Jaarverslag 2013
Stichting Oud Zevenhuizen–Moerkapelle

Inleiding
Het jaar 2013 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 donateursavond georganiseerd. 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.
Bestuur
Het bestuur van onze stichting is in 2013 zes maal bijeen geweest.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen dat er in 2014 minimaal nog één
nieuw bestuurslid zal aantreden.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 ziet er als volgt uit:
- J.A.J. van Lowijde
- W.M. Melis
- B. van Herk–Hoogendam
- T. Boevée-van der Velden
- R. Lindhout–de Leeuw
- C. van Weringh–Schotte
- W.J.J. van der Zalm
De functie conservator van het museum is vacant.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Redacteur

Financiën
Voor het financiële jaaroverzicht van 2013 verwijzen we naar de jaarstukken en de balans welke op
onze jaarvergadering gepresenteerd zullen worden en daar 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 rond de 900) en dat de kosten langzaam toenemen. We zullen dus scherp op de inkomsten en uitgaven blijven letten en zo nodig maatregelen nemen.
Ook in 2013 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 2013 hebben gegeven.
Op 30 december 2013 hebben wij als Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle een mooie cheque overhandigd gekregen van Gemeentebelangen Zevenhuizen-Moerkapelle. De reden hiervoor was dat na 31
jaar lokale politiek de leden van Gemeentebelangen Zevenhuizen-Moerkapelle met algemene stemmen
besloten hadden over te gaan tot ontbinding van hun vereniging. Het batig saldo werd verdeeld over de
Stichting Belangengroep Oud Verlaat en onze Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle.
Historisch Centrum Ons Verleden
In 2013 heeft ons museum “Historisch Centrum Ons Verleden” aan de Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen tijdens de reguliere openingstijden 731 bezoekers gehad.
Buiten de reguliere openingstijden brachten 419 bezoekers in groepsverband een bezoek aan ons
museum. Het totaal aantal bezoekers kwam hiermee op 1.150.
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Kijken we naar het onderstaande overzicht dan zien we dat het bezoekersaantal fors hoger ligt dan de
jaren hiervoor.
Jaar
Aantal bezoekers

2007
742

2008
781

2009
894

2010
836

2011
1.012

2012
910

2013
1.150

Voor wat betreft de exposities liep de, op 29 september 2012 geopende, tentoonstelling “Onze dorpen
van boven" in 2013 tot het najaar door.
De tentoonstelling "Onze dorpen van boven" was een fraaie expositie met, zoals de naam van de tentoonstelling al zegt, veel luchtfoto's. De oudste luchtfoto dateerde van 1928 en veel huizen van die tijd
waren goed te zien. Ook waren er bijvoorbeeld luchtfoto's te zien uit WOII welke in militaire opdracht
zijn gemaakt.
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 30 maart 2013 werd in de "koffiehoek" een nieuwe tentoonstelling "Ons verleden in Ons Verleden"
geopend. Deze tentoonstelling laat beelden zien van alle tentoonstellingen die we als stichting Oud
Zevenhuizen-Moerkapelle gedurende 28 jaar hebben georganiseerd. De tentoonstelling was mede
bedoeld als eerbetoon aan Ad de Vries, die bij (bijna) alle voorgaande tentoonstellingen een grote rol
heeft gespeeld.
Omdat Ad de Vries als conservator is teruggetreden, kijken wij nu terug op al het werk waar hij bij betrokken is geweest. De "koffiehoek" zal gedurende deze tentoonstelling de naam "Ad de Vries Corner"
dragen.
Op 25 oktober 2013 werd de nieuwe tentoonstelling met als titel "Toen & Nu" geopend.
De tentoonstelling laat van zeer veel plekken in "onze" dorpen Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen, door middel van foto's zien wat er in de loop der tijd veranderd is.
Soms is de situatie van "toen" totaal niet meer herkenbaar. Maar soms zijn de verschillen niet zo groot
en is het in 100 jaar toch weer niet zo heel veel anders geworden. De foto's van toen en nu worden
naast elkaar geplaatst zodat in één oogopslag te zien is, hoe een bepaald punt in de loop der tijd veranderd is. Voor het eerst is een interactief element aan de tentoonstelling toegevoegd. Het betreft een
spel gebaseerd op het spel "Electro".
Ook in 2013 is een aantal vrijwilligers 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 ontvangen nog regelmatig nieuwe voorwerpen, foto’s en archiefstukken en zijn daarmee zeer blij.
Wij bewaren graag al dit culturele erfgoed voor het nageslacht!
Natuurlijk hier ook 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
Ook in 2013 is ons Verleden Tijdschrift, zoals gebruikelijk, vier maal verschenen en wel in de maanden
maart, juni, september en december. Het betreft de nummers 112 tot en met 115. Het is iedere keer
een uitdaging om tijdig een interessant nummer voor u klaar te hebben. Met een beperkt aantal auteurs
slagen we hier naar ons idee goed in. Toch zou het fijn zijn als meer personen eens de pen ter hand
namen om eenmalig of regelmatig een stukje te schrijven. Er zijn veel onderwerpen die een ieder op
zou kunnen pakken; denk aan familiegeschiedenis, overleveringen, bedrijfshistorie e.d.
In 2013 zijn, naast bestuursmededelingen, aankondigingen, oproepen e.d. de volgende historische
onderwerpen en bijdragen gepubliceerd:
-

	
  
	
  

Zevenhuizen en Moerkapelle: ook in 1784 al vóór Oranje
Nog een "Zevenhuizense" tabaksdoos
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door Adri den Boer
door Pim van der Zalm

-

Het verhaal van Willem Hertog
De Zevenhuizense "stoomdorsch-wedstrijd" van 1876
Herinneringen bij een ansicht / foto (3x)
Donateursavond van 8 mei 2013
Excursie naar Zeeland
De Donderdam (drie keer is scheepsrecht)
Afscheid Ad de Vries
Nieuwe straatnamen in Zevenhuizen
Zoekplaatje (2x)
De oudste lijst van huiseigenaren te Zevenhuizen
Het heden en verleden van Oud Verlaat
"Avontuurlijk meisje" Maria van Spanje nu nog bekender
De watermolenaars Verweij in Zevenhuizen
Een brief met herinneringen aan Moerkapelle
Boekbespreking "de Rotte"

door Elly van Gelderen
door Adri den Boer
door Arie Boertje
door Pim van der Zalm
door Pim van der Zalm
door J.S. Bakker
door Pim van der Zalm
door Pim van der Zalm
door Pim van der Zalm
door Bart Ibelings
door Aad Karreman
door Adri den Boer
door Jaap van der Spek
door Gerrit de Graaff
door Pim van der Zalm

In het maartnummer van het tijdschrift is, zoals te doen gebruikelijk, het jaarverslag over het voorgaande jaar (2012) bijgevoegd.
Donateursavond
Op woensdag 8 mei is de jaarlijkse donateursavond gehouden. Dit 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, bestaande uit de heren A. Boertje en R. Visser, heeft het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2012 en de penningmeester bedankt voor haar werk. Voor 2013 zal
de kascontrolecommissie bestaan uit de heren R. Visser en M. Bosman.
Afgelopen jaar is mevrouw T. Boevée – van der Velden al enige maanden met het bestuur opgetrokken
en nu wordt aangegeven dat zij als nieuw lid tot het bestuur zal toetreden.
Ons bestuurslid J. van den Broek heeft aangegeven te willen stoppen en deze donateursavond als
laatste wapenfeit als bestuurslid te zien. Daarnaast heeft mevr. B. van Herk – Hoogendam aangegeven
te willen stoppen in 2013. Er wordt al gesproken met een mogelijke opvolger.
Met een inleiding van Marri Krijgsman werd na de pauze de film over het bezoek van koningin Juliana in
mei 1968 aan Zevenhuizen getoond.
Excursie
Onze jaarlijkse excursie stond in 2013 in het teken van "de watersnood van 1953".
Op zaterdag 18 mei 2013 vertrokken 78 personen naar het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Na ontvangst met koffie, een presentatie en een tweetal films werd het, uit vier caissons bestaande, museum
bezocht.
Op de terugweg werd een bezoek gebracht aan Zierikzee en in het bijzonder aan de Gasthuiskerk. Oud
Moerkapellenaar en huidig predikant Piet de Graaf vertelde vol geestdrift en met liefde over Zierikzee
en deze kerk.
Aan het einde van de middag werd de gehele groep weer veilig door Look Tours naar Zevenhuizen
gebracht.
Presentatie en promotie
In 2013 waren we niet aanwezig op het Oogstfeest in Zevenhuizen. De opbrengst hiervan gemeten in
aantallen nieuwe donateurs of verkochte producten is altijd heel beperkt.
Open Monumentendag
In 2013 hebben we geen activiteiten georganiseerd rondom de monumenten in onze dorpen. Wel hebben we uit onze museumcollectie voorwerpen 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 de Open
Monumentendag.
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Werkgroep Beheer Voorwerpen
Deze werkgroep zorgt voor het in ontvangst nemen van de voorwerpen (inmiddels zijn er ruim 4900
stuks gearchiveerd, van arrenslee tot vingerhoedje). De geschonken of in bruikleen gegeven voorwerpen worden, indien noodzakelijk, schoongemaakt en gerepareerd.
Werkgroep Archief en Documentatie
Deze werkgroep heeft tot doel de foto’s, dia’s, kranten en het diverse (beeld) materiaal van de stichting
te registreren en te archiveren.
Ook in 2013 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.
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.
Monumentencommissie
In de gemeente Zuidplas is eind 2011 de gemeentelijke monumentencommissie van start gegaan. In de
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.
Het voorstel van het college aan de gemeenteraad werd in het najaar unaniem verworpen. Een nieuw
voorstel zal begin 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
In dit kader werken de historische verenigingen van de gemeente Zuidplas samen bij het geven van
hun reactie op het voorgestelde gemeentelijke beleid d.m.v. brieven en het inspreken tijdens de gemeenteraadsvergaderingen.
Klantenadviesraad Groene Hart Archieven
Namens het bestuur neemt de heer W.J.J. van der Zalm deel aan de klantenadviesraad Groene Hart
Archieven.
Onderwerpen die voor het Groene Hart Archief in 2013 actueel waren, zijn met name de bezuinigingen,
de toekomstige verhuizing en een eventuele fusie. Het is als stichting goed om vroegtijdig betrokken te
worden en als klankbord te dienen.
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. De Dirk
Smitskade en de Van Oudheusdenweg in de Eendragtspolder, de Koning Willem Alexander laan en de
straatnamen voor de locatie achter de Welkoop zijn daar voorbeelden van.
Ter afsluiting
In dit jaarverslag hebben wij kort melding gedaan van al die zaken die in 2013 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 2014
Willem Melis
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