
REGIOdinsdag 27 september 2022 5GG

Zwemmen in de binnenhaven 

van Gouda om geld op te halen 

voor onderzoek naar kanker: ko-

mende zomer duiken zwemmers 

het Goudse oppervlaktewater in 

tijdens de eerste editie van het 

evenement Swim to Fight Can-

cer.

Florine Nesselaar

Gouda

Om zoveel mogelijk 
mensen enthousiast te 
maken om de tocht van 
zo’n twee kilometer 
door de Goudse grachten 
te zwemmen, fietsten 
Andy en Bastiaan op één dag 
naar elf zwembaden door het hele 
Groene Hart. Daar zwommen ze in 
ieder zwembad elf baantjes, meldt 
de organisatie in een bericht op In-
stagram.

Swim to Fight Cancer vindt in 
juli 2023 plaats in de binnenhaven 

van Gouda. Deelnemers en teams 
laten zich sponsoren en halen zo-
veel mogelijk geld op voor onder-
zoek naar kanker.

Onduidelijk is hoe de kwaliteit 
van het water in de binnenhaven 
(foto) tegen die tijd is. Niet alle 
woonboten in de Museumhaven 

zijn aangesloten op het open-
bare riool. En Gouda ziet 

momenteel niets in het 
aansluiten van die his-
torische woonsche-
pen op het riool.

Om Gouwenaars te 
ontmoedigen een duik 

te nemen in de Muse-
umhaven, vraagt het col-

lege van B en W het Hoog-
heemraadschap van Rijnland wel 
om een negatief zwemadvies af te 
geven voor die plek. ,,De binnenha-
ven is geen officieel zwemwater. 
Zwemmen is daarom op eigen ver-
antwoordelijkheid”, aldus de ge-
meente Gouda.

Binnenhaven Gouda decor 
van Swim to Fight Cancer

 c ‘Ons Verleden’ in Zevenhuizen 25 jaar oud

Bij dit museum is de 
entree gratis, en toch 
maken ze geen verlies

Peter Schilthuizen

Zevenhuizen

‘M
useum’ staat 
met vette let-
ters op een 
bord bij de 
entree van 

‘Ons Verleden’ aan Tweemans-
polder 15. Binnen treft je lokale 
attributen, van vaandels tot 
mammoetbotten en een molen-
maquette. Het museum is elke 
maand een dag open voor publiek 
en verder voor groepen op af-
spraak.

Landelijk daalde het museum-
bezoek in drie jaar zo’n 30 pro-
cent, blijkt uit onderzoek van de 
Museumvereniging. Musea kre-
gen 150 miljoen euro minder en-
treegeld binnen dan in 2019 en 43 
procent zit in de rode cijfers. In 
Zevenhuizen ligt dat anders. 
Geen rode cijfers hier. En entree? 
Die heffen ze er niet.

,,Ons museum is ontstaan 
dankzij Zevenhuizenaar Arie 
Dekker”, vertelt Gerard Ottevan-
ger, van 1998 tot 2000 voorzitter 
van historische vereniging Oud 
Zevenhuizen-Moerkapelle. ,,Dek-
ker verhuisde met zijn keukenbe-
drijf naar het Nijverheidscen-
trum. Dit pand kwam vrij. Hij 
bood het ons aan.”

De historische vereniging ver-
zamelde toen al lokale historische 

voorwerpen. Ottevanger: ,,Ze la-
gen vooral in linnenkasten of on-
der het bed van leden. We huur-
den twee bunkers voor opslag. 
Ook op zolder in het gemeente-
huis in Moerkapelle bewaarden 
we het een en ander en in 
dorpshuis Op Moer stonden en-
kele vitrines.”

De ruimte van Dekker, zo’n 
600 vierkante meter op de begane 
grond en 500 op de bovenetage, 
kwam als geroepen. Ottevanger: 
,,Het was voorheen een keuken-
showroom met een koffiehoek. 
Die hebben we behouden. Boven 
waren kantoren en is nu ons mo-
lenmuseum. De vitrines uit Op 
Moer staan nu hier.”

Dekker stuurde in 25 jaar nooit 
een nota voor huur, energie of 
onroerendezaakbelasting. ,,De 
kosten van ons museum zaten 
vooral in automatisering”, weet 
Hans van Lowijde, voorzitter van 
2004 tot 2014. ,,Aanschaf van 

computers bijvoorbeeld.”
,,En later ook in luchtontvoch-

tigers en restauraties, bijvoor-
beeld van vaandels die muziek-
verenigingen ons schonken”, vult 
huidig voorzitter Pim van der 
Zalm aan. ,,Nee, geen aanschaf-
kosten voor de collectie. Vrijwel 
alles hebben we gekregen. Wel 
kochten we tentoonstellingsma-
teriaal, lieten oude papieren res-
taureren en digitaliseerden films 
en foto’s.”

Dat werd betaald uit inkomsten 
van donateurs. ‘Ons Verleden’ is 
geliefd bij veel inwoners. Van der 
Zalm: ,,In hoogtijdagen hadden 
we zelfs ruim 1200 donateurs. 
Maal ieder 15 euro per jaar. Van 
dat geld geven we ook vier keer 
per jaar een historisch tijdschrift 
uit.” Zestig vrijwilligers zetten 
zich in voor het museum. 

Jaarlijks trekt het museum zo’n 
1500 bezoekers. Circa 500 op re-
guliere openingsdagen, 500 in 
groepen op afspraak en 500 zijn 
basisscholieren. Daarnaast zijn er 
per maand zo’n 1200 bezoekers 
van de website met beeldbank.

De twee tentoonstellingen per 
jaar zijn publiekstrekkers. ,,Vooral 
die van klassenfoto’s”, weet Otte-
vanger. Van der Zalm: ,,Hoogte-
punt was ook een taxatiemiddag. 
En een expositie ‘Verzamelaars 
verzamelen’ met 20 verzamelin-
gen van Zevenhuizenaren.”

Voor de toekomst is er wel een 
grote zorg: ‘bemensing’. Van der 
Zalm: ,,Bestuursleden vind je 
bijna niet en wij vergrijzen alle-
maal.” Van Lowijde: ,,We moeten 
meegaan met trends, op tijd mo-
derniseren. Anders krijg je geen 
aanwas van jonge mensen meer.”

Kleine musea hebben het moeilijk. Minder 

bezoekers, meer kosten, minder subsidie. 

Maar in Zevenhuizen houdt een klein museum 

het nu al 25 jaar dapper vol. Hoe dan?

 e Gerard Ottevanger, Hans van Lowijde en Pim van der Zalm (vlnr) bij het vaandel van De Kleine 

Trompetter in museum Ons Verleden. FOTO PIM MUL
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In hoogtijdagen 

hadden we zelfs ruim 

1200 donateurs

 – Pim van der Zalm (voorzitter 

historische vereniging)


