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Inleiding 

‘1. De stichting heeft ten doel het bewaren, het tentoonstellen alsmede het bevorderen van het behoud van 

     cultureel erfgoed in de dorpskernen van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat van de gemeente   

     Zuidplas, dit alles in de meest ruime zin van het woord. 

 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

     - het identificeren, vastleggen, en/of inzamelen van cultuurhistorisch erfgoed van het werkgebied; 

     - het verzamelen en eventueel tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen; 

     - het exploiteren van een museum; 

     - het conserveren en bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed; 

     - het ontsluiten van het cultuurhistorisch erfgoed; 

     - het al dan niet ter publicatie schrijven van artikelen met betrekking tot, dan wel verband houdende met, 

       het cultuurhistorisch erfgoed; 

     - het behartigen van de belangen omtrent het cultuurhistorisch erfgoed’. 

Bovenstaande tekst betreft artikel 2 van de statuten van onze stichting. 

Het jaar 2020 is een historisch jaar, dat gekenschetst wordt door een wereldwijde uitbraak van een pandemie 

van het Covid-virus. Voor OZM waren de gevolgen van deze pandemie ook groot.  

Met name zijn we geraakt door het feit dat we ons Historisch Centrum een tijd gesloten hebben moeten 

houden, zowel voor bezoekers als voor onze vrijwilligers. Qua dodelijke slachtoffers is er naar ons weten 

niemand uit het bestuur dan wel uit onze vrijwilligers getroffen. 

We zullen door middel van dit jaarverslag verantwoording afleggen naar de donateurs die onze stichting ‘rijk 

is’. Verschillende zaken willen we in dit verslag de revue laten passeren, zowel zaken die ondanks alles toch 

doorgang konden vinden, als wel zaken die afgelast zijn. U krijgt zo een beeld van hetgeen in 2020 toch nog is 

ondernomen om onze doelstellingen inzake het cultureel erfgoed te realiseren.  

Bestuur 

In 2020 waren er twee wijzigingen in de bestuurssamenstelling. 

Als nieuw bestuurslid is aangetreden Daniël de Witte, iemand met een achtergrond in de architectuur en ook 

bewoner van het jachthuis te Zevenhuizen. Wij zijn zeer verheugd dat Daniël de functie van algemeen 

bestuurslid op zich wilde nemen. Vanwege corona heeft hij zich nagenoeg alleen aan de donateurs voor 

kunnen stellen via een korte schets in ons VT.  

De 2e wijziging is dat onze voorzitter Pieter van der Steen per 1 juli 2020 zijn functie als voorzitter met pijn in 

het hart heeft moeten neerleggen. Dit vanwege gezondheidsredenen. Als bestuur zijn we daar verdrietig over, 

maar begrijpen dat en we weten dat Pieter op de achtergrond nog een rol zal blijven spelen. 

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 is als volgt: 

- voorzitter    : Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm 

- secretaris     : Vacature. Ad interim: Pim van der Zalm 

- penningmeester   : Kees de Wilde 

- conservator    : Hans Ditters 

- algemeen bestuurslid   : Cobi van Weringh-Schotte 

- algemeen bestuurslid   : Daniël de Witte 

- redacteur    : Pim van der Zalm 



In april 2020 is ons oud-bestuurslid Ko Everaart overleden. 

In september is ons oud-bestuurslid Johan Bakker overleden. Hij was één van de oprichters van onze stichting. 

Om alle werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is het bestuur op zoek naar drie gegadigden om lid te 

worden van ons bestuur.  

Het bestuur is in 2020 vijf maal bij elkaar geweest.  

Vrijwilligers 

Ook voor onze vrijwilligers is 2020 een ander jaar geworden dan gebruikelijk. 

Tot en met februari was er weinig aan de hand. Maar in maart sloot ons museum voor bezoekers en dat heeft 

natuurlijk consequenties voor onze vrijwilligers die daar bezoekers rondleiden, achter de balie zitten en de 

bezoekers van een kopje koffie of thee voorzien. In september en oktober zijn we voor een beperkt aantal 

bezoekers open geweest met een kleine vrijwilligersbezetting en vanaf november zijn we weer gesloten 

geweest t.g.v. de tweede golf. 

Een kleine groep vrijwilligers is in de zomer nog actief geweest in het museum. Die groep heeft van de nood 

een deugd gemaakt en een aantal ‘hoeken’ in het museum opgeruimd en heringericht. Dit betreft de ‘hoeken’ 

Speelgoed en Scholen’, de hoek ‘Agrarisch’ en de hoek ‘WOII’. 

De vrijwilligers van de Educatiewerkgroep is in de zomer maar beperkt bij elkaar kunnen komen. Daarnaast 

hadden de scholen zelf helemaal geen prioriteit t.a.v. erfgoed-educatie al is door de werkgroep wel gewerkt 

aan een lesbrief WOII. 

De vrijwilligers rondom het VT en de verspreiding daarvan hebben weinig ‘last’ gehad omdat het VT feitelijk op 

gebruikelijke wijze vier keer is vervaardigd en verspreid.  

De ‘maandagavondgroep’ met vrijwilligers die werkten aan het beschrijven van onze fotoverzameling en de 

inventarisatie van onze krantenknipsels is sinds maart in 2020 niet meer bij elkaar geweest en heeft daar dus 

weinig voortgang geboekt. Dit wordt door het bestuur en de vrijwilligers zelf als een groot gemis ervaren. 

De vrijwilligers rondom de ICT hebben beperkt last gehad van het virus omdat veel werkzaamheden thuis 

konden geschieden. De ICT heeft zoveel mogelijk op normale wijze gefunctioneerd. 

Het contact tussen de vrijwilligers en het bestuur was natuurlijk wel volkomen anders dan normaal omdat we 

altijd bedacht zijn geweest op de 1,5 meter afstand. 

De geplande jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers was al op 14 januari, had dus geen last van de pandemie en 

kon dus gewoon doorgaan. Hier hebben we de vrijwilligers Piet en Ria Koole en Dick van Vliet nog eens extra in 

het zonnetje gezet. 

In de week voor kerst hebben we bij alle 60 vrijwilligers (en bestuursleden) een kerstkrans en kerstgroet 

bezorgd uit waardering voor een ieders inzet, hoe groot of klein dan ook.  

We hopen dat, zodra de pandemie bedwongen en een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, alle 

vrijwilligers weer zin hebben om aan de slag te gaan. 

Donateurs 

Belangrijk voor het voortbestaan van onze stichting zijn de donateurs. Zonder hun financiële bijdragen zou het 

niet mogelijk zijn om de nodige activiteiten te ontplooien. Per 31 december 2020 bedroeg het aantal 

donateurs:788. Dit is (weer) circa 20 personen minder dan een jaar eerder. Het hoogste aantal donateurs 

bereikte de stichting per 31-12-1999: 1180. Mede door het wegvallen door overlijden van de oudere donateurs 

is dit aantal fors teruggelopen. In het beleidsplan 2018 werd reeds aangegeven dat het aantal donateurs – 

vanwege continuïteit – minstens gesteld moest worden op 850. Helaas is van de in 2020 geplande 

wervingsacties niets terechtgekomen, vooral vanwege het ontbreken aan bestuurscapaciteit en de pandemie. 

We moeten, mede door een tekort aan bestuursleden, alle zeilen bijzetten om de operationele activiteiten te 

continueren. Mogelijk lukt het ons om in 2021 de daling van het donateursaantal te stoppen, maar er is geen 

reden voor optimisme. 

De jaarlijkse donateursavond van 13 mei is vanwege de pandemie niet doorgegaan en ook in het najaar is 

hiervoor geen mogelijkheid geweest. We zijn een stichting, dus we hebben formeel geen toestemming van 



onze donateurs voor diverse besluiten nodig, maar we hadden natuurlijk toch liever een aantal zaken met onze 

donateurs gedeeld. 

Financieel is OZM al jaren financieel gezond. Dat is mede mogelijk gemaakt door de gratis huisvesting van het 

Historisch Centrum (“ons museum”). Het opgebouwde eigen vermogen dient ervoor dat we in de nabije 

toekomst nog adequaat kunnen blijven functioneren. De financiële administratie 2019 is gecontroleerd (en 

akkoord bevonden) door de heer Cees Reijneveld en mevrouw Ria Lindhout. Voor het boekjaar 2020 is een 

kascommissie gevraagd, bestaande uit de heren Arie Boertje en Cees Reijneveld. 

Historisch Centrum Ons Verleden 

Zoals hier eerder gezegd is ons ‘Historisch Centrum’ maar beperkt open geweest voor het publiek: de maanden 

januari en februari waren ‘normale’ openstellingen. In de maanden september en oktober waren we ook open 

maar met diverse restricties voor het aantal bezoekers.  

Er is geen ruimte geweest om groepen te ontvangen en ook het ontvangen van schoolklassen heeft in 2020 niet 

plaatsgevonden. 

In de maanden januari en februari liep nog een tijdelijke tentoonstelling met foto’s van onze dorpen toen en 

nu. ‘Tijdelijk’ omdat we nog dachten dat we in het voorjaar een tentoonstelling over WOII zouden organiseren 

vanwege 75-jaar vrijheid. Deze laatste tentoonstelling is er niet gekomen en komt mogelijk op een later 

moment alsnog. 

Wel hebben we vanaf september een kleine tentoonstelling over ‘speelgoed in vroeger dagen’ ingericht. Dit 

omdat de museumgroep deze hoek in het museum toch aan het herinrichten was en er op die wijze redelijk 

eenvoudig een tentoonstelling over speelgoed door de jaren heen in te richten viel. Dit alles met alleen 

speelgoed uit onze eigen collectie, maar vanaf november waren we dus weer gesloten. 

Dit alles heeft geleid tot voor ons zeer bescheiden bezoekersaantallen. Het aantal bezoekers op de 4 reguliere 

openstellingen tezamen bedroeg ca. 100 personen. 

Verleden Tijdschrift 

Vanaf de oprichting van onze stichting is er periodiek een tijdschrift uitgegeven met de toepasselijke naam: 

Verleden Tijdschrift. Ook in 2020 verscheen het VT viermaal, t.w. de nrs. 140 t/m 143. Naast de mededelingen 

van het bestuur, de aankondigingen, oproepen e.d., werden weer vele historische onderwerpen en bijdragen 

gepubliceerd: 

VT 140 : De installatie van burgemeester Theunissen door Pim van der Zalm 

VT 140 : De omvang van de NSB in Zuidplas door Pim van der Zalm 

VT 140 : Het huwelijk van burgemeester Theunissen door Pim van der Zalm 

VT 140 : De kindervakantiekampen van SKR door Bram en Emmy Noordam  

VT 140 : Het verzet in Moerkapelle in WOII door Pim van der Zalm 

VT 141 : Brieven van een burgemeestersvrouw in oorlogstijd door Pim van der Zalm 

VT 141 : Wat herinneringen uit Moerkapelle 1940-1945 door Jaap van den Berg 

VT 141 : De moffen uit het land, wij weer naar het strand door Henk Hogebrug 

VT 141 : De bomenbonnen van Moerkapelle in WOII door Pim van der Zalm 

VT 141 : Enkele oorlogsherinneringen van Teuntje Pardon-Brandhorst door Pim van der Zalm 

VT 141 : Een anekdote over WOII door Frans Jansen  

VT 142 : Het levensverhaal van Joop Boode en Coby Boode-van der Kleij door Gerda Besselink 

VT 142:  Verkorte genealogie van de familie Boode door Cobi van Weringh-Schotte 

VT 142 : De Rotte, gezien door de ogen van Izak de Jong (1878-1969) door Cobi van Weringh-Schotte 

VT 142 : Herinneringen bij een ansichtkaart door Arie Boertje 

VT 143 : Ter nagedachtenis aan Johan Bakker door Gerard Ottevanger 

VT 143 : Een riant legaat voor de algemeene armen van Moerkapelle door Arie Brugmans 

VT 143 : Zoektocht naar een huis in Zevenhuizen door Pim van der Zalm 

VT 143 : Oorlogsherinneringen van Pouw Hofman (deel 1) door Pouw Hofman 

Vanwege het feit dat het in 2020 75 jaar geleden was dat Nederland bevrijd is, zijn veel artikelen in ons 

tijdschrift in 2020 gewijd aan WOII.  



De nummers 140 en 142 waren voor wat betreft het redactionele deel volledig in kleurendruk. Het bestuur 

heeft besloten om met ingang van VT 144 alle tijdschriften volledig in kleur uit te brengen. 

Verdere activiteiten 

Om het doel van de stichting – zoals verwoord in art. 2 van de statuten – te verwezenlijken is in 2020 meer 

ondernomen dan het exploiteren van een museum en het uitgeven van een tijdschrift. Hieronder volgt een 

kleine opsomming van een aantal activiteiten. 

Datum:  Betreft: 

 

31 mrt Lancering van het boek ‘Moerkapelle, De laatste 8 maanden van de Tweede Wereldoorlog’ 

Vanwege de pandemie is het 1e exemplaar van het boek overhandigd in de tuin van Gert 

Jansen, de zoon van fotografe Corrie Oudijk. Mede vanwege het 35-jarig bestaan van OZM in 

december 2019 is het boek vervolgens gratis onder de donateurs van OZM verspreid.  

24 apr.  Koninklijke onderscheiding van ons oud-bestuurslid en vrijwilliger Ria Lindhout-de Leeuw voor 

haar werkzaamheden voor OZM. Dit jaar zonder speciale bijeenkomst en zonder 

feestelijkheden. De burgemeester is persoonlijk naar haar toegegaan om haar de koninklijke 

decoratie te overhandigen. 

12 sep OZM-deelname aan Open Monumentendag. Door OZM is een fiets- en wandelroute gemaakt, 

die was af te halen bij een kraam in de buurt van het jachthuis. In samenwerking met de 

bewoners van het jachthuis zijn er (coronaproef) rondleidingen geweest in het jachthuis. In 

totaal konden toch zo’n 30 personen worden rondgeleid en is de kraam geanimeerd bezocht. 

Medio sep Formele lancering van de beeldbank: www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl is 

bekend gemaakt via het huis-aan-huisblad ‘Hart van Holland’. 

26 sep  Opening kleine tentoonstelling ‘speelgoed in vroeger tijden’. De tentoonstelling is niet 

expliciet met een actie geopend en er was een maximum van 20 bezoekers ingesteld i.v.m. de 

pandemie. 

13 okt. Lezing “De inpoldering van de Zuidplas” door Gerdien Tober. Deze lezing is doorgegaan in 

dorpshuis ‘Op Moer’ te Moerkapelle. Door de strenge coronamaatregelen was het aantal 

toehoorders beperkt; er kwamen zo’n 28 personen. 

28 dec. Door het bedrijf GMS zijn alle kranten van het Hart van Holland m.b.t. Zevenhuizen-

Moerkapelle vanaf de Dorpskrant in 1978 t/m het Hart van Holland Zuidplas in 2014 gescand.  

Dit betreft ruim 43.000 krantenpagina’s! In 2021 zal controle van de scans plaatsvinden en 

zullen de kranten verder ontsloten worden via een website zodat het publiek kan zoeken in 

deze kranten.  

31 dec. Aan het eind van het jaar stonden zo’n 4.850 foto’s voor iedereen toegankelijke op de 

beeldbank. Het bezoekersaantal van de beeldbank is gegroeid naar zo’n 350 unieke bezoekers 

per maand. 

Najaar OZM heeft haar input gegeven aan de Erfgoedvisie die door de gemeente Zuidplas wordt 

opgesteld en waarvan het proces in 2021 wordt vervolgd.  

 

Ook zijn nog de volgende ‘interne’ activiteiten te noemen: 

1. Verder inventariseren en indexeren van de diverse archieven die we bezitten 

2. We zijn gestart met het fotograferen van onze collectie voorwerpen met de intentie om de museumcollectie 

via internet te ontsluiten voor het publiek. 

3. Het beheer van de OZM website is met de komst van een nieuwe vrijwilliger in handen van Henk Hogebrug. 

4. In 2020 hebben we een aantal voorwerpen voor het Historisch Centrum gekregen of in bruikleen ontvangen.  

We noemen hier o.a.: 

- De aanstellingsakte van burgemeester Theunissen (in bruikleen). Deze akte is gerestaureerd en van een lijst 

voorzien. 

- Het huwelijkscadeau van burgemeester Theunissen, zijnde een schilderij van Van Zuijlen (in bruikleen). Het 

schilderij is opgeknapt en van een mooie lijst voorzien. 

- De eerste steen van de boerderij Bredeweg 116 te Zevenhuizen. Deze steen is schoongemaakt.  

http://www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


- Het gevelornament van het winkeltje van Boeren in de Oranjestraat te Moerkapelle. Dit ornament is voorlopig 

nog extern in bewaring gegeven. 

Alle hier genoemde objecten zullen t.z.t. te zien zijn in ons historisch centrum. 

5. Een eerder gekregen en al wat langer in ons bezit zijnde statenbijbel van de Gereformeerde kerk van 

Zevenhuizen is gerestaureerd. Deze is in ons Historisch Centrum te bezichtigen. 

6. De restauratie van een glas in lood raam met het wapen van Zevenhuizen is afgerond. Het raam is in een 

lichtbak geplaatst en zal ook in ons Historisch Centrum te zien zijn. 

Communicatie 

Voor communicatie en presentatie beschikken we niet alleen over een eigen tijdschrift, maar zijn we (sinds 

2006) ook ‘zichtbaar’ door middel van een eigen website (www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl). Het aantal 

unieke bezoekers is maandelijks zo’n 500 personen. (deze aantallen zijn dan wel inclusief zoekrobots). 

Sinds 2015 communiceren we ook op een facebookpagina (www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle/) 

met de ‘buitenwereld’. In 2020 werden gemiddeld 1x per 2 weken een foto geplaatst. Met deze site bereikten 

we gemiddeld zo’n 1500 vaste bezoekers. 

En om onze donateurs ‘tussentijds’ te informeren over de komende activiteiten werd 4 keer per mail een 

nieuwsbrief verzonden aan die donateurs, die eerder hun e-mailadres aan onze stichting hadden doorgegeven. 

Overigens is dit, ondanks herhaalde oproepen, nog steeds minder dan de helft van onze donateurs.  

Vooruitblik 

Vanwege de pandemie kunnen we op dit moment niet zeggen hoe het verder zal gaan met onze activiteiten.  

We kijken er naar uit om met alle vrijwilligers weer op ‘normale’ wijze in het museum aan de slag te gaan, maar 

hebben dit maar voor een deel in de hand.  

Daarnaast blijft, dat we ons beperkt voelen door een gebrek aan bestuursleden in relatie tot onze ambities. 

Dankwoord 

2020 was een raar jaar. Daarom vinden we als bestuur het des te meer belangrijk om nog eens expliciet stil te 

staan bij de mensen die er in 2020 voor ons waren en er naar onze verwachting ook in de toekomst voor het 

cultureel erfgoed van Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen zullen zijn. Dat geldt voor onze ‘huisbaas’ Arie 

Dekker, voor onze vele vrijwilligers en voor onze donateurs. Als bestuur willen we op deze plaats alleen maar 

zeggen: BEDANKT! 

 

        Zevenhuizen, maart 2021 

                                                                  Pim van der Zalm (secretaris OZM a.i.)   

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/
http://www.facebook.com/ZevenhuizenMoerkapelle

