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Openstellingen Historisch Centrum 
De afgelopen drie maanden zijn we op de laatste zaterdag van de maand open geweest. Het liep niet 
storm, maar we waren weer blij dat we een aantal mensen gezien en gesproken hebben. Hoewel het 
virus nog lang niet verdwenen is, verwachten we dat we vaker op normale wijze open zullen zijn, 
wellicht zelfs zonder de laatste beperkende maatregel: de 1,5 meter afstand. Onze bovenburen zullen 
naar verwachting ook vanaf eind september weer open zijn. 
In ieder geval zullen we op 25 september a.s. om 14.00u een nieuwe tentoonstelling openen over de 
Tweede Wereldoorlog. We zijn vereerd om te kunnen melden dat Jaap van Rij deze tentoonstelling zal 
openen. Jaap van Rij is zoon van de opperwachtmeester Van Rij die, samen met John McCormick, eind 
april 1945 in het jachthuis gesneuveld is. Jaap is met zijn 84 jaar de laatste levende getuige van de 
gebeurtenissen in het jachthuis.  
 
Op deze tentoonstelling zullen veel nieuwe voorwerpen over WOII te zien zijn, waaronder diverse 
voorwerpen die wij in bruikleen van derden hebben ontvangen.  

Onder de nieuwe voorwerpen zijn bijvoorbeeld de 
aanstellingsakte van de ‘oorlogsburgemeester’ 
Theunissen, het identiteitsplaatje (‘dogtag’) van John 
McCormick, een zeldzame patroontas van een 
Nederlandse militair gebruikt tot aan de capitulatie, een 
deken die gemaakt is ter ere van de bevrijding en 
diverse zeldzame kledingstukken. 
 
Ook te zien op deze tentoonstelling: een 
verduisteringslamp uit WOII. Gebruikt omdat ’s avonds 
van de Duitse bezetters geen licht te zien mocht zijn. Dit 
om te voorkomen dat geallieerde bommenwerpers hun 
weg naar Duitsland zouden vinden of materiaal zouden 
droppen.  

 
U kunt gedurende de duur van de tentoonstelling ook een op WOII gebaseerd ganzenbord (‘Laf en flink 
tijdens Hinkepink’) spelen. 
 
Alleen tijdens de opening zullen buiten twee militaire voertuigen uit WOII te zien zijn; een legerjeep 
en een halftrack. 
 
Dit alles natuurlijk met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.  
 
Voor klanten van de PLUS in Moerkapelle 
In de tweede week van september komen er twee acties van de PLUS-supermarkt in Moerkapelle.  
De eerste is dat u historische plaatjes kunt sparen voor een plaatjesalbum. Dit plaatjesalbum is 
samengesteld door OZM en als u alle plaatjes compleet heeft, heeft u als aanwinst een nieuwe 
papieren uitgave over de historie van Moerkapelle en Zevenhuizen bij elkaar gespaard. Zeer aan te 
bevelen. 
De tweede actie die bij de PLUS in die week van start gaat is dat u punten kunt sparen voor een club 
naar keuze. De stichting Oud-Zevenhuizen-Moerkapelle is één van die clubs. Bij € 10,- aan 

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/


boodschappen krijgt u een sponsorpunt. Die punten kunt u toewijzen aan één van de deelnemende 
clubs en dus ook aan OZM. Er is in totaal € 6250,- in Moerkapelle te verdelen, dus we hopen dat u voor 
ons kiest en op die wijze een financiële meevaller voor ons creëert. 
Bij het VT dat in de tweede helft van september in uw bus valt, is in ieder geval een flyer en een brief 
hierover ingesloten (u krijgt deze alleen als u in de dorpen Moerkapelle en Zevenhuizen woont en ook 
Oud Verlaat valt er buiten). 
Supermarkt Plus in Moerkapelle verzorgt natuurlijk ook zelf de nodige publiciteit rondom de beide 
acties in het postcode gebied waar zij altijd hun publicaties laten rondbrengen. 
 
OZM ontsluit nieuwe bronnen voor onderzoek 
Onze stichting is meer dan een jaar bezig geweest om de lokale kranten ‘De Dorpskrant’, ‘Hart van 
Holland’ en ‘Hart van Holland editie Zuidplas’ van 1978 t/m 2014 te digitaliseren en doorzoekbaar te 
maken. Wij hebben hiervoor een extern bedrijf ingehuurd en de kosten daarvoor voor onze rekening 
genomen. Het streekarchief Midden-Holland heeft deze gedigitaliseerde kranten nu op internet 
gepubliceerd. De kranten zijn voor iedereen en dus ook voor U, toegankelijk. Deze kranten bevatten 
veel informatie voor historici die meer willen weten over plaatselijke onderwerpen uit deze periode. 
Ook bevatten ze een schat aan informatie over de lokale middenstand en bedrijven. Een belangrijke 
klus is hiermee afgerond.  
Neemt u eens een kijkje op de krantensite van het streekarchief: https://kranten.samh.nl/ 
 
VT146 
Het septembernummer van het Verleden Tijdschrift ligt op dit moment bij de drukker en zal in de 
tweede helft van september verschijnen. Een oude rubriek is weer opgepakt, namelijk een interview 
met een (ex-) inwoner van onze dorpen. Onze nieuwe vrijwilliger Rob Stolk interviewt deze keer Henk 
Clasing uit Oud Verlaat. We zijn blij dat we een nieuwe vrijwilliger hebben gevonden die de interviews 
weer wil oppakken; ook ‘oral-history’ is een belangrijk bron van informatie voor historici. 
 
Inrichting Historisch Centrum 
Zoals u wellicht weet zijn we bezig om ons Historisch Centrum opnieuw in te richten. Doel is om minder 
voorwerpen uit de collectie op een aantrekkelijker manier tentoon te stellen met meer informatie over 
de voorwerpen en regelmatig te wisselen. Het begin is er, maar we hebben nog een weg te gaan. We 
hebben een aantal nieuwe mensen die hier zich enthousiast voor inzet, met name op de 
maandagochtend van iedere week. Het herinrichten heeft een aantal gevolgen. Ten eerste komen we 

voorwerpen en boeken tegen die dubbel zijn of niet meer willen 
houden.  
 
Een deel daarvan bieden we te koop aan op een tafel in de 
koffiehoek. Eén van die voorwerpen is bijvoorbeeld bijgaand glas 
in lood raam met het wapen van Moerkapelle (breedte = 20 cm en 
hoogte =24,5 cm), dat ergens opgehangen kan worden. Een 
prachtig raam, gemaakt bij een atelier in Hulst.  
We hebben dit raampje dubbel en verkopen dat graag aan een 
donateur die dit wil hebben. Doe een redelijk bod en het is voor 
U.  
Ten tweede willen we onze voorwerpen beter beschrijven voor 
het publiek. Veel van onze voorwerpen zijn in korte steekwoorden 
beschreven, maar we willen een uitgebreidere beschrijving zodat 
duidelijk is door wie, wanneer, waarom en hoe iets gebruikt is. Dat 
zal niet bij ieder voorwerp lukken, maar lijkt het iets voor u? U kunt 
dit beschrijven zelfs gewoon thuis doen aan de hand van een foto, 

maar u mag dit ook in ons museum met de maandagochtend groep samen doen. Heeft u interesse, 
neem contact met ons op.  

https://kranten.samh.nl/


 
De Beeldbank 
Ook de beeldbank van onze stichting wordt meer en meer een bron van historische informatie over 
ons werkgebied. We delen op de website www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl onze 
fotocollectie. Deze collectie beslaat diverse soorten foto’s zoals foto’s van personen, groepsfoto’s (o.a. 
klassen en verenigingen), foto’s van gebeurtenissen tot foto’s van grafstenen. Op dit moment zijn zo’n 
6.500 foto’s via internet doorzoekbaar en zichtbaar.  Per maand krijgen we op de beeldbank rond de 
600 unieke bezoekers. Neemt u gerust eens een kijkje op deze beeldbank.  
En: als u nog foto’s heeft, kunt u ook gerust contact met ons opnemen; wij maken graag een kopie. 
 
Vacatures 
Onze conservator Hans Ditters treedt vanwege zijn gezondheid terug als bestuurslid. Hans is al een 
tijdje aan het sukkelen en wij begrijpen dat hij zich terugtrekt. Maar hij blijft wel op de achtergrond 
nog aanwezig. We zijn in gesprek met nieuwe kandidaat bestuursleden en hopen dat hier nieuwe 
bestuursleden uit voortkomen. Maar ook dan zijn al onze vacaturen nog niet ingevuld, bijvoorbeeld de 
functie van voorzitter is nog steeds vacant. Neemt u, indien u interesse heeft in een bestuursfunctie,  
contact op met één van onze bestuursleden.  
 
 
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/

