Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Opgericht 12 december 1984

Jaarverslag 2016
Inleiding
Het jaar 2016 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 tentoon
stellingen. Er zijn diverse lezingen geweest, ons VT is weer vier keer uitgekomen, de statuten van de stichting zijn vernieuwd, we hebben een excursie georganiseerd de website en de folder zijn vernieuwd.
Ook zijn we verdergegaan 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
In 2016 hebben we een nieuw bestuurslid mogen begroeten. Op 26 mei 2016 is Dirk Jacques toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is in 2016 zesmaal bijeen geweest. Wij zijn nog steeds op zoek naar
nieuwe bestuursleden en hopen dat er in 2017 minimaal nog één nieuw lid zal aantreden.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016 was als volgt:
- 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
- Algemeen bestuurslid
Dirk Jacques
- Redacteur en plaatsvervangend voorzitter Pim van der Zalm
Nieuwe statuten
De stichting is in 1984 opgericht, al zo’n 32 jaar geleden. In al die jaren is de wereld om ons heen behoorlijk veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke herindelingen, de rol van vrijwilligers en de
fiscale wetgeving rondom schenkingen. Om die reden vond het bestuur het tijd worden om de statuten
van de stichting te vernieuwen. Door notaris Jaap van der Hammen is dit, in nauw overleg met het
bestuur, uitgevoerd. De statuten zijn weer up-to-date en door de belastingdienst is nog eens bevestigd
dat de stichting de status van Culturele ANBI mag voeren.
Financiën
Voor het financiële jaaroverzicht van 2016 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 2017: 837) en dat de kosten langzaam toenemen. We zullen dus scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen nemen. Ook in 2016 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 2016 hebben gegeven.
Historisch Centrum Ons Verleden
In 2016 heeft het Historisch Centrum Ons Verleden aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen tijdens
de reguliere openingstijden 841 bezoekers geregistreerd. Buiten de reguliere openingstijden brachten
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586 bezoekers in groepsverband een bezoek aan ons museum waaronder 184 schoolkinderen die een
ontwikkeld lesprogramma volgen. Het totaalaantal bezoekers kwam hiermee op 1.427.
Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal fors hoger ligt dan de
jaren hiervoor.
Jaar
Aantal bezoekers

2010
836

2011
1.012

2012
910

2013
1.150

2014
1.052

2015
1.263

2016
1.427

In het Historisch Centrum Ons Verleden werd op 30 januari 2016 de tentoonstelling “Terug naar school”
geopend. De tentoonstelling, die druk werd bezocht, was tot en met 29 oktober 2016 te bewonderen en
toonde, naast heel veel klassenfoto’s en foto’s van de scholen ook oud lesmateriaal en een aantal
schoolmeubeltjes. In de koffiehoek werden oude schoolplaten getoond.
Op de Open Monumentendag werd in de koffiehoek de tentoonstelling “Iconen en Symbolen” geopend.
De fototentoonstelling daagt de bezoeker uit om de kennis te testen over objecten die staan in de
openbare ruimte van onze kernen. Op een aantal panelen is fotomateriaal te zien van verenigingssymbolen, gemeentelijke waardigheidstekens en persoonlijke symbolen.
In november werd de tentoonstelling “Meten en wegen” geopend. De tentoonstelling bestaat uit een
grote variatie aan weeg- en meetobjecten, die de stichting in de loop der jaren heeft ontvangen, geconserveerd en bewaard. De voorwerpen zijn gerangschikt naar waar ze werden gebruikt. Namelijk in de
werkplaats, op school, in de boerderij, in de winkel en in huis. Het geeft een goed beeld van het “meten
en wegen door de jaren heen” en welke bijzondere voorwerpen wij op dat gebied in huis hebben.
Tevens werd er in 2016 een begin gemaakt met de modernisering van de voorzieningen in het museum.
Verleden Tijdschrift
In 2016 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, viermaal verschenen en wel in de maanden
maart, juni, september en december. Het betreft de nummers 124 tot en met 127. Het is iedere keer
een uitdaging om tijdig een interessant nummer klaar te hebben. Met het aantal auteurs slagen we hier
naar ons idee goed in. In 2016 zijn, naast de mededelingen van het bestuur, de aankondigingen, oproepen e.d. de volgende historische onderwerpen en bijdragen gepubliceerd:
- Adrianus Krijgsman (geboren 10 maart 1927) vertelt
door Elly van Gelderen
- Iets over de laatste ambachtsheren van Moerkapelle
door Adri den Boer
- Predikantenborden in Moerkapelle
door Arie Brugmans
- Nieuw boek over de familie Dekker en bevrijdingsmonument
Moerkapelle
door Pim van der Zalm
- De veerpont van Blom over de Rotte
door Fried Füss
- Pontjes over de Rotte (2x)
door Pim van der Zalm
- Herinneringen bij een ansichtkaart (3x)
door Arie Boertje
- Nieuwe tentoonstelling “Meten en wegen”
door Hans Ditters
- Vrouwen van Nu Moerkapelle
door W. de Heer / J. Zuidema
- Zevenhuizense kroonluchters Rotterdams museumbezit
door Adri den Boer
- Boekbespreking “Oproer aan de Moerkapel …. 29 januari 1785” door Pim van der Zalm
- Excursie op 4 juni naar ’s-Hertogenbosch
door Ab van der Elst
- Boekbespreking: “Zevenhuizen door het oog van de naald”
door Pim van der Zalm
- Tentoonstelling “Iconen en Symbolen”
door Cobi van Weringh-Schotte
- De Zevenhuizense afdeling van Volksonderwijs
door Adri den Boer
- Moerkapelle: knap ongezond
door J.S. Bakker
In het maartnummer van het tijdschrift is, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar (2015) 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. Het aantal volgers per 1
januari 2017 bedraagt ruim 1.600. Een prima kanaal; ook voor extra promotie van onze stichting.
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Nieuwe website en folder
Omdat de vorige website, na zo’n tien jaar dienst, technisch aan zijn einde was gekomen, is deze vernieuwd. De nieuwe website oogt weer modern en is nu met alle browsers te bekijken. Ook op mobiele
apparaten is de website goed leesbaar. Een andere belangrijke reden voor vernieuwing was dat meerdere mensen van OZM nu in staat zijn om de inhoud van de website aan te passen. Parallel aan de
website is de folder (brochure) vernieuwd.
Donateursavond
Op donderdag 26 mei 2016 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, dit jaar de heren A. Boertje en
J. de Gier, heeft het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2015 en de penningmeester
bedankt voor zijn werk. Voor 2016 zal de kascontrolecommissie bestaan uit de heren J. de Gier en J.A.
Mackay. De bestuurssamenstelling is op deze avond formeel gewijzigd. Zie bij “bestuur”.
Na de pauze heeft Jaap van Rij jr., zoon van de bij de strijd rondom het Jachthuis omgekomen Opperwachtmeester Jaap van Rij sr., ons verteld over de gebeurtenissen rondom het jachthuis.
Excursies
Zaterdag 5 maart 2016 werd door een dertigtal donateurs, met eigen vervoer, een bezoek gebracht aan
het museum Oud Overschie. Te zien waren o.a. prachtige stijlkamers, een oude melkfabriek, een timmermanswerkplaats en een wagenschuur met werktuigen en landbouwmachines.
Op zaterdag 4 juni 2016 ging een groep van bijna 60 personen (de bus was helemaal vol) richting
‘s-Hertogenbosch. Na de koffie werd er een bezoek gebracht aan de Sint-Janskathedraal. Naast de
deelname aan de rondleiding was het ook mogelijk om de Sint-Janskathedraal te beklimmen en de
bogen en de beeldjes te bekijken. Na de lunch werd het centrum verkend dat in het teken stond van de
viering van het Jheronimus Boschjaar. Aan het einde van de middag volgde een historische vaartocht
over de Binnendieze.
Open Monumentendag
Zaterdag 10 september 2016 werd de landelijke Open Monumentendag gehouden, waaraan wij, samen
met de twee andere historische verenigingen in de gemeente Zuidplas, actief hebben meegedaan.
Het landelijk thema van Open Monumentendag was “Iconen en Symbolen”. Rond dit thema was in de
koffiehoek een tentoonstelling ingericht. Zie bij “Historisch Centrum Ons Verleden”.
Speciaal voor deze dag werd door de drie historische organisaties en de gemeente Zuidplas een boekje
samengesteld met alle activiteiten van die dag.
Lezingen,
In 2016 zijn de onderstaande lezingen in “eigen huis” gehouden:
12 april
- De Gecostumeerde Vaart in Holland door D. Blussé.
26 mei
- De gebeurtenissen in de laatste dagen van WOII in en rond het jachthuis door J. van Rij
12 juli
- Streekarchief Midden-Holland in een veranderde wereld door S. Janzing
11 oktober - Van Ptolemaeus tot Topografische dienst door P. v.d. Krogt
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
gerepareerd.
Werkgroep Archief en Documentatie
De werkgroep Archief en Documentatie heeft tot doel de foto’s, dia’s, kranten en het overige beeldmateriaal van de stichting te registreren en te archiveren.
Ook in 2016 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.
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Naast de activiteiten voor het beeldmateriaal beheert de werkgroep “het krantenarchief”, met artikelen
over gebeurtenissen in het werkgebied van de stichting. Meer dan 5.000 artikelen zijn momenteel via de
computer toegankelijk.
Daarnaast is er een begin gemaakt met het ontsluiten van de, door Fred Visser beschikbaar gestelde,
ingebonden jaargangen van lokale kranten.
Werkgroep Genealogie
Tijdens de 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.
Publicaties in Hart van Holland
In het Hart van Holland zijn 6 klassenfoto’s geplaatst.
In goede samenwerking met de Historische Vereniging Moordrecht en Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel werd ook in 2016 meegewerkt aan de rubriek “De Schatten van Zuidplas”. In de
rubriek wordt tweewekelijks een object uit één van de lokale musea afgebeeld en toegelicht.
Samenwerking met Jumbo
In het voorjaar heeft de Jumbo een publieksactie gehouden waarin gebruik is gemaakt van de kennis
en de foto’s van onze stichting. Mogelijk vindt in 2017 een gezamenlijke vervolgactie plaats.
Monumentencommissie
De heer A.P. de Vries had in 2016 namens onze stichting zitting in de gemeentelijke monumentencommissie. In 2016 werd door de commissie veel tijd besteed aan het voorbereiden van de vaststelling
door de gemeenteraad van de lijst met gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De
gemeenteraad heeft de lijst inmiddels vastgesteld. Naast deze activiteiten werd veel aandacht besteed
aan het “bewaken van het Rijksmonument ‘t Land Kanaän”. Dit monument, bestaande uit boerderij,
zomerhuis, wagenschuur en hek, kwam onder druk te staan als gevolg van nieuwbouwplannen op
hetzelfde terrein.
Klantenadviesraad Groene Hart Archieven (GHA)
Namens het bestuur nam de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de klantenadviesraad GHA. Samen
met vertegenwoordigers van de historische verenigingen waarvan de gemeenten participeren in het
GHA, is drie keer overleg gevoerd. Belangrijke punten van overleg zijn de Website, de verdere digitalisering en de visie op de toekomst.
Straatnamencommissie Zuidplas
Namens het bestuur nam in 2016 de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de straatnamencommissie van
de gemeente Zuidplas. In 2016 is voor ons werkgebied met name het voorstel aan de orde geweest
aangaande nieuwe straatnamen voor een volgende fase van het Koningskwartier.
Overleg met anders historische verenigingen in Zuidplas.
In oktober heeft een regulier overleg plaats gevonden tussen de historische vereniging Moordrecht,
historische vereniging Nieuwerkerk en OZM. Daar vindt met name informatie-uitwisseling plaats. Ook
op andere wijzen wordt samengewerkt, bijvoorbeeld ten aanzien van Open Monumentendag. Ten slotte
wordt gewerkt aan een gezamenlijk document t.a.v. de politieke partijen in Zuidplas.
Ter afsluiting
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2016 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 2017
Willem Melis
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