NIEUWSFLITS No 41 - AUGUSTUS 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 soms de HVN-Nieuwsflits, vaak met mooie links.
*
Vrijwilligers en diversiteit gevraagd voor Oudheidkamer
Op de vorige oproepen kwamen helaas nog geen reacties. We zoeken nog steeds diverse vrijwilligers, ook
voor de donderdagochtenden, en zeker ook dames. Informeer: e-mail k.vd.glas@hetnet.nl, tel. 0180-319372
Voor de vast drukke Open Monumentendag, zaterdag 14 september, is er van 14.00-17.00 uur
nog behoefte aan een extra suppoost, incidenteel dus!
*
Zaterdag 14 september Oudheidkamer open van 10.30-17.00 uur
Zoals u wellicht al in de media hebt kunnen lezen, is onder leiding van Stichting Molen Kortenoord en in
samenwerking met de historische verenigingen van Krimpen aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel,
Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouderak en Moordrecht op Open Monumentendag
(14 september) onder andere een veerdienst met het m.s. ‘Libra’ georganiseerd tussen Ouderkerk a/d
IJssel, de steiger bij molen Windlust en de steiger bij Gouderak. Vanaf Molen Windlust kan vervolgens een
rondrit met een oldtimer-bus langs de ‘s-Gravenweg en de Groenendijk worden gemaakt met drie
stopplaatsen te weten: de Oudheidkamer in hoeve ‘Nooit Gedacht’, de steenoven bij Leefgoed de Olifant op
Ver Hitland en de steenovens in Klein Hitland. Op elke halte kan men uitstappen, genieten en, later, weer
instappen naar een volgende halte. Een folder is in de maak (drukkosten gemeente Zuidplas!) en is te zijner
tijd onder andere bij de Oudheidkamer en Molen Windlust te verkrijgen. Hij is nu al te downloaden:
https://www.kortenoord.nl/upload/OMD%202019%20NMG%20folder.pdf
Op de stalzolder is nu de WOII-wisselexpositie ‘Een Duitse Waterlinie’. Dat was in 1944-1945, 75 jaar geleden
dus. Deze aquarel was van het trapgevelhuisje van toen Gerrit van Bruggen, zelf ook kunstschilder! De
Oudheidkamer heeft zelf ook een werk van hem. Ga kijken! Een monument werd het trapgevelhuisje nooit….
De bijna 75 jaar oude foto is van de Geertruidahoeve, 1e Tochtweg 25. De bevrijdingsvlag weerspiegelt in
het inundatiewater. De hoeve van toen de Van Cappellenstichting (pachter: fam. Reijm) overleefde WOII
nog wel goed! Een rijksmonument werd dit pand nadien wel, maar het is nog nimmer te bezichtigen.
NB Op Open Monumentendag is op het Oude Dorp de Oude Kerk tevens open en wel van 14-17 uur.
Op zaterdag 7 september is de Oudheidkamer trouwens ook al open van 14-17 uur!

*
Op internet staat in http://www.hetoude-dorp.nl/historie/....
…weer iets minder waars nu na schoenmaker Doornhein ook bakker Den Hoed verdween (de rust zij
gegund!). ‘Contact’ op deze website werkt al niet meer sinds ook hun agenda in 2017 werd bevroren. De
HVN-bijdrage op de website blijft zodoende ook de historie tot 2017 weergeven.

*
Expositie ‘HET KANAAL 1979-2013’
In het leescafé in de Batavier is vanaf 2 september de wisselexpositie ‘HET KANAAL 1979-2013’ (drie planken
van 60 x 100 cm). 40 jaar geleden, op 11 september 1979, verscheen het eerste nummer ervan, vandaar.
Ga kijken!

Nieuwe HVN-folder heeft ook permanent deze Kanaal-brandingsmuts!
*

Regionaal-historisch tijdschrift ’DE SCHATKAMER’ nu op internet

‘De Schatkamer’ was van 1986-2017 een tijdschrift van de stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda

(en is sinds 2018 een jaarboekje). Vanaf de jaargang 2008 staan De Schatkamers nu als pdf’s op internet:
https://www.samh.nl/sval/schatkamer/
In nummer 2016-3 staat bijvoorbeeld het 30 pagina’s grote artikel ‘Nieuwerkerks muziek en zang bloeiden
in WOII’ van Adri den Boer. (Het vaandel van Nieuw Leven uit de Oudheidkamer staat voorop en meer
objecten daaruit staan binnenin!) Op de nieuwe website worden de Schatkamerartikelen ook gekoppeld aan
de zoekresultaten, maar ze zijn nu in ieder geval al wel digitaal beschikbaar. De edities 1986-2007 zullen
nog volgen.
Meer over krantendatabanken
*
Op de website https://kranten.samh.nl/ is in regionale kranten ook naar Nieuwerkerkse historie te zoeken.
Nieuws uit de achteraf gedigitaliseerde Goudsche en Schoonhovensche Courant hierop geeft tevens de data
om eventueel verder te zoeken in analoge oude lokale kranten op het streekarchief. Vanwege auteursrechten
kunnen gedigitaliseerde kranten van na 1949 alleen geraadpleegd worden als u de website benadert via een
publiekscomputer in de Chocoladefabriek (Klein Amerika 20 te Gouda) of uw eigen laptop of tablet daar
gebruikt via de gratis wifi van de Chocoladefabriek.
Op de digitale studiezaal van www.regionaalarchiefgorinchem.nl/onderzoek/kranten.html staan ook oude
streekkranten met veel Nieuwerkerks nieuws!
Media kunnen hun eigen uitgaven van na 1949 natuurlijk wel rechtenvrij op internet zetten.
Dat geldt ook voor Hart van Holland en voor Omroepzuidplas (incl. LON) . In de databank www.digibron.nl
geldt dat ook zo voor het Reformatorisch Dagblad (sinds 1971), een voorbeeld:
https://www.digibron.nl/search/detail/012df895c91d7e1680ea6ceb/nieuwerkerk-stelt-historie-veilig-instal/0 Zo weet je voor de historie ook in welke analoge Kanaaleditie je evt. door kunt zoeken!
*
Nieuwe profileringswebsite met óók Oudheidkamer: https://www.beleefzuidplas.nl/
Zie op deze nieuwe gemeentelijke website onder Activiteiten en dan Cultuur & Historie als eerste het vlot
verwijzende Oudheidkamertekstje, dat in overleg is gehandhaafd. Het eindigt dus weer met een link naar
onze actuele website www.hvnweb.nl! De ‘Branding & Marketing communicatieadviseur (a.i.)’ koos daarvoor
wel een ander plaatje, nu met een voorbeeld van een (eerdere) stalzolderexpositie.

werd nu zó

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, Adri den Boer (secretaris)

