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NIEUWSBRIEF
september 1996

De HVC-Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging
Capelle aan den lisse1 en verschijnt viermaal per jaar. De leden ontvangen
de nieuwsbrief gratis.
De contributie van de vereniging bedraagt f. 25,00 per jaar; voor 65+ en
CJP-ers f. 15,00. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris,
de heer H.G.Gerritsen, teJ.01O-4505981.

Deze nieuwsbrief heeft geheel betrekking op de Open Monumentendag 14
september 1996.
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de heer J.W.A.J.Damsteeg (Beijerinck-gemaal).
De heer John Praamsma verstrekte gegevens over de Van Waning
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PROGRAMMA OPEN MUNUMENTENDAG
14 september 1996
Openstelling monumenten van 10.00 - 16.00 uur
Het Jan Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg 13-15 werd in 1868
gebouwd. Een jaar later werd het gemaal in gebruik genomen om de
plassen tussen Rotterdam en Nieuwerkerk aan den Ussel droog te maken.
Oorspronkelijk was het een stoomgemaal. De huidige electrische installatie
dateert uit 1927. Sinds 1990 wordt de bemaling van de polder geregeld
vanuit een nieuw gemaal in Nieuwerkerk aan den Ussel. Speciaal voor
deze gelegenheid wordt het gemaal in werking gesteld.
Het Gevangenhuisje aan de Rozenburcht dateert uit de 16e eeuw. Het is
het laatste overblijfsel van het vroegere Slot van Capelle. Dit kleine
gebouw herinnert aan de rijke geschiedenis waarbij de heer van Capelle
dieven en moordenaars mocht berechten. In het gebouwtje is door de
Historische Vereniging Capelle aan den Ussel een expositie ingericht over
het voormalige Slot van Capelle en de opgravingen van 196311964 en
1984.
De Dorpskerk aan de Kerklaan uit 1593 domineert nog altijd de oude kern
van onze gemeente. Deze kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente
bestaat uit een éénbeukig schip en een smaller vijfzijdig gesloten koor,
overdekt door tongewelven met trekbalken. In het schitterende interieur
zijn onder meer de 17e eeuwse eikenhouten preekstoel en een tiengeboden
bord met omlijsting en fronten uit 1656 te bewonderen. Ter gelegenheid
van deze dag zal het kerkorgel worden bespeeld. In de kerk is een
expositie ingericht over houtsnijwerk.
In het pand Dorpsstraat 164 bevindt zich op de eerste verdieping de
Regentenkamer. Hierin bevinden zich de bezittingen van Anna Maria van
Cappellen en haar echtgenoot Johannes Nolen, de oprichters van de Van
Cappellen Stichting. Dit gebouw dateert uit 1896 en was vroeger een
gesticht tot huisvesting van bejaarde mannen en vrouwen.
In de hal beneden heeft de Historische Vereniging Capelle aan den Ussel
een foto-tentoonstelling ingericht rond het thema industrieel erfgoed.
Programma's, folders en inlichtingen zijn bij de ingang verkrijgbaar.

Rondvaart op de Hollandsche lissel met drie historische schepen:
"De Onderneming", een hasselteraak uit 1914 met een lengte van ruim 21
meter,
"Nooit Volmaakt", een dektjalk uit 1908 en
"Rijn en Zaan",
een geheel gerestaureerde kraak uit 1879, de nieuwe
aanwinst van de Van Waningstichting.
De afmeerplaats bevindt zich tegenover het veerhuis aan de Dorpsstraat
199-201.
Dankzij samenwerking met de gemeente Krimpen aan den lissel leggen
deze schepen halverwege hun rondvaart aan op de andere Usseloever bij de
molen "De Schelvenaer". Hierdoor kan ook een bezoek worden gebracht
aan een aantal monumenten in Krimpen aan den Ussel, te weten:
- De Nederduits Hervormde Kerk aan de Usseldijk 232,
- het Streekmuseum "Crimpenerhof' aan de Usseldijk 312 en
- het poldergemaal "Reinier" aan de Breekade 6.
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HET JAN ANNE BEIJERINCK-GEMAAL
In het veengebied van West-Nederland kwamen in de 17e en 18e eeuw
vele plassen voor die waren ontstaan door vervening in de 16e, 17e en 18e
eeuw. Tot dan toe was hout gebruikt als brandstof, maar door de groeiende
bevolking was hiervan niet meer voldoende aanwezig om aan de groeiende
brandstofbehoefte te voldoen. Het bleek dat het veen, onverteerde
plantenresten, een uitstekend alternatief was.
Als gevolg van het turfsteken en slagturven (baggeren) werd de soms vele
meters dikke laag veen gewonnen en hierdoor ontstond door grondwater en
neerslag een uitgebreid plassengebied. Door dit menselijk ingrijpen
verdwenen wegen en dorpen en werd door de enorme watervlakten op de
duur zelfs het bestaan van de mens bedreigd. Dit en de behoefte aan
landbouwgrond, leidde ertoe dat de ontstane plassen weer werden
drooggemalen. Zo ook in het gebied van Hoogheemraadschap Schieland.
Dit stelde in dit gebied de waterstaatkundigen voor een groot probleem
gezien het feit dat de Alexanderpolder 6 meter lager ligt dan het
waterniveau van de rivier. Dat is dan ook de reden dat de polder Prins
Alexander nog onder water stond toen b.v. de Haarlemmermeerpolder
reeds lang drooggemalen. Het vroeg om inventiviteit en creativiteit.
Het eerste plan tot droogmaling stamt al uit 1843. Pas in 1862 werd een
definitief plan goedgekeurd en in 1864 kon de uitvoering ervan aanvangen.
Het plan dat uiteindelijk werd uitgevoerd, was ontworpen door ir.
J. A.Beijerinck.
Eerst werd een afwateringskanaal gemaakt naar Kralingseveer en
vervolgens werden de ringdijk, de ringvaart en ringsloot aangelegd. De
ringdijk had een totale lengte van 24,5 kilometer en sloot aan op de kaden
van twee aangrenzende polders. De ringvaart had niet alleen de functie om
het water uit de polder af te voeren maar eveneens om in de omliggende
gebieden, die niet tot de polder behoorden, het grondwater op peil te
houden.
Om de dijk niet onnodig te belasten legde men de weg langs de ringvaart
niet over de kruin van de dijk, maar aan de berm van de dijk. Deze weg
werd dus als bermweg op polderniveau aangelegd en draagt in Capelle aan
den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel tot op de huidige dag zijn naam
met ere: Bermweg.
Aan deze ringvaart werden 3 zogenaamde "benedengemalen" gebouwd, die
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het water uit de polder 4 meter hoger brachten in de ringvaart.
Daarvandaan stroomde het naar het "bovengemaal " bij Kralingseveer, dat
het water nog 2 meter hoger in de Nieuwe Maas bracht. Zowel het
bovengemaal als de benedengemalen werden met stoommachines uitgerust.
Windkracht alleen zou onvoldoende zijn geweest om de polder Prins
Alexander droog te malen.
In het jaar 1867 werd het gebouw voor het vijzelgemaal aanbesteed. In
oktober 1868 kreeg het, ter ere van de opsteller van het droogmalingsplan
en voorvechter van het vijzelwerktuig, de naam Jan Anne Beijerinck. In
1873 was de polder drooggemalen (tijdens de droogmaking werden nog
ongeveer 7 miljoen turven geproduceerd).
Nu kennen wij in dit gebied nog maar enkele veenplassen, o.a. de
Kralingse Plas en de beide Bergse Plassen.
In 1874 kon voor het Capelse grondgebied tot verkoop van de grond
worden overgegaan.
.
Omdat er teveel onderhoudskosten waren aan de vijzel, werd het gemaal in
1899 gewijzigd in een gemaal met centrifugaalpompen. Het gebouw waarin
de stoommachine was ondergebracht, diende hiertoe te worden afgebroken;
het werd met een nieuwe indeling, doch in dezelfde stijl, wederom
opgebouwd.
In 1927 volgde een totale reconstructie, waarbij definitief van stoom werd
afgestapt. Er werden twee Stork-centrifugaalpompen geinstalleerd,
aangedreven door Smit-Slikkerveer electromotoren. Deze zijn tot op heden
aanwezig en in gebruik.
In 1990 werd de nieuwe Mr.P.D.Kleij-installatie te Nieuwerkerk aan den
IJssel in gebruik genomen, maar nog steeds vervult het gemaal een nood
functie. Op Open-Monumentendagen is het gemaal toegankelijk voor
publiek en zijn de motoren in bedrijf.
Van de gemalen die nodig waren om de polder Prins Alexander droog te
malen, staat alleen het Jan Anne Beijerinckgemaal nog overeind. Daarom
is het waard dit gemaal voor de toekomst te behouden: als een symbool
van moeite, doorzettingsvermogen en technisch vernuft van mensen uit de
polder om dit gebied nuttig en leefbaar te maken.
Met dit doel is op 16 november 1988 de "Stichting tot behoud van het Jan
Anne Beijerinckgemaal" opgericht en in 1993 werd het gemaal voor de
somma van f.1 ,00 door het Hoogheemraadschap Schieland aan de Stichting
verkocht.
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Bij de bestemming van het gemaal worden de volgende functies
onderscheiden:
- Monumentale functie
Behoud van het gebouw als monument van bedrijf en techniek.
- Culturele functie
Na verbouwing, waarmee binnenkort wordt begonnen, zal het voonnalige
ketelhuis, waar vroeger de stoommachine heeft gestaan, worden ingericht
als oudheidkamer van de Historische Vereniging Capelle aan den Dssel,
die het van de Stichting zal huren. Door verhuur van de
machinistenwoning aan een beheerder is er directe controle.
- Educatieve functie
Het organiseren van rondleidingen (in samenwerking met de Historische
Vereniging) voor belangstellenden en schooljeugd.
- Toeristische en recreatieve functie
Het gemaal ligt op een geschikte plek als rustplaats voor fietsers en
wandelaars.
Wilt U het werk van de "Stichting J.A.Beijerinck-gemaal" steunen, dan
kunt U zich als donateur (f.15,00 per jaar) opgeven bij de secretaris, de
heer J.W.AJ.Damsteeg, tel.ülü-4518üü3.
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HET DIEF- EN DUIFHUIS (2)
In de Nieuwsbrief van juli 1996 zijn teksten opgenomen, die in onze eeuw
over het Dief- en Duifhuis zijn geproduceerd. Gevraagde aanvullingen
bleven nog uit. In deze aflevering volgen originele citaten van grofweg een
eeuw eerder.
Terug naar de Franse tijd. In 1797 wordt Capelles laatste Slot gesloopt.
In 1797 verschijnt ook deel V van de Nederlandsche Stad- en Dorp
Beschrijver Van L. van Ollefen en Rs.Bakker. De ovale prenten zijn overal
een gewild handelsobject en worden herdrukt. De bijbehorende
beschrijving is minder bekend.
Een Capels voorbeeld van dat minder bekend zijn is het volgende. Diverse
recente bronnen laten het gemeentewapen niet verder teruggaan dan de
bevestiging van dat wapen door de kersverse Hoge Raad van Adel in 1816.
Van Ollefen publiceert al in 1797 over "twee zilveren visschen, welken
den naam van Bermen dragen" op een melkwit veld. Omdat de
tintverschillen in het wapen gering zijn, memoreert hij ook kleurvariaties.
De bijbehorende prent geeft de geadosseerde (van elkaar afgewende)
bermen weer.
De in 1797 gedrukte beschrijving kent een apart aanhangsel over het Slot.
Aangehaald wordt de "voor eenige jaren" aangebrachte bliksemafleider op
de toren, maar niet de nog recenter afbraak. Bij het hoofdgebouw worden
genoemd een "ruime stalling, meer dan één Koetshuis, groote
Tuinmanswooning, en andere benoodigde behuizingen meer." Onder dat
laatste zal het Dief- en Duifhuis horen. Gelukkig is er nog wel een volgend
citaat: "Op zeker stuk lands is de Gerechtsplaats van het Slot en
deszelfs jurisdictie; er staat een houten galg op." Toen het Slot zelf er
nog was werd het gevangenhuisje door de beschrijvers over het hoofd
gezien, zo zou men kunnen concluderen.
"Op het voorplein werd weleer de executie van crimineele vonnissen
volvoerd; tusschen het Huis aan de 's-Gravenweg stond eertijds een
galg op een stuk lands hetwelk alsnog de Galgenkamp genoemd
wordt." Dat schreef A.J. van der Aa voor zijn in 1841 te Gorcum
verschenen 3e deel van zijn Aardijkskundig Woordenboek der
Nederlanden. Om precies te zijn op bladzij 24. Gememoreerd werd de
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sloop anno 1797 van het slot van 1620 "met uitzondering van de
tuinmanswoning, het raadhuis en het gevangenhuis, hetwelk thans tot
een politiegevangenis dient." Van der Aa kijkt dus wat we nu het Dief
en Duifhuis noemen niet meer over het hoofd.
Vergelijken we deze beide publicaties, dan kan worden geconstateerd dat 
naast natuurlijk het Slot - de symbolische galg tussen 1797 en 1841 moet
zijn verdwenen.
Opnieuw zijn tips over verdere concrete citaten welkom.
Adri den Boer (0180-314870)

BERICHT VAN DE BUREN
De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den Ussel (HVN) opent op de
Open Monumentendag (14 september) een uitbreiding van haar
expositieruimte. De stalzolder van de boerderij Nooitgedacht" . 's
Gravenweg 8 (net voorbij de gemeentegrens) is begaanbaar gemaakt en
ingericht. Op die zolder wordt nu in zeven thema's de dorpsgeschiedenis
uitgebeeld. Beneden in de stal kwam er zodoende meer ruimte voor
algemener ambachtelijke hoekjes. Iedereen is welkom van 10-16 uur.
11

HET KLEINSTE MUSEUM VAN NEDERLAND
In het Dief- en Duifhuis, dat door de gemeente Capelle aan den Ussel aan
de HVC ter beschikking is gesteld, zullen wisselende exposities worden
ingericht, die voornamelijk betrekking hebben op het verdwenen Slot.
Het zal op de Open Monumentendag 1996 om 10.00 uur officieel worden
geopend door wethouder J. TammeI.
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DE DORPSKERK
De vroegere kern van Capelle aan den IJssel is gelegen tegen de dijk van
de Hollandsche IJssel. Het middelpunt was de kerk aan de Kerklaan die in
1593 in gebruik werd genomen. De kerk is gebouwd op de fundamenten
van de vroegere St.Nicolaaskerk, die ongeveer 20 jaar eerder in vlammen
was opgegaan. Een in de noordkant van het schip van de kerk gemetselde
steen herinnert hieraan: "Int year ons Heeren ano 1574 den 30 mey is deze
kercke verbrandt. "
Het is waarschijnlijk dat op deze plaats nog eerder een kapel stond,
waaraan Capelle zijn naam ontleent. Volgens de historicus dr.
J. W. Verkaik duikt in de tijd van Floris V de naam Capelle voor het eerst
op in het randschrift van het zegelstempel van pastoor Dirk, voor 1276.
De naam moet echter veel ouder zijn en stammen uit een tijd toen er nog
zeer weinig kerken en kapellen waren (omstreeks het jaar 1000).

koperen kronen met echte kaarsen, die op hoogtijdagen branden, en op het
zeer oude schilderij met de afbeelding van Simson, geschilderd op een
houten paneel. Het stelt de richter voor met de deuren van de stad Gaza op
zijn schouders. Het is niet bekend hoe oud het schilderij is.

't
~

In de kerk treft U 2 preekstoelen aan. Ze passen met hun kunstig
houtsnijwerk fraai in het interieur van de kerk, maar hebben hier niet altijd
gestaan, doch hebben eerst elders dienst gedaan. De oorspronkelijke kansel
uit 1593 is namelijk aan het eind van de vorige eeuw verloren gegaan. De
tegenwoordige hoofdkansel is circa 350 jaar oud en afkomstig uit de kerk
van Sirjansland, die na de stormvloed van 1953 moest worden afgebroken.
Op de preekstoel bevindt zich de tweede, zeer oude Statenbijbel die de
kerk rijk is. Naast de bijbel staat links een kaars en rechts een zandloper,
beide in koper gevat.

De oorspronkelijke kerk bestond uit het zogenaamde schip (het
middengedeelte). In 1665 werd hieraan het koor toegevoegd dat gebouwd
is in de richting van het oosten, de richting waar de zon opkomt. In
hetzelfde jaar werden gebrandschilderde ramen aangebracht, die helaas niet
bewaard zijn gebleven.
De oorspronkelijke toren werd in 1806 vervangen door de tegenwoordige
markante ranke toren, aangezien de oude te bouwvallig was geworden.
Net als de meeste oude panden in de omgeving van de Hollandsche IJssel,
is de kerk niet op palen gebouwd, maar op een 2 meter dikke kleilaag, die
al in het begin van de Romeinse tijd op een natuurlijke wijze is ontstaan.
Een gedeelte van deze laag ligt aan de noordzijde van de kerk en vormt nu
een bescheiden kerkplein, afgebakend met stoeppalen. Hier heeft de
kerkvoogdij na de laatste restauratie van 1989 antieke lantarenpalen laten
plaatsen.
Achter in het koorgedeelte zijn restanten van oude grafstenen te zien, die
daar zijn neergelegd en gerangschikt tijdens de grote restauratie van 1960.
Blijkbaar sprong men vroeger niet zo zachtzinnig met de zerken om: niet
één grafsteen is heel gebleven. Wel is ergens nog het jaartal 1622 te lezen
en elders: "Hier leit Theo begraeven de rycke vrouw ... ", dan houdt de
tekst op.
Wij vestigen de aandacht op het zware eiken koorhek en de prachtige

Een belangrijke plaats neemt de avondmaaltafel in met in het midden een
liturgisch kleed, waarop de davidsster en de kribbe zijn afgebeeld. De kerk
bezit kleden in de kleuren van de kerkelijke seizoenen: wit, rood, groen en
paars. Op het doek ligt een historische Statenbijbel en naast· de bijbel staan
de onderdelen van het zilveren avondmaalstel uit 1803 met de gegraveerde
tekst: "Kerkmeester Arie Hoogendijk" .

Opvallend is het bord, waarop met fraaie krulletters de tien geboden zijn
aangebracht. Het dateert uit 1656 en werd geschilderd door de befaamde
schoonschrijver Roos. Dit bord werd bij de restauratie van 1960 door één
van de aannemers uit het stookhok "gered". Men was blijkbaar van plan
geweest het te verbranden of te vernietigen! Na een opknapbeurt hangt het
nu weer in volle glorie in de kerk.
Vermeldenswaard is verder het prachtige Van Dam-orgel uit 1904. Het
staat bekend om zijn klankzuiverheid en er is al menig concert op gegeven.

t
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Het uurwerk in de toren is meerdere malen vernieuwd. Het eerste werd in
1608 aangebracht door Jorijs Jacobszoon en kostte toen 147 gulden. Het
huidige uurwerk werd in 1925 geplaatst. De luidklok, die ongeveer
duizend kilo weegt, stamt uit het jaar 1607 en werd geleverd door de
Goudse klokkengieter Willem Wegemarts. In 1943 werd de klok door de
Duitse bezetters in beslag genomen om te worden omgesmolten tot
munitie. Na de oorlog werd de klok teruggevonden in Groningen en werd
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VAN CAPPELLEN STICHTING (Regentenkamer)
na reparatie in de toren teruggeplaatst.
Achter de toegangsdeur naar de consistorie staat een eeuwenoude
loodzware offerkist. Volgens de overlevering is deze nog afkomstig uit de
oorspronkelijke Sint Nicolaaskerk.
Nieuw zijn de zogeheten predikantborden waarop de namen van alle
predikanten staan vermeld met de periode waarin zij predikant waren van
de Dorpskerk.

De stichter van de Van Cappelen Stichting was notaris Johannes Nolen.
Hij was getrouwd met Anna Maria van Cappellen, een zeer gefortuneerde
vrouw. Het kinderloze echtpaar besloot bij testament van 30 december
1892, dat na hun dood een stichting in het leven zou worden geroepen tot
het geven van onderdak en verzorgen van armlastige bejaarden.
Notaris Nolen stierf in 1895, 48 jaar oud. Zijn vrouw was 2 jaar eerder,
op 33-jarige leeftijd, reeds overleden. Zij had met haar vader in een huis
gewoond dat op de plaats stond waar in 1898 het gebouw van de stichting
werd gebouwd. Het echtpaar is begraven op de oude Capelse
begraafplaats, evenals de vader van Anna Maria.
Het gesticht, zoals het vroeger werd genoemd, bood plaats aan 6 vrouwen
en 6 mannen en 2 echtparen. Het dagelijks beheer werd gevoerd door een
"vader" en een "moeder", terwijl 3 regenten het bestuur vormden. Zij
wezen ook de mensen aan die in aanmerking kwamen voor opname.
Hierbij hadden Capellenaren voorrang.
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Schuin tegenover de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 164 treft U het gebouw
van de Van Cappellen Stichting aan dat uit het eind van de vorige eeuw
stamt. De Regentenkamer op de eerste verdieping is tijdens de Open
Monumentendag te bezichtigen.

Het bestuur vergaderde in de regentenkamer. Dit vertrek, uniek voor
Capelle, is nog steeds intact. Helaas heeft het oorspronkelijke zilveren
behang een bijna zwarte kleur gekregen. Naast een aantal geschilderde
portretten, waaronder dat van één van de eerste regenten, M.Nolen, zijn
veel antieke zaken te bezichtigen, zoals Chinese borden, een oude
kaarsenaansteker en de palissander voorzittershamer. Ook het
huisreglement, gedateerd 9 juli 1898 en ondertekend door mr. W.Nolen,
vermoedelijk de eerste voorzitter van de regenten, heeft hier een plaats
gekregen.
In het reglement lezen we dat de verpleegden al hun bezittingen van de
hand moesten doen. In de winter moest men zich om negen uur "ten ruste
geven", in de zomer was dat om tien uur. Herbergen mochten niet worden
bezocht en alleen op woensdagmiddagen tussen twee en vier uur mocht
men bezoek ontvangen. Alvorens te worden opgenomen moest de man of
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VAN WANING STICHTING
vrouw "in het bad gereinigd worden". Eveneens interessant is de
inventarislijst van kamer 9 waarin, naast andere zaken, een waterpotdoek
en een kwispedoor vermeld staan.
Tegen het einde van de jaren zestig kon het tehuis niet meer voldoen aan
de moderne eisen van de overheid en in 1973 vertrokken de bewoners naar
het verzorgingstehuis de Roo van Capelle. De statuten van de stichting
werden, met instemming van het ministerie, gewijzigd. Het doel van de
Van Cappellen Stichting richt zich vanaf dat moment op het steunen van
culturele en sociale doelen in Capelle.

De doelstelling van de Van Waning-Stichting is het bevorderen van de
kennis en de belangstelling voor de historische binnenscheepvaart in het
algemeen en voor de historische binnenscheepvaart op de Hollandsche
IJssel en de Lek in het bijzonder.
In 1976 werd door een aantal belangstellenden voor de vroegere zeilvaart
de unieke paviljoenschuit "Zeldenrust" aangekocht, een tjalk die in 1914 in
Krimpen aan den IJssel op de werf van de firma Weduwe Johannes van
Duijvendijk werd gebouwd en tot 1974 de Hollandse binnenwateren heeft
bevaren als zandschip, eerst onder zeil, later gemotoriseerd.
Het schip is 23 meter lang en 4.85 meter breed. Na restauratie kwam het
in 1985 weer in de vaart.
In 1993 werd door de Stichting het casco van het kraakschip "Rijn en
Zaan" aangekocht. Het voor een groot deel vergane schip werd
gerestaureerd door scheepswerf Van der Giessen-de Noord, de werf die het
scheepje in 1879 heeft gebouwd. Het scheepje is 16.65 meter lang en 3
meter breed. Gerestaureerd en geheel opgetuigd is het op zaterdag 27 april
1996 opnieuw in de vaart gebracht.
Nadat de "Zeldenrust" weer als zeilend museumschip in de vaart was
gebracht, werd het al snel gevraagd deel te nemen aan diverse
evenementen, zoals de festiviteiten rondom 750 jaar Berlijn en de William
and Mary herdenkingen. Ook is het schip in Nederland veelvuldig
aanwezig bij Maritieme evenementen. Met de "Rijn en Zaan" zal op
dezelfde wijze worden omgegaan, al zal dit schip meer worden ingezet om
met kleinere groepen reizen te maken.
Beide schepen hebben een vaste ligplaats in Krimpen aan de Lek bij een
niet meer bij !HC in gebruik zijnde haven.
Vanzelfsprekend dient de Van Waning Stichting voor het realiseren van het
gestelde doel over belangrijke fondsen te beschikken. Men heeft
verscheidene sponsors hiervoor kunnen aantrekken, terwijl een andere bron
van inkomsten wordt gevormd door het beschikbaar stellen van de
schepen voor velerlei activiteiten. Er kunnen educatieve, representatieve en
recreatieve tochten mee worden gemaakt, uiteraard tegen betaling.
Het onderhoud van de schepen wordt verricht door een groep van 25
vrijwillige medewerkers. Zij zijn iedere woensdagavond aan boord om de
nodige klassen op te knappen en de schepen in goede conditie te houden.
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Materialen die hierbij nodig zijn worden veelal gesponsord.
Voor de Open Monumentendag zijn, naast de "Rijn en Zaan", de
"Onderneming" en de "Nooitvolmaakt" ter beschikking gesteld. De 2
laatste schepen zijn in het bezit van particulieren, doch geadopteerd door
de Stichting, die hulp biedt bij restauratie en onderhoud.
De Hasselteraak de "Onderneming" is in 1914 gebouwd bij de thans niet
meer bestaande werf Mittendorf te Dedemsvaart en is 21 meter lang en 4,6
meter breed. Het schip heeft tot 1960 met vracht gevaren, zonder
ingebouwde motor, maar met een zogenaamde "opduwer", een klein bootje
waarin een motor was bevestigd. Dit scheepje werd achterlangs
vastgemaakt en bediend vanaf het achterdek. Het schip vervoerde turf,
stenen, dakpannen enz.
De ligplaats was Sneek en is - na de dood van de schipper - nog een tiental
jaren gebruikt als woning van de schippersvrouw.
In 1970 wisselde het schip van eigenaar en werd een aanvang gemaakt met
de restauratie, alles particulier betaald. Hiermee is men nog steeds doende
aangezien er steeds weer nieuwe gegevens van het schip boven water
komen.
Sinds 1989 is het schip in bezit van de huidige eigenaar, die er zijn woning
van heeft gemaakt zonder het uiterlijk van het schip aan te tasten. Sinds
1992 staat de "Onderneming" op een (helaas nog niet erkend)
schepenregister voor authentieke schepen.

De "Nooitvolmaakt"
De "Onderneming"
De "Zeldenrust"

Mocht U meer willen weten over het werk van de Stichting, dan kunt U
contact opnemen met de heer John Praamsma p/a Visserijstraat 1, 2931
He Krimpen aan de Lek. Telefoon 01807-18579.
Op dit adres kunt U zich tevens opgeven als donateur tegen een bijdrage
van minimaal f.25,00.
De "Rijn en Zaan" op de Westerschelde 1996
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LIJST VAN BESCHERMDE MONUMENTEN IN DE
GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

10. 's-Gravenweg 327 (Klaverweide)
Eigenaar: gemeente Capelle aan den IJsel
Bewoner: H.Benard

Van de hieronder genoemde panden zijn alleen de in het programma van
de Open Monumentendag vermelde voor het publiek toegankelijk

11. 's-Gravenweg 379 (De Roode Leeuw)
Eigenaar: 1.Maasdam

1. Dorpsstraat 3
Eigenaar/bewoner: T. van de Griend

12. Kerklaan 2 (Ned.Herv.Kerk)
Eigenaar: Kerkvoogdij Ned.Herv.Gemeente Capelle aan den IJssel

2. Dorpsstraat 31
Eigenaarlbewoner: 1.1.M.Vermorken

13. Kerklaan 2 (Toren Ned.Herv. Kerk)
Eigenaar: Gemeente Capelle aan den IJssel

3. Dorpsstraat 160
Eigenaar/bewoner: G.l .Mulder

14. Raadhuisstraat 7 (2 onder één kap)
Eigenaarlbewoner: A.F. van Veenen

4. Dorpsstraat 215 (2 onder één kap)
Eigenaar/bewoner: R.P.A.C.M. van Hees

5. Dorpsstraat 217 (2 onder één kap)
Eigenaar: gemeente Capelle aan den IJssel
6. 's-Gravenweg 101 (Scout Centrum)
Eigenaar: Stichting Bevordering van Volkskracht

7. 's-Gravenweg 219 (boerderij Alexanderhof)
Eigenaar/bewoner: F.M.Dirkx
8. 's-Gravenweg 229 (herenhuis Veldzigt)
Eigenaar/bewoner: E.R.Barzilay
9. 's-Gravenweg 325 (boerderij)
Eigenaar: gemeente Capelle aan den IJssel
Bewoners: M.Schinkel
T.Verkaik

15. Raadhuistraat 9 (2 onder één kap)
Eigenaarlbewoner: W. van den Bremen
16. Gevangenhuisje (Rozenburcht)
Eigenaar: Gemeente Capelle aan den IJssel

17. Bermweg 15 (Beijerinck-gemaal)
Eigenaar: Stichting tot Behoud van het Jan Anne Beijerinckgemaal
Bewoner: 1. W.AJ .Damsteeg
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