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Stichting: "Oud Zevenhuizen-Moerkapelle" 
Opgericht 12 december 1984 
 

Jaarverslag 2014 
 
 
Inleiding 
Het jaar 2014 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 o.a. een excursie en een donateursavond georganiseerd.  
Ook zijn we weer verder gegaan met het digitaliseren en beschrijven van ons fotoarchief en het conser-
veren 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 2014 zes maal bijeen geweest. Wij zijn op zoek geweest naar nieuwe 
bestuursleden en hopen dat er in 2015 minimaal één nieuw bestuurslid zal aantreden. 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 zag er als volgt uit: 
- vacature Voorzitter 
- Willem Melis Secretaris 
- Kees de Wilde Penningmeester 
- Tineke Boevée-van der Velden Algemeen bestuurslid 
- Ria Lindhout–de Leeuw Algemeen bestuurslid 
- Cobi van Weringh–Schotte Algemeen bestuurslid 
- Pim van der Zalm Redacteur en plaatsvervangend voorzitter 
De functie museumbeheerder werd vervuld door Hans Ditters. 
 
Financiën 
Voor het financiële jaaroverzicht van 2014 verwijzen we naar de jaarstukken en de balans welke op onze 
jaarvergadering gepresenteerd zullen worden en daar 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 terugloopt (op 1 januari 2015 868) en dat de kosten langzaam 
toenemen. We zullen dus scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen 
nemen. Ook in 2014 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. Naast onze donateurs danken wij ook onze adverteerders en sponsors voor de financiële steun en 
het vertrouwen dat zij ons in 2014 hebben gegeven. 
 
Historisch Centrum Ons Verleden 
In 2014 heeft ons museum “Historisch Centrum Ons Verleden” aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhui-
zen tijdens de reguliere openingstijden 780 bezoekers gehad. Buiten de reguliere openingstijden brach-
ten 272 bezoekers in groepsverband een bezoek aan ons museum. Het totaal aantal bezoekers kwam 
hiermee op 1.052.  
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Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal de laatste jaren een 
stijgende lijn heeft. 
 

Jaar  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Aantal bezoekers   781   849   836 1.012   910 1.150 1.052 

 
Voor wat betreft de exposities liep de, op 25 oktober 2013 geopende, tentoonstelling "Toen & Nu" in 2014 
tot het najaar door. In de "koffiehoek" werd op 29 maart 2014 een nieuwe tentoonstelling "Gemeentelijke 
monumenten in beeld" geopend. In het fotoarchief van onze stichting is gezocht naar oud beeldmateriaal 
van de 28 monumenten, die op de lijst staan. Op 29 november 2014 werd, door wethouder A. Muller, de 
tentoonstelling “Landbouw! Hoe was het ook al weer” geopend. De tentoonstelling toont de diverse as-
pecten van de landbouw zoals deze in “onze dorpen” Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen beoefend 
werd en nog wordt.  
Ook in 2014 waren een aantal vrijwilligers weer in touw met het voorbereiden en inrichten van de diverse 
exposities, het onderhouden van het museum zelf en het conserveren van de ontvangen voorwerpen.  
Wij ontvingen regelmatig nieuwe voorwerpen, foto’s en archiefstukken en daar waren we zeer blij mee. 
Wij bewaren graag al dit culturele erfgoed voor het nageslacht! Natuurlijk hier ook een woord van dank 
aan onze “suppoosten”. De suppoosten zorgden bij iedere openstelling voor het beantwoorden van vra-
gen en het rondleiden van bezoekers op een vriendelijke en heldere wijze.  
 
Verleden Tijdschrift 
Ook In 2014 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, vier maal verschenen en wel in de maanden 
maart, juni, september en december. Het betrof de nummers 116 tot en met 119.  
Het is iedere keer een uitdaging om tijdig een interessant nummer voor u klaar te hebben. Met een beperkt 
aantal auteurs slagen we hier naar ons idee goed in. Toch zou het fijn zijn als meer personen eens de 
pen ter hand namen om eenmalig of regelmatig een stukje te schrijven.  
Er zijn veel onderwerpen die een ieder op zou kunnen pakken; denk aan familiegeschiedenis, overleve-
ringen, bedrijfshistorie e.d. In 2014 zijn, naast de bestuursmededelingen, aankondigingen, oproepen e.d. 
de volgende historische onderwerpen en bijdragen gepubliceerd: 
 
- Interview met Teus Maasland uit Oud Verlaat door Elly van Gelderen 
- Zevenhuizense windvanen van rond de Franse tijd door Adri den Boer 
- Leendert Dekker en de inundatie door Leendert Dekker, Jaap

 Dekker en Pim v.d. Zalm 
- Bataafse rede schout Bruyn uit 1799 door Adri den Boer 
- Twee Moerkapelse tekeningen uit 1944 door Adri den Boer 
- Excursie naar het visserijmuseum Woudrichem en Slot Loevestein door Piet en Ria Koole 
- Piet Drost (geboren in 1934 in Moerkapelle) vertelt door Elly van Gelderen 
- Splitsing Zevenhuizen en Wilde Veenen op Haagse grafsteen door Adri den Boer 
- Even voorstellen: de nieuwe conservator door Hans Ditters 
- Een borrel bij de gemeenteraadsvergaderingen door W. Paul 
- Herinneringen bij een ansicht / foto (2x) door Arie Boertje 
- Agrarisch verleden en heden van Oud Verlaat door Aad Karreman 
- In Moerkapelle gebeurt nooit wat door Jaap van der Spek 
- Nieuwe boekaanbieding: over Bloot, de Olifant en meer door Pim van der Zalm 
- Chirurgijn Arie van Leerdam ook voor Zevenhuizen door Adri den Boer 
- Zevenhuizense herinnering van tegen 1795 door Adri den Boer  
In het maartnummer werd, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar (2013) 
bijgevoegd. 
 
Donateursavond 
Op woensdag 2 april 2014 werd de jaarlijkse donateursavond gehouden. Ook deze keer werd de avond 
gehouden in ons vertrouwde en gezellige Historisch Centrum. Op de agenda stond, zoals gebruikelijk, 
de afhandeling van de jaarstukken. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren M. Bosman en R. 
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Visser, heeft het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2013 en de penningmeester bedankt 
voor haar werk. Voor 2014 zal de kascontrolecommissie bestaan uit de heren M. Bosman en A. Boertje.  
Bij het onderdeel bestuurssamenstelling drie redenen om bij stil te staan t.w.: 
- Mevrouw B. van Herk heeft in 2013 aangegeven te willen stoppen als penningmeester. De heer K. 

de Wilde heeft deze taak vanaf 1 januari van dit jaar van haar overgenomen. 
- De voorzitter, de heer J. van Lowijde, heeft een half jaar geleden aangegeven aan het laatste jaar 

als voorzitter bezig te zijn. Het bestuur heeft nog geen opvolger kunnen vinden. De heer P. van der 
Zalm zal de functie waarnemen. 

- De eerste periode van vier jaar van mevrouw C. van Weringh als bestuurslid is voorbij. Mevrouw 
Van Weringh heeft aangegeven voor een nieuwe periode als bestuurslid beschikbaar te zijn. 

Tijdens de avond werd ook de nieuwe conservator voorgesteld. De heer Ditters is de opvolger van de 
heer De Vries die jarenlang conservator van onze stichting is geweest. 
Na de pauze kwam de heer K. Termorshuizen, schrijver van het boek “De Rotte, van Wilde Veenen tot 
Wereldhaven”, een presentatie geven over de rivier de Rotte. 
 
Excursie 
Op zaterdag 17 mei werd door een groep van 50 personen een bezoek gebracht aan het vestingstadje 
Woudrichem. Na de koffie werd het Visserijmuseum Woudrichem bezocht. Nadat een film was vertoond 
werd het museum bezichtigd. Na de lunch werd per veerpont naar Slot Loevestein gevaren. Het ruim 650 
jaar oude slot kent een rijke geschiedenis. De meest markante periode in de geschiedenis is, dankzij 
Hugo de Groot, ongetwijfeld de periode dat het slot staatsgevangenis was.  
Aan het einde van de middag werd de gehele groep weer veilig door Look Tours naar Zevenhuizen ge-
bracht. 
 
Open Monumentendag 
De Landelijke Open Monumentendag op zaterdag 13 september stond in het teken van het thema “OP 
REIS”. Onze stichting heeft op dit thema ingespeeld door op deze dag drie fietsroutes ter beschikking te 
stellen. De fietsroutes variëren van “zeer kort” (half uur) tot “lang” (1,5 uur) en voeren voornamelijk langs 
de vele rijks- en gemeentemonumenten die Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen rijk zijn. Het His-
torisch Centrum Ons Verleden was op deze dag geopend en was tevens het startpunt voor de fietstoch-
ten. De belangstelling was groot.  
 
Presentatie over de geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk in Zevenhuizen 
Als experiment hebben we tijdens de dinsdagavondopenstelling van oktober een presentatie georgani-
seerd. Streekhistoricus Adri den Boer is in deze presentatie ingegaan op veel aspecten van de historie 
van de N.H. Kerk te Zevenhuizen. De avond was succesvol. Om die reden ligt het in de bedoeling om in 
2015 meer van dit soort presentaties te organiseren tijdens de dinsdagavondopenstellingen. 
 
Project “Geschiedenis in je eigen buurt” 
OZM heeft ondersteuning verleend aan het project “Geschiedenis in je eigen buurt”. Dit project is een 
initiatief van de dames Everaart en Bongers. Doelstelling is om leerlingen van bassischolen meer te be-
trekken bij de geschiedenis van de directe omgeving. Een initiatief wat wij van harte ondersteunen. 
OZM heeft voor dit project subsidie ontvangen van: de Rabobank Gouwestreek, het Prins Bernard Cul-
tuurfonds en de Gilles Hondius Foundation.  
 
Werkgroep Beheer Voorwerpen 
Deze werkgroep heeft ook in 2014 weer gezorgd voor het in ontvangst nemen van de voorwerpen. In-
middels zijn er bijna 5000 stuks gearchiveerd, van arrenslee tot vingerhoedje. De geschonken of in bruik-
leen gegeven voorwerpen worden, indien noodzakelijk, schoongemaakt en gerepareerd.  
 
Werkgroep Archief en Documentatie 
De werkgroep Archief en Documentatie heeft tot doel de foto’s, dia’s, kranten en het diverse (beeld) 
materiaal van de stichting te registreren en te archiveren. Ook in 2014 heeft een team van vrijwilligers de 
handen uit de mouwen gestoken en is er weer veel werk verzet. De collectie beeldmateriaal van de 
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stichting omvat ruim 20.000 foto’s en dia’s. Daarnaast is er hard gewerkt om met behulp van de computer 
het archief met krantenartikelen verder te ontsluiten 
Inmiddels is het mogelijk om met behulp van de computer in ruim 4.000 krantenartikelen op trefwoorden 
te zoeken. Van donateur en oud bestuurslid Fred Visser hebben we een deel van zijn collectie over Ze-
venhuizen ontvangen. De collectie bestaat uit ongeveer tien verhuisdozen vol met albums, knipsels, ka-
lenders, tijdschriftenartikelen e.d. Gemeenschappelijk onderwerp van dit alles: Zevenhuizen, inclusief 
Oud Verlaat. Tevens hebben we van de heer Visser de ingebonden jaargangen van o.a. de Dorpskrant / 
Hart van Holland, Ontmoeting in Kerkklanken, Contactster en Het Kanaal ontvangen. Een rijk bezit! 
 
Werkgroep Genealogie 
Tijdens iedere openstelling van het museum zijn steeds leden van de genealogische werkgroep aanwezig 
geweest om vragen te beantwoorden en om starters en gevorderde genealogen verder te helpen bij hun 
zoektocht naar de eigen familiegeschiedenis. Naast een grote serie genealogieën is er een grote verza-
meling (rouw)advertenties uit diverse streekbladen, gegevens uit de Burgerlijke Stand en Doop-, Trouw- 
en Begraafboeken van Zevenhuizen en Moerkapelle verzameld en te raadplegen. Niet alleen bezoekers 
aan het museum hebben hier antwoorden op hun genealogische vragen gevonden, maar ook vragen die 
per mail zijn binnen gekomen zijn zo goed mogelijk beantwoord. 
 
Monumentencommissie 
In de gemeentelijke monumentencommissie had in 2014 de heer A.P. de Vries namens onze stichting, 
zitting. Op 18 februari 2014 heeft de gemeenteraad gediscussieerd over het gemeentelijke monumenten 
beleid. Unaniem werd besloten voor de optie “Beschermen wat moet, behouden wat kan”. Op verzoek 
van de gemeenteraad zijn alle panden genoemd in het MIP (Monumenten Inventarisatie Project) uit de 
jaren ’90 voor heel Zuidplas (opnieuw) beoordeeld. Het voorstel van de monumentencommissie aan de 
gemeenteraad hield voor Moerkapelle, Zevenhuizen en Oud Verlaat in dat een aantal panden van de 
bestaande gemeentelijke monumentenlijst werden afgevoerd en enkele panden werden toegevoegd. Be-
gin 2015 zal het voorstel in de gemeenteraad worden behandeld. 
 
Klantenadviesraad Groene Hart Archieven 
Namens het bestuur neemt de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de klantenadviesraad Groene Hart 
Archieven. Onderwerpen die voor het Groene Hart Archief in 2014 actueel waren betroffen vooral de 
verhuizing van de oude locatie naar de locatie “chocoladefabriek”, de opening van het Gouwedepot in 
Moordrecht en de nog niet geheel functionerende nieuwe website.  
 
Straatnamencommissie Zuidplas 
Namens het bestuur nam in 2014 de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de straatnamencommissie van 
de gemeente Zuidplas. In 2014 zijn voor ons werkgebied vooral volgende twee voorstellen aan het Col-
lege voorgelegd t.w.: 
- Namen voor de locatie Moerkapelle Oost. Hiervoor is een wedstrijd uitgeschreven die geleid heeft 

tot straatnamen gerelateerd aan onderdelen van windmolens. 
- Namen voor de locatie achter de Welkoop (de wijk “Zevenrozenhof”). Hiervoor zijn een aantal straat-

namen betreffende bloemen vastgesteld. 
 
Ter afsluiting 
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2014 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. 
 

Zevenhuizen, februari 2015 
Willem Melis 
 


