NIEUWSFLITS No 55 - MEI 2021
U ontvangt als lid van de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel enkele malen per jaar de HVNNieuwsbrief. Via de e-mail sturen we u daarnaast soms de HVN-Nieuwsflits, dit keer omdat we noodgedwongen nog
buiten bedrijf zijn. (Ook de Oudheidkamer kan niet worden gebruikt en verhuurd. Ook op 1 mei kon weer geen Open
Middag worden gehouden.)

* Felicitaties voor Pim van der Zalm!
HVN-lid Pim van der Zalm is ook plaatsvervangend voorzitter en sinds 2006 redacteur van het Verleden
Tijdschrift van de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Hij werd daarvoor op 26 april koninklijk
onderscheiden, terecht! De HVN feliciteert hem daar van harte mee.
* Niet meer uitgesteld: Essemolenbord in Hitland!
Een gesprek in 2019 was gecombineerd met een vervolg over het fundament van de onderste Essemolen,
sinds 2015 formeel een beeldbepalend pand! De op verzoek van het schap in 2017 geleverde plaatjes en
tekst voor een infobord op de picknickplaats waren al op de website gezet. Nader overleg liep. De nieuwe
directeur Ton Aker liet intussen een mooi ‘Essemolenbord’ maken. Dank en de HVN wordt als bron
vermeld! Vader Den Boer maakte in 1992 een fundamentfoto met dochter Marieke.

* Nog uitgesteld: Nieuwsbrief 85
HVN-nieuwsbrieven hebben als hét nieuws de lopende en komende HVN-exposities. Elk voorjaar (op 2020
na) werd u uitgenodigd voor een ledenvergadering (ALV) vóór 1 juli, wat nu ook niet kan. Daarom stellen
we de afronding, het printen en bezorgen van deze analoge Nieuwsbrief nog uit tot we wat neer weten
over versoepeling van de coronamaatregelen. (We lieten het al eerder weten.)
* Nog gesloten: 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. Wanneer deze weer te zien is, is
nog onbekend. De dames Oudijk verlengden hun uitlenen.

Zie een volgende Nieuwsflits. Het gemaal werd in 1991 vervangen en de steen herplaatst! Met de echte
naam Kleij
* Nog toekomst: Batavierexpo ‘Nieuwerkerk op de kaart’
Kaarten zijn er van vele gebieden, thema’s, talen 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. Ook deze bibliotheek-expositie is uitgesteld tot een nog onbekende datum! Zie een
volgende Nieuwsflits!
* 4 mei: ook HVN betrokken bij herdenking WOII
HVN-voorzitter Brord van Westing heeft deze keer op gemeentelijk verzoek een gedicht geschreven; het is
op film gedeclameerd door een geschiedenislerares. Het verhaal van de vader van de bij een RAFbombardement op 19 maart 1945 omgekomen Nellie Zanen van de Oudheidkamerzolder was daarbij een
uitgangspunt. (Haar na-oorlogse zus schonk de objecten daarvan ooit.)
75 jaar
Het verhaal wordt al vijf-en-zeventig jaar keer op keer verteld
Maar voor het verbrokkelt, blijven wij getuigen van het geweld
Waar Rotterdams centrum verdween van de kaart
Bleef ons dorp verwoesting en frontlinie bespaard
De oorlog om brute macht bracht vijf jaar benauwenis
Maar het licht overwon uiteindelijk de duisternis
Echter wiens oorlog het ook geweest mocht zijn
I Nieu erkerk ra ht frie dly fire og de eeste pij
Door o
e este d oor V1 s op het spoor
Gi ge op de s-Gravenweg tien levens teloor
Een vader wiens dochter hierbij werd gedood
Verwoordde in haar poëzie-album zijn zielenood
Haar li haa is ez eke , haar ziel is ij de Heer
Daar gaat ze ee ieu le e leide , gee a gst e zorge
eer
Het verhaal wordt al vijf-en-zeventig jaar keer op keer verteld
Dat wij blijven geloven in recht boven geweld.

* Wie voor 2021 de contributie nog niet betaalde …..
De minimum-contributie voor leden is in 2013 (!) vastgesteld op €17,50, en met een tweede gezinslid erbij
is die €25. De minimum-donatie voor bedrijven is €50. Het bestuur verzoekt u om deze bijdrage over te maken
op rekening NL89 RABO 0345 2942 03, onder vermelding van ‘contributie 2021’, waarvoor bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groeten, een gezondheidswens en de vraag om een e-mailadres,
namens het bestuur van de HVN, amdboer@xs4all.nl (secretaris)

