NIEUWSFLITS No 51 – JANUARI 2021
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.
* Deelname aan RABO Club Support leverde €521,28 op, dank aan wie ons kozen!

Rechts Schippersbuurtfoto uit 1991 van Karel Schuurman, toegevoegd aan de wisselexpo. Op het bord liet
het waterschap dezelfde fout maken als de gemeente in de straatnaam: Kley i.p.v. Kleij…
* Oudheidkamer-expo: ’150 jaar Mr P.D. Kleijgemaal’
De wisselexpositie ‘150 JAAR MR P.D. KLEIJGEMAAL’ sluit aan bij de eerder al opgebouwde HVC-expositie
‘150 JAAR JAN ANNE BEIJERINCKGEMAAL’. Het gaat dan samen om twee vernoemde ‘Benedengemalen’ van
die polder. De exposities blijven nu beide aanwezig tot in augustus 2021. Op 6 februari met coronaspelregels!
* Batavierexpo ‘Nieuwerkerk op de kaart’
Kaarten zijn er van vele gebieden, thema’s en dateringen. Uit particulier bezit van de HVN-secretaris, in zijn
arbeidzame leven bij Rijkswaterstaat met kaarten bezig, wordt een wisselexpositie met Nieuwerkerkse
kaarten samengesteld. Hij is uitgesteld tot na 19 januari en ook dan voorlopig ook met coronaspelregels!
* Nieuw Beleidsplan HVN 2021-2026
Primair voor de ANBI-status, maar ook voor onszelf, werd een nieuw Beleidsplan opgesteld, interessse?
http://www.hvnweb.nl/anbi/hvn-beleidsplan.pdf
* Vervolgverhaal rijksmonument Geertruidahoeve
https://gouweijsselnieuws.nl/2020/10/14/haalbaarheid-herstel-van-geertruidahoeve-wordt-onderzocht/

(www.gouweijsselnieuws.nl)
*Interesse in pijpenmerken?
Boeken en websites zijn er genoeg om een studie te doen naar de collectie kleipijpen van de HVN, wie maakt
er een studie van? Er is geen minimumleeftijd voor!
https://www.bing.com/images/search?q=pijpenmerken&form=HDRSC2&first=1&scenario=ImageBasicHover
*Interesse in: ‘Wat oorlog met mensen doet’? (doorgezonden verzoek)
Vanuit de Stichting Studiecentrum Nederlands Cultureel Erfgoed (www.stichting-snce.com) en Uitgeverij
Aspekt te Soesterberg (www.uitgeverijaspekt.nl) ben ik initiatiefnemer van een ambitieus project in het
kader van: ‘Wat oorlog met mensen doet’. Dit project is de opvolger van het grote project Nederland en

de Eerste Wereldoorlog, waarvan het resultaat is de publicatie van 15 provinciale en stadsboeken. Deze
boeken zijn alle tot stand gekomen dankzij de medewerking van zo’n 200 lokale heemkundige, historische
en erfgoedverenigingen. In totaal gaat het om 7500 pagina’s lokale geschiedenis over de Eerste
Wereldoorlog, bijeengebracht door lokale historici.
Na dit project willen wij een poging doen om vier tot nu toe landelijk onderbelichte thema’s uit lokale
geschiedenis van ons land voor het voetlicht te krijgen: de persoonlijke oorlogsverhalen van hen die te
maken hebben gehad met
• De Arbeitseinsatz, vanaf 1937 tot 1945, in de Tweede Wereldoorlog, onze (vaak gedwongen)
arbeiders in Duitsland.
• De oorlog in Nederlands-Indië, onze ‘Indiëgangers’, 1946-1949.
• De Koreaanse oorlog, onze Korea-vrijwilligers, 1950-1954.
• De oorlog in Papoea Nieuw-Guinea, onze Nieuw-Guinea-veteranen, 1950-1962.
Ons verzoek is vanuit uw archieven de door u gepubliceerde verhalen aan ons ter beschikking te stellen,
met de toestemming om ze te herpubliceren in afzonderlijke uitgaven. (De HVN bezit deze nog niet,
red. HVN.) Het doel van onze stichting is ‘kleine’ lokale en regionale geschiedenis van ons land vast te
leggen. Ook in dit project willen wij dat bereiken samen met de vele heemkundige, historische en
erfgoedinstellingen in ons land. Op deze wijze kunnen wij hun waardevolle onderzoekswerk bredere
verspreiding geven.
Per thema wordt een afzonderlijke projectgroep samengesteld, met uitsluitend vrijwilligers, zonder enige
financiële vergoeding. Ook voor de uitgever zijn dit not-for-profit projecten. Onze Stichting is erkend als
ANBI-culturele instelling.
Graag zien wij uw reacties tegemoet. Uw medewerking wordt gewaardeerd met de toezending van een
boek voor de Kring/Vereniging en de auteur(s).
Met vriendelijke groet

Henk van der Linden (stichtingsnce@gmailcom)
Voorzitter Stichting Studiecentrum Nederlands Cultureel Erfgoed

J. de Bruijn en W.C. Boudewijn ontvangen in Nieuwerkerks raadszaal het Nieuw Guinea herinneringskruis,
1963; rechts burgemeester Vogelaar; uit: Adri den Boer, Lokvogels en windvanen, 2009 (foto SAMH).

Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor een gezond 2021,
namens het bestuur van de HVN, amdboer@xs4all.nl (secretaris)

De volgende Nieuwjaarswensch van 1849 leek drie gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, ’sGravenweg en Kortenoord te hebben. (Hopenlijk ving klapwaker Gerrit Berghaan toch genoeg
met zijn papieren investering met zo’n overschatting van óók het aantal raadsleden):

