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V E R L E D E N
T I J D S C H R I F T

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Opgericht 12 december 1984

Jaarverslag 2015

Inleiding
Het jaar 2015 was een jaar waarin vele zaken gedaan zijn voor en door onze donateurs. Het Historisch 
Centrum Ons Verleden is zestien keer opengesteld met diverse attractieve tentoonstellingen; er is een taxa-
tiemiddag gehouden, er zijn diverse lezingen geweest, ons VT is weer vier keer uitgekomen, een nieuwe 
rubriek “De schatten van Zuidplas” in het Hart van Holland is gestart, we zijn actief geworden op Facebook, 
we hebben niet één maar twee excursies georganiseerd en we hebben onze gebruikelijke donateursavond 
gehouden. 
Ook zijn we 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. 
Vanwege de hoeveelheid zaken waar we in 2015 mee bezig zijn geweest, nemen we in dit jaarverslag niet 
onze gebruikelijke inhoudsopgave van het VT op; daar is eenvoudigweg geen ruimte meer voor!

Bestuur
Helaas hebben we in 2015 afscheid genomen van ons bestuurslid Ria Lindhout die na 12 jaar had aange-
geven te willen stoppen. Gelukkig hebben we wel een nieuw bestuurslid gevonden; onze conservator Hans 
Ditters is toegetreden tot het bestuur.

Het bestuur van onze stichting is in 2015 zesmaal bijeen geweest. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
bestuursleden en hopen dat er in 2016 minimaal nog één nieuw bestuurslid zal aantreden.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 zag er als volgt uit:
- Voorzitter  vacature
- Secretaris  Willem Melis
- Penningmeester  Kees de Wilde
- Conservator  Hans Ditters
- Algemeen bestuurslid  Tineke Boevée-van der Velden
- Algemeen bestuurslid  Cobi van Weringh–Schotte
- Redacteur en plaatsvervangend voorzitter  Pim van der Zalm

Financiën
Voor het financiële jaaroverzicht van 2015 verwijzen we naar de jaarstukken en de balans welke op onze 
jaarvergadering gepresenteerd zullen worden en daar voor eenieder ter inzage zullen liggen.
Onze stichting heeft een gezonde financiële positie en dat willen we ook zo houden. 
We zien echter wel dat het aantal donateurs terugloopt (op 1 januari 2016: 859) en dat de kosten langzaam 
toenemen. 
We zullen dus scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen nemen.
Ook in 2015 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 ver-
trouwen dat zij ons in 2015 hebben gegeven.
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Historisch Centrum Ons Verleden
In 2015 heeft het Historisch Centrum Ons Verleden aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen tijdens 
de reguliere openingstijden 770 bezoekers geregistreerd. Buiten de reguliere openingstijden brachten 493 
bezoekers in groepsverband een bezoek aan ons museum. Het totaalaantal bezoekers kwam hiermee op 
1.263. 
Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal fors hoger ligt dan de jaren 
hiervoor.

   Jaar  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
   Aantal bezoekers   849   836 1.012 1.012 1.150 1.052 1.263

De stijging wordt vooral veroorzaakt door de taxatiemiddag met ruim 200 bezoekers.
Daarnaast zijn we gedurende de zomermaanden (juli en augustus) iedere dinsdagochtend open geweest. 
Dit leverde zeer geïnteresseerde, maar wel een beperkt aantal bezoekers op.

In het Historisch Centrum Ons Verleden werd eind 2014 de tentoonstelling “Landbouw! Hoe was het ook 
al weer” geopend. Deze tentoonstelling was gedurende het gehele jaar 2015 te bewonderen en toonde de 
diverse aspecten van de landbouw, zoals deze in “onze dorpen” Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen 
beoefend werd en wordt. Te zien was ook een film met oude en nieuwe beelden van de landbouw en het 
boerenleven. Dit was de 1e keer dat een film continu, tijdens een expositie, draaide in onze eigen tentoon-
stellingsruimte op een groot scherm.

In de koffiehoek werden op 28 maart 2015 twee nieuwe tentoonstellingen geopend t.w.: 
- Urban Exploring; een drietal fotografen liet werk zien onder het thema “Urban exploring”. Dit staat voor 

het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen, met name gebouwen met een industriële achter-
grond. Zo’n gebouw is de oude maalderij in Zevenhuizen. Met toestemming van de eigenaar van dit 
gebouw hebben Marco van den Arend, Jaap Reijm en Ad de Vries hier schitterende foto’s gemaakt van 
de schoonheid van een rijk verleden. 

- Politie in Moerkapelle en Zevenhuizen; Hierin werd getoond welke informatie over de politie in de dor-
pen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen bij ons bekend is, bijvoorbeeld de diverse veldwachters, 
agenten en politiebureaus.

Op zaterdag 14 november 2015 werd een taxatiemiddag gehouden met als titel “Rommel of Rijkdom”. Ruim 
200 mensen kwamen op deze middag af en lieten hun voorwerpen taxeren door één van de vier taxateurs.

Verleden Tijdschrift
Ook In 2015 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, viermaal verschenen en wel in de maanden maart, 
juni, september en december. Het betreft de nummers 120 tot en met 123. 
We zien in 2015 een diversiteit aan auteurs. Het aantal vaste schrijvers is helaas nog beperkt, terwijl wij 
vinden dat er nog veel onderwerpen zijn waarover geschreven kan worden, zoals bijvoorbeeld: de familie-
geschiedenis, overleveringen en bedrijfshistorie. 
In het maartnummer is, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar bijgevoegd.

Facebook
Er is in 2015 door OZM aangehaakt bij een bestaande facebookpagina van Richard de Wit:
www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle. Hier plaatsen we veel foto’s. Mede hierdoor is het aantal 
Facebook-“abonnees” in 2015 al opgelopen tot meer dan 1.000. Een enorm succes dus!
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Donateursavond
Op dinsdag 12 mei 2015 werd de jaarlijkse donateursavond gehouden. Ook deze keer werd de avond ge-
houden 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 A. Boertje, heeft het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid 
in 2014 en de penningmeester bedankt voor zijn werk. Voor 2015 zal de kascontrole-commissie bestaan uit 
de heren A. Boertje en J. de Gier.
De bestuurssamenstelling is op deze avond formeel gewijzigd. Zie bij “bestuur”.
Na de pauze hebben Agnes Reichardt en Hans Hamakers van de bewonersvereniging Heidebes uit
Ommoord een presentatie gegeven van de geschiedenis van Ommoord door de eeuwen heen. 

Excursies
Op zaterdag 6 juni werd door een groep van 67 personen een bezoek gebracht aan het eiland Tiengemeten. 
We zijn daar in drie groepen naar het Rien Poortvliet Museum en naar het Landbouwmuseum geweest en 
hebben een rondrit gemaakt met een huifkar.
Op woensdag 19 augustus is met 12 personen een bezoek gebracht aan het Kadastermuseum.

Open Monumentendag
Zaterdag 12 september werd de landelijke Open Monumentendag gehouden, waaraan wij dit jaar voor het 
eerst, samen met de twee andere historische verenigingen in Zuidplas, actief hebben meegedaan.
De gemeente Zuidplas heeft ruim 55 monumenten met de status rijksmonument. Voor Open Monumen-
tendag is een boekje samengesteld met een afbeelding van en informatie over al deze rijksmonumenten, en 
met een viertal fietsroutes langs de monumenten. Vanwege de samenwerking van alle drie de historische 
verenigingen bij het samenstellen van het boekje, heeft de gemeente Zuidplas het boekje gesponsord. Tien 
bewoners en/of eigenaren van een rijksmonument in ons werkgebied Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud 
Verlaat hebben meegedaan aan deze dag.

Lezingen
In 2015 zijn de onderstaande lezingen in “eigen huis” gehouden:
14 april - Koffie en de geschiedenis van koffie, door Floor de Ruiter
14 juli - De geschiedenis van de gezondheidszorg in Nederland, door Joke Kraal
13 oktober - De geschiedenis van de NH-kerk in Moerkapelle, door Adri den Boer
Op 19 november hebben we samen met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Zevenhuizen
een lezing: “Dirk Smits en de Rottestroom” georganiseerd. De lezing werd gehouden door Dr. E.H. Cossee,  
in “het kleine kerkje”.

Werkgroep Beheer Voorwerpen
Deze werkgroep zorgt voor het in ontvangst nemen van de voorwerpen. Inmiddels zijn er bijna 5000 stuks 
gearchiveerd, van arrenslee tot vingerhoedje.
De geschonken of in bruikleen gegeven voorwerpen worden, indien noodzakelijk, schoongemaakt en gere-
pareerd. 

Werkgroep Archief en Documentatie
De werkgroep Archief en Documentatie heeft tot doel de foto’s, dia’s, kranten en ander beeldmateriaal van 
de stichting te registreren en te archiveren. 
Ook in 2015 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 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.
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Werkgroep Genealogie
Tijdens iedere openstelling van het museum zijn steeds leden van de genealogische werkgroep aanwezig 
geweest om vragen te beantwoorden en om startende en gevorderde genealogen verder te helpen bij hun 
zoektocht naar de eigen familiegeschiedenis. 

Nieuw boek
In 2015 hebben we het nieuwe naslagwerk (auteur: Jaap van der Spek) uitgegeven. Het betreft de kadastrale 
atlas van Zevenhuizen-Moercapelle 1832. Het is al met al een prachtig boek geworden. Als OZM zien wij de 
toegevoegde waarde voor onze donateurs van dit soort boeken in.

Publicaties in Hart van Holland
In het Hart van Holland zijn 6 klassenfoto’s geplaatst  in de rubriek “De klasgenoten van OZM”. 
In goede samenwerking met de Historische Vereniging Moordrecht en Historische Vereniging Nieu-
werkerk aan den IJssel is in dezelfde krant gestart met een nieuwe rubriek “De Schatten van Zuidplas”. 
In deze rubriek wordt tweewekelijks een object uit één van de lokale musea afgebeeld en toegelicht. 

Monumentencommissie
De heer A.P. de Vries had in 2015 namens onze stichting zitting in de gemeentelijke monumentencommis-
sie. Naast de reguliere taak van de commissie werd in 2015 veel tijd besteed aan het voorbereiden van de 
behandeling en vaststelling van de lijst met gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden door 
de gemeenteraad.

Klantenadviesraad Groene Hart Archieven
Namens het bestuur nam de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de klantenadviesraad Groene Hart 
Archieven. Nu het archief verhuisd is naar enerzijds de Goudse Bibliotheek (“front office”) en anderzijds naar 
het depot in Moordrecht (“back office”) is de grootste hectiek achter de rug. In 2015 speelde vooral nog de 
nazorg van de migratie van de website en diverse beleidspunten, zoals kostenbesparingen, digitalisering en 
optimalisering van processen. 

Straatnamencommissie Zuidplas
Namens het bestuur nam in 2015 de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de straatnamencommissie van 
de gemeente Zuidplas. In 2015 zijn voor ons werkgebied met name de volgende twee voorstellen aan het 
College voorgelegd t.w.:
- Locatie Zevenhuizen-Zuid: straatnamen voortbordurend op een koninklijk thema
- Locatie Jonge Veenen: straatnamen voortbordurend op het thema molenonderdelen

Ter afsluiting
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2015 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 2016
Willem Melis


