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LOCATIES WAAR DE HVC 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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Bij de omslag:
De Dorpskerk op 30 september 1987, gezien vanuit de Van Cappellenstichting, tijdens een inspectie
van de torenspits waarbij gebruik werd gemaakt van de autoladder van de brandweer Capelle aan den

IJssel. Foto: Han van Senus, collectie 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
Het is december 2022. Het einde van een jaar, waarin
langzaam maar zeker bijna alles weer kon. Ook een
speciaal jaar voor de HVC. Onze vereniging bestaat
dit jaar 35 jaar en we hebben ons domicilie precies 25
jaar in het Jan Anne Beijerinck gemaal, waar ieder
jaar een nieuwe expositie te zien is. 
De huidige tentoonstelling gaat over deze periodes en
roept bij de bezoekers vele herinneringen op. Tot zomer

2023 is hij nog te bezichtigen iedere zaterdagmiddag. Bovendien houdt de
JAB stichting iedere tweede zaterdag van de maand een draaidag. Een uitge-
lezen gelegenheid om een gemaal van bijna een eeuw oud in werking te zien
gecombineerd met een fraaie expositie en een kopje koffie of thee.
We kunnen terugkijken op een jaar, waarin er weer vele contacten mogelijk
waren. De werkgroep educatie is weer aan de slag en groepen 7 en 8 van ba-
sisscholen leren weer over water en het omgaan ermee. Het stamboom café
verheugt zich in grote populariteit, mede dankzij de gastvrijheid van de Vij-
verhof. En achter de schermen wordt er veel werk verzet door de vrijwilligers
van de beeldbank, klussenploeg etc. Onze Facebook pagina met iedere week 
een andere foto van Capelle van vroeger wordt druk bezocht.
Op 10 september was het Open Monumenten Dag. Gelukkig weer samen met
de kunstmarkt. Naast de gebruikelijke openstellingen, die druk bezocht wer-
den, was er de expositie 150 jaar scheepswerf A, Vuijk en zonen, waarbij de
HVC de nodige steun heeft verleend. Voor ruim 700 mensen een prachtige
ontmoeting met een van de grote werkgevers in vroeger Capelle. Voor de
geïnteresseerden: het boek “Verdwenen Scheepshellingen” is via de beeld-
bank digitaal verkrijgbaar.
Voor het eerst sinds 2019 hebben we onze vrijwilligers weer kunnen bedan-
ken met een gezamenlijk uitje in september. De stadswandeling door Gorin-
chem met 2 gidsen, de lunch, de boottochten van en naar slot Loevestein en
het bezoek aldaar voelden weer als vanouds gezellig, ook al begon de dag
wat regenachtig.
Van de plannen voor 2023 wil ik er een uitlichten. Wij zijn een samenwer-
king aangegaan met de Theaterwerkplaats Oude Rotten (TOR). Er komt een
voorstelling in oktober 2023 in het Isala theater over alle mogelijke aspecten
van water. De TOR en de HVC gaan op zoek naar verhalen over water, histo-
rische, persoonlijke, plezierige, werk gerelateerd, etc. Schaatsen kan ook aan
bod komen. IJs is tenslotte bevroren water. Dus eenieder met een water ver-
haal is hierbij van harte uitgenodigd het te delen via de mail of in persoon.
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IN MEMORIAM 
Een bloeiend verenigingsleven kan niet bestaan zonder de inzet van vrij-
willigers. Mensen, die uit allerlei verschillende motieven zich aansluiten
bij een organisatie en daar met hart en ziel voor gaan. De HVC prijst zich
gelukkig op een behoorlijk groot aantal van deze mensen te mogen steu-
nen.
Maar helaas zijn ons het afgelopen jaar enkele van deze steunpilaren ontval-
len. Als eerste ontvingen wij het trieste nieuws, dat Nico Feijnenbuik niet
meer onder ons was. Nico heeft zich jaren ingezet voor de klussenploeg en
de werkgroep van het Dief en Duifhuisje tot zijn lichamelijke gesteldheid
deze activiteiten onmogelijk maakte. Ook zijn wij hem dankbaar, dat wij van
zijn verzamelingen gebruik mochten maken voor onze exposities. Ik denk
hierbij aan onze expositie over Capelle 40 – 45.
Rein Kraaij is ons volkomen onverwacht ontvallen. Op de ochtend van zijn
overlijden was hij nog aan het werk bij de beeldbank, wat hij al sinds 2008
deed. Als geboren Capellenaar had hij veel kennis van het oude Capelle,
waardoor hij samen met zijn echtgenote uitermate geschikt was als gastheer
in het Historisch Museum. Ook was hij enthousiast medeorganisator van
Open Monumenten Dagen en exposities. Daarnaast was hij coördinator
Oude Begraafplaats en heeft daarover waardevolle documentatie nagelaten.
Hij was lid van de werkgroep Notariële Akten. En geregeld lid van de kas-
commissie.
In onze buurgemeente Nieuwerkerk is op 17 mei Adri den Boer overleden.
Voor ons was hij in zijn werkzaamheden als secretaris van de Historische
vereniging Nieuwerkerk een fijne collega, Maar ook voor de HVC was hij
van grote betekenis. Hij was van de oprichting van de HVC tot 2007 advi-
seur en schreef tot voor kort artikelen voor onze nieuwsbrief.
Wij denken met liefde en respect aan hen terug. Moge zij rusten in vrede.

Irma Camijn-van Kuler, 
voorzitter HVC
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Daarnaast zoeken wij 60-plussersm die mee willen spelen in deze voorstel-
ling en een muzikant.  De repetities beginnen in maart.
Rest mij nog u een mooie decembermaand  en een goed en gezond begin van
2023 te wensen.

Irma Camijn-van Kuler, voorzitter HVC



OPENING EXPOSITIE 35 JAAR HVC
De expositie ‘35 jaar HVC’ is een verjaardagscadeautje van en voor de ver-
eniging bij haar 35ste jaardag. Ik had de eer om deze te mogen openen.
Het is werkelijk een cadeautje, zeker ook voor de toeschouwer. Je krijgt een
goed inzicht in de betekenis van de Historische Vereniging voor de Capelse
gemeenschap in het verleden en het heden. 
De expositie is overduidelijk met plezier gemaakt. Het zal niet eenvoudig zijn
geweest om een keuze te maken van wat wel en uiteindelijk niet kan worden
getoond. En om met mijn conclusie te beginnen het resultaat is meer dan voor-
treffelijk. En het is voor de bij Capelle betrokken toeschouwer een feest der
herkenning.
Op de verschillende wandborden wordt met beeld en bondige tekst de onge-
looflijke hoeveelheid taken en activiteiten van de Historische Vereniging ge-
toond. Een geweldige verscheidenheid aan onderwerpen: de organisatie van
Open Monumentendag, het beheer van de Regentenkamer in het van Cappel-
lenhuis, het beheer van het Dief- en duifhuisje, de Beeldbank, de educatieve
activiteiten met de oudste groepen van het basisonderwijs, het inrichten van de
jaarlijkse exposities zoals deze, het bijhouden van een collectie objecten in het
depot, het verzorgen van diverse publicaties over Capelse onderwerpen. Dit is
slechts een incomplete opsomming, denk bijvoorbeeld aan de wekelijkse open-
stelling van de expositieruimte en niet te vergeten de uitgave van het vereni-
gingsblad. Ik kijk daar altijd naar uit en zodra ik die op de deurmat zie liggen,
laat ik alles uit mijn handen vallen en ga het onmiddellijk lezen. Het is goed dit
alles eens bij elkaar te zien, want hiermee wordt duidelijk welke belangrijke
rol de vereniging de afgelopen 35 jaar in de Capelse gemeenschap is gaan ver-
vullen.
De vitrines van deze expositie laten een selectie zien van tentoonstellingen die
de HVC de afgelopen 35 jaar heeft ingericht. Deze expositie “35 jaar HVC” is
eigenlijk een expositie binnen een expositie. Bij mij gaf het vele o ja-gedach-
ten en kwamen er allerlei her-
inneringen op. Heerlijk, zoals
bij:
O ja, de oude spoorlijn en het

station in Capelle met dat
verschrikkelijke ongeluk
meer dan 100 jaar geleden.
En wat een geweldige ma-
quette van dat oude station.

O ja, de steenplaatsen in Ca-
pelle. IJsselsteentjes, die
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over de hele wereld terug te vinden zijn omdat de VOC-schepen deze als
ballast gebruikten.

O ja, de (verdwenen) middenstand in Capelle. Leuk dat stukje Sunlightzeep.
O ja, de scheepswerven in Capelle waarvan Vuyk de bekendste was.
Kortom even heerlijk dwalen en genieten van de nostalgie.
Er zijn ook nog een paar vitrines met objecten uit het depot.
Een vitrine met kleding van prachtig kant en fluweel en eentje met schaalmo-
dellen van beelden in de openbare ruimte gemaakt door de kunstenaar Leen
Droppert. En ook een vitrine met allerlei parafernalia van de Gemeente. Mijn
vrouw zei: ‘Hé, daar hangen je stropdassen!’ Het keramiek dat op deze vitrine
staat, ziet er zeer kunstig uit. Ik vroeg me wel af wat nou eigenlijk het verband
met Capelle is.
Ik heb heerlijk over deze geweldige expositie gedwaald. En als u hem nog niet
gezien hebt:
GA HAAR ZIEN!!! John Tammel

VRIJWILLIGERS VAN DE HVC OP PAD
Mede op initiatief van de Gemeente Capelle aan den IJssel, die een groot be-
lang hecht aan de inzet van vrijwilligers in de Capelse samenleving, wordt
jaarlijks een dagje uit aan de vrijwilligers van de HVC aangeboden. Zo´n
dagtrip gaat over het algemeen naar een historisch interessante stad.
Dit jaar bracht de bus de HVC´ers naar Gorinchem en het Slot Loevestein.
Na aankomst in Gorinchem werd van koffie en gebak genoten in één van Gor-
kums oudste hotels, Metropole, gevestigd in een historisch pand uit 1887, her-
bouwd in 1912 in zijn huidige omvang. Sympathieke bijkomstigheid: de doel-

stelling van het horeca-
bedrijf is de bevordering
van participatie van
mensen met een beper-
king. 
Een stadsgids leidde ons
in ruim een uur rond in
het fraaie historisch cen-
trum van de stad en ook
hier weer opvallend hoe
schuwlelijk de winkel-
puien zijn en hoe fraai
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de gevels erboven. Niet zel-
den uit de 15e en 16e eeuw. 
Na een smakelijke en over-
vloedige lunch begaf het ge-
zelschap zich aan boord van
het veer naar Loevestein,
waar ruim de gelegenheid
was om het Slot en de omge-
ving te bekijken, afgesloten
met een drankje in de Taveer-
ne.
Een wandeling over de ves-
tingwallen bracht ons ´moe
maar voldaan´ bij de bus die ons terugbracht naar Capelle.
Een zeer geslaagde dag.
Met dank aan de organisator, Anneke Scheffer. 

OVER OPEN MONUMENTENDAG 2022
Open Monumentendag 2022 was een zeer geslaagde dag, waar wij het
150 jr bestaan van A.Vuijk, A.Vuijk en Zonen en Vuyk Engineering
mochten vieren. Het kantoor met de mooie gebrandschilderde ramen
was opengesteld en aan de kade lagen twee oude op de werf gebouwde
schepen: de Adelaar, het directie vaartuig uit 1922, en de Diamant uit
1935 waar een foto tentoonstelling was.
De opening werd in stijl verricht door de Burgemeester dhr Peter Oskam. Met
het bekende bijltje werd een lint doorgehakt waardoor het doek viel en de ten-
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toonstelling was geopend.
Verder waren er diverse spre-
kers: dhr. Peter Dussel, de hui-
dige eigenaar van het oude kan-
toor. Hartelijk dank dat, dankzij
zijn bereidwilligheid om het
pand open te stellen, men in de
gelegenheid was om de prachti-
ge ramen te bewonderen. Ook
dank aan dhr. Floris Toetenel
van Vuyk Engineering die uit-
leg gaf over de  hedendaagse
activiteiten van het huidige bedrijf.
Daarna kon men naar de schepen om de vele oude foto’s te bekijken. Tijdens
het bekijken van deze oude historische foto’s, kwamen de tongen los en wer-
den er vele oude herinneringen opgehaald. Over  belangstelling was gelukkig
geen klagen, want er zijn zo’n 550 a 600 mensen langs geweest. Het was een
zeer geslaagde dag.

Deze dag is mogelijk ge-
maakt door medewerking
van de HVC en de finan-
ciële steun van de Van
Cappellen stichting. Nog-
maals mijn hartelijke
dank hiervoor. Dit geldt
ook de trouwe vrijwilli-
gers die mij zo geholpen
hebben, want het was wel
een klus.
Uit achtergelaten schrifte-
lijke reacties bleek dat
eenieder zeer tevreden
was .Het was een indruk-

wekkend overzicht van de vele verscheidene schepen die op deze werf in 107
jaar gebouwd zijn. Ook heden ten dage  wordt dit voortgezet door Vuyk Engi-
neering.
En mooie herinnering is ook dat de maquette van de werf, welke van de HVC
is, nu in bruikleen staat in het oude kantoor. De bezoekers van Figlo kunnen de
geschiedenis van dit pand nu leren kennen.
Al met al een zeer geslaagde dag en dank voor alle steun en hulp.

Leen Vuijk
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NIEUWE HOOP VOOR HET ARCHIEF?
Op 4 september jl. werd in het museum de tentoonstelling geopend over 35
jaar HVC. Een gevarieerde, kleurrijke illustratie van het vele werk dat door
de vereniging verricht is om haar doelstelling waar te maken: “het bevorde-
ren van kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Capelle en
omgeving, o.a. door het stimuleren en doen uitvoeren van studies en/of on-
derzoeken op sociaal en cultuur-historisch gebied.”
Dat in die 35 jaar door de HVC hard aan die doelstelling is gewerkt bewijzen
niet alleen de inrichting van musea en tentoonstellingen, maar ook de beeld-
bank en de lange lijst van publicaties en verzamelingen, inclusief artikelen in
het HVC-nieuws. Met de subsidiërende gemeente Capelle was de samenwer-
king meestal goed. Toch was het een verrassing dat bij de opening van de ten-
toonstelling deze keer een wethouder aanwezig was, de nieuwe wethouder Rik
van Woudenberg. Hij was vergezeld door de ambtenaar Kirsten van Opijnen,
die kortgeleden tot gemeentearchivaris is benoemd en zij brachten zelfs een
fraaie prent als kado mee. Dat geeft hoop op het oplossen van een 11 jaar oud
verschil van mening tussen gemeente en HVC over het gemeentearchief. Dat
vereist enige toelichting.
Een onmisbare bron voor het werk van de HVC was en is het eeuwenoude ar-
chief van de gemeente Capelle. In dit archief wordt een schat aan openbaar be-
schikbare gegevens bewaard over bevolking, bestuur en voorzieningen van Ca-
pelle, sinds het begin van de 17e eeuw. Het hoort tot ons cultureel erfgoed. In
1977 werd het beheer van het Capels archief overgedragen aan het Rotterdams
stadsarchief. In 1982 verscheen een prachtige (nu zeldzaam geworden) inven-
taris van 400 pagina’s, die het zoeken enorm vergemakkelijkt.  De HVC heeft
veel en dankbaar gebruik kunnen maken van de toegankelijkheid van dit ar-
chief, ook voor werkgroepen. In Rotterdam was deskundig personeel aanwe-
zig, er waren boeken, tijd-
schriften en regionale gege-
vens beschikbaar, er werden
cursussen oud-schrift-lezen
gegeven, er werd vrijwilli-
gerswerk ondernomen voor
digitalisering, enz. De HVC-
publicaties en artikelen in
het HVC-nieuws geven er
blijk van.
Natuurlijk betaalde de ge-
meente Capelle voor het be-
heer van zijn archief, maar
blijkbaar werd dat in 2011

HVC Nieuwsbrief winter 2022 pagina 8



(dus na 44 jaar) ineens een probleem.  Onverwacht voor de HVC was er spra-
ke van opzegging van het contract met Rotterdam en werd een openbare aan-
besteding van bewaring en beheer van het Capelse archief gepland. De HVC
ontving van de gemeente een brief met de vraag welke eisen gesteld moesten
worden aan de toegankelijkheid voor gebruikers van het archief in verband met
de voorgenomen aanbesteding van bewaring en beheer van het archief. De
HVC sprak haar zorg uit over een openbare aanbesteding en de werkgroep ar-
chief (vijf ervaren HVC-onderzoekers) formuleerde op verzoek van de ge-
meente een lijst met 17 voorwaarden voor toegankelijkheid. Volgens hen werd
door het Rotterdamse archief aan het merendeel van deze voorwaarden vol-
daan, zoals goede bereikbaarheid, voldoende en deskundig personeel, aanwe-
zigheid van andere relevante archieven en literatuur, geschikte studieruimte,
openingstijden, gebruik van de bestaande inventaris, enz.
Het mocht niet baten. In 2014 vond de aanbesteding plaats en de toewijzing
voor een 5-jarig contract aan de enige inschrijver, de firma VADA in Nijver-
dal. Nijverdal ligt op 170 km afstand van Capelle. Daar beschikte men over
deskundigheid in het bewaren maar niet in het beheren van archieven.
In 2015 vond de verhuizing van het archief van Rotterdam naar Nijverdal
plaats en inmiddels is het contract voor een tweede periode verlengd. Er zijn
afspraken gemaakt over het doorsturen van stukken, digitalisering en kosten,
maar aan de HVC in 2011 genoemde voorwaarden, die door de gemeenteraad
bevestigd zijn, is onvoldoende voldaan en de afstand bleek uiteraard een grote
belemmering. Het onderzoek van de geschiedenis van Capelle en zijn inwoners
voor 1800 wordt daar extra door beperkt, want digitalisering daarvan is geen
realistische oplossing. De prachtig ingebonden banden herbergen nog veel on-
bekende verhalen. In het HVC-nieuws van voor 2011 zijn daar al voorbeelden
van te vinden.  
Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Capels archief zou
waardevol zijn voor de gemeente en de HVC, maar ook voor het groeiend aan-
tal geïnteresseerden in de geschiedenis van de Republiek en zijn bewoners. Het
is hoopvol dat het begrip daarvoor groeit, evenals het zoeken naar een oplos-
sing. 
Hebt U als lezer ervaring of ideeën over dit onderwerp, laat U dat dan weten
aan de HVC-nieuws-redactie of het HVC-bestuur.

Suus Boef-van der Meulen. 
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MAQUETTE VAN CAPELS STATION IN ERE HERSTELD
Martin van Holst bouwde tussen de zomers van 2003 en 2006 een fraaie en
gedetailleerde maquette van het laatste Capelse spoorwegstation aan de Kerk -
laan. Deze maquette, een diorama eigenlijk, kreeg een ereplaats in ‘Capelle
aan het Spoor’, een expositie in het Historisch Museum aan de Bermweg, die
op zaterdag 3 juni 2006 door wethouder Hans Jacobs (VVD) officieel werd
geopend en tot 18 augustus 2007 maar liefst 1696 bezoekers trok. 
De maquette van het station
was zo mooi, dat deze eigen-
lijk een permanente plaats in
het museum verdiende. He-
laas liet de beperkte grootte
van de expositieruimte en ons
depot dat niet toe. Ook bij de
bouwer thuis was geen plaats
meer voor het historisch ob-
ject. Wethouder Jacobs
bracht echter uitkomst en
zorgde ervoor dat de maquet-
te in het gemeentehuis een
plekje kreeg. Daar raakte het
kunstwerk uit beeld maar
werd dit voorjaar door de in-
spanningen van de gemeente-
archivaris weer opgespoord. 
Behalve stoffig bleek de ma-
quette, inmiddels 16 jaar oud, nog in redelijke staat. Ondanks dat moesten hier
en daar wel wat onderdelen worden gerestaureerd. Een karwei dat op verzoek
en met precisie door bouwer Martin van Holst graag werd uitgevoerd. Dankzij
de welwillende medewerking van de gemeentearchivaris maakt de maquette
nu deel uit van de expositie ’35 jaar HVC’ en is daar iedere zaterdag tot en met
28 januari 2023 van 13 tot 16 uur te bewonderen. Daarna krijgt ‘het station’
een presentabele plaats in het gemeentehuis.

Paul Weyling
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Martin van Holst achter de maquette. De getalen-
teerde modelbouwer besteedde maar liefst ruim 500

uur aan de bouw van het station. 
Foto: Paul Weyling. 

Het station aan de Kerklaan werd in 1915 gebouwd. Op de begane grond bevonden zich de
dienstruimten, de wachtkamers en een bagage- en goederenopslag. De stationschef woonde
met zijn gezin op de bovenverdiepingen. Op 7 oktober 1935 werd het station voor passa-
giers gesloten, waarna het nog tot rond 1950 als goederenstation dienstdeed. In 1937 werd
het gebouw zodanig verbouwd dat er drie gezinnen in konden wonen. De dienstruimten

werden verhuurd als opslag. Zondag 4 oktober 1953 passeerde hier, op het baanvak Nieu-
werkerk-Kortenoord -Rotterdam-Maas (1855-1953), de laatste trein. Het station werd van-

wege de aanleg van de Abram van Rijckevorselweg in maart 1964 gesloopt.



HVC Nieuwsbrief winter 2022 pagina 11

HET VERZET VERRADEN
Kriminal-Sekretär Otto Haubrock (Heinrich Karl Otto, 1904 -†) werd
op 7 januari 1949 door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar met aftrek van voorarrest, ter-
wijl 15 jaar was geëist.  De SS-Sturmscharführer, aanvankelijk werk-
zaam in Utrecht en aan het eind van de oorlog in Den Haag, had zich ge-
durende bezetting en sinds 1 september 1940 schuldig gemaakt aan
moord, mishandeling, kwelling en plundering.  
Via de Bijzondere Raad van Cassatie, die geen uitspraak
deed, werd bijna twee jaar later de behandeling van de
zaak tegen Otto Haubrock voortgezet bij de Bijzondere
Strafkamer van de Utrechtse Rechtbank. Daar kreeg de
uit Dortmund afkomstige Kriminal-Sekretär van de af-
deling contraspionage van de Sicherheitsdienst (SD)
vanwege ‘arrestaties en executies’ een gevangenisstraf
opgelegd van 7 jaar met aftrek van voorarrest, alhoewel
de eis 6 jaar was. Haubrock, die op 6 mei 1945 in
Utrecht door de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) werd
gearresteerd en overgedragen aan de Nederlandse Justi-
tie, werd in mei 1951 voorwaardelijk in vrijheid gesteld. 
Haubrock’s notitities
Tijdens zijn gevangenschap in Fort Blauwkapel te Maartensdijk (provincie
Utrecht) - een van de grotere forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar
van mei 1945 tot in het najaar van 1948 Duitse oorlogsmisdagers werden gede-
tineerd en verhoord – schreef Haubrock tientallen notities over zaken waarbij
hij aan het einde van de oorlog betrokken was geweest. Aantekeningen die
door hem werden gemaakt, zo lijkt het, om Justitie te laten lezen dat hij ook
schappelijk kon zijn en vaak probeerde te bereiken wat hij wilde zonder straf,
arrestaties en geweld. Denkbaar is dat deze meer menselijke houding in de
laatste oorlogsmaanden werd ingegeven omdat het einde van het Derde Rijk
zeer nabij was en de hoop hierdoor op een lichtere straf te mogen rekenen. Eén
van de memo’s van Haubrock ging over een actie in Capelle-Schenkel, waar
op bevel van zijn leidinggevende in de politiepost aan de Kanaalweg 56 naar
het archief van de lokale ‘Spionage und Widerstandsorganisation’ moest wor-
den gezocht. Dat een dergelijk archief daar aanwezig zou zijn, was naar voren
gekomen tijdens een verhoor door een agent van de Staatsinlichtingendienst
van Nazi-Duitsland van een (nog) onbekende man of vrouw of verraad uit ‘ei-
gen kring’.
Kanaalweg 56, de politiepost ‘op Schenkel’ 
De politiepost van Capelle-Schenkel, een veldwachterswoning met gevange-
nenbewaarplaats van 1916, lag aan de oostzijde van de Kanaalweg, tussen de

Otto Haubrock. 



ringvaart en de woning van de bovenmeester van Openbare Lagere School III.
De woning van het kleine bureau werd van 29 april 1941 tot en met 22 janua-
ri 1947 bewoond door de in Haarlem geboren gemeenteveldwachter Cees Ine-
ke (Cornelis Hendrikus, 1911-2004) en zijn vrouw, de bekende Nederlandse
zwemster Annie Timmermans (Anna Petronella, 1919-1958) met wie hij op 22
november 1939 in Rotterdam was getrouwd. De geboren Rotterdamse behoor-
de in de jaren 1932-1937 tot onze prominente vrije slag zwemsters, werd meer-
malen nationaal kampioen en maakte met Rie Mastenbroek (Hendrika Wilhel-
mina, 1919-2003), Willy den Ouden (Willemijntje, 1918-1997) en Jopie Sel-
bach (Johanna Katarina, 1918-1998) in 1934 deel uit van de estafetteploeg die
bij de Europese kampioenschappen in Maagdenburg op de 4 x 100 meter vrije
slag een wereldrecord vestigde en daarmee goud veroverde. Twee jaar later
nam Annie met de Nederlandse estafetteploeg deel aan de Olympische Spelen
in Berlijn en stond daar ook ingeschreven voor de 400 meter vrije slag, haar
specialiteit. Na haar zwemcarrière, in het voorjaar van 1938, vond Annie net
als eerder meervoudig Olympisch kampioene Rie Mastenbroek, haar beroep
als zweminstructrice in het ‘Overdekt’ van Hillegersberg. Cees Ineke diende in
de periode 1929-1934 bij de Marine en kwam in 1935 naar Rotterdam. Daar
werkte hij tot zijn benoeming als gemeenteveldwachter in Capelle eerst als
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Politiebureau met dienstwoning Kanaalweg 56 even na de oorlog. Rechts is nog net de
hoek te zien van de woning van de bovenmeester van Openbare Lage School III, Kanaal-
weg 54. De woonboot links ligt in de Ringvaart rond de polder Prins Alexander, in de

volksmond het Kanaal genoemd en heeft als adres Bermweg 328. 
Foto: collectie HVC-Beeldbank.



bankwerker en later als agent van
politie. Op 1 december 1942 werd
door de Duitsers de functie van ge-
meenteveldwachter opgeheven en
ging Cees Ineke net als zijn vier
collega’s - chef-veldwachter Chris-
tiaan Philip Reij (1904-†) en de
veldwachters Tieleman van der
Graaf (1909-1944), Arie van Rin-
gelesteijn, 1908-1980) en Leendert
Adriaan Quist (1891-1978) - over
naar de Marechaussee. 
Als gevolg van de reorganisatie
kreeg chef-veldwachter Van Reij
op 9 april 1943 ontslag als hoofd
van de luchtbeschermingsdienst,
een nevenfunctie die hij vanaf 8
april 1939 vervulde en waarin hij
werd opgevolgd door betonfabri-
kant Feenstra (Marcelis Johannes,
1893-1975). Ondanks de overgang
van de gemeentelijke ordehandha-
vers naar de ‘Staatspolitie’ bleef burgemeester Jan Verloop (Johannis, 1882-
1958) verantwoordelijk voor het aansturen van ‘zijn’ veldwachters, die via
hem en nu als ‘marechaussees’ echter ook orders van de Duitsers kregen.
Het Verzet
Cees Ineke raakte al snel betrokken bij ‘het verzet’, dat in Capelle pas echt
vorm kreeg na Dolle Dinsdag 5 september 1944. Zijn chef, opperwachtmeester
Van Reij, had de leiding. Samen met de ‘Sectie Kralingsche Veer’, een kleine
onbewapende verzetsgroep die in juli 1944 was opgericht door Jan van Zetten
(Jan Dirkse, 1905-1961), saboteerden zij schepen, spoorwegen en materieel
van Wehrmacht en Kriegsmarine. Daarnaast overvielen zij zwarthandelaren,
spioneerden in de haven van de buurgemeente en voerden op verzoek van de
Knokploeg Rotterdam enkele liquidaties uit in de Maasstad. 
Ook verplaatsten ze samen met andere verzetsgroepen uit de regio, wapens,
munitie en springstoffen, die door Engelse vliegtuigen werden afgeworpen in
een polder bij Berkel en Rodenrijs naar verschillende depots van ‘het verzet’ in
Rotterdam en omgeving. Nog voor oktober 1944 bereikte de ‘Knokploeg Ca-
pelle’ een omvang van 30 leden, van wie er ongeveer 12 de actieve kern vorm-
den. Schietoefeningen hielden ze in een loods van M.J. Feenstra’s Drijfsteen-
en Betonindustrie aan de Ketensedijk, het bovengemaal ‘Prins Alexander’ aan
de Schaardijk in Rotterdam-Kralingsche Veer en de Openbare Lagere School
III aan de Kanaalweg.
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Het damesestafetteteam ‘vrije slag’ in 1934.
V.l.n.r.: Willy den Ouden,  Rie Mastenbroek,

Annie Timmermans en Jopie Selbach.
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Proces: Politieman Inicke (Ineke) Capelle aan den IJssel
De SD kreeg vermoedelijk ergens in februari of maart 1945 te horen dat ‘ma-
rechaussee’ Cees Ineke deel uitmaakte van het verzet in Capelle aan den IJssel
en in het bezit was van belangrijke documenten. Een archief dat niet alleen
adressen van lokale NSB’ers en gegevens over het verzet bevatte, maar ook
militaire rapporten, richtlijnen, instructies, enz. Kortom informatie die voor de
bezetter weleens belangrijk zou kunnen zijn. Het was Haubrock die door zijn
leidinggevende, wel of niet vergezeld van een collega, naar Capelle werd ge-
stuurd om het archief veilig te stellen en Cees Ineke hoe dan ook te arresteren.
Daar aangekomen bleek alleen Ineke’s echtgenote thuis, die door de verraste
Haubrock meteen werd herkend als de succesvolle Nederlandse zwemster An-
nie Timmermans waarmee hij vroeger weleens had gezwommen. En ook An-
nie herinnerde zich dat ze de Duitser ooit eerder had ontmoet. Vrijwel direct
kwam er een gesprek op gang over de zwemsport, de prestaties van Annie bij
de Europese kampioenschappen en Olympische Spelen en gezamenlijke be-
kenden uit die periode. Het moet een gezellig gesprek zijn geweest. Ondanks
dat moest de SD’er op een gegeven moment toch ter zake komen en Annie la-
ten weten dat hij eigenlijk was gekomen om haar man te arresteren op verden-
king van spionage. De boodschap werd echter door Annie weggelachen en niet
serieus genomen. Niet lang daarna kwam Cees Ineke thuis en werd deze door

Achterzijde van de politiepost aan de Kanaalweg 56 in 1965. 
Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.



zijn vrouw aan Haubrock voorgesteld. Samen werd koffiegedronken waarbij
de SD-agent Cees liet weten waarvoor hij kwam en deze ondervroeg over zijn
werk als ‘marechaussee’ en zijn rol in ‘het verzet’. Cees gaf daarbij toe in de
illegaliteit actief te zijn, maar benadrukte dat er in zijn huis géén archief van de
‘Spionage und Widerstandsorganisation’ aanwezig was. Haubrock geloofde
hier echter niets van en probeerde vervolgens het archief in handen te krijgen
door Ineke te beloven niet tot arrestatie te zullen overgaan als hij ‘de stukken’
mee naar Den Haag kon nemen. Cees bleef echter volhouden niets van een ar-
chief te weten. De SD’er gaf echter niet op en vroeg Cees hem te vergezellen
naar zijn chef, opperwachtmeester Reij (verzetsnaam Flip Capelle), die op dat
moment vermoedelijk in de politiepost onder het Raadhuis aan de Dorpsstraat
verbleef. Maar ook deze beweerde niets van een verzetsarchief te weten. Voor
Haubrock, die zeker wist dat er ergens binnen de Capelse verzetsgroep ‘dos-
siers’ aanwezig moesten zijn, onbegrijpelijk. Reden Reij en Ineke opdracht te
geven om ervoor te zorgen dat het archief boven water kwam en dit uiterlijk
om 10 uur de volgende ochtend op het kantoor van de SD aan de Zeestraat in
Den Haag te bezorgen. Werd het archief niet op de afgesproken tijd bezorgd,
dan zou alsnog tot arrestaties worden overgegaan.
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Gezicht op de kruising Capelseweg met de Bermweg in 1956. Rechts de drogisterij van
Bastiaan Broersen en daarnaast de kapperszaak van Leendert Berlijn resp. Capelseweg 3
en 1. Uiterst links, de politiepost van Schenkel aan Kanaalweg 56, gevolgd door de wo-
ning van de bovenmeester en het schoolgebouw van Openbare Lagere School III. In het
midden de ophaalbrug over de Ringvaart, de verbinding tussen de Kanaalweg en de Ca-

pelseweg. Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.



Haubrock bedrogen
Welke Capelse ‘marechaussee’ de volgende dag met het tevoorschijn getover-
de archief naar Den Haag toog, valt uit de notitie van Haubrock niet op te ma-
ken, de naam was hem in ieder geval niet (meer) bekend. Reij of Ineke waren
het niet. Wel schrijft hij dat de onbekende marechaussee-motorrijder - sinds
1939 beschikten de Capelse veldwachters/marechaussees over één motorfiets
en hadden ze allemaal een rijbewijs - hem bij aflevering van de stukken verze-
kerde dat het om het gehele archief ging. Al snel bleek dat de militaire- en
spionagerapporten ontbraken, evenals de namen van de leden van ‘het verzet’.
Het enige wat werd overgedragen was een goed gedocumenteerde lijst met na-
men en adressen van ongeveer 40 Capelse NSB’ers, SS’ers en andere Duitsge-
zinde Capellenaren. Haubrock ontplofte, schold de Capelse motoragent uit
voor leugenaar, maar liet deze ondanks dat het archief niet compleet was toch
vertrekken. Wachtmeester Leen Quist, want die was het zo is uit overlevering
bekend, moet er opgelucht en vol gas vandoor zijn gegaan. De aantekeningen
van Haubrock eindigde daarna met: ‘Als ik Ineke, zijn chef en de motoragent
had gearresteerd, zou het voor mij een kleinigheid zijn geweest om te bewijzen
dat ze spionnen of op zijn minst medeplichtig aan spionage waren. Het was mij
allemaal duidelijk. Maar omdat de verdachten net zoals ik allemaal politie-
agenten waren, ik mevrouw Ineke als zwemster kende en geen belang hechtte
aan arrestaties en veroordelingen - ik wilde altijd veel bereiken met zo min
mogelijk arrestaties - bleven deze mensen vrij en ongestraft. Als zij voor een
rechtbank waren gebracht zouden zij ter dood zijn veroordeeld omdat spiona-
ge en sabotage in principe met de dood werden bestraft’. Met deze laatste re-
gels uit zijn notitie ‘Vorgang Polizist Inicke aus Capelle a.d. IJssel’ wilde
Haubrock de Nederlandse justitie nogmaals duidelijk maken dat hij een fat-
soenlijk vent was, die politieagenten - collega’s in zijn ogen- altijd goed en
met achting voor het ambt had benaderd en behandeld.
Wandaden
De eigen notities bestrijken allemaal incidenten van kort voor het einde van de
oorlog waarbij Haubrock met mededogen en empathie zou hebben opgetreden.
Dit staat echter in schril contrast met de misdaden die hij in de jaren voor het
naderende einde van de bezetting pleegde. Zoals bij een inval van de SD die
onder zijn leiding stond op 7 februari 1945 bij de slagerij van Beijersbergen
(Theodorus Johannes Cornelis, 1905-1945) in Rijswijk, waar zich op de bo-
venverdieping een geheime zender van ‘het verzet’ bevond die op dat moment
in werking was. De drie radiotelegrafisten - Wilhelmus Cornelis Meere (1910-
1945), Hendrik Albertus Minderman (1920-1945) en Nicolaas Hendrik van der
Schaft (1922-1945) - werden gearresteerd en op 8 maart 1945 op de Waalsdor-
pervlakte gefusilleerd, als represaille voor de aanslag op SS- und Polizeiführer
Hanss Albin Rauter (1895-1949) bij het gehucht Woeste Hoeve een dag eer-
der. Beijersbergen onderging hetzelfde lot op de Leusderheide, terwijl zijn zus-
sen Suzanna en Johanna tijdens de inval zwaar werden mishandeld met stok-
ken en een stofzuigerstang en tot 6 mei 1945 in het ‘Oranjehotel’ opgesloten.
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Eerder, op 10 juni 1944, schoot Haubrock en zijn collega Bayer in koelen bloe-
de twee agenten van de Engels Nederlandse Geheime Dienst dood. Twee En-
gelandvaarders en slachtoffers van het Englandspiel die probeerden te ontsnap-
pen uit het ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’ in Noord-
Brabant. Het betrof Aat van der Giessen (Arie Cornelis, 1916-1944) uit
Krimpen aan den IJssel en Jan Jacob van Rietschoten (1921-1944) uit Rotter-
dam. Haubrock was ook betrokken bij de ondervraging van verzetsman Bib
van Lanschot (Willem Charles Jean Marie, 1914-2001) uit Vught in mei 1942,
waarbij men de ongelukkige 36 uur liet staan en 100 uur vastbond aan een
stoel, terwijl hij daarbij om beurten verhoord en mishandeld werd. Daarnaast
maakte de SD’er zich schuldig aan gewelddadige huiszoekingen en plunderin-
gen. Kortom, tot enkele maanden voor het einde van de oorlog was er van de
mild- en menselijkheid, zoals Haubrock die omschrijft in zijn notities, geen
sprake.
Orde handhaven na onderduik 
De vrees dat ze door de SD alsnog zouden worden gearresteerd deed Cees Ine-
ke en Flip Reij besluiten onder te duiken.  Ook andere verzetsmensen besloten
zich schuil te houden. Niet in de laatste plaats omdat men niet wist door wie de
groep tegen het einde van de oorlog was verraden en welke info nog meer aan
de SD was doorgegeven. Een en ander had wel gevolgen voor het werk en het
functioneren van het verzet dat in de persoon van betonfabrikant Feenstra
(Marcelis Johannes, 1893-1975) een nieuwe chef kreeg, die daarin werd bijge-
staan door zijn zoon Rienk (Rienk Marses, 1920-2005) en in nauw contact met
Reij bleef. 
Tegen de bevrijding kwam er een einde aan de onderduik en werden in af-
wachting van de capitulatie ploegen gevormd die zich moesten gaan bezighou-
den met wapenbeheer, het handhaven van de openbare orde, het bewaken van
vitale objecten en het arresteren van collaborateurs die bijna allemaal op een
lijst stonden die maanden eerder was voorbereid en als ‘het archief’ bij de SD
bezorgd. Over het verloop van de acties van het verzet in Capelle rond de be-
vrijding van mei 1945, sinds september 1944 met een hoge mate van zelfstan-
digheid onder het commando van de Binnenlandse Strijdkrachten, is weinig
bekend, en daarom reden voor verder onderzoek. Ze waren na de capitulatie in
ieder geval, gekleed in een blauwe overall met een oranje sjerp, zichtbaar in
alle delen van de gemeente. Begin augustus 1945 werden de Binnenlandse
Strijdkrachten ontbonden. 
Naar Australië
Cees Ineke, die voor hij met zijn vrouw in april 1941 naar Capelle kwam in-
woonde bij zijn vader in de Eendrachtstraat 114a in Rotterdam (Cool), bleef na
de oorlog tot eind januari 1947 actief als wachtmeester der Rijkspolitie in Ca-
pelle aan den IJssel. Daarna verhuisde het echtpaar Ineke-Timmermans van de
politiepost aan de Kanaalweg 56 naar de Hoevestraat 31b in Rotterdam (Prove-
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nierswijk). Of Cees in de Maasstad bij
de gemeentepolitie aan de slag ging is
niet zeker. Wel is bekend dat het stel
op 15 juni 1950 aankwam in Melbour-
ne en daar samen een zwemschool be-
gon. Annie maakte in korte tijd naam
in de Australische zwemwereld en
speelde als coach een belangrijke rol
bij de ontwikkeling van het dames-
zwemmen in dit werelddeel. Zo train-
de ze o.a. de Australische damesploeg
voor de Olympische Spelen van 1952
in Helsinki en troostte ze zich veel
moeite voor de Nederlandse zwem-
ploeg die in 1956 zou gaan deelnemen
aan de Olympische Spelen in haar
woonplaats Melbourne. Ziek van te-
leurstelling was ze over het besluit
van het bestuur van het Nederlands
Olympisch Comité Nederland terug te
trekken van de Spelen omdat Rusland
na de gewelddadige inval in Honga-
rije niet van deelname aan de sport-
manifestatie wilde afzien. 
Ruim anderhalf jaar later, op 26 au-
gustus 1958, kwam Annie Timmer-
mans bij een auto-ongeluk in Mel-
bourne om het leven, haar man zat naast haar en raakte gewond. Cees Ineke
overleed op 5 april 2004 in Melbourne, nadat hij in 1983 was onderscheiden
met het Verzetsherdenkingskruis.

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- H.K.O. Haubrock. ‘Vorgang: Polizist Inicke aus Capelle a.d. IJssel’ (1945).

Met dank aan Willem Mugge.
- J.L. van der Pauw. ‘Guerrilla in Rotterdam’. De paramilitaire verzetsgroe-

pen 1940-1945 (1995).
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Website Oorlogsgravenstichting.
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ZATERDAG 11 NOVEMBER 1944, DE DAG DAT 
JOOP DIJKSHOORN WERD DOODGESCHOTEN
De geruchtmakende razzia van Rotterdam en Schiedam op vrijdag 10-
en zaterdag 11 november 1944 was de grootste jacht op weerbare man-
nen, die gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter op
touw werd gezet. Officieel om de opgepakte mannen in Duitsland ge-
dwongen te werk te stellen, onderduikers en verzetslieden op te sporen,
maar vooral georganiseerd om bij het naderen van geallieerde troepen
eventueel verzet tegen de Duitsers achter het front van de nog in Rotter-
dam en omgeving aanwezige mannen, bij voorbaat de kop in te drukken.
De klopjacht, waarbij zo’n 8000 Duitse soldaten werden ingezet, werd
wijk voor wijk, straat voor straat en huis aan huis uitgevoerd. Ontsnap-
pen was vrijwel onmogelijk, slechts weinigen zagen kans te ontkomen en
vervolgens onder te duiken.
Ook Kralingseveer en het op 1 augustus 1941 door de gemeente Rotterdam ge-
annexeerde Capelse ‘Uitbreidingsplan West I’, het huidige Kralingseveer, ont-
kwam niet aan de Duitse klopjacht. Aan het begin van de middag van zaterdag
de 11e november 1944 verschenen er Duitse paratroepen op de Schaardijk,
omsingelden vervolgens de voorheen Capelse wijk en stelden op de IJsseldijk
een mitrailleur zodanig op, dat iedereen die er via de Elandstraat vandoor wil-
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de gaan onder vuur kon worden genomen. Daarnaast verdeelden de paratroe-
pers zich over de buurt en schoten regelmatig in de lucht met als doel de men-
sen bang te maken. Tegelijkertijd werd in de vorm van een biljet huis aan huis
een ‘Bevel’ verspreidt met onder andere de boodschap dat “alle mannen in den
leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet moeten aanmelden” en
“Hiervoor moeten ALLE mannen van dezen leeftijd onmiddellijk na ontvangst
van dit bevel met den voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan” Aan het
einde van ‘Bevel werd vreesaanjagend duidelijk gemaakt dat “Op hen, die po-
gen te ontvluchten of weerstand te bieden, zal worden geschoten”.
Gelukkig waren vele mannen door de razzia een dag eerder op hun hoede en
lieten zich die zaterdag niet zien langs de weg of verstopten zich. Ondanks dat
werden meerdere mensen aangehouden en daarna afgemarcheerd naar de Ma-
rinierskazerne aan het Toepad. Vandaar liepen ze via Kralingen en de Hoofd-
weg naar Waddinxveen, waarbij een aantal van hen met hulp van mensen langs
de weg konden ontkomen en via de Capelseweg naar huis terugkeerden. Ver-
der is over de razzia in het voormalige Capelse deel van Kralingseveer en een
gedeelte van de Capelse Nijverheidstraat niet veel bekend, ook lijkt niet meer
na te gaan hoeveel mannen er die dag daadwerkelijk werden opgepakt en afge-
voerd. Eveneens is nauwelijks bekend dat er op de bewuste zaterdagmiddag
tijdens de razzia in Kralingseveer een dode viel: Joop Dijkshoorn, die voor zo-
ver kon worden nagegaan nergens als oorlogsslachtoffer staat geregistreerd of
als zodanig aandacht kreeg. 
Joop Dijkshoorn, jong slachtoffer van Duitse terreur
Jaap Oudshoorn jr. (Jacob 1906-1985) dreef aan de IJsselmondselaan 220 een
handel in melk, boter, kaas en eieren en hield daarnaast op het land achter zijn
huis en schuur enkele koeien. Een van zijn hulpen was de op 19 februari 1929
in Capelle aan den IJssel geboren Joop (Johannes Jan) Dijkshoorn, de zoon van
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Vanaf de IJsseldijk konden de Duitsers bijna de hele wijk overzien, vluchten was bijna 
onmogelijk zonder te worden opgemerkt. Foto: collectie HVC-Beeldbank.



Pieter Dijkshoorn en Johanna van Zwienen, die net als zijn familie op 1 augus-
tus 1941 zonder te verhuizen van Capellenaar Rotterdammer werd. Joop, die
vanwege zijn leeftijd geen gevaar liep te worden opgepakt, was tijdens de raz-
zia aan het werk op het erf bij Oudshoorn, toen hij  in de directe omgeving van
de melkhandel geregeld schoten hoorde. Bang dat de koeien door de kogels
zouden worden geraakt besloot hij - Oudshoorn had zich wellicht vanwege zijn
gevaarlijke leeftijd (38) uit de voeten gemaakt - de koeien uit het weiland naar
huis te halen. 
Een parachutist op de IJsselmondselaan ziet hem tussen de woningen door
gaan en riep hem terug. Maar Joop, die enigszins doof was, hoorde hem niet en
liep door. De Duitser richtte daarop zonder pardon zijn wapen op de arme Joop
en schoot hem neer. Toen de Duitsers uit het zicht waren verdwenen werd
Joop door omstanders uit het land gehaald, het weiland waar in 1958/59 de
Karbouwstraat werd gebouwd. Hij bleek met 10 schotwonden in zijn borst, ar-
men en gezicht zwaargewond geraakt. Zo snel als maar kon werd Joop, lig-
gend in de bak van de carrier van melkboer Oudshoorn, voorzichtig naar huis
gebracht. Daar, in zijn ouderlijkhuis aan de Boerenwerf 7, blies hij die fatale
middag om half vijf zijn laatste adem uit. 

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen
- B.A. Sijes. De Razzia van Rotterdam (1951).
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Rotterdam.
- Aantekeningen J. Weyling †.
- C. van Linschoten.
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IN MEMORIAM
Johannes Jan (Joop)

Dijkshoorn

* Capelle aan den IJssel, 
19 februari 1929

† Rotterdam-
Kralingseveer, 

11 november 1944 Boerenwerf. Foto: Jan Roovers, 
collectie HVC-Beeldbank.



DELFTS BLAUW HUWELIJKSJUBILEUMWANDBORD,
EEN SCHENKING
Schipper in ruste Henk Verkaik (Hendrik,1933), schonk in september 2022
de HVC een fraai en puntgaaf Delfts blauw wandbord, dat werd gemaakt bij
de Plateelbakkerij Flora in Gouda ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijks-
jubileum van veerman Piet de Vries (Pieter, 1907-1964) en Geertrui van
Leeuwen (1906-1997). Het zilveren bruidspaar kreeg het handgeschilderde
bord cadeau van Dirk, Gerrit, Geertje, Arie en Mina (leden van de families
Vogelenzang de Jong en Broere) en is daar gezien de uitstekende staat van
het Delfts blauwe aardewerk, net als de schenker, altijd heel zuinig op ge-
weest. 
Links op het wandbord, een schildering van het Veerhuis (1919), met voor het
dijkhuis van de buren aan de oostzijde de veersteiger en op de voorgrond de
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Het Delfts blauw huwelijksjubileumbord met een doorsnede van 32 centimeter. 
Foto: Paul Weyling.



‘Veerdienst 3’ (1926), de opvolger van de
Veerdienst 1 en 2, twee stalen roeiboten waar-
mee het eeuwenoude ‘Veer van de Vries’ tus-
sen de Capelse Dorpsstraat en het (Capelsche)
Veerpad in Krimpen aan den IJssel maar liefst
38 jaar lang werd onderhouden. In de witte
rand rond het tafereel, de jaartallen 1932 en
1957 met daartussen de datum 28 september.
Die datering is echter niet de dag waarop werd
getrouwd, maar die van een etmaal eerder en
wellicht de zaterdag waarop het 25-jarig hu-
welijksfeest werd gevierd. Pieter en Geertrui
trouwden namelijk op donderdag 29 septem-
ber 1932 in het (tweede) gemeentehuis van
Capelle aan den IJssel dat toen was gevestigd
aan Dorpsstraat 3.

Pieter en Geertrui de Vries
Piet en Geertrui gingen wonen in het Veerhuis, dat drie maanden voor hun hu-
welijk in twee woningen werd gesplitst. De ene voor het jonge paar en de an-
dere voor Piet’s moeder, de weduwe Cornelia de Vries-Goudriaan (1879-
1949). Een en ander ging wel ten koste van de ‘gelagkamer tevens wachtlo-
kaal’ van het Veerhuis, welk pand de in 1931 overleden veerman Kees de
Vries (Cornelis, 1881-1931) en de vader van Piet, in 1918/19 liet bouwen op
de plaats van ‘De Vergulde Kiviet’, het ‘Café-Billard en wachtplaats voor
voetveer en stoombooten’ van tapper en slijter Dorus van Zwienen (1861-
1939). Met het opheffen van de ‘lunchroom’, zoals trots in fraaie letters op het
raam van de gelagkamer annex wachtlokaal stond geschilderd, kwam er als
vanzelf een einde aan het schenken van koffie, het smeren van een broodje en
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Piet de Vries in 1951. Foto: col-
lectie HVC-Beeldbank.

Het Veerhuis in 1922. Links van
de ingang lag de gelagkamer,

rechts daarvan de woning. Het is
veerman Kees de Vries zelf, die
achter de handwagen staat. Het

schuine dak voorbij het veerhuis is van Tuinstraat 2 en 4, huisjes in de ‘dubbele buurt’ die
in 1923 werden gesloopt om plaats te maken voor de woning Dorpsstraat 181 (nu 197).

Ansichtkaart: collectie HVC-Beeldbank.



het verstrekken van andere vloeibare (alcoholische) versnaperingen voor de
weinige klanten van het dan slechts 13 jaar oude etablissement. Het echtpaar
De Vries-van Leeuwen kreeg twee kinderen: Corrie (Cornelia, 1933-2003) en
Henkie (Hendrik Bernhard Leopold Pieter, 1941-1948), die op zaterdag 6
maart 1948 nabij het veer door verdrinking om het leven kwam, slechts 6, bij-
na 7 jaar oud.
Veerman tegen wil en zin
Piet bezocht in 1923 de Technische School in Rotterdam, toen zijn vader van-
wege ziekte en lichamelijke ongemakken, de overtochten niet meer kon uitvoe-
ren en de hulp van zijn zoon dringend nodig had. Dat Piet, toen 15 jaar oud,
daarvoor de opleiding tot metaalbewerker moest staken maakte hem niet blij,
maar in die tijd deed je dat, ook al had je heel andere plannen. Piet was van
kleins af aan opgegroeid met de veerdienst die altijd centraal stond in het ge-
zinsleven van de familie De Vries.  Hij wist wat het betekende, veerman zijn.
Niet in de laatste plaats omdat Piet zodra hij zijn handen uit de mouwen kon
steken, zijn steentje al had moeten bijdragen aan het familiebedrijfje. Het met
één van de twee grote roeiboten, in weer en wind op een drukbevaren Holland-
sche IJssel, zonder fouten passagiers overzetten was eerst niet gemakkelijk
voor de jonge veerman. Vooral omdat vader achter de ramen van het veerhuis
Piet als het even kon niet uit het oog verloor, om na een overtocht zonder hem
te sparen in niet mis te verstane woorden te vertellen wat er ’heen of weer’ fout
was gegaan. Het weerhield Piet er echter niet van zijn carrière als veerman van
‘het kleine veer’, dat in de 13e eeuw onder Graaf Floris de Vijfde van Holland
(1254-1296) in het leven werd geroepen, voort te zetten. Naast het ‘overzet-
werk’ voerde Piet namens vader Kees ook het beheer van even ten westen van
het veer gelegen aanlegsteiger van de ‘Goudsche boot’. Dit werk betrof niet al-
leen het verlenen van assistentie bij het aan- en afmeren van de vracht/passa-
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Veerman Kees
de Vries om-
streeks 1910
op weg van de
Veerdam in
Krimpen naar
de Capelse
Dorpsstraat.
Foto: collectie
HVC-Beeld-
bank.



giersschepen, ook de zorg voor het verzenden en ontvangen van goederen van
en voor Capellenaren met deze bootdienst behoorden tot zijn takenpakket.
Veerdienst 3
Het ‘Veer van de Vries’ ging qua varend materieel met de tijd mee, niet in de
laatste plaats door de inbreng van Piet en de toename van het aantal klanten en
overtochten. Dit onder andere als gevolg van de komst van de M.E.G.G.A.
(NV Maatschappij tot Exploitatie van Goede en Goedkope Autobusdiensten,
1921-1942), die vanaf 26 november 1921 een lijndienst onderhield over Schie-
lands Hoge Zeedijk tussen Capelle-Dorp en het Oostplein in Rotterdam. Ou-
derkerkers en Krimpenaren maakten graag gebruik van de busdienst op de
Maasstad, die haar basis had aan de Alexanderstraat in de Oude Plaats. 
De twee stalen roeiboten werden in januari 1926 vervangen door een op de
nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven aan de Dorpsstraat
onder bouwnummer 524 gebouwde motorboot. Het 9 meter lange en 2,4 meter
brede scheepje kreeg de naam ‘Veerdienst 3’. Naast voetgangers en fietsen
konden nu ook kleine handwagens worden overgezet, een nieuwe steiger
maakte de modernisering compleet. De roeiboten werden in reserve gehouden,
maar na de komst van de motorboot, die inclusief de veerman 40 personen
mocht vervoeren, nog zeer zelden gebruikt voor een overtocht.  Wel werd van-
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De ‘Veerdienst 3’, kort na de ingebruikstelling in 1926. In het midden het Veerhuis met
links daarvan Dorpsstraat 181, woning ‘De Wijde Blik’ van hovenier en bloemist Evert
Bomhof (1877-1938), die in 1923 werd gebouwd op de plaats van de woningen Tuinstraat
2 en 4. Uiterst links de steiger van de ‘Goudsche boot’. Foto: collectie HVC-Beeldbank.
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uit een van de roeiboten graag een hengel uitgegooid in de rivier of in een
voormalige zelling van de gesloten Capelse of Krimpense steenplaatsen. Piet
viste graag en veel, zo is uit overlevering bekend. Gevangen vis hield de hen-
gelaar daarbij niet alleen voor zichzelf, buren en kennissen profiteerden ook
van de vaak niet geringe vangsten van de veerman. Piet, die na het overlijden
van zijn vader in december 1931 geheel verantwoordelijk werd voor het veer,
zou tot zijn dood op woensdag 30 december 1964 de Hollandsche IJssel tussen

De Hollandsche IJssel in 1926, gezien vanaf de Dorpsstraat in oostelijke richting. 
Midden onder, de nieuwe steiger van het veer van De Vries met de eveneens nieuwe

‘Veerdienst 3’. De haakse bocht die de IJssel hier maakte, werd er rond 1939 uitgehaald.
Foto: collectie HVC-Beeldbank.

De ‘Veerdienst 3’,
in de jaren ’30 van
een stuurhut voor-
zien, meert af in
Capelle. De vaar-
geul, die hier nog
haaks loopt, werd
kort voor de tweede
wereldoorlog en
vloeiend richting
Krimpen verplaatst.
Ansichtkaart: col-
lectie HVC-Beeld-
bank.



de Capelle-Dorp en het Boveneind in Krimpen blijven bevaren. Met zijn plot-
seling overlijden kwam er eveneens een definitief einde aan het bestaan van de
eeuwenoude veerdienst, die in de 19e en 20e eeuw was verpacht aan minstens
vier opeenvolgende generaties van de familie De Vries, te weten Eldert (1803-
1884), Pieter (1845-1911), Cornelis (1881-1931) en Pieter (1907-1964). Ook
de veersteigers verdwenen. Wat bleef was het veerhuis, inmiddels vrijwel on-
herkenbaar na het aanbrengen van grote ramen en het bruin pleisteren van de
gevels. Echter nog steeds duidelijk aanwezig en te vinden door de in 1987 tot
199-201 gewijzigde huisnummers en het woord ‘Veerhuis’ in geglazuurde te-
gels boven de voordeur in het midden van het pand. 

Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen
- Archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Bouwvergunningen 15 en 22, jaar 1918.
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Paul Weyling. ‘Het verhaal achter de foto (11’). HVC-Nieuwsbrief, 

najaar 2015.
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PARENTEEL VAN PIETER (PIET) DE VRIES
Pieter (Piet) de Vries is geboren op 05-10-1907 in Capelle aan den IJssel,
zoon van Cornelis de Vries en Cornelia Goudriaan. Pieter is overleden op
30-12-1964 in Capelle aan den IJssel, 57 jaar oud. 
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1932 in Capelle aan den IJssel met
Geertrui van Leeuwen, 26 jaar oud. Geertrui is geboren op 25-08-1906 in
Rotterdam, dochter van Hendrik Adrianus van Leeuwen en Anna van Dip-
ten. Geertrui is overleden op 02-02-1997 in Capelle aan den IJssel, 90 jaar
oud.
KINDEREN VAN PIETER EN GEERTRUI:
1 Cornelia (Corrie) de Vries [1.1], geboren op 14-08-1933 in Capelle aan

den IJssel. Corrie is overleden op 13-03-2003 in Rotterdam, 69 jaar oud.
2 Hendrik Bernhard Leopold Pieter (Henkie) de Vries [1.2], geboren op

09-05-1941 in Capelle aan den IJssel. Henkie is overleden op 06-03-1948
in Capelle aan den IJssel, 6 jaar oud.



‘VERDWENEN SCHEEPSHELLINGEN’, NU VERKRIJG-
BAAR ALS DIGITAAL BOEK IN PDF-FORMAAT
‘Verdwenen Scheepshellingen. Ruim drie eeuwen scheepsbouw in Capelle
aan den IJssel’ is de titel van het boek, dat in 2005 werd uitgegeven door
de HVC en is geschreven door Ger Mulder en Paul Weyling. Waardering
was er voor het werk van beide auteurs, evenals voor Piet Breedijk (†) en
Ineke Mulder (†) die hun steentje aan het onderzoek hebben bijgedragen
en Aline Verkaik, die de omvangrijke bouwlijsten heeft ingevoerd. Het
eerste exemplaar werd uitgereikt bij de officiële opening van de gelijkna-
mige expositie, die van 21 mei 2005 tot en met 22 april 2006 1350 bezoe-
kers trok. Het boek, in een oplage van 1056 stuks, was binnen 3 maanden
uitverkocht en is heden nog alleen tweedehands te koop. Omdat er nog
steeds naar wordt gevraagd, is er door Bram van Bochove ‘een digitale
versie in PDF-formaat’ van gemaakt, die tegen betaling van 15 euro via
de website www.hvc-capelle.nl kan worden besteld.

Het boek is een ‘must’ voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis
van Capelle aan den IJssel, maar ook een aanrader voor hem of haar die zelf bij

de scheepsbouw in Capelle be-
trokken is geweest, of van wie
partner, vader of (over)grootva-
der daar heeft gewerkt. Het
boek is door de veelheid aan
informatie ook van landelijk
belang voor ‘shiplovers’ uit de
binnenvaart, zeevaart en visse-
rij en voorzien van een hon-
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Cover van het boek met boven een
luchtfoto van de reparatiewerf van
A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven
aan de Nijverheidstraat in 1935.
Foto: Aviodrome Luchtfotografie,
Lelystad. Onder: Het bijna 147
meter lange containerschip ‘Sea
Nordica’, dat door Ysselwerf werd
gebouwd voor de Rederij Master
in Lemmer en hier in mei 1997,
vanuit de bouwhal van de werf, tot
boven de IJsseldijk steekt. 
Foto: Ysselwerf/YVC, collectie
HVC-Beeldbank. 



derdtal foto’s, tekenin-
gen, kaarten en illustra-
ties. 
Dit boek geeft in meer
dan 200 pagina’s een
unieke blik op een indus-
trie die meer dan 325 jaar
in Capelle aan den IJssel
heeft bestaan maar uit-
eindelijk teloor is ge-
gaan. Onderzoek bracht
tien verschillende loca-
ties langs de Hollandsche
IJssel en twee aan het
voormalige plassenge-
bied aan het licht waar
vanaf 1674 tot 2001
scheepshellingen hebben
gelegen. 
Talloze vaartuigen zijn
hier gebouwd, variërend
van pramen, barken en
sleepschepen tot sleepbo-
ten, splijtbakken, ro-ro’s,
vrachtschepen, koelsche-
pen, gastankers en de
modernste visserssche-
pen. 

Scheepswerf Hoogendijk
bouwde in 1823 het casco
van de ‘Nederlander’, de eerste stoomraderboot die in Nederland werd ge-
bouwd. Deze vooruitstrevendheid was een kenmerk voor de ‘Capelse’ sche-
pen: de YVC-Ysselwerf ontving wegens een geavanceerd ontwerp in 1998 uit
handen van haar Nederlandse vakbroeders de wisselprijs ‘Schip van het jaar’. 
Dankzij gesprekken met vele betrokkenen hebben de auteurs een goed beeld
kunnen schetsen van de werkomstandigheden die golden in de tweede helft
van de twintigste eeuw. Uitvoerig wordt aangegeven welke oorzaken de
scheepswerven Vuyk in 1979-1980 en YVC-Ysselwerf in 2001 noopten tot
sluiting. Daarnaast zijn de bouwlijsten opgenomen van een aantal scheepsbou-
wers, waaronder die van Hoogendijk, Bakhuizen, Vuyk, Kalkman, Marckmann
& Faasen en de YVC-Ysselwerf. Tenslotte is een hoofdstuk gewijd aan de be-
langrijkste lokale toeleveranciers, zoals touwslagerijen, schilder- en motoren-
bedrijven.

Paul Weyling
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De Dorpsstraat en de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zo-
nen’s Scheepswerven in november 1977. Op de helling de
ro-ro carcarrier ‘Anzère’, een schip met een lengte van
ruim 152 meter dat werd gebouwd voor ‘Keller-Shipping
A.G. te Basel (Zwitserland), dat op 22 december 1977 te
water zou worden gelaten en op 9 mei 1978 werd opgele-
verd. Aan de afbouwkade de ruim 56 meter lange ‘Men-
kar’, een loodsvaartuig dat werd gebouwd voor het Ne-
derlands Loodswezen te ’s-Gravenhage, op 28 mei 1977
van stapel liep en op 9 december 1977 in de vaart kwam.

Foto: Han van Senus, collectie HVC-Beeldbank.
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