Opgericht in 1992 en sinds 2012 een Culturele Algemeen Nut beoogde Instelling (ANBI)

JAARVERSLAG 2021

Een flyer met de afbeelding van de omslag van het in september 2021
door PLUSWensveen uitgegeven Historisch Album.
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A. Het bestuur.

Algemeen
Het bestuur is dit jaar niet gewijzigd: Brord van Westing (voorzitter) , Adri den Boer (secretaris), Piet
Fokker (penningmeester), Johan Knoester en Kor van der Glas (bestuursleden).
Helaas moest Adri den Boer in september om gezondheidsredenen de functie van secretaris
neerleggen. Hij blijft wel lid van het bestuur. Kor zal het secretariaat waarnemen. De vele andere
activiteiten die Adri naast het secretariaat uitvoerde, zijn onder de andere bestuursleden verdeeld.
Het bestuur heeft in 2021 viermaal vergaderd. De vereniging heeft op 31 december 2021 227 leden
en 13 sponsorbedrijven.

Algemene Ledenvergadering
Vanwege de coronacrisis was er geen fysieke Algemene Ledenvergadering mogelijk. De leden zijn
hierover geïnformeerd in de nieuwsflits nr. 54 van april 2021. Op de website zijn de jaarstukken
(jaarverslag en jaarrekening) geplaatst en konden de leden als zij vragen en/of opmerkingen hadden
op die stukken contact op te nemen met het bestuur. Er zijn geen reacties bij het bestuur
binnengekomen. Het verslag en de financiële stukken zijn dan ook goedgekeurd en vastgesteld.
De kascontrolecommissie 2021 bestaat uit Rob Stolk en Hans Visser.

Overige ontwikkelingen.
Op 20 mei 2021 overleed onze vrijwilliger Jan Goris van Vliet.
Op 27 september 2021 overleed onze oud-vrijwilliger Ben Volder
Op donderdag 10 juni zijn de vrijwilligers, na vijf maanden in lockdown door de Covid-maatregelen,
weer voor het eerst dit jaar bij elkaar geweest.
De suppoosten zijn op 3 juli op de eerste ‘open middag’ van dit jaar weer actie gekomen. Uiteraard
zijn de Covid-19 maatregelen in acht genomen. In november werd de QR-code verplicht en
gecontroleerd. Vanaf 6 november werden de maatregelen weer verscherpt en waren monddoekjes en
controle van Corona QR-code bij binnenkomst verplicht.
Dit jaar is er door de Corona-perikelen geen excursie voor de vrijwilligers georganiseerd.
De voorzitter heeft half december een kerst/nieuwjaarskaart laten drukken en met een kleine attentie
bij de bestuursleden en de vrijwilligers rondgebracht.
Door Vestia is summier onderhoud aan de boerderij en de ontvangstruimte gepleegd (dakgoot,
kozijnen en deuren gerepareerd en geschilderd).
Via de beheerster van de Oudheidkamer, Eefje Molenaar, ontvingen wij het bericht dat de eigenaar
(Vestia) de boerderij ‘Nooit Gedacht’ met bijgebouwen wil verkopen. Als bestuur hopen wij dat een
nieuwe eigenaar de boerderij en bijgebouwen zal behouden zoals die nu is gebouwd en ingericht.
De bestuursleden zijn inmiddels ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.
De Samenwerkende Archieven Midden Holland (SAMH) is bezig met het inbinden van onze
Nieuwsbrieven en hebben daartoe nog enkele ontbrekende nummers van ons ontvangen.
In december 2021 is nog een bedrag van € 522,61 ontvangen als bijdrage van de Rabo Clubsupport.
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de financiële jaarstukken van de
penningmeester.

B. Bezoek, beheer en onderhoud Oudheidkamer
Aantal bezoekers OHK.

Vanwege de Covid-19 maatregelen waren er slechts zes ‘open middagen’ op de 1e zaterdag van de
maand en één ‘open dag’ tijdens Open Monumentendag op 11 september. Totaal dus 8 dagdelen (9
in 2020).
De open dagdelen zorgden voor 281 bezoekers (200 in 2020). Aantal bezoekers via ‘Groepsbezoeken’
door corona 0 (52 in 2020). Door corona waren er geen educatiebezoeken.

Werkzaamheden
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Naast het gebruikelijke onderhoud van de objecten en het schoonhouden van de expositieruimte
hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden:
 het schoonmaken en verven van de landbouwwerktuigen in de 2e hooiberg en deze hooiberg
rondom van gaas voorzien;
 het lichten en plaatsen van de stalen vlet naast de 2e hooiberg (gebruikt door Maarten Molenaar
bij het melktransport naar en van zijn graslanden);
 het vervangen van de houten deur van het tuinderskasje door een schuifdeur van aluminium.
 uitdunnen van het gereedschap in de smidse, de timmerwerkplaats en depotbakken in de 1e
hooiberg
 de registratie en sortering van de schoolplaten. De expositie van een aantal van deze platen is
verschoven van 2021 naar 2022
 in april zijn weer de nodige houtsnippers ontvangen en rondom de 1e en 2e hooiberg verspreid.

Overige
De oudheidkamer werd vanaf Open Monumentendag verrijkt met 2 multimediaschermen die zijn
betaald van een gift van de Rabo-Clubactie 2020 .
Een gift van de Stichting ‘Nooit Gedacht’ heeft ons de mogelijkheid gegeven een tiental
tekstpaneeltjes voor informatie bij exposities en verlichtingsmateriaal voor de objectfotograaf aan te
schaffen.

Gebruik Oudheidkamer
Op zaterdagmiddag 16 oktober hebben 82 personen in de ontvangstruimte een ruilbeurs voor de
PLUSWensveen-stickers voor het Historisch Album bezocht. Deze ruilbeurs was georganiseerd door de
PCOB (Nel Oudijk)
Door PCOB-senioren (schaken en dammen) is er door de Covid-19 maatregelen slechts door 24
personen gebruik gemaakt van de ontvangstruimte in de Oudheidkamer.
Verder is er door de Covid-19 maatregelen weinig gebruik gemaakt van de ontvangstruimte.
C. Wisselexposities, lezingen en educatie.

In de Oudheidkamer.
1. Vanaf juli 2020 t /m augustus 2021
was er de expo ‘150 jaar Mr. P.D.
Kleijgemaal’, aansluitend bij de HVCexpo over 150 jaar gemaal Jan Anne
Beijerinck (samengesteld door Adri
den Boer).

Zie ‘Ook Mr P.D. Kleij fout
vernoemd’ in OUD + heden in HvH
8-7-2020.

2.
Vanaf Open Monumentendag 2021 (11-09-2021) t/m 5
februari 2022 heeft ons lid Henk van den Heuvel 35 van zijn
tekeningen ge geëxposeerd. Het betreft hoofdzakelijk
afbeeldingen van gebouwen in om Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bibliotheek Batavier (de koffieruimte)
Door de coronabeperkingen waren er drie vitrine-exposities
1. Van bevrijding tot gedenknaald, gestagneerd en verlengd tot augustus 2021 (samengesteld door
Adri den Boer);
2. Vanaf augustus t/m november ‘Nieuwerkerk op de kaart’ met kaarten uit particulier bezit van
Adri den Boer;
3. Vanaf december 2021 ‘Lokale kleurfoto’s van Nieuwerkerk’. Het zijn zwart-wit foto’s die door
Brord van Westing en Margriet Visser-van Vliet zijn ingekleurd.
Met deze kleine vitrine-exposities laten wij aan de bezoekers van de Batavier iets van de geschiedenis
van Nieuwerkerk aan den IJssel zien.
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Lezingen
Door Johan Knoester zijn twee lezingen gegeven t.w.:
- Op 28 oktober in het Termaathuis in Kralingen over de Oude schoolplaten met 25 toehoorders.
- Op 5 november in de Ringvaartkerk over de geschiedenis van het landschap in onze omgeving met
40 toehoorders.

Educatie.
Door de Corona-maatregelen zijn er geen educatieve activiteiten georganiseerd.
D. Het collectie-bestand en de fotobank

Collectie.
Er waren weer spontane schenkingen van objecten. In de nieuwsbrieven is hieraan de nodige
aandacht geschonken. Een paar objecten vielen in op zoals een ‘bevrijdingsrok’ en een foto van de 1e
steen van de ‘Pactonloods’ van de firma van der Ploeg op Kortenoord. Op de plaats van die loods
vinden inmiddels woningbouwactiviteiten plaats.
Mede dankzij ons verenigingslid Kees Boudewijn is de gemetselde voet van de oude ‘Glashut’ op
Kortenoord, die bij de bouwactiviteiten werd aangetroffen, behouden en op een veilige plaats op het
bouwterrein geplaatst.
Een ontvangen ‘molensteen’ bleek afkomstig te zijn uit Geervliet. De voorzitter heeft bij een bezoek
aan het museum de steen overgedragen aan de Stichting Oud-Geervliet. De Made-penning hebben wij
in afwachting van een schriftelijke bevestiging, reeds in bruikleen van de gemeente Zuidplas.
Bij de papieren aanwinsten wordt, als alternatief voor het eigen depot, steeds het structureel
deponeren bij SAMH overwogen.

Digitale Fotobank

Dit jaar is een begin gemaakt om alle foto’s in een fotobank te plaatsen. De penningmeester heeft een
bestand ontwikkeld waarin iedere foto van een uniek nummer en de ‘hvnweb’- opdruk wordt voorzien.
De rubricering van de foto’s en de informatie over de inhoud van foto’s moet nog plaatsvinden.
E. Publicaties

Nieuwsbrieven.
De Nieuwsbrieven (nrs. 85 en 86) verscheen onder redactie van Adri den Boer tweemaal in kleur met
in een dikkere omslag en ca. twintig binnenpagina’s. De inhoud van deze brieven bestond uit
informatie van de eigen activiteiten en een selectie uit nieuw ontvangen aanwinsten.
Daarnaast ook overzichten en internetlinks van/naar publicaties over onze woonplaats.
De laatste Nieuwsbrieven liggen ook in de Batavier, Molen Windlust en in de studiezaal van het
streekarchief in Gouda (eerdere uitgaven staan daar ingebonden).

Nieuwsflitsen
Ook werd in 2021 zeven digitale Nieuwsflits (nrs 51 t/m 57) van de secretaris (per mail) door Piet
Fokker verzonden. Op de website vindt opslag van de verenigingsmedia in pdf plaats.

Website:
De website werd qua lay-out vernieuwd en werd van meer en vernieuwde inhoud voorzien, ook v.w.b.
de collectieregistratie. Ook zijn er nieuwe interviews geplaatst (oral history) en films toegevoegd.
Tot de links als minimale verbinding horen die naar het streekarchief Midden-Holland (SAMH), de
Historische Vereniging Moordrecht (HVM) en de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM). Een
Zuidplasbreed portal blijft een HVN-ideaal!

Historisch Album ‘Nieuwerkerk aan den IJssel van Boerendorp tot Forensenplaats’

De overhandiging van het 1e exemplaar aan
de burgemeester Han Weber en onze
secretaris Adri den Boer door de heer
Wensveen.
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In opdracht van PlusWensveen is een Historisch Album uitgegeven met door die supermarkt
beschikbaar gestelde stickers. De historische vereniging heeft belangeloos voor de inhoud (foto’s en
teksten) gezorgd. Twee bestuursleden (Adri en Kor) hebben hieraan een belangrijke bijdrage
geleverd. De ondernemer schonk de HVN er € 1000 euro voor!

Het Oud Kanaaltje

Evenals in 2020 zijn ook dit jaar een aantal Oud-Kanaaltjes’ door Baas Immedia uitgegeven. Deze zijn
ingebonden en in de boekenkast in de ontvangstruimte van de Oudheidkamer in te zien. De
voorzitter, secretaris en enkele leden van onze vereniging hebben daaraan bijdragen geleverd.

Overige publicaties.
Voor de eigen HVN-historie over 2021 wordt verwezen naar het pp-jaarverslag (na de evt. ALV op
internet) en het persknipselplakboek dat ook op de ALV aanwezig zal zijn.
Met dank aan Hart van Holland werden daarin ook diverse Oud+hedens aan de Oudheidkamer zijn
gewijd.
In de Oudheidkamer is verder het gastenboek met alleen positieve publieksreacties aanwezig.
Regelmatig zijn er publicaties in Hart van Zuidplas geplaatst.
Door Johan en Adri is meegewerkt aan de uitgifte van een boekje over de oorlogstijd in Nieuwerkerk
getiteld ‘Met de oorlog gaat het goed’ van Suzana Koelet. Het boekje zal worden gebaseerd op het
dagboekje van haar vader die als Rotterdamse jongen op 11 jarige leeftijd van 8/12/1944 tot
10/5/1945 door de hongersnood bij bekenden in Nieuwerkerk verbleef.
G. Beschermd erfgoed
 Voor het ernstige verwaarloosde rijksmonument Geertruida-Hoeve aan 1e Tochtweg 25 is sinds 2013
door Heemschut, de monumentencommissie én door het HVN-bestuur (en D66) aan B&W bij
herhaling verzocht het monument te (laten) restaureren. Gelukkig is er nu door de provincie op 6 juli
een subsidie beschikbaar gesteld van € 477.251,00. De bestemming van dit rijksmonument is nog
niet bekend.
 Voor een infobord bij het
Essemolenfundament in Park
Hitland zijn op verzoek door de
HVN in augustus 2017 tekst en
beelden geleverd. Hieraan is in
2021 gehoor gegeven en is in
goed overleg met de nieuwe
directeur van het park (Ton
Aker) een mooi informatiebord
geplaats bij een grote nieuwe
picknicktafel.
 Er is nog geen uitvoering
gegeven aan de Beheers

verordening Begraafplaatsen
van 2012. Het college zou een
lijst van historische graven
opstellen (de voorzet daarvoor
in een HVN-flyer wordt al wel
intern benut) .
 Geparticipeerd werd vanuit de HVN in de gemeentelijke Monumentencommissie, in 2021 deels
zonder fysiek vergaderen.
 Het ontwerp Erfgoedvisie Zuidplas 2021-2026 is op 19 januari 2021 door de Gemeenteraad
definitief vastgesteld. Ook HVN heeft haar steentje bijgedragen voor de totstandkoming van deze
visie. De monumentenschildjes voor de aangewezen gemeentelijke monumenten bleven echter nog
toekomstmuziek. Helaas bleven de financiële bijdrage bescheiden. Onze voorzitter heeft daarover
in Hart van Holland op 12 februari een kritisch artikel geschreven (zie ook Nieuwsbrief 85).
 Er is een oproep aan de leden gedaan om een studie te doen naar de vele kleipijpen in onze
collectie. Boeken en websites over dergelijke pijpen zijn er genoeg.
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H. Samenwerking

De bibliotheek (Batavier) en de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) exposeerden
beide weer objecten en historische publicaties en afbeeldingen van de vereniging.

Aan de HVC werden objecten voor de tentoonstelling ‘Jan Anne Beijerickgemaal’ uitgeleend. De
HVN-secretaris schreef twéémaal in het periodiek van de HVC. Ook heeft HVC aan HVN objecten
geleend voor onze expositie ‘150 jaar Mr. P.D. Kleijgemaal’

Uitgeleend werden verder materialen aan NPO1 (Uitzending in januari 2021) en aan de Rudolf
Steinerschool in Krimpen a/d IJssel.

Overleg met OZM en HVM heeft dit jaar mede door de Covid-19 maatregelen niet
plaatsgevonden. Wel zijn mede in het kader van de Open Monumentendag en middels
afvaardiging in gemeentelijke commissies incidenteel bilaterale contacten geweest. De HVNidealen voor een internetportal en/of een Beeldbank voor de hele gemeente Zuidplas lijken nog
ver weg.)

Contacten met de Stichting Steenovens Klein Hitland zijn er ook dit jaar geweest en zijn een aantal
objecten aan hen overgedragen.

Bestuurslid Johan Knoester vertegenwoordigde HVN in de Adviescommissie/ klantenraad van
SAMH.

De voorzitter vertegenwoordigde onze vereniging in het Cultuurplatform Zuidplas.

De HVN is dit jaar nauw betrokken geweest bij de herdenking van WOII. Op verzoek van de
gemeente Zuidplas is een bijdrage aan deze herdenking geleverd in de vorm van een gedicht dat
door twee bestuursleden is geschreven. Het gedicht is tijdens de herdenking op 4 mei
voorgedragen (zie voor de tekst nieuwsflits 55).

Tijdens de Open Monumentendag in september is nauw samengewerkt met de Stichting Molen
Kortenoord, de Historische Verenigingen van Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel en
Gouderak. Via een scheepsverbinding over de IJssel tussen die plaatsen was een uitwisseling van
bezoekers mogelijk. Een Historische Bus heeft tijdens die dag de Oudheidkamer aangedaan.

In november heeft Johan Knoester gesproken met Ronald Sistermans over een documentaire
voor de AVRO over de ramp van 1953, waarbij ook het monument op de dijk is bezocht. Ronald
was door de gemeente naar de HVN verwezen.

Twee bestuursleden hebben in december met twee mensen van Dorp, Stand en Land en de
communicatiemedewerker van de gemeente gesproken over de omgevingswet. HVN was
gevraagd commentaar te geven op de conceptnota omgevingskwaliteit (was nog niet volledig)
die de huidige welstandnota gaat vervangen.



Met dank aan:










Onze leden die ons door hun contributie in staat stellen de vereniging in stand te houden en de
geschiedenis van Nieuwerkerk levend te houden.
De vrijwilligers op donderdagochtend: Bert Markus, Hans Smulders, Wim van Vliet, Hans de
Visser, Peter Lochmans en Jaap Gouwens.
de suppoosten op de ‘open middagen’: Jan-Egbert Baalbergen, Kees Vermeij, Marie-José
Schrage, Rob Stolk, Corrie Verkleij-Mannekes en Hebnk van den Heuvel.
De beheerster Eefje Molenaar die samen met Tini van Oosterom, Elly Reijm en Corrie Verkleij, de
ontvangstruimte en expositieruimte in de Oudheidkamer verzorgen.
De overige vrijwilligers (nieuwsbriefrondbrengers en educatie-medewerkers).
De bedrijfsdonateurs.
De Stichting Nooit Gedacht.
De Gemeente Zuidplas (schenker, bewaar- én subsidiegever).
De Rabobank Gouwestreek (bewaargever),
Stichtingen Welzijn Zuidplas en Cultuurvijver.
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