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Jaarverslag 2011 
Stichting Oud Zevenhuizen–Moerkapelle 

 
 

Inleiding 
Het jaar 2011 is een jaar waarin weer vele zaken gedaan zijn voor en door onze donateurs. 
Het Historisch Centrum is zestien keer opengesteld met diverse attractieve tentoonstellingen; ons VT is weer vier 
keer uitgekomen en we hebben een excursie en een donateuravond georganiseerd. Ook zijn we weer verder 
gegaan met het digitaliseren en beschrijven van ons fotoarchief en het conserveren van gekregen voorwerpen. 
Allemaal op het oog “normale” zaken, maar voor dit alles is wel een organisatie en een bestuur nodig, maar 
bovenal: enthousiaste vrijwilligers.  
 
Bestuur 
Het bestuur van onze stichting is in 2011 zes maal bijeen geweest. 
Tijdens de donateursavond werd afscheid genomen van de heer H.G. van den Akker. De heer Van den Akker 
was gedurende een periode van tien jaar als adviseur verbonden aan onze stichting. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen dat er in 2012 minimaal nog één nieuw 
bestuurslid zal aantreden. 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 ziet er als volgt uit: 
- J.A.J. van Lowijde   Voorzitter 
- W.M. Melis    Secretaris 
- Mevrouw B. van Herk–Hoogendam  Penningmeester 
- J. van den Broek    Museum beheer 
- Mevrouw R. Lindhout–de Leeuw  Algemeen bestuurslid 
- Mevrouw C. van Weringh–Schotte  Algemeen bestuurslid 
- W.J.J. van der Zalm   Redacteur 
 
Adviseur van het bestuur is de heer E.H. Bukman. 
Als conservator van het museum treedt de heer A.P. de Vries op. 
 
Financiën 
Voor het financiële jaaroverzicht van 2011 verwijzen we naar de jaarstukken en de balans welke op onze 
jaarvergadering gepresenteerd zullen worden en daar ook voor een ieder ter inzage liggen. 
Onze stichting heeft een gezonde financiële positie en dat willen we vooral zo houden. We zien echter wel dat het 
aantal donateurs langzaam terugloopt (op dit moment 950) en dat de kosten langzaam toenemen. We zullen dus 
scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen nemen. 
Ook in 2011 hebben wij de minimumdonatie van ! 12,50 per jaar niet verhoogd; wij willen geen onnodige 
prijsverhogingen en zijn graag een stichting die laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk blijft. 
Wij zijn en blijven dus een gezonde stichting en letten hier als bestuur, in dit geval onder aanvoering van onze 
penningmeester, scherp op. Naast onze donateurs danken wij ook onze adverteerders en sponsors voor de 
financiële steun en het vertrouwen dat zij ons in 2011 hebben gegeven.  
 
Historisch Centrum Ons Verleden 
In 2011 heeft ons museum “Historisch Centrum Ons Verleden” aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen 
tijdens de reguliere openingstijden 728 bezoekers gehad. In het kader van het project "Thuis in Zuid-Holland", 
brachten 69 inburgeraars een bezoek aan ons museum. Buiten de reguliere openingstijden bracht een achttal 
groepen van in totaal 215 personen een bezoek aan ons museum.  
Het totaal aantal bezoekers (exclusief bestuursleden en vrijwilligers) kwam hiermee op 1.012.  
Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal jaren redelijk stabiel is met als 
positieve uitschieter 2011. 
 
Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aantal bezoekers 1100 800 775 742 781 894 836 1.012 
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Voor wat betreft de exposities liep de, op 30 oktober 2010 geopende, tentoonstelling “Onze buitengebieden door 
de jaren heen” in de eerste helft van 2011 door. De tentoonstelling sloot aan bij het provinciaal themajaar 2010 
“Leve de Vaarwegen en Waterlinies”. Vele voorwerpen en prachtige fotopanelen gaven een beeld van hoe het 
vroeger toeging in de gebieden van onze dorpen buiten de bebouwde kom. 
 
Op Koninginnedag is een extra tentoonstelling geopend onder de naam “Onze molens toen en nu”. 
Voor deze expositie zijn foto´s en reproducties van schilderijen bij elkaar gebracht van alle molens die een eeuw 
geleden op het grondgebied van de (oude) gemeenten Moerkapelle en Zevenhuizen hebben gestaan. 
Het overzicht liet zien hoe de situatie was begin 1900 en ook wat er nu nog over is. 
 
In 2011 was het 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand werd ingevoerd in ons land. In samenwerking met de 
Groene Hart Archieven te Gouda is in ons museum op 24 september 2011 een tentoonstelling geopend over dit 
onderwerp. De expositie bestaat uit panelen over 200 jaar Burgerlijke Stand, kopieën van oude aktes, 
stambomen van bekende personen uit onze dorpen etc. Ook zijn er voorwerpen die te maken hebben met 
"geboorte, huwelijk en overlijden" tentoongesteld.  
 
Op 29 oktober 2011 is de nieuwe tentoonstelling: "Vroeger was alles anders; rond de jaren '60" feestelijk geopend 
door Tweede Kamerlid en geboren Zevenhuizenaar Hans Spekman. In deze tentoonstelling zijn op nieuwe 
panelen foto's te zien van onze dorpen in de zestiger jaren van de vorige eeuw en ook van verenigingen, scholen, 
de middenstand en luchtfoto's. Veel voorwerpen, in bruikleen ontvangen en uit onze vaste collectie, roepen 
herinneringen op aan die tijd. 
 
Onder de bezielende leiding van onze conservator A.P. de Vries is een aantal vrijwilligers ook in 2011 weer de 
nodige uren in touw geweest met het voorbereiden en inrichten van de diverse exposities, het onderhouden van 
het museum zelf en het conserveren van de ontvangen voorwerpen. Wij blijven nog regelmatig nieuwe 
voorwerpen, foto’s en archiefstukken ontvangen en zijn daarmee zeer blij. Wij bewaren graag al dit culturele 
erfgoed voor het nageslacht!  
Natuurlijk hier ook weer een woord van dank aan onze “suppoosten” en aan onze schoonmakers. De suppoosten 
zorgen iedere openstelling voor het beantwoorden van vragen en het rondleiden van bezoekers op een 
vriendelijke en heldere wijze. De schoonmakers zorgen er voor dat het museum er altijd kraakhelder uit ziet, niet 
zo bijzonder, maar wel heel belangrijk. 
 
Verleden Tijdschrift 
In 2011 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, vier maal verschenen en wel in de maanden maart, juni, 
september en december. Het betreft de nummers 104 tot en met 107. 
 
In 2011 zijn, naast bestuursmededelingen, aankondigingen e.d. de volgende historische onderwerpen en 
bijdragen gepubliceerd: 
- Het bos van Zevenhuizen door W. Paul 
- Twee brandweercuriosa door Adri den Boer 
- De maand december in de jaren zestig door Cobi van Weringh-Schotte 
- Afgezette Goudse dominee preekte in Zevenhuizen door Adri den Boer 
- Boeken van en over Zevenhuizense dominees door Adri den Boer  
- De Donderdam door W. Paul 
- Excursie: Ouderwets naar de stad door Arie Boertje 
- Herinneringen bij een ansicht door Adri den Boer 
- Herinneringen aan Zevenhuizen door Dick van Reeuwijk 
- Het tweede "Huis ter Duyn" in Zevenhuizen door W. Paul 
- Inundatie te Moerkapelle door Menny Huysman 
- Ken uw dorp (2x) door André van Vliet 
- Koperen tabaksdoos met frivole inscriptie door Gert Kroese 
- Open monumentendag in Zevenhuizen en Moerkapelle door Ria Lindhout, André van Vliet 
   en Ad de Vries 
- De "aliassen" voor de Onderweg door Adri den Boer 
- Een rebus opgelost door W. Paul 
- Uit ons museum door W. Paul 
- Drie Zevenhuizense verlijbrieven door Pim van der Zalm 
- Zilveren jubileum van Burgemeester Verheul door Arie Boertje 
- Zoekplaatje (2x) door Pim van der Zalm 
 
In het maartnummer van het tijdschrift is, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar 
(2010) bijgevoegd. 
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Website 
Onze stichting bezit al jaren een eigen plekje op internet: www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl. 
De website voorziet, gezien de bijna 10.000 bezoeken op jaarbasis, in een behoefte. 
De meeste mensen vinden de website via de zoekmachine Google en de meest bezochte pagina is de index met 
alle artikelen die tot nu toe in onze VT’s zijn verschenen. 
 
Donateursavond 
Op woensdag 11 mei 2011 is de jaarlijkse donateursavond gehouden. Dit keer waren we te gast bij Dekker 
Zevenhuizen b.v.. 
Op de agenda stond, zoals gebruikelijk, o.a. de afhandeling van de jaarstukken. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren M.P. Schotte en E. Broer heeft het bestuur gedechargeerd 
voor het gevoerde beleid in 2010, en de penningmeester bedankt voor haar werk. Voor 2011 zal deze commissie 
bestaan uit de heer E. Broer en de heer A. Boertje. 
Twee bestuursleden, mevrouw R. Lindhout en de heer W.J.J. van der Zalm, die statutair aftredend zijn, stellen 
zich opnieuw beschikbaar en worden voor een nieuwe periode van vier jaar benoemd. 
Afscheid wordt genomen van de heer H.G. van den Akker. De heer Van den Akker was gedurende een periode 
van tien jaar als adviseur verbonden aan onze stichting. In die periode konden we als bestuur terugvallen op zijn 
kennis en ervaring. Hij schuift weliswaar niet meer bij de bestuurstafel aan, maar gelukkig mogen we voor een 
"consult" nog wel bij hem aankloppen. 
 
Na de pauze vertelde de heer Roos van Dekker Zevenhuizen ons over de geschiedenis van het bedrijf. Wat in 
1930 begon in een eenvoudige schuur heeft zich ontwikkeld tot een modern bedrijf dat toonaangevend is op het 
gebied van keukenbladen. Naast keukenbladen levert het bedrijf ook alle bijbehorende accessoires. Het bedrijf 
Dekker is inmiddels in handen van de derde generatie.   
We kunnen terugkijken op een gezellige en leerzame avond. 
  
Excursie 
Onze jaarlijkse excursie stond, na het succes in 2010, opnieuw in het teken van “ouderwets naar de stad”. Op 
zaterdag 21 mei vertrokken twee groepen van vijftig personen uit Zevenhuizen. Eén groep ging per boot vanaf 
“De Roerdomp” richting Rotterdam. Op de boot stond jachtopziener Wim Verhoef klaar om van alles te vertellen 
over de omgeving van de Rotte. Na een vaartocht van twee uur over de Rotte ging het gezelschap in 
Hillegersberg aan wal. Na een korte wandeling werd een bezoek gebracht aan de tramremise waar een 
rondleiding werd gegeven. Daarna volgde een rondrit per antieke tram door Rotterdam. Bij het eindpunt van de 
tram in Kralingen werd de groep per bus weer teruggebracht naar het vertrekpunt van de reis, “De Roerdomp”. 
De andere groep deed de excursie in omgekeerde volgorde.    
 
Presentatie en promotie 
In 2011 waren we niet aanwezig op het Oogstfeest in Zevenhuizen. De opbrengst hiervan gemeten in aantallen 
nieuwe donateurs of verkochte producten is beperkt. 
In plaats hiervan hebben we, een week later, aandacht besteed aan de Open Monumentendag. 
Ook in 2011 heeft de heer Joh. Ottevanger de communicatie met de regionale pers verzorgd. Door de 
regelmatige aandacht in de pers (o.a. Hart van Holland en Het Kanaal) blijven wij zichtbaar voor de inwoners van 
de gemeente en zien wij ook het effect op de toeloop naar ons Historisch Centrum. In het Hart van Holland zijn 
weer klassenfoto’s gepubliceerd die deels afkomstig zijn uit het archief van onze stichting.  
 
Open Monumentendag 
Op 10 september 2011 is 's morgens een wandeling gemaakt langs een aantal monumenten in de Dorpsstraat te 
Zevenhuizen. De heer A.P. de Vries vertelde talloze wetenswaardigheden bij de monumenten. Ook werden 
monumenten van binnen bekeken zoals de Hervormde Kerk, de smederij van Bram Heij, het oudste monument 
van Zevenhuizen: café Hof van Holland en tenslotte het kleine kerkje van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten. 
's Middags stond er een fietstocht, onder aanvoering van mevr. R. Lindhout, langs enkele monumenten in 
Moerkapelle op het programma. 
Als eerste is de boerderij Agri-Cultura bezocht, een boerderij met een in onze streek niet gangbare schuur. 
Vervolgens naar de Stolpenburg, een Noord-Hollandse stolpboerderij. Toen via de Noorddijk naar het Land van 
Belofte waar zelfs een bezoek aan de Herenkamer werd gebracht. Daarna zijn drie molens bezocht om ten slotte 
bij de Hasselthoeve de fietstocht te besluiten. 
Wij vonden het leuk om in onze eigen dorpen Zevenhuizen en Moerpkapelle eens aandacht te besteden aan 
Open Monumentendag. Als bestuur zullen we kijken of we hier vaker aan mee gaan doen. 
 
Werkgroep Beheer Voorwerpen e.d. 
Deze werkgroep zorgt voor het in ontvangst nemen van de voorwerpen (inmiddels zijn er ruim 4500 stuks 
gearchiveerd, van arrenslee tot vingerhoedje). De geschonken of in bruikleen gegeven voorwerpen worden, 
indien noodzakelijk, schoongemaakt en gerepareerd. Tevens zijn, in eigen beheer, nieuwe panelen gemaakt om 
de exposities zo optimaal mogelijk weer te kunnen geven. 
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De werkgroep komt hiervoor iedere dinsdagmorgen en -avond in het Historisch Centrum bijeen. 
Daarnaast wordt door een aantal vrijwilligers en bestuursleden overdag vele onderhouds- en schoonmaak-
werkzaamheden verricht. In de vaste tentoonstellingshoeken vinden, onder andere door gebrek aan expositie-
ruimte, regelmatig aanpassingen plaats, waardoor hernieuwd bezoek aan het museum verrassend blijft. 
Ook organiseert deze werkgroep in het algemeen de nieuwe thematentoonstellingen, waarbij voor een groot deel 
gebruik gemaakt wordt van onze eigen collectie.  
 
Werkgroep Archief en Documentatie 
Deze werkgroep heeft tot doel de foto’s, dia’s en het diverse (beeld) materiaal van de stichting te registreren.  
Tijdens de openstelling bent u uiteraard van harte welkom met foto's voor onze verzameling. Maar misschien 
kunnen wij ook u helpen aan een mogelijk lang gezochte foto.  
Ook in 2011 heeft een team van vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en is er weer veel werk verzet. 
De collectie beeldmateriaal van de stichting omvat momenteel ruim 17.000 foto’s en dia’s. 
Er zijn weer veel artikelen uit de regionale kranten geselecteerd en in de computer ingevoerd. Deze 
artikelen kunnen met behulp van de computer teruggevonden worden. Langzaamaan komen mensen digitale 
foto's van gebeurtenissen of de veranderende woonomgeving naar het museum brengen. Uiteraard verwelkomen 
we dit, we willen dit blijven stimuleren: de gebouwde omgeving verandert snel! 
 
Werkgroep Genealogie 
Tijdens iedere openstelling van het museum zijn leden van de genealogische werkgroep aanwezig om vragen te 
beantwoorden en om starters en gevorderde genealogen verder te helpen bij hun zoektocht naar de eigen 
familiegeschiedenis. Een grote verzameling (rouw)advertenties uit diverse streekbladen zijn verzameld en te 
raadplegen. Veel gegevens van de burgerlijke stand van Zevenhuizen en van Moerkapelle zijn gedigitaliseerd en 
via de computer te raadplegen.  
Verder beheert de werkgroep een gevarieerde bibliotheek van circa 400 boeken en tijdschriften, zoals boeken 
over genealogieën, regionale en landelijke geschiedenis en periodieken van een aantal zusterverenigingen. Ook 
de boeken en tijdschriften kunnen worden ingezien. 
Regelmatig zijn vragen van museumbezoekers beantwoord of zijn zij anderszins geholpen o.a. met verwijzing 
naar het juiste archief, instelling of website. Ook de vragen op genealogisch gebied die per e-mail binnenkwamen, 
zijn zo goed mogelijk beantwoord.  
Er wordt nog verder gewerkt aan het digitaliseren van de doop-, trouw- en begraafgegevens en de gegevens uit 
de burgerlijke stand van Zevenhuizen en Moerkapelle. En ook aan het project korte kwartierstaten (32 personen) 
van inwoners van ons gebied wordt nog steeds gewerkt. 
 
Monumentencommissie 
In de nieuwe gemeente Zuidplas is eind 2011 de gemeentelijke monumentencommissie van start gegaan. In de 
nieuwe monumentencommissie heeft de heer A.P. de Vries, namens onze stichting, zitting. Hij is de heer J. 
Everaart opgevolgd die jarenlang, namens onze stichting, deel uit maakte van de monumentencommissie van de 
gemeente Zevenhuizen – Moerkapelle.  
 
Klantenadviesraad Groene Hart Archieven 
Namens het bestuur neemt de heer W.J.J. van der Zalm deel in de klantenraad van het Groene Hart Archief. 
De samenwerking tussen de stichting en het Groene Hart Archief is in 2011 goed verlopen getuige ook de 
gezamenlijk georganiseerde tentoonstelling over de Burgerlijke Stand.  
 
Straatnamencommissie Zuidplas 
Namens het bestuur neemt de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de straatnamencommissie van de gemeente 
Zuidplas. Deze commissie adviseert over nieuwe straatnamen in de gemeente. In 2011 zijn bijvoorbeeld alle 
nieuwe straatnamen in de Eendragtspolder vastgesteld (rondom de roeibaan). 
 
Ter afsluiting 
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2011 gepasseerd zijn. Als bestuur doen 
we dit met veel plezier en we zijn er trots op dat zo velen ons steunen; als vrijwilliger, als sponsor of als donateur.  
Wij, en velen met ons, vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het historisch erfgoed van Zevenhuizen, 
Moerkapelle en Oud Verlaat. Dit is niet veranderd door de vorming van de nieuwe gemeente Zuidplas. Wij zullen 
als zelfstandige stichting blijven bestaan en blijven ijveren voor de zaken die ons binden: de lokale geschiedenis 
van onze drie dorpskernen. 
 
Zevenhuizen, februari 2012 
Willem Melis 
 
 


