NIEUWSFLITS No 38 – FEBRUARI 2019
Beste HVN-leden,
U ontvangt als lid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel drie maal per jaar de HVNNieuwsbrief. Via de e-mail sturen we u daarnaast in kleur soms de HVN-Nieuwsflits, vaak met mooie links.

Lopende HVN-exposities
*
De collectieve herinnering aan Nieuwerkerks oude raadhuizen lijkt (goed) uitbesteeed aan de HVN. In de
Oudheidkamer is de expo ‘Gemeentelijke aanwinsten 2018’ nog. Deze aanwinsten dateren vanaf 1928
en zijn dus ook uit het raadhuis aan de Kerklaan! Naast het gebeuren op zolder zijn er in de koffieruimte
filmfragmenten van Dick Groenendal over de opening van het Raadhuis van 1988 te zien. Zaterdag 2 maart
is de laatste open middag met deze wisseltentoonstelling! Op de website blijven filmfragmenten uit 1985
staan: https://www.youtube.com/watch?v=MvjtC6RJgO0&t=24s
In het leescafé in de Batavier is er tot 7 maart nog de HVN-expositie: ‘RAADHUIS 1988-2018’.
*
Komende expositie ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’
In het leescafé in de Batavier is er vanaf de Internationale Vrouwendag, 8 maart, de wisselexpositie ‘100
jaar vrouwenkiesrecht’, omdat Koningin Wilhelmina in 1919 de wet ondertekende die het volledige kiesrecht
aan vrouwen toekende. Daar ging werk aan vooraf en op 20 maart zijn er verkiezingen.
In Nieuwerkerk aan den IJssel was Bep-Bier-Reitsma in pas 1953 het eerste vrouwelijke (VVD-)raadslid.
Lijntje Tom (PvdA) werd in 1958 het tweede. In 1970 waren zij beiden weg en zat er weer acht jaar geen
vrouw in de raad. Cora Kuyvenhoven-Homburg (CDA) werd in 1998 de eerste vrouwelijke wethouder.

Raad 1966 met mevr. Bier en mej. Tom
*
HVC-expositie met HVN-schoolplaten
Vijf normaal niet-geëxposeerde schoolplaten uit de HVN-collectie zijn uitgeleend voor de HVC scholenexpositie ‘Van inktpot tot iPad’. Zie www.hvc-capelle.nl.

*

Komende expositie ‘Inundatie 1944-1945’

Vanaf de Open Middag van 6 april is er de WOII-expositie ‘Inundatie 1944-1945’.
Bijgaande foto van de bekende Geertruida-hoeve, 1e Tochtweg 25, in mei 1945 kwam van Alfred
(van Jan van Willem) Reijm uit Stolwijk. DE tweede foto ook, dank daarvoor! De aquarel van
Nieuwerkerker Piet de Graaff hangt al permanent in de koffieruimte van de Oudheidkamer. Het
beeld is vanaf de Groenendijk richting ’s-Gravenweg.

*
Terugblik op Nieuwsbrief 80
Een geschiedvorser bood zich nog niét aan voor het Nieuwerkerkse verhaal van de politionele acties. Zelfs
internet is er wel een bron voor (hier én daar smid):
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/weergave/detail/start/0/tstart/0/q/zoekt
erm/%22Tinus%20Berndsen%22/f/Persoons_instellingsnaam/berndsen%20tinus
Of daar sergeant te Porrong of bij Linggadjati:
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/start/18/weergave/detail/tstart/0/q/zoe
kterm/nieuwerkerk%20ijssel/q/commentaar/1
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie/zoeken/start/21/weergave/detail/tstart/0/q/zoe
kterm/nieuwerkerk%20ijssel/q/commentaar/1
*
Vervolg op Nieuwsflits 37…
…met het streekmuseum in Krimpen als verborgen museumschat, nu die van Gouda, ook professioneel:
https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170265434/Verborgenmuseumschatten/aflevering/170269693/Aflevering-8
*

Kerkgeschiedenis verbetert dateren van militaire luchtfoto

Zie https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=Nieuwerkerk
Deze Nieuwerkerkse foto van Technische Dienst Luchtvaartafdeeling, Objectnummer 2011-0367,
verscheen op de website en is grof gedateerd op 1920-1940. Wie weet dat de restauratie van de
dorpskerk van 1927/1928 was kan dat verfijnen: het dak van het koor is op de foto open. De
rijksweg en de bebouwing aan wat pas later de Parallelweg kon en ging heten waren er ook nog
niet. Bij de kerk was het boomrijke kerkhof nog geen parkeerplaats, kijk zelf!
*

Programmaboekje van het streekarchief

https://www.samh.nl/nieuws/programmafolder-voorjaar-2019-uit/
*
Vrijwilligers gevraagd
We zoeken nog steeds diverse vrijwilligers, ook voor de donderdagochtenden en zeker ook dames. Wie wil
bijvoorbeeld de drie grote kisten met schoolplaten inventariseren?
Informeer: e-mail k.vd.glas@hetnet.nl, tel. 0180-319372
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, Adri den Boer (secretaris)

