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Koninklijke onderscheiding Dick van Vliet 
Op maandag 26 april heeft onze vrijwilliger Dick van Vliet een lintje ontvangen. Deze onderscheiding 
is voorgesteld op initiatief van OZM en in samenwerking aangevraagd met de stichting verzameling 
Ons Molenverleden, de voetbalvereniging Moerkapelle en de tafeltennisvereniging Moerkapelle. Bij al 
deze verenigingen is of was Dick jarenlang vrijwilliger.  

 
Voor OZM is Dick al vanaf de oprichting van de genealogiewerkgroep 
betrokken bij de genealogische werkzaamheden met betrekking tot 
personen uit Moerkapelle en Zevenhuizen. Hij legt dit vast en zorgt dat 
anderen deze gegevens verzamelen en invoeren. Elke week is (los van de 
pandemie) Dick in het museum te vinden om aan diverse projecten van 
OZM te werken. Hij heeft in samenwerking met de ‘bovenburen’ ook 
gewerkt aan het vergroten van de molenkennis in het werkgebied rondom 
de Rotte waarbij zijn speciale aandacht uit gaat naar de genealogie van 
molenaars uit dit werkgebied. Los van zijn voorkeur voor genealogie en 
molenzaken wordt Dick ook regelmatig ingeschakeld als vraagbaak bij onze 
diverse publicaties en vragen die van donateurs binnen komen. 
 
Daarom is dit lintje natuurlijk hartstikke terecht en feliciteren we hem als 
bestuur van harte hiermee.  

 
Koninklijke Onderscheiding Pim van der Zalm 
Dezelfde dag kreeg ook Pim van der Zalm een koninklijke onderscheiding. Een verdiend lintje, want 
vanaf 2003, toen hij toetrad tot het bestuur van OZM, is hij redacteur van ons Verleden Tijdschrift, 
zorgt iedere keer weer dat het kwartaalblad tijdig bij de drukker ligt en daarna bij u op de mat. Hij 
houdt contact met de zusterverenigingen in onze gemeente, met het streekarchief Gouda en zit o.a. 
in de straatnamencommissie van Zuidplas. Het vinden van bestuursleden is lastig, en zo is hij al een 

tijd waarnemend voorzitter en daarnaast ook nog eens waarnemend 
secretaris.  
Naast deze bestuurlijke taken heeft OZM sinds 2018 een beeldbank. Pim 
zorgt dat op deze beeldbank, die voor iedereen zichtbaar is, steeds meer 
foto’s uit het fotoarchief van OZM worden geplaatst, inclusief 
beschrijving.  
Daarnaast verrast hij ons steeds weer met de vondst van een stukje 
cultureel historisch erfgoed. Zo heeft hij achterhaald waar het 
zoekgeraakte archief van de Ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen (en de 
Wilde Veenen) was gebleven. Hij heeft gezorgd dat dit, met financiële hulp 
van de ‘Vrienden van Archief en Librije’ in Gouda, nu veilig is 
ondergebracht in het streekarchief in Gouda.  
Verder was hij ook betrokken bij het terugbrengen van de molenroeden 
naar Moerkapelle, bij het realiseren van een replica van de zerk naast de 
kerk in Moerkapelle, bij het veiligstellen en laten restaureren van diverse 
oorkondes, herdenkingsplaquettes, en niet te vergeten de vele verhalen 
die zijn verschenen in het Verleden Tijdschrift en in het jubileumboek van 

OZM van 2009.  Kortom ook hij heeft dit lintje dik verdiend. Namens het bestuur gefeliciteerd. 

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


Activiteiten in de komende maanden 
Hoewel de eerste versoepelingen er aan zitten te komen en ook de eerste donateurs en vrijwilligers 
nu volledig zijn gevaccineerd, durven we nog geen uitspraken te doen over wat we de komende tijd 
wel en niet gaan doen. Als eerste denken we daarbij aan ons Historisch Centrum ‘Ons Verleden’, maar 
wanneer en hoe we open gaan kunnen we nu nog niet zeggen.  
Ook denken we op dit moment dat er in 2021 geen excursie voor onze donateurs in zit.  
We missen ons publiek enorm en popelen om weer aan de slag te kunnen, maar we weten het gewoon 
niet. We hopen vooral ook dat jullie ons blijven steunen. 
Zoals u gezien heeft is ons tijdschrift in maart gewoon verschenen met een nieuw nummer dat deze 
keer volledig in kleur was. Vanaf dit nummer gaan alle  nummers  in kleur verschijnen; het juninummer 
(VT145) staat al weer in de grondverf.  
 
Schenkingen aan OZM 
De vorige keer hebben we gemeld dat we het gevelornament van het winkeltje van Boeren in de 
Oranjestraat uit Moerkapelle, gered hebben van de slopershamer. Het is nog niet in ons museum te 
vinden, maar zal er wel op afzienbare termijn in terecht gaan komen. 
 
We hebben de laatste maanden ook een aantal schenkingen gekregen. We noemen hier een archief 
van oud notaris Bos uit Zevenhuizen dat door zijn zoon geschonken is en het complete archief van de 

christelijke zangvereniging Sursum Corda uit Moerkapelle, 
inclusief de prijzenkast.  
 
Ook noemen we hier een nieuwe schenking van onze donateur 
en adverteerder Fred Visser. Hij schonk OZM zijn verzameling 
oude rekeningen van diverse bedrijven in Zevenhuizen en 
Moerkapelle (sommige zijn heel oud), een verzameling met dia 
’s en een olieverfschilderij  van het buurtje ‘de Kraton’ in 
Zevenhuizen (Zie foto hiernaast). 
 
Met al deze schenkingen zijn we enorm blij. Na uitgezocht te 
zijn en alles geïnventariseerd te hebben zullen we dit goed 
voor het nageslacht bewaren en ontsluiten.  
 
 
 
 
 

 
Nieuw boekwerkje over Zevenhuizen-Moerkapelle  
In het najaar (exacte datum is nog onbekend) zal de PLUS-supermarkt in Moerkapelle een historisch 
plaatjesalbum over Zevenhuizen en Moerkapelle lanceren. De bedoeling is dat er historische plaatjes 
gespaard worden bij het boodschappen doen en dat u hiermee een album compleet kunt maken. 
OZM heeft de tekst en de foto’s voor dit album geleverd, met name onze vrijwilliger Jaap van der Spek 
heeft het hier de laatste maanden druk mee gehad. Oud Verlaat valt buiten het gebied dat de PLUS 
bestrijkt en daarom zijn er (helaas) geen foto’s en verhalen van Oud Verlaat in het album te vinden. 
We vinden dit album wel een goede toevoeging aan de diverse boeken die er voor Moerkapelle en 
Zevenhuizen al zijn. Wij hebben dit album met liefde voor de PLUS samengesteld en hopen ook dat bij 
nieuwe inwoners van onze dorpen de interesse in cultureel erfgoed gewekt zal worden.   
 
Hart van Holland digitaal 
Vorig jaar heeft het bestuur besloten om budget vrij te maken voor het digitaliseren van de krant ‘Het 
Hart van Holland’. Wij denken dat het ontsluiten van dit krantenarchief niet alleen waardevol is voor 



degene die bezig zijn met historisch onderzoek, maar voor iedereen. Het scannen en indexeren van 
deze ruim 43.000 krantenpagina’s is uitbesteedt aan een extern bedrijf, omdat wij daar de apparatuur 
niet voor hebben. Wij zien er wel nauwlettend op toe dat geen pagina’s vergeten worden en alleen 
dat al is een aardige klus. Het scannen is nu in een afrondende fase. Daarna zullen de pagina’s op een 
website te vinden zijn en kunnen de pagina’s gezocht en bekeken worden. Onduidelijk is nog hoe dit, 
in relatie tot wetgeving,  precies vorm gaat krijgen, maar in ieder geval kunt u in ons Historisch Centrum 
alle pagina’s bekijken. U krijgt nadere informatie over de exacte details zodra die bekend zijn. 
 
De beeldbank van OZM  
Op dit moment staat een 6.000 foto’s op de beeldbank welke u thuis kunt bekijken. Met diverse 
mensen hebben we weer foto’s op internet aangevuld. Met name onze vrijwilliger Aat Vis is druk bezig 
geweest met de klassenfoto’s van alle basisscholen in Zevenhuizen en Moerkapelle. Ik ga u niet 
vermoeien met wat er allemaal gedaan moet worden om 1 klassenfoto gepubliceerd te krijgen, maar 
neemt u maar van mij aan dat dit een enorm werk is.  
Aan de andere kant: heeft u nog een oude klassenfoto van Moerkapelle, Oud Verlaat of Zevenhuizen, 
meldt het even, dan scannen we de foto in en zetten hem op de beeldbank! 
Ook andere foto’s uit ons werkgebied zijn van harte welkom. 
U vindt de beeldbank op www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl.  
 
Vacatures voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers 
Zoals u weet komen wij diverse bestuursleden en vrijwilligers te kort. Dat is jammer, want daardoor 
zijn we beperkt in wat we kunnen doen in relatie tot wat we willen. Als OZM willen we de komende 
jaren meer digitaal worden. Dat moet u naast onze beeldbank en Facebooksite, ook denken aan meer 
over onze voorwerpencollectie, maar ook onze archieven en alle edities van ons Verleden Tijdschrift 
moeten op termijn digitaal doorzoekbaar worden.  Op die wijze kunnen we meer mensen kennis laten 
maken met onze geschiedenis en naar verwachting ook meer donateurs vinden.  
Om die reden zoeken we een vrijwilliger die interesse heeft in de combinatie van geschiedenis en IT.  
Kent u zo iemand, of bent u misschien zelf zo iemand, neem dan contact met ons op. 
  
Tot slot: Laten we hopen dat we deze zomer weer terug kunnen naar ‘normaal’! 
Deze nieuwsbrief komt onregelmatig uit, in ‘gewone’ jaren maximaal vijf keer per jaar. Wilt u zich afmelden voor deze 
nieuwsbrief en geen mails meer van ons ontvangen? Een reply aan mij is voldoende om u van onze e-mail lijst af te halen. 
 
  

http://www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl/

