NIEUWSFLITS No 48 – AUGUSTUS 2020
Beste HVN-leden,
U ontvangt als lid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel drie maal per jaar de HVN-Nieuwsbrief.
Via de e-mail sturen we u daarnaast soms de HVN-Nieuwsflits, vaak met mooie links.

* Ook benieuwd naar de Erfgoedvisie van Linda Driesen van het bureau Culthis, waarvan de…
…bestuurlijk opdrachtgevend Monumentenwethouder Jan Hordijk het eerste concept krijgt aangeboden?
* Oudheidkamer-expo: ’150 jaar Mr P.D. Kleijgemaal’
De wisselexpositie ‘150 JAAR MR P.D. KLEIJGEMAAL’ sluit aan bij de eerder al lopende HVC-expositie ‘150
JAAR JAN ANNE BEIJERINCKGEMAAL’. Het gaat dan samen om twee vernoemde ‘Benedengemalen’ van die
polder. De Jan Anne Beijerinck oogt ouder dan hij is, hij is totaal herbouwd en nog slechts een reservegemaal
(naast een museum). Zie https://www.hartvanzuidplas.nl/nieuws/historie/20527/-oudheden-jan-beijerinck-diversvernoemdHet Mr P.D. Kleijgemaal, Bergweg 10, is in 1991 totaal vervangen, maar ook nog wel op de originele plek en
nu de hele polder bemalend (en de steen uit 1922 zit er ook weer in)! Mr. P.D. Kleij hield van 1889-1909 als
dijkgraaf van Schieland nog toezicht op het bestuur van de polder Prins Alexander ook….
(De gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel vernoemde zowel de J. A. Beyerinkstraat als de Mr P.D. Kleylaan
qua spelling slordig. De bushalte heet nu nog Mr. P. Kleijnlaan ook….)
Welkom op 5 en 12 september, maar het bestuur handhaaft corona-spelregels: Reserveren bij de deur.
Alleen toegang zonder klachten, aangegeven eenrichtingsverkeer en 1,5 meterregel volgen. Meer dan 10
personen per zaal zijn in ons protocol onmogelijk.
* Dak eraf bij Geertruidahoeve?

In mei deelden b & w aan de raad mee dat voor funderingsherstel bij het rijksmonument Geertruidahoeve,
1e Tochtweg 25, ‘het dak eraf moest’. Zeker vóór de nood-dekzeilen was dat door nagelaten gemeentelijke
handhaving toch al aan de gang? Heemschut zond in juli weer een stevige ‘handhavingsbrief’ aan B&W en
de raad (en verweees daarin in de eerste paragraaf ook naar de eerdere acties van de HVN!). Op deze foto
(RCE, 1968, door Brord van Westing ingekleurd) prijkt achteraan tegen de stalmuur nog een typische
slachtladder, later uniek! (In 1997 werd thuisslachten verboden.)
Nieuw: de opvolger van omroepzuidplas heeft ook en magazine en website met nu ook nieuws hierover:
https://www.dichtbijhetnieuws.nl/nieuws/nieuwerkerk/erfgoedvereniging-heemschut-dient-een-nieuwhandhavingsverzoek-in
Zie
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ook:
https://www.dichtbijhetnieuws.nl/nieuws/nieuwerkerk/geertruidahoeve-bestemming-dorpshuis-voor-vijfdedorp?fbclid=IwAR1Tl7Hqi-KDfSl7C2g_tYD69SuiMM0DMYARQZaKXGPcdJUOkClSLk42phA
* HVN-jaarstukken 2019 al breed bekend (ALV 6 oktober)
Gezien de subsidierelatie zijn de jaarstukken over 2019 al bij B&W in behandeling. Ze staan ook vanwege de
ANBI-status al op de website!

* Na Praal komt Gloed….(Esse Zoom)

https://gloed-essezoom.nl/ en zou zo’n oud-Hollandse uitstraling geen HVN-leden werven?
* Uit een grote buurgemeente…

….’na een negatief advies van de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur (RRKC) worden onze musea
bedreigd met sluiting. Dat willen we niet laten gebeuren! Help ons en teken de petitie! Bedankt!’
(www.museumrotterdam.nl)
PS. Museum Rotterdam (1905, geregistreerd en met nu 110.000 stukken) is van de stad. Is er daarbij ook
het gevaar van slechts vernieuwende ‘culturele raden, prijzen en platforms’? Men heeft ook wat
Nieuwerkerkse objecten!
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* Expo Arie den Toom afgesloten met grafbezoek (6 augustus)
Na HVN-voorlezingen (m.n. Gebed uit Händels Largo) legde burgemeester Weber een rozet bloemen op het graf.
* Tot eind 2020: Batavierexpo ‘Van bevrijding tot gedenknaald’

De bevrijding werd pas met een feest bij de Batavier en een expositie bij het oude station, gevolgd door een
optocht, gevierd op 5 en 6 september 1945. Nieuwerkerk hielp het door de bevrijding getroffen Made (NB).
Zaterdag 28 september 1945 arriveerden twee schepen met goederen met ook dertien dames en negen
heren uit Nieuwerkerk. Het werd feest. De burgemeester hoopte ‘dat God de plaats Nieuwerkerk moge

steunen en zegenen, en dat het de inwoners honderdduizend malen vergoed moge worden wat zij voor Made
deden.’ Nieuwerkerk kreeg als tegengeschenk 300 paar klompen toegezonden! (Deze informatie haalde
dankzij de HVN-secretaris de gemeentelijke Bevrijdingskrant van mei in Hart van Holland ook. En de
Heemkundekring Made en Drimmelen was blij met het door hem toegezonden knipsel!) Bij de verdeling in
Made deden zich ook vreemde geruchten voor. De afkorting HARK voor Hulp Actie Rode Kruis werd daarbij
vertaald in Hulp Aan Rijke Kennissen. Uniek is dat de van daar geschonken lepeltjes (nu van de HVN) tijdelijk
liggen naast de vandaar geschonken penning (nu van Zuidplas, en sinds het nieuwe raadhuis er is liggend
in… een Alphens depot). Het HVN-bestuur heeft het college aangeboden om ook de penning in een
Oudheidkamervitrine permanent publiek voor hen te bewaren! Bij de lepeltjes!

* Meer suppoosten gevraagd…
….voor op de open middagen (in roosterdienst). Mail of bel Kor van der Glas: k.vd.glas@hetnet.nl of tel.
0180-319372. Is best leuk, ook voor vrouwen!
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de HVN, adri.den.boer@geo-info.nl (secretaris)

