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Inleiding 
Het jaar 2012 is een jaar waarin weer vele zaken gedaan zijn voor en door onze donateurs. 
Het Historisch Centrum is vijftien keer opengesteld met diverse attractieve tentoonstellingen; ons VT is weer vier 
keer uitgekomen en 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 onze stichting is in 2012 zes maal bijeen geweest. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen dat er in 2013 minimaal nog één nieuw bestuurslid 
zal aantreden. 
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 ziet er als volgt uit: 
- J.A.J. van Lowijde   Voorzitter 
- W.M. Melis    Secretaris 
- Mevrouw B. van Herk–Hoogendam  Penningmeester 
- J. van den Broek    Museum beheer 
- Mevrouw R. Lindhout–de Leeuw  Algemeen bestuurslid 
- Mevrouw C. van Weringh–Schotte  Algemeen bestuurslid 
- W.J.J. van der Zalm   Redacteur 
 
Adviseur van het bestuur is de heer E.H. Bukman. 
Conservator van het museum is de heer A.P. de Vries (tot oktober 2012). Sedert oktober is de functie vacant. 
 
Financiën 
Voor het financiële jaaroverzicht van 2012 verwijzen we naar de jaarstukken en de balans welke op onze 
jaarvergadering gepresenteerd zullen worden en daar ook 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 langzaam terugloopt (op dit moment 920) en dat de kosten langzaam toenemen. We zullen dus 
scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen nemen. 
Ook in 2012 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. 
Wij zijn en blijven dus een gezonde stichting en 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 2012 hebben gegeven.  
 
Historisch Centrum Ons Verleden 
In 2012 heeft ons museum “Historisch Centrum Ons Verleden” aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen tijdens 
de reguliere openingstijden 758 bezoekers gehad. Buiten de reguliere openingstijden brachten 152 bezoekers in 
groepsverband een bezoek aan ons museum.  
Het totaal aantal bezoekers (exclusief bestuursleden en vrijwilligers) kwam hiermee op 910. 
Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal jaren redelijk stabiel is met als 
positieve uitschieter 2011. 
 

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal bezoekers 775 742 781 894 836 1.012 910 

 
Voor wat betreft de exposities liep de, op 29 oktober 2011 door Tweede Kamerlid en geboren Zevenhuizenaar Hans 
Spekman geopende, tentoonstelling “Vroeger was alles anders; rond de jaren 60" in de eerste helft van 2012 door. 
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Op deze tentoonstelling waren foto's te zien van onze dorpen in de zestiger jaren van de vorige eeuw en ook van 
verenigingen, scholen, de middenstand en luchtfoto's. Veel voorwerpen, in bruikleen ontvangen of uit onze vaste 
collectie, riepen herinneringen op aan die tijd. 
 
Op 30 juni 2012 werd in de koffiehoek van het museum door Fons van der Stee, oud-wethouder van de gemeente 
Zevenhuizen-Moerkapelle,  de tentoonstelling "250 jaar Eendragtspolder” geopend. 
In 2012 was het precies 250 jaar geleden dat het moerassige plassengebied ten zuidwesten van Zevenhuizen een 
grote verandering onderging. Met behulp van zes molens aan het Zuideinde en nog een paar extra molens vlak bij 
de sluis tussen de Hennipsloot en de Rotte werd dit stuk waterig land drooggelegd. Deze polder kreeg de naam 
"Eendragtspolder". 
Nu is de polder weer veranderd. Ten zuiden van de Middelweg is de woonwijk Nesselande gekomen. Ten noorden 
van deze weg is afgelopen jaren hard gewerkt om de polder klaar te maken als waterberging en als recreatiegebied 
met een internationale roeibaan. 
Op deze tentoonstelling zijn veel van deze veranderingen zichtbaar gemaakt. Oude kaarten van de polder en foto's 
van de vorige eeuw laten zien hoe dit gebied er toentertijd uitzag. 
Daarnaast heeft het promotieteam van de samenwerkende overheden, betrokken bij de herinrichting van de 
Eendragtspolder, voor heel veel materiaal gezorgd waardoor de werkzaamheden van de afgelopen jaren in deze 
polder ook in beeld gebracht zijn. 
 
Op zaterdag 29 september 2012 werd de tentoonstelling "Onze dorpen van boven" geopend. 
Vanaf 1932 worden er professioneel in Nederland luchtfoto's gemaakt voor o.a. het vervaardigen van topografische 
kaarten.  
Ook in opdracht van het Kadaster wordt sinds die tijd iedere tien jaar heel Nederland gefotografeerd. 
Vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw waren er al de eerste "particulieren", die zelf met een fototoestel in een 
vliegtuigje (en later ook in een helikopter) stapten of de kerktoren hebben beklommen. 
Samen met meer recente luchtfoto's, zijn dit unieke  momentopnames geworden, waarop o.a. groei en 
veranderingen zijn te volgen van onze dorpskernen Moerkapelle, Zevenhuizen en Oud Verlaat. 
Op de foto's, gemaakt vanuit de kerktorens, staan nu verdwenen markante panden en op andere "foto's van boven" 
staan boerderijen met de toen nog gebruikelijke zeskantige hooibergen. 
 
Samen met onze conservator A.P. de Vries is een aantal vrijwilligers ook in 2012 weer de nodige uren in touw 
geweest met het voorbereiden en inrichten van de diverse exposities, het onderhouden van het museum zelf en 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 culturele erfgoed 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 2012 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, vier maal verschenen en wel in de maanden maart, juni, 
september en december. Het betreft de nummers 108 tot en met 111. 
 
In 2012 zijn, naast bestuursmededelingen, aankondigingen, oproepen e.d. de volgende historische onderwerpen en 
bijdragen gepubliceerd: 
- Nogmaals de Donderdam door Pim van der Zalm 
- Archeologisch onderzoek in de Eendragtspolder door Hilda Jeninga 
- Excursie van 9 juni 2012 door Ria Koole 
- Herinneringen bij een ansicht (2x) door Arie Boertje 
- Goed verzekerde kaart van Slaterus door Adri den Boer 
- Ken uw dorp (3 en slot): Zevenhuizen door André van Vliet 
- Coöperatieve landbouwvereniging "Ons Belang" door Adri den Boer 
- De Oude Mannenhuizen in Zevenhuizen door W. Paul 
- Mijn herinneringen aan Sursum Corda, deel 1 door mevrouw T. Hofman-Breedijk 
- Mijn herinneringen aan Sursum Corda, deel 2 door mevrouw T. Hofman-Breedijk 
- "De Vereenigde weegbruggen" in Zevenhuizen 1916 - 2011 door Adri den Boer  
- Uit de raadsnotulen van Zevenhuizen door Adri den Boer 
- Zoekplaatje door Pim van der Zalm 
 
In het maartnummer van het tijdschrift is, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar (2011) 
bijgevoegd. 
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Website 
Onze stichting bezit al jaren een eigen plekje op internet: www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl. 
De website voorziet, gezien de bijna 10.000 bezoeken op jaarbasis, in een behoefte. 
In de behoefte om informatie te verkrijgen maar ook in de behoefte om via de e-mail met de stichting in contact te 
komen. De meeste mensen vinden de website via de zoekmachine Google en de meest bezochte pagina is de index 
met alle artikelen die tot nu toe in onze VT’s zijn verschenen. 
 
Donateursavond 
Op woensdag 9 mei is de jaarlijkse donateursavond gehouden. Dit keer waren we te gast bij de Vierkap in Oud 
Verlaat. Op de agenda stond, zoals gebruikelijk,  de afhandeling van de jaarstukken. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren A. Boertje en E. Broer heeft het bestuur gedechargeerd voor het 
gevoerde beleid in 2011, en de penningmeester bedankt voor haar werk.  
Voor 2012 zal deze commissie bestaan uit de heren A. Boertje en R. Visser. Gememoreerd wordt dat het huidige 
bestuur kampt met een forse ziekenboeg. Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Dit is voor de 
continuïteit van de stichting noodzakelijk. De voorzitter geeft aan dat het leuk zou zijn als meer mensen een bijdrage 
aan het VT willen leveren. Daarnaast wordt ook opgeroepen om vooral foto's van het huidige straatbeeld te maken; 
zeker van zaken die gesloopt worden. 
Ten slotte wordt gemeld dat ons bestuurslid J. van den Broek zeer recent een lintje heeft gekregen. 
 
Na de pauze begint mevrouw C. ter Laan aan haar lezing over het koningshuis. 
Zij geeft in sneltreinvaart en op boeiende wijze een reis door de tijd waarin vele vorsten en vorstinnen de revue 
passeren. Aan de hand van mooie dia's vertelt zij diverse wetenswaardigheden over het Nederlandse vorstenhuis. 
Dit vanaf het prille begin tot aan de huidige tijd. Aan de zaal is te merken dat dit zeer boeiend gevonden wordt. 
 
Excursie 
Onze jaarlijkse excursie stond in 2012 in het teken van "erop uit met de trekschuit". 
Op zaterdag 9 juni vertrok een groep naar Oudewater. In Oudewater werd de groep in tweeën gesplitst. 
De ene groep ging met de trekschuit "Jan Salie", getrokken door een paard, van Oudewater naar Hekendorp. De 
andere groep verkende Oudewater waar o.a. de touwslagerij en de heksenwaag werden bezocht. Halverwege de 
middag werd er gewisseld. De ene groep werd naar Hekendorp gebracht en maakte de terugreis met de trekschuit 
naar Oudewater en de andere groep bracht een bezoek aan Oudewater. 
Aan het einde van de middag werd de gehele groep weer veilig door Look Tours naar Zevenhuizen gebracht.   
 
Presentatie en promotie 
In 2012 waren  we, na één jaar afwezig te zijn geweest, weer present op het Oogstfeest in Zevenhuizen. De 
opbrengst hiervan gemeten in aantallen nieuwe donateurs of verkochte producten is altijd beperkt. Voor de 
naamsbekendheid en het contact met de donateurs is het wel waardevol.  
 
Open Monumentendag 
In 2012 hebben we geen activiteiten georganiseerd rondom de monumenten in onze dorpen. 
Wel hebben we uit onze museumcollectie kerkelijke- en religieuze voorwerpen (zoals kerkstoof, psalmenbord, 
vaandel zangvereniging, bijbels, etc.) beschikbaar gesteld aan de monumentencommissie van de Ned. Hervormde 
Kerk in Moerkapelle. Er is daar een fraaie tentoonstelling ingericht voor hun jaarlijkse openstelling van de kerk op 
Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2012. 
 
Werkgroep Beheer Voorwerpen e.d. 
Deze werkgroep zorgt voor het in ontvangst nemen van de voorwerpen (inmiddels zijn er ruim 4500 stuks 
gearchiveerd, van arrenslee tot vingerhoedje). De geschonken of in bruikleen gegeven voorwerpen worden, indien 
noodzakelijk, schoongemaakt en gerepareerd. Er is een groot aantal beschadigde en niet te repareren voorwerpen 
uit het depot verwijderd. 
De werkgroep komt hiervoor iedere dinsdagmorgen en -avond in het Historisch Centrum bijeen. 
Daarnaast worden  door een aantal vrijwilligers en bestuursleden overdag vele onderhouds- en schoonmaak-
werkzaamheden 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 en te 
archiveren .  
Tijdens de openstelling bent u uiteraard van harte welkom met foto's voor onze verzameling. Maar misschien 
kunnen wij ook u helpen aan een mogelijk lang gezochte foto.  
Ook in 2012 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 ruim 17.000 foto’s en dia’s. 
Er zijn weer veel artikelen uit de regionale kranten geselecteerd en in de computer ingevoerd.  

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/
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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, we willen dit blijven stimuleren: de gebouwde omgeving verandert snel! 
 
Werkgroep Genealogie 
Tijdens iedere openstelling van het museum zijn leden van de genealogische werkgroep aanwezig om vragen te 
beantwoorden en om starters en gevorderde genealogen verder te helpen bij hun zoektocht naar de eigen 
familiegeschiedenis. Een groot aantal (rouw)advertenties uit diverse streekbladen is  verzameld en te raadplegen.  
 
Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het digitaliseren van de Burgerlijke Stand van Zevenhuizen en 
Moerkapelle. De bezoeker kan alle gedigitaliseerde gegevens via de computer raadplegen.  
Regelmatig zijn vragen van museumbezoekers beantwoord of zijn zij anderszins geholpen o.a. met verwijzing naar 
het juiste archief, instelling of website. Ook de vragen op genealogisch gebied die per e-mail binnenkwamen, zijn zo 
goed mogelijk beantwoord.  
Gegevens uit oude archieven zijn opnieuw bekeken en geselecteerd op trefwoorden, die te maken hebben met 
scheepswerven en herbergen.  
Na deze eerste selectie zijn de gegevens verder geordend met als resultaat ruim tien scheepswerven en tot nu toe 
achttien herbergen in Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen.  
In het vervolg hierop is, mede naar aanleiding van vragen van bezoekers, die willen weten in welk huis hun 
voorouders hebben gewoond, begonnen om aan de hand van het verzamelde archiefmateriaal de oude 
huisnummering om te zetten naar huidige adresgegevens. 
Verder beheert de werkgroep een gevarieerde bibliotheek van circa 400 boeken en tijdschriften, zoals boeken over 
genealogieën, regionale en landelijke geschiedenis en periodieken van een aantal zusterverenigingen. Ook deze 
boeken en tijdschriften kunnen worden ingezien. 
 
Monumentencommissie 
In de gemeente Zuidplas is eind 2011 de gemeentelijke monumentencommissie van start gegaan. In de nieuwe 
monumentencommissie heeft de heer A.P. de Vries, namens onze stichting, zitting. 
Na een enthousiaste aftrap door wethouder Bosman is het vervolg wat minder.  
Er moet fors bezuinigd worden binnen de gemeente Zuidplas, vandaar een voorstel van B en W om de 
gemeentelijke monumenten te schrappen. Voor de kernen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht verandert er 
weinig (er is voor die kernen nog geen lijst met gemeentelijke monumenten), maar voor Zevenhuizen en 
Moerkapelle ligt dat anders. Op dit moment zijn er 9 gemeentelijke monumenten in Moerkapelle en 19 in 
Zevenhuizen. Het is moeilijk om in te schatten wat dit betekent voor deze monumenten en hun bewoners, in de loop 
van 2013 zal de gemeenteraad zich uitspreken over het voorstel van B en W.  
De rijksmonumenten in de gemeente Zuidplas blijven wel behoren tot de werkzaamheden van de 
monumentencommissie. 
 
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. 
Onderwerpen die voor het Groene Hart Archief in 2012 actueel waren, zijn met name de bezuinigingen, een 
eventueel toekomstige verhuizing en een eventuele fusie. Het is als stichting goed om hier vroegtijdig bij betrokken 
te worden en als klankbord te dienen. Daarnaast vindt er ook informatie-uitwisseling plaats met diverse andere 
Historische verenigingen die in deze klantenraad deelnemen.  De samenwerking tussen de stichting en het Groene 
Hart Archief is in 2012 goed verlopen.  
 
Straatnamencommissie Zuidplas 
Namens het bestuur neemt de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de straatnamencommissie van de gemeente  
Zuidplas. Deze commissie adviseert over nieuwe straatnamen in de gemeente. In 2012 is de commissie niet bij 
elkaar gekomen. 
 
Ter afsluiting 
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2012 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.  
Wij, en velen met ons, vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het historisch erfgoed van Zevenhuizen, 
Moerkapelle en Oud Verlaat.  
Dit is niet veranderd 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 2013 
Willem Melis 

 
 


