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Inleiding
Het jaar 2017 was een jaar waarin vele zaken gedaan zijn voor en door onze donateurs.
Het Historisch Centrum “Ons Verleden” is weer een aantal keren opengesteld (12x regulier, 9x extra in de zomer en
1x een extra hele dag) met diverse attractieve tentoonstellingen. Er zijn diverse lezingen geweest, er is twee keer
een film over Moerkapelle vertoond, ons VT is weer vier keer uitgekomen, we hebben twee excursies georganiseerd, een nieuw boek is samengesteld en uitgegeven en er is gewerkt aan de vernieuwing van onze IT-faciliteiten.
Ook zijn we natuurlijk verdergegaan met het digitaliseren en beschrijven van ons foto- en krantenarchief en het
conserveren van gekregen voorwerpen.
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 10 januari 2017 in het Historisch Centrum. Alle vrijwilligers werden
bedankt voor hun inzet en twee vrijwilligers zijn extra in het zonnetje gezet vanwege hun bijdragen: Arie van der
Haak en Hans Bontenbal. Er werden warme hapjes geserveerd en alle vrijwilligers kregen een presentje mee naar
huis.
Bestuur
In 2017 hebben we afscheid genomen van Willem Melis als bestuurslid/secretaris; Willem blijft actief als vrijwilliger
bij onze stichting. Dirk Jacques is secretaris geworden. Ook heeft een nieuw potentieel bestuurslid zich gemeld:
Pieter van der Steen. Naar verwachting zal Pieter in 2018 als voorzitter toetreden tot het bestuur.
Het bestuur is in 2017 zevenmaal bijeen geweest. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen
dat er in 2018 minimaal nog één nieuw lid zal aantreden.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 was als volgt:
- Voorzitter 					vacature
- Secretaris 					
Dirk Jacques
- Penningmeester 				
Kees de Wilde
- Conservator 					
Hans Ditters
- Algemeen bestuurslid 				
Tineke Boevée-van der Velden
- Algemeen bestuurslid 				
Cobi van Weringh–Schotte
- Algemeen bestuurslid				
vacature
- Redacteur en plaatsvervangend voorzitter 		
Pim van der Zalm
Financiën
Het bestuur was positief verrast doordat mevrouw C. Dogterom - Bontenbal In haar testament onze stichting heeft
gelegateerd met een bedrag van € 10.000,-. Om die reden hebben we een kamer in het Historisch Centrum naar
haar vernoemd.
Voor het financiële jaaroverzicht van 2017 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 2018: 831) en dat de kosten langzaam toenemen. We zullen dus scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten. Mede om die reden is besloten om voor
2018 de minimumdonatie te verhogen naar € 15,- per jaar. Naast onze donateurs danken wij ook onze adverteerders en sponsors voor de financiële steun en het vertrouwen dat zij ons in 2017 hebben gegeven.
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Historisch Centrum Ons Verleden
In 2017 heeft het Historisch Centrum Ons Verleden aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen tijdens de reguliere
openingstijden 803 bezoekers geregistreerd. Buiten de reguliere openingstijden brachten 485 bezoekers in groepsverband een bezoek aan ons museum waaronder 282 schoolkinderen die een ontwikkeld lesprogramma volgen.
Het totaalaantal bezoekers kwam hiermee op 1.288.
Wij zijn tevreden met de ontwikkeling van de bezoekersaantallen. Zie hieronder voor de aantallen.
Jaar
Aantal bezoekers

2011
1.012

2012
910

2013
1.150

2014
1.052

2015
1.263

2016
1.427

2017
1.288

De tentoonstelling “Meten en wegen”, die was gestart in november 2016, was het gehele jaar 2017 te zien. Deze
tentoonstelling bestond uit een grote variatie aan weeg- en meetobjecten, die de stichting in de loop der jaren
heeft ontvangen, geconserveerd en bewaard.
Op 27 mei 2017 was de nieuwe “kleine” tentoonstelling gestart die geheel in het teken stond van de schilderijen
van de Moerkapelse amateurschilder Rens Luijtjes (1893-1974).
Depot en archief
OZM heeft de beschikking gekregen over een depot, naast het Historisch Centrum. Dit depot is ingericht met
diverse stellingen, tafels en werkruimte; dit alles ziet er keurig uit. Diverse objecten en ook het archief zijn in het depot opgeborgen. Ook het archief van oud bestuurslid Wouter Paul, die 2 januari 2017 is overleden, is gearchiveerd
en opgenomen in het depot
Verleden Tijdschrift
In 2017 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, viermaal verschenen en wel in de maanden maart, juni, september en december. Het betreft de nummers 128 tot en met 131. In plaats van de gebruikelijke 68 redactionele
pagina’s zijn we er, mede door een aantal nieuwe adverteerders, in geslaagd om dit jaar 74 redactionele pagina’s te
publiceren. In 2017 zijn, naast de mededelingen van het bestuur, de aankondigingen, oproepen e.d., de volgende
historische onderwerpen en bijdragen gepubliceerd:
- Dirk Smits (1702 – 1751) en de Rottestroom door Prof. Dr, Eric Cossee
- Herinneringen bij een foto: televisie kijken op de grond door Arie Boertje
- Geertruida-Hoeve (1849 – ?) door Adri den Boer
- Herinneringen aan onze slagerij in Moerkapelle door Hans Hol
- Interview met Nico Evers: van Zevenhuizen naar Moerkapelle door Paulien de Graaf
- Historische straatnamen in Nesselande (2) door Adri den Boer
- Shantykoor “Het Kraaiennest” (20 jaar) door Gerda Besselink
- Vijftig jaar Recreatieschap Rottemeren door Kees Vijverberg
- Excursie op 10 juni naar de Veluwe door Piet en Ria Koole
- Een fotolijst met historie door J.S. Bakker
- De Rotte, voor vervoer over het water door Wim Alphenaar
- “Kleine” Excursie naar molen “De Vrijheid” in Schiedam door Pim van der Zalm
- Wie was de laatste pastoor van Zevenhuizen? door Adri den Boer
- Een legaat voor onze stichting door Pim van der Zalm
- Boekbespreking “Groeiende dorpen” door Pim van der Zalm
- De Zevenlanden door Jan Dirk Dorrepaal
In het maartnummer van het tijdschrift was, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar
(2016) bijgevoegd.
Facebook
Het afgelopen jaar 2017 zijn, met een frequentie van 1 of 2 foto’s per week, 75 foto’s geplaatst met een korte
historische tekst. Met enige regelmaat is ook beeldmateriaal geplaatst, waarvan niet bekend was welke locatie of
welke personen waren afgebeeld. Hulp van de volgers biedt dan uitkomst.
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De site heeft het laatste jaar een stabiel bezoekersaantal van 1750 volgers. De gemiddelde leeftijd van de volgers ligt
tussen de 40 en 65. De meeste volgers wonen in Zevenhuizen (513), Moerkapelle (335), Waddinxveen (114), Rotterdam
(100), Nieuwerkerk (66), Zoetermeer (57), Gouda (48) en Bleiswijk (27). Niet alleen in onze regio wordt de site bekeken,
maar ook in de USA (16), Australië (11), Duitsland (9), Canada (8), België (8), Spanje (6), Polen (6) en Zuid-Afrika (4).
Vernieuwen IT-infrastructuur en nieuw softwarepakket voor voorwerpen- en fotoregistratie
Voorbereidingen hebben plaatsgevonden van de vernieuwing van de IT-Infrastructuur. De plaatsing en installatie
van nieuwe pc’s, server (“NAS”) en internetaansluiting zijn eind 2017 van start gegaan. Daarnaast wordt gewerkt
aan de selectie van een nieuw softwarepakket voor voorwerpen- en fotoregistratie.
Film over Moerkapelle in 1959
Op dinsdagavond 11 juli is een stomme zwart-wit film vertoond over Moerkapelle in 1959. Ed Broer heeft op 11
juli een inleiding gegeven en de film tijdens de vertoning van commentaar voorzien. Wegens grote belangstelling
is op 10 oktober de film opnieuw vertoond in ons Historisch Centrum. De inleiding werd deze keer gegeven door
Ed Broer, waarna Arie Verweij zorgde voor het begeleidend commentaar. De belangstelling voor de film bleek zo
groot te zijn (beide keren “uitverkocht”) dat de film in 2018 nogmaals wordt vertoond.
Donateursavond
Op woensdag 10 mei 2017 werd de jaarlijkse donateursavond gehouden. Ook deze keer werd de avond gehouden
in ons vertrouwde en gezellige Historisch Centrum. Er werd een terugblik gegeven op 2016 en een vooruitblik op
2017. Voor wat betreft de financiën werd geconstateerd dat we een gezonde stichting zijn met “voldoende vet
op de botten”. Er werd opgemerkt dat het aantal donateurs terugloopt. Op basis van de resultaten van de kascontrolecommissie (de heren J. de Gier en J.A. MacKay) is besloten om het bestuur voor het door haar gevoerde
beleid te dechargeren. De kascontrolecommissie voor 2017 zal bestaan uit de heren J.A. Mackay en A. Boertje.
Ook kwam de bestuurssamenstelling aan de orde; zie bovenstaand bij ‘Bestuur’.
Na de pauze heeft Rien van der Vorm een presentatie gegeven over de geschiedenis van het Rottemerengebied
en wat er de komende jaren nog te verwachten is aan veranderingen.
Molenroede Moerkapelle
Op basis van een initiatief van onze donateur J. S. Bakker is OZM, samen met de gemeente Zuidplas, een actie
gestart om molenroedes van een oude Moerkapelse molen terug te halen vanuit de gemeente Maasmechelen in
België naar Moerkapelle. Dat zal in 2018 geëffectueerd worden.
Excursies
Op zaterdag 10 juni vond een excursie plaats per bus naar de Veluwe, waar het Oude Ambachten en Speelgoed
Museum in Terschuur werd bezocht. Na de lunch in restaurant de 3Ster in Otterlo, waarbij een boswachter een
presentatie gaf over de Veluwe, volgde ‘s-middags een rondrit met huifkarren en een paardentram in de omgeving
van Otterlo. Het was een mooie dag en het weer was schitterend.
Op zaterdag 14 oktober heeft een ‘kleine’ excursie plaatsgevonden naar molen ‘De Vrijheid’ in Schiedam. De
molen is in bedrijf als ambachtelijk maalbedrijf en levert aan bakkers en branders. Tijdens de excursie werden
prachtige verhalen verteld over de molen. Het was een kleinschalige excursie die zeker de moeite waard was.
Lezingen
In 2017 zijn de onderstaande lezingen gehouden:
19 januari - “Kerkgebouw Vrijzinnig Protestanten 150 jaar” door Prof. Dr. Eric Cossee.
11 april
- “Zevenhuizen-Moerkapelle, de Beeldenstorm en Alva’s Bloedraad” door Sander Wassing.
Werkgroep Beheer Voorwerpen
Deze werkgroep zorgt voor het in ontvangst nemen van de voorwerpen. In 2017 zijn ca. 25 voorwerpen gearchiveerd.
Het aantal voorwerpen in het museum is hiermee gestegen naar ruim 5.000 stuks, van arrenslee tot vingerhoedje.
De geschonken of in bruikleen gegeven voorwerpen worden, indien noodzakelijk, schoongemaakt en gerepareerd.
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Werkgroep Archief en Documentatie
De werkgroep Archief en Documentatie heeft tot doel de foto’s, dia’s, kranten en het overige beeldmateriaal (films
en video’s) van de stichting te registreren en te archiveren.
Ook in 2017 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 en enkele tientallen films/video’s.
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. Er is nu een begin gemaakt met het ontsluiten van de, door Fred Visser beschikbaar gestelde, ingebonden jaargangen van lokale kranten en andere krantenartikelen en er is een begin gemaakt met het registreren
van alle films en video’s.
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. Ook de genealogische en historische vragen die binnenkomen via het emailadres
van onze Stichting (via de website) of via Messenger of ‘Post in’ van Facebook, zijn zo goed mogelijk beantwoord.
Website
De website www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl wordt bijgehouden, maar capaciteit voor vernieuwingen ontbreekt. Het aantal unieke bezoekers is stabiel en bedraagt ongeveer 400 per maand.
Uitgave nieuw boek “Groeiende dorpen” en samenwerking met Jumbo
De titel van het boek ‘Groeiende dorpen, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat in oude en nieuwe foto’s’ verraadt al dat het vooral een boek is met veel foto’s. De oude en de nieuwe foto laat zien wat er allemaal is veranderd
en de toegevoegde korte tekst zet de foto’s in historische perspectief. Jumbo Zevenhuizen maakte de uitgave van
dit boek financieel mogelijk en startte in november 2017 in de supermarkt rondom dit boek een speciale (spaar)
actie. De oplage van duizend exemplaren was binnen zes weken uitverkocht. Het bestuur overweegt nog of er in
2018 een herdruk gaat komen.
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 en de verdere digitalisering van de collectie.
Straatnaamcommissie Zuidplas
Namens het bestuur nam in 2017 de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de straatnamencommissie van de gemeente Zuidplas. In 2017 is voor ons werkgebied met name het voorstel aan de orde geweest aangaande nieuwe
straatnamen voor het Koningskwartier en enkele andere, relatief kleine, locaties.
Overleg met anders historische verenigingen in Zuidplas.
De Historische Verenigingen Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
hebben een gezamenlijke Erfgoedvisie opgesteld. De drie genoemde historische verenigingen participeren gezamenlijk in het Recreatieplatform van de gemeente Zuidplas.
Ter afsluiting
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2017 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 2018
Dirk Jacques
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