
Zaterdag 25 augustus: museum open 
Het verleden in het klein! 

Door het hele pand van Historisch Centrum 
‘Ons Verleden’ en ‘Ons Molenverleden’ is een 
route uitgezet die voert langs alle 
schaalmodellen / miniaturen. Het verleden 
herleeft in het klein.  
Wat zie je allemaal? Een heistelling met 
stoomaandrijving, ouderwetse winkeltjes, 
diverse boerenkarren, een bakkerskar, een 
groentekar, een pipowagen, de citroën 
snackbus, een brandweerspuit, een maquette 
van Schieland met alle molens in 1870, de 
molenviergang … en nog veel meer. Allemaal 
nagebouwd in het klein! 

Wat zie je nog meer in deze twee musea? Aan diverse wanden in het museum hangen schilderijen 
van boerderijen, afbeeldingen van molens en landkaarten. En vergeet de koffiehoek niet. Hier 
hangen aquarellen van diverse historische locaties gemaakt door Wim van Oostrom. Op de 
bovenverdieping natuurlijk een filmzaal en veel informatie over de droogmakerijen en de molens 
langs De Rotte. 
 
Dinsdag 28 augustus: museum open 
De laatste keer van de maar liefst negen keer dat we deze zomer op dinsdagochtend open zijn 
geweest. Het gaat niet om grote aantallen bezoekers, maar we merken wel dat de bezoekers die 
komen het op prijs stellen om buiten de reguliere zaterdag een keer langs te komen. 
 
Zaterdag 8 september: Open Monumentendag 
Twee naast elkaar liggende locaties aan de Rottemeren doen deze dag mee met Open 
Monumentendag. Dat zijn het Zevenhuizer Verlaat, gelegen tussen de Rottemeren en de 
Hennipsloot en een antieke salonboot uit Zweden, die ligt in Jachthaven Rottemeren.  
 
Het Zevenhuizer Verlaat is een schutsluis met puntdeuren tussen de Rottemeren en de Hennipsloot. 
Het waterpeil in de Hennipsloot is 115 centimeter lager dan dat van de Rotte. Tien jaar geleden is de 
sluis helemaal gerenoveerd, niet alleen de deuren en de muren, maar ook de gedenksteen.  

Deze steen is een zogenaamde stichtingssteen, 
waarop staat dat de sluis in 1740 is gebouwd in 
opdracht van Jan Bontenbal en de 
molenmeesters van de Eendragtspolder en de 
Tweemanspolder. 
Deze schutsluis maakt het voor kleine 
pleziervaartuigen mogelijk om vanuit Rotterdam 
binnendoor te varen naar de Hollandse IJssel en 
verder naar Gouda. Als je geluk hebt kun je zien 
hoe de sluismeester de schepen schut (door de 
sluis laat gaan). 
 

 
De salonboot is een klassiek houten schip, gebouwd in 1924 in Zweden en toevallig beland in 
Nederland. De huidige eigenaar trof het schip nogal verwaarloosd aan in Reeuwijk en heeft haar 
helemaal laten renoveren en voorzien van een elektrische motor.  



In september 2017 was het schip weer vaarklaar 
en kreeg een vaste ligplaats in Jachthaven 
Rottemeren. De naam van het schip is Salsten. 
Vanaf 2018 wordt de salonboot (geruisloos) 
ingezet voor rondvaarten over de Rotte en de 
Rottemeren. 
 
Zaterdag 8 september maakt het schip ieder uur 
gratis een rondvaart over het zuidelijkste meer 
van de twee Rottemeren. De schipper vaart 
langs diverse historische locaties, waarover hij 
tijdens het varen meer kan vertellen. Per keer 

kunnen maximaal vijftien personen mee en vol=vol.  
 
Vooraf aanmelden kan via het emailadres van Jachthaven Rottemeren (info@ 
jachthavenrottemeren.nl) onder vermelding van naam, aantal personen en gewenst uur van vertrek. 
Het blijft ook dan belangrijk om tijdig aanwezig te zijn. 
Voor een brochure over deze Open Monumentendag: ga naar onze website, vervolgens naar 
”nieuws” en download de brochure. 
 
In Moerkapelle is, zoals ieder jaar tijdens Open Monumentendag, braderie bij de hervormde kerk. Dit 
wordt buiten OZM om georganiseerd, dus daar kunnen we hier weinig over zeggen. 
 
Nieuw historisch boek met korting te koop.  
Degenen die regelmatig naar onze lezingen komen, kennen hem al en weten dat zijn lezingen van 
begin tot het einde boeiend zijn: Sander Wassing. Ook zijn laatste lezing was, ondanks het WK-
voetbal die avond, een succes met bijna 40 personen in ons museum. Sander heeft sinds kort een 
boek uitgegeven getiteld “Hendrik van Brederode en de Beeldenstorm (1566)”. Dit boek raakt aan de 
lezing die Sander vorig jaar bij OZM gehouden heeft. Het boekt telt ruim 100 pagina’s en is bij OZM 
voor onze donateurs met korting te koop: van € 15,- voor € 12,50. We hebben nog 3 exemplaren 
beschikbaar. Een mailtje naar info@oudzevenhuizenmoerkapelle.nl is voldoende om het boek voor u 
te reserveren.  
 
Nieuw boekje IJsclub Zevenhuizen 
Ter gelegenheid van het feit dat de Zevenhuizensche IJsclub in 2010 (!) 130 jaar bestond, heeft Bram 
Veerman een aanvullend boekje uitgegeven op de eerdere uitgave van het 100-jarige bestaan. Dit 
nieuwe boekje bevat een 40 pagina’s met vooral foto’s. Het is te koop bij Veerman voor € 4,95. 
 
Dinsdag 9 oktober 2018: Lezing  
Het “wapen van onderwaterzetting” ofwel “inundatie in het Rampjaar” vormt het onderwerp van 
deze lezing. Reeds aan het begin van de 80-jarige oorlog werd dit wapen ingezet om zowel Brielle, 
Alkmaar als Leiden te ontzetten.  
Iedereen heeft destijds op school geleerd dat de Waterlinie in 1672 de opmars van het machtige 
Franse leger (130.000 man) heeft gestuit. In deze lezing wordt verteld hoe de waterlinie in de praktijk 
werkte, wat de functie van de daarin gelegen vestingsteden en schansen was en hoe men dacht een 
opmars over een bevroren waterlinie te voorkomen. U wordt meegenomen op een reis langs de linie 
vanaf de Wierickerschans bij Bodegraven tot aan de vestingstad Gorinchem.  
Deze lezing wordt verzorgd door Leen Ouweneel. Zoals alle “Ouwenelen” komen zijn voorouders uit 
Zevenhuizen. Leen is recent afgestudeerd in de Cultuurwetenschappen onderdeel 
Cultuurgeschiedenis. Hij is kenner van de Oude Hollandse Waterlinie en druk bezig met de 
voorbereidingen van de viering van het 350-jarige bestaan hiervan in 2022.  
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De lezing vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018 in ons Historisch Centrum. De toegang is gratis voor 
donateurs. Niet donateurs betalen € 5,-. De lezing start om 20.00 uur en de deur is open vanaf 19.30 
uur. 
 
Nieuwe secretaris bij OZM 
Wij zijn zeer verheugd te melden dat we in staat zijn gebleken om snel onze secretarisfunctie in het 
bestuur te vervullen. Dirk Jacques onze vorige secretaris heeft besloten om in het oosten van het 
land te gaan wonen en heeft daarom zijn functie bij OZM neergelegd. Wij hebben Arie Brugmans 
bereid gevonden om Dirk per 1 augustus jl. op te volgen. Arie kennen we natuurlijk al als één van de 
twee auteurs van het boek over het 350-jarige bestaan van het kerkgebouw van de NH-kerk uit 
Moerkapelle en diverse andere boekjes over Moerkapelle. Arie heeft in het verleden ook diverse 
bestuursfuncties en/of vrijwilligersfuncties bij andere organisaties bekleed.  
Wij wensen Dirk natuurlijk veel succes in zijn nieuwe woonomgeving en we zien uit naar een 
langdurige en vruchtbare samenwerking met Arie. 
 
Succesvolle dag bij Plus Moerkapelle 
Op zaterdag 4 augustus jl. hebben we met een kraam gestaan op de parkeerplaats bij de supermarkt 
van de PLUS in Moerkapelle. Het was erg warm en je kon merken dat nog veel mensen op vakantie 
waren. Toch hebben we een aantal oude contacten aangehaald, heeft zich één nieuwe donateur 
voor OZM aangemeld en hebben we diverse boeken verkocht. Met name ons nieuwe boek 
“Groeiende dorpen” viel in de smaak. We zijn van plan om vaker zowel in Moerkapelle als in 
Zevenhuizen op die wijze zichtbaar te zijn en OZM te promoten.  

VT134  
In de 2e helft van september verschijnt een nieuw Verleden Tijdschrift. Het nieuwe nummer bevat 
weer zo’n 22 redactionele pagina’s. Dat is meer dan gepland (normaal is 18 pagina’s redactioneel), 
maar soms komt dit nu eenmaal zo uit. In dit nummer een artikel over een nieuwe oorkonde uit WOII 
(uit Wageningen), een epidemie in Moerkapelle in 1871 met verschrikkelijke gevolgen en de 
zoektocht naar een foto van een boerderij in Zevenhuizen. 
We proberen elke keer een gevarieerd en interessant blad voor u te maken. We horen graag uw 
mening in hoeverre we hierin slagen. Als u ideeën heeft over onderwerpen in het tijdschrift, tips of 
kritiek, dan hou ik me als redacteur altijd aanbevolen en kunt u me mailen: famvdzalm@hetnet.nl.  

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief en geen mails meer van ons ontvangen: een reply aan mij 
is voldoende om u van onze e-mail lijst af te halen. 
  


