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Jaarverslag over 2009

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Inleiding
Een jaar om met veel voldoening op terug te kijken. Zo kunnen we als bestuur 2009 toch wel typeren. Het jaar waarin we als
stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle 25 jaar bestonden. Dat hebben we geweten en dat hebben we gevierd:
we hebben een behoorlijk aantal pagina’s extra uitgebracht voor het VT;
we hebben een prachtig jubileumboek uitgegeven dat we gratis ter beschikking stellen aan onze donateurs;
we hebben een heel gezellige en geslaagde jubileumdag en -receptie gehouden op 12 december;
we hebben een leuke tentoonstelling geopend over de laatste 25 jaar van onze lokale geschiedenis;
we hebben veel in de publiciteit gestaan, zowel in kranten als op radio en televisie;
en last but not least: we hebben twee bestuursleden die op onze jubileumdag een Koninklijke onderscheiding kregen.

-

Dit alles heeft veel tijd en energie gekost van ons als bestuur, maar we hebben het met veel liefde gedaan en er ook veel plezier
aan beleefd.
Naast ons 25-jarige jubileum hebben we in 2009 een belangrijke aankoop gedaan. Samen met de Stichting Vrienden van Archief
en Librije hebben wij het archief van de ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen aangekocht en vervolgens geschonken aan het
Streekarchief Midden-Holland. Dit archief was al meer dan 100 jaar zoek en door een Nederlander, op vakantie in Frankrijk,
teruggevonden. Een bestuurslid liep toevalligerwijze tegen deze persoon aan en zo is het balletje aan het rollen gebracht. De
Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle heeft van de gemeente een bedrag gekregen waarmee een derde deel van de aankoop
gefinancierd kon worden. De Stichting Vrienden van Archief en Librije heeft tweederde van de aankoopsom betaald.
Dat dit alles heeft plaatsgevonden in het jaar dat we definitief afscheid hebben genomen van de gemeente ZevenhuizenMoerkapelle, mag toch wel toeval genoemd worden. Wij zien de aankoop van dit archief, dat een deel van het DNA van het dorp
Zevenhuizen bevat, als een prachtig cadeau.
Naast het bovenstaande was 2009 ook weer een jaar waarin we “gewoon ons werk” gedaan hebben. Het Historisch Centrum is
zestien keer open gesteld met diverse attractieve tentoonstellingen; ons VT is weer vier keer uitgekomen , 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 de stichting is in 2009 formeel negen keer bij elkaar gekomen.
In 2009 waren de bestuursleden W. Paul en J. Ottevanger 25 jaar bestuurslid. Dat heeft beide bestuursleden mede doen besluiten
om per 12 december 2009 terug te treden uit het bestuur. Hoewel wij dat zeer betreuren, is dit natuurlijk een volkomen
begrijpelijke stap; onze verwachting is dat niet veel bestuursleden in de toekomst nog zo’n periode van 25 jaar zullen volmaken.
In het voorjaar van 2009 is de heer W.M. Melis toegetreden tot ons bestuur en heeft daarin de rol van secretaris op zich genomen.
Als bestuur zijn we blij met deze versterking.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, maar deze zoektocht blijkt al jaren moeizaam te verlopen. Wij houden
moed en hebben goede hoop dat in 2010 minimaal één nieuw bestuurslid zal aantreden.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2009 ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

J.A.J. van Lowijde
J. van den Broek
B. van Herk-Hoogendam
W.M. Melis
R. Lindhout-de Leeuw
W.J.J. van der Zalm

Voorzitter
Museum beheer
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Redacteur

Adviseurs van het bestuur zijn de heren H.G. van den Akker en E.H. Bukman.
Als conservator van de stichting treedt de heer A.P. de Vries op.

Financiën
Voor het financiële jaaroverzicht over 2009 verwijzen we weer naar de jaarstukken en de balans welke op onze
voorjaarsvergadering gepresenteerd zullen worden en daar ook voor een ieder ter inzage liggen.

In 2009 hebben wij grote uitgaven gedaan om ons zilveren jubileum te vieren en met name om ons jubileumboek te laten maken.
Wij hebben dit natuurlijk alleen gedaan omdat de financiële positie van de stichting dit toeliet en wij deze uitgaven dus
verantwoord vonden.
Hoewel dus in 2009 in zekere zin een gat in onze balans is geslagen vinden wij dat we nog steeds een goede financiële positie
hebben. Dit willen wij vooral zo houden. Wij zetten al ons geld op spaarrekeningen van gerenommeerde Nederlandse banken en
hebben om die reden dan ook geen last van de financiële crisis ondervonden.
We zien dat het aantal donateurs langzaam terugloopt (op dit moment tussen de 900 en 950) en dat de kosten langzaam toenemen.
Wij zullen dus scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen nemen.
Vooralsnog hebben wij ook voor 2010 de minimumdonatie van € 12,50 per jaar niet verhoogd. Sinds de invoering van de euro in
2002 is deze minimumdonatie onveranderd € 12,50; wij willen geen onnodige prijsverhogingen en wij zijn graag een stichting die
laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk blijft.
We zijn en blijven dus vooralsnog een gezonde stichting en wij 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
2009 hebben gegeven.

Historisch Centrum Ons Verleden
Ons museum “Historisch Centrum Ons Verleden” (Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen) heeft in 2009 een kleine 900 “reguliere”
(exclusief bestuursleden, vrijwilligers en groepen) bezoekers gehad.
Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal al jaren redelijk stabiel blijft.
Jaar
Aantal bezoekers

2003
1000

2004
1100

2005
800

2006
775

2007
742

2008
781

2009
894

In 2009 zijn 21 schoolklassen in het Historisch Centrum op bezoek geweest. Het is altijd leuk om te zien wat een enthousiasme
ons historisch centrum oproept bij leerlingen en leerkrachten.
Voor wat betreft de exposities begon 2009 met het tweede gedeelte van de tentoonstelling die ingericht was door verzamelaars
zelf.
Een aantal verzamelaars uit Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen heeft laten zien wat een prachtige en soms zelfs
historische verzamelingen er binnen onze regio opgebouwd zijn. Zo waren er o.a. de volgende verzamelingen te zien:
halskettingen, hoeden, naaldenkokers, heksen en schildpadden.
In april zijn we begonnen met een tentoonstelling aangaande een specifiek gebied in Zevenhuizen: de hoek Dorpsstraat – Lange
Zijde. Deze tentoonstelling werd mede verzorgd door onze vrijwilligster Cobi van Weringh-Schotte.
In november is de tentoonstelling “25 jaar….De tijd vliegt” geopend. Deze tentoonstelling beslaat de periode van het bestaan van
onze stichting: 1984 – 2009 en toont ons krantenknipsels en foto’s van de afgelopen 25 jaar.
Ten slotte is op onze jubileumdag, 12 december, een aantal topstukken uit het archief van de ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen
te zien geweest, die wij hebben mogen lenen van het Streekarchief Midden-Holland.
Los van deze tentoonstellingen hebben wij een aantal malen dia’s vertoond in onze koffiehoek. Met name hebben wij veel dia’s
vertoond uit de collectie Stevens. Daar dit zeer in de smaak is gevallen van het aanwezige publiek, zijn wij van plan om, op
incidentele basis, door te gaan met het vertonen van speciale collecties foto’s tijdens een openstelling.
Naast deze extra activiteiten moeten we niet vergeten dat er nog zoiets is als onze reguliere collectie. Daarbij is naar ons idee
zoveel te zien dat u hier best een paar uurtjes voor uit kunt trekken en dit ook goed in etappes te bewonderen valt. Daarnaast kunt
u een bezoek aan het Historisch Centrum combineren met een bezoek aan onze bovenburen, waar van alles over molens in het
algemeen en specifiek over de molens rondom de Rotte te bewonderen is. Ook worden op de bovenverdieping regelmatig films
met een historisch karakter vertoond. Kortom: u kunt genoeg beleven; iets dat iemand die voor de eerste keer in het Historisch
Centrum komt, elke keer weer verrast.
We zijn als bestuur nog steeds erg trots op het museum. Het is en blijft grandioos om te zien wat we in de loop van de tijd
allemaal verzameld hebben. Heel veel daarvan heeft natuurlijk betrekking op onze gemeente en heel veel van onze inventaris is te
danken aan onze donateurs.
Onder de bezielende leiding van onze conservator A.P. de Vries is een aantal vrijwilligers ook in 2009 weer de nodige uren in
touw geweest. Dit voor het onderhoud van het museum zelf, en voor 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 soort
zaken 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 2009 is ons Verleden Tijdschrift zoals gebruikelijk vier maal verschenen in achtereenvolgens de maanden: maart, juni,
september en december. Het betreft de nummers 96 t/m 99.
Vanwege ons jubileumjaar hebben wij ook ten aanzien van het VT flink uitgepakt:
-

Wij hebben in totaal 88 redactionele pagina’s geschreven , daar waar we in een “normaal” jaar 68 pagina’s schrijven;
In het maartnummer hebben wij een aantal kleurenpagina’s opgenomen;
In het decembernummer hebben wij een uit 12 pagina’s bestaande index opgenomen van alle tot dan toe verschenen
nummers van het Verleden Tijdschrift;

-

Nummer 96 was een themanummer gewijd aan de glasraamschenkingen van de stad Gouda aan omliggende gemeenten
en die aan Moerkapelle en Zevenhuizen in het bijzonder. Daarbij ook veel detailinformatie over de ramen van de kerk
te Zevenhuizen.

In 2009 zijn naast bestuursmededelingen, aankondigingen, e.d. de volgende historische onderwerpen en bijdragen gepubliceerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschrijving van vroegere vensters in de kerk van Zevenhuizen
De busdiensten door Zevenhuizen-Moerkapelle (2)
De busdiensten door Zevenhuizen-Moerkapelle (3 deel 1)
Een centsprent over “de Verloren Zoon”
Excursie boomkwekerijmuseum Boskoop
De gebrandschilderde vensters van de kerk van Zevenhuizen
De glasraamschenkingen van de Stad Gouda
Noodlanding
Oprichting van de Stichting
Terugblik van Ad den Edel
Terugblik van Marri Krijgsman
Terugblik van Henk Bukman
Uit de raadsnotulen van Zevenhuizen
Wat is de oudste nog bestaande herberg van Zevenhuizen?
“Weldoen” van burgemeester Tollens van Moerkapelle
Zoekplaatje (3x)
25 jaar: Van niets tot iets!

door W. Paul
door Hans de Vlaming
door Hans de Vlaming
door P.J. Bontenbal
door Ada Visser
door W. Paul
door G.J. Vaandrager
door W. Paul
door Bram Veerman
door Ad den Edel
door Marri Krijgsman
door Henk Bukman
door Adri den Boer
door W. Paul
door Adri den Boer
door Pim van der Zalm
door Johan Ottevanger

Zoals gebruikelijk is de heer W. Paul één van de auteurs met veel geschreven artikelen voor het Verleden Tijdschrift. Ondanks
dat de heer W. Paul met ingang van 12 december 2009 geen bestuursfunctie meer bekleedt, hopen wij dat hij ons nog vele jaren
zal verblijden met zijn artikelen over Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.
In het maartnummer van het tijdschrift is zoals te doen gebruikelijk het jaarverslag over het voorafgaande jaar (2008) bijgevoegd.

Website
Sinds 2006 bezit onze stichting een eigen plekje op het internet: www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl Hoewel we als bestuur
vinden dat we met deze website nog veel meer kunnen doen, ontbreekt ons de menskracht om dit te realiseren. We doen wat
mogelijk is en we zien dat het medium in een behoefte voorziet. In 2009 hadden we bijna 10.000 bezoeken op onze website; dat is
gemiddeld zo’n 27 bezoeken per dag. De meeste mensen vinden de website via de zoekmachine van Google en de meest bezochte
pagina is de index met alle artikelen van alle VT’s tot op heden. Ten slotte is nog het vermelden waard dat we niet alleen
Nederlandse bezoekers trekken, maar dat we ook bezoeken krijgen uit landen als bijvoorbeeld : USA, UK, België, Duitsland,
Canada, Zuid-Amerika, Australië, Antillen en Polen!

Donateursavond
Op 23 april heeft de donateursavond van 2009 plaatsgevonden, deze keer in gebouw “De Vierkap” te Oud Verlaat. Op de agenda
stond zoals gebruikelijk, o.a. de afhandeling van de financiële jaarstukken. Deze waren voor iedereen in te zien en er was de
mogelijkheid om hier vragen over te stellen.
Er waren ca. 40 personen op deze donateursavond aanwezig; Oud Verlaat heeft een trouwe groep donateurs.
De kascontrolecommissie bestaande uit de heer A. Boertje en mevrouw M. Krijgsman heeft de penningmeester gedechargeerd
voor het gevoerde beleid over 2008.Voor volgend jaar zijn in de kascontrolecommissie benoemd de heren A. Boertje en M.
Schotte.
Tijdens de pauze zijn oude foto’s vertoond van Oud Verlaat in vroeger tijden. Voor een deel voor en met name na de pauze stond
een presentatie “waterbeheersing rond de Rotte heden, verleden en toekomst” op het programma. Deze presentatie werd verzorgd
door twee medewerkers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
We kunnen zonder meer stellen dat deze avond gezellig en leerzaam was.

Excursie
In het jubileumjaar is de jaarlijkse traditie van excursies weer opgepakt. Ook in 2009 gingen wij niet al te ver weg: het
boomkwekerijmuseum in Boskoop was ons doel. 19 september was een stralende dag. Deze excursie bewees maar weer dat er
heel dichtbij prachtige historische zaken te bewonderen zijn. We hebben een rondleiding door het museum en zijn tuinen
gekregen en zijn daarna in een boot en onder leiding van een gids door Boskoop en tussen de kwekerijen door gevaren.
In het totaal konden 31 personen terugzien op een zeer geslaagde excursie. Mevrouw Ada Visser heeft in VT 99 nog een eigen
impressie van deze excursie opgetekend.

Presentatie en promotie
Voor het eerst sinds jaren hebben wij in 2009 geen acte de présence gegeven op het oogstfeest. De belangrijkste reden hiervoor is
dat wij al een druk jaar hadden door het organiseren van de jubileumactiviteiten en we alles met beperkte mankracht moeten
doen. Daarnaast is de opbrengst van een oogstfeest gemeten in aantallen nieuwe donateurs of verkochte producten erg beperkt.
Dus in 2009 hebben we wat dit betreft een jaartje over geslagen, maar het ligt zeker in de planning om in 2010, uit het oogpunt
van naamsbekendheid, wel weer aan het oogstfeest en eventuele andere evenementen mee te doen.

Ook in zijn laatste jaar als bestuurslid heeft Johan Ottevanger de communicatie met de regionale pers verzorgd. In 2009 is veel
aandacht geschonken aan het jubileum. Zowel “Het Kanaal” als het “Hart van Holland” heeft vrij uitvoerig aandacht aan het
jubileum geschonken. Ook op de radio (lokale omroep Zuidplas en Radio West) en op de tv (TV West) is aandacht geschonken
aan activiteiten van onze stichting.
Door de regelmatige aandacht in de pers 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 een tiental klassenfoto’s gepubliceerd welke deels afkomstig zijn uit het archief van onze
stichting.

Werkgroep Beheer voorwerpen e.d.
Deze werkgroep zorgt voor de in ontvangstname van de voorwerpen (inmiddels ca. 4000 stuks) en het documenteren en
registreren ervan in de computer.
De geschonken en in bruikleen gegeven voorwerpen worden, indien noodzakelijk, schoongemaakt en gerepareerd.
De werkgroep komt hiervoor iedere dinsdagavond in het Historisch Centrum bijeen.
Daarnaast worden door een aantal vrijwilligers en bestuursleden overdag vele onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden
verricht.
In de vaste tentoonstellingshoeken vinden, onder andere door gebrek aan expositieruimte, 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.
Bij de archivering van beeldmateriaal (foto's, dia's) worden ruwweg drie stappen onderscheiden
- het beschrijven van de foto: wie staan erop, wanneer is de foto gemaakt ed.
- de beschrijving invoeren in de computer, opdat de foto weer teruggevonden kan worden;
- het inscannen van de foto.
Ook in 2009 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 ongeveer 16.000 foto’s en dia’s.
Ook in 2009 zijn er 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 en willen we het ook blijven stimuleren: de gebouwde omgeving verandert snel!

Werkgroep Genealogie
Tijdens iedere openstelling van het museum zijn leden van de genealogische werkgroep aanwezig. Zij verzamelen, registreren en
archiveren dan gegevens op genealogisch gebied, voornamelijk van de vroegere inwoners van Zevenhuizen en
Moerkapelle. Verder beheert de werkgroep een gevarieerde bibliotheek van circa 400 boeken zoals: boeken over
genealogie, heraldiek, samenleving, landelijke geschiedenis en streekhistorie. Ook worden de periodieken van een aantal
zusterverenigingen bewaard.
Regelmatig werden vragen van museumbezoekers beantwoord of konden zij anderszins geholpen worden. Ook een klein aantal
vragen dat per e-mail binnenkwam, is behandeld hoewel dat summier moest gebeuren in verband met tijdgebrek van de
genealogische werkgroepleden. Het project dat in het afgelopen jaar is aangepakt, namelijk het maken van korte kwartierstaten
(32 personen) van inwoners van ons gebied, loopt nog steeds door.

Monumentencommissie
Namens het bestuur neemt de heer J. Everaart deel in de gemeentelijke monumentencommissie. Hoe dit in 2010 onder de nieuwe
gemeente Zuidplas zal gaan verlopen, is op dit moment nog onduidelijk.

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 2009 intensiever geworden, mede door de schenking van het
ambachtsheerlijkheidarchief. Gezocht wordt naar mogelijkheden om deze samenwerking te intensiveren.

Ter afsluiting
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2009 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.
Ons 25 jarige jubileum heeft aangetoond dat wij in een behoefte voorzien. Wij, en velen met ons, vinden het belangrijk dat er
aandacht is voor het historisch erfgoed van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Dit verandert niet 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 2010
Pim van der Zalm

