1 augustus 1941, een feit waarvan
men dacht dat dit na de Tweede Wereldoorlog wel weer ongedaan gemaakt zou
worden. Het liep echter anders! De wijk, sinds de grondruil tussen Capelle en
Rotterdam in 1978 een door Capels grondgebied omringde Rotterdamse enclaHVC Nieuwsbrief najaar 2017 pagina 25

ve, hoort nu nog steeds bij de Maasstad. Ondanks dat bleven vooral oudere bewoners zich altijd Capellenaar voelen. Dat gold ook voor de Wegelingen en
hun bedrijf. Vrijdag 2 maart 1973, bijna 32 jaar na de annexatie, keerde de uitgever van ‘De IJssel- en Lekstreek’ echter weer terug in Capelle. Was er in
1941 een grenswijziging voor nodig om het bedrijf van Capelle aan den IJssel
af te scheiden, deze maal moest er echt worden verhuisd om naar de plaats van
oorsprong terug te keren. In Capelle zocht en vond men een nieuwe behuizing
in de winkel en woning van boekhandel Sacré, Bermweg 61 in het Winkelcentrum ‘De Luifel’. Daar werd samen met het ‘Rotterdams Nieuwsblad’ (RN) onder de naam ‘RN Boekshop’ niet alleen de boekhandel weer nieuw leven ingeblazen, maar ook in de bovengelegen woning een kantoor voor redactie, advertentieafdeling en administratie ingericht. Door het samengaan van de ‘IJ&L’
met het RN werd in dezelfde periode een bundeling van het dagblad- en streeknieuws gevonden, welke resulteerde in een naast de ‘IJ&L’ tweemaal per week
verschijnende bijlage van het RN, welke de naam ‘Nieuwsblad voor IJssel- en
Lekstreek’ kreeg. Deze bijlage werd op de dag van het betrekken van de nieuwe vestiging door burgemeester Van Dijk (Jacob, 1911-1999) ten doop gehouden.
Het verblijf aan de Bermweg was echter van korte duur, reeds op 8 maart 1974
werd verhuisd naar Duikerlaan 68, terwijl de boekhandel een maand eerder
werd overgedragen aan de heer en mevrouw ’t Hart. Toen deze in 1984 stopten
met hun activiteiten, was het daarna bloemist Kees van Beusekom (Cornelis,
1931-2014) die zich hier vestigde. In het jaar daarvoor ging Leen Wegeling
met pensioen en kon zich daarna geheel gaan wijden aan ‘Stal Wegeling’ en
zijn New Forest pony’s, waarvoor in 1974 een geheel nieuwe stal plus woning
was gebouwd op een terrein aan de ’s-Gravenweg dat tegenwoordig bekend
staat als het Wegelingpark. De oude drukkerij aan het Elandplein ging vanaf 17
maart 1978 door als wijkgebouw met de naam ‘Rendierhof’.

Geraadpleegde bronnen:
- Archief gemeente Capelle aan den IJssel.
- Notities L. Wegeling (1922-2008),
met dank aan mevr. J. Wegeling-Klingenberg.
- Gesprekken met Arie Krijgsman (1914-2009).
- Gemeentearchief Vlissingen.
- Zeeuws Archief, met dank aan Toon Franken.
- Weekblad ‘IJssel- en Lekstreek’.
- Nieuwsblad voor IJssel- en Lekstreek.
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Paul Weyling

KRALINGSEVEER

Het echte Kralingseveer bestaat niet meer. Het eeuwenoude dorpje aan
de Schaardijk, in 1333 was hier al sprake van een veerdienst op IJsselmonde, is eind jaren ‘60 van de kaart geveegd. Dit vanwege de verzwaring en het op Deltahoogte brengen van Schielands Hoge Zeedijk. Het
enige dat nog herinnert aan het oorspronkelijke Kralingseveer - waar
ooit de grootste zalmafslag van Nederland stond - is een zalmredershuis
uit 1870 en de replica van het gesloopte paviljoen van het oude Zalmhuis: Brasserie Zalmhuis aan de Schaardijk.

Het echte Kralingseveer lag aan de westzijde van de gemeentegrens tussen de
gemeenten Kralingen en Capelle aan den IJssel: de Oostkade. Na de annexatie
van Kralingen door de gemeente Rotterdam in 1895 werd de naam gewijzigd
in Kralingsche Oostkade. Dit om verwarring met de in Rotterdam bestaande
Oosterkade te voorkomen. In 1922 vond nogmaals een verandering plaats. De
naam werd toen gewijzigd in IJsselmondselaan, genoemd naar de richting
waarin de laan liep, het veer naar IJsselmonde. Een benaming die aan de Capelse zijde van de gemeentegrens in de volksmond officieus al decennialang
werd gebruikt en door het Capelse gemeentebestuur reeds in 1920 officieel
was vastgesteld.

Direct achter de oostzijde van de IJsselmondselaan startte de gemeente Capelle halverwege de jaren ‘20 van de vorige eeuw onder de verwarrende naam
‘Uitbreidingsplan West l’ met de bouw van een nieuwe wijk, de huidige Rotterdamse wijk Kralingseveer. De straten kregen de namen van dichters en schrijvers. Op 1 augustus 1941 werd het ‘Uitbreidingsplan West I’, in de volksmond
steevast Kralingseveer genoemd, door de gemeente Rotterdam geannexeerd.
De grens met Capelle werd daarbij ongeveer 600 meter naar het oosten verplaatst, naar daar waar nu ongeveer de Poolvosweg ligt. Omdat de straatnamen
van Kralingseveer in Rotterdam al bestonden werden deze bij besluit van 16
december 1941 door de burgemeester van Rotterdam gewijzigd in die van een
hoefdier. Het stukje Nijverheidstraat tussen de IJsselmondschelaan en de nieuwe gemeentegrens kreeg de naam IJsseldijk. In juli 1978, bij een grondruil tussen Rotterdam en Capelle - waarbij het opgespoten land waarop jaren later het
Bedrijvenpark Rivium en de wijk Fascinatio zouden verrijzen Capelle aan den
IJssel werd - werd Kralingseveer bijna weer Capels grondgebied. Bewoners
van de wijk stemden bij een volksraadpleging echter in overgrote meerderheid
tegen een overgang naar Capelle. En zo geschiedde! Het gevolg was dat Kralingseveer, het voormalige Capels ‘Uitbreidingsplan West I’ dus, een enclave
werd binnen Capelle die alleen nog via de Schaardijk met het grondgebied van
Rotterdam was verbonden.
Paul Weyling
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GLASNEGATIEVEN NAAR HET NIMH

In 2005 ontving de HVC een houten kist met daarin 358 glasnegatieven.
Het zou onder andere gaan om foto’s van Capelle aan den IJssel en omgeving. Helaas bleek dit niet zo te zijn. De kist met inhoud werd vervolgens
opgeslagen in het toenmalige HVC-depot, dat van 1992 tot 2006 gevestigd
was in de boerderij van de familie Schinkel aan ’s-Gravenweg 325. Toen
dit Rijksmonument in 2006 vanwege een nieuwe gebruiker en een anno
2017 nog steeds niet uitgevoerde restauratie moest worden verlaten, verhuisde de kist naar een vele malen kleiner nieuw ingericht depot in het
museum aan de Bermweg.

In het museum belandden de glasnegatieven in de grote voorraad nog te scannen beeldmateriaal. Pas eind 2016 was het zover dat de eerste glasnegatieven
serieus konden worden bekeken. Opnieuw werd vastgesteld dat het niet om foto’s van Capelle ging. Omdat op meerdere foto’s een man in militair uniform
stond en op enkele verpakkingen de familienaam Doorman (een geslacht van
beroepsmilitairen) voorkwam, werden de glasnegatieven eind januari 2017
aangeboden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Dit
kennis- en onderzoekcentrum van het Ministerie van Defensie bleek zeer geïnteresseerd in de beelden en kwam in de persoon van drs. J.V.M. (Judith)
Moortgat, specialist beeldcollecties van het NIMH, op vrijdag 3 februari 2017
enthousiast de bijna niet te tillen kist met glasnegatieven ophalen.

Het NIMH heeft de collectie glasnegatieven, door hen een bijzondere schenking genoemd, inmiddels geïnventariseerd. Gebleken is dat de meeste foto’s
zijn gemaakt in de jaren twintig van de vorige eeuw, maar er zit ook ouder materiaal tussen. Niet alle foto’s zijn ‘militair’, er zitten ook familiefoto’s en foto’s van auto’s bij. Het NIMH gaat ervanuit dat de glasnegatieven afkomstig
zijn van Willem Hendrik Doorman, 1e luitenant Vestingartillerie, later kapitein
Kustartillerie. Willem Hendrik moet verre familie zijn geweest van ‘onze’ Karel Doorman, de bekende schout bij nacht die op 28 februari 1942 omkwam tijdens de Slag in de Javazee. Het NIMH, die de collectie onder het inventarisnummer ‘2198 W.H. Doorman’ volledig heeft omgepakt, bewaard de glasnegatieven onder goede klimatologische omstandigheden in hun depot.
Paul Weyling

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
Het NIMH is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekcentrum op het gebied
van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis van
de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige oorlog tot
nu. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze
toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast publiceert het instituut wetenschappelijke studies en verzorgt het onderwijs en lezingen.
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NOG STEEDS VERKIJGBAAR
IN HET HISTORISCH MUSEUM

In 320 pagina’s en zo’n 450 - soms heel
oude - foto’s passeert de gehele agrarische geschiedenis van Capelle aan den
IJssel de revue.

Het begint omstreeks het jaar 1100 met het
inpolderen van de moerasgronden langs de
rivier, die later de naam Hollandsche IJssel
zou krijgen. Dat inpolderen is aan strikte regels gebonden waarvoor een bestuur is vereist. Hoe zo’n bestuur is samengesteld en
functioneert wordt uitgebreid belicht. In de
ontgonnen polders worden in de loop der tijd
de houten werkketen, neergezet door de polderwerkers, vervangen door de eerste stenen
boerderijen. Het is Hans Bolkestein die de inrichting van de agrarische samenleving geheel voor zijn rekening heeft genomen.

Daarna is het tijd voor een tocht langs de 77 boerderijen, die het Capelle
van omstreeks 1920 telde. Frans van Es voert u eerst langs ‘oude paden’,
te weten Schielands Hoge Zeedijk en de s-Gravenweg, ook wel bekend als
‘de weg naar Kralingen’. Daarna wordt deze tocht voortgezet in de in 1874
drooggevallen polder Prins Alexander. Na de Bermweg, tussen twee gemalen, volgen de Capelseweg en de Hoofdweg, waar - en dat werd soms vergeten - ook nog Capellenaren woonden. Eindpunt is de boerderij Zevenkamp, waar nu de Algemene Begraafplaats Schollevaar ligt.
Tussen de boerderijbeschrijvingen, die alle van een bewonersoverzicht
zijn voorzien, zijn enkele bijdragen van Pieter Breedijk opgenomen. Hij
beschrijft o.a. zijn leven op Veldzigt, waar hij in 1949 introuwde. Tevens
belicht hij als oud-voorzitter van deze instelling de rol van de Rabobank
voor de boerenstand en vertelt hij hoe kaas wordt gemaakt.
Paul Weyling is verantwoordelijk voor de eveneens tussen de boerderijbeschrijvingen geplaatste interviews. Verhalen van direct betrokkenen, die de
sfeer ademen van het landleven, waaraan voor allen door de stadsuitbreiding een einde kwam. De emoties die dit losmaakt vallen terecht in de categorie ‘met een lach en een traan’.
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