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Beste HVN-leden,
Wij hebben als vereniging de afgelopen tijd helaas weer op een zacht
Covid-pitje moeten draaien. Gelukkig kunnen we inmiddels de draad
weer oppakken en ‘open middagen’ organiseren. Met deze
Nieuwsflits informeren we U weer wat er speelt.
Bij de uitgifte van deze nieuwsflits lopen de Covidbesmettingen op tot
ongekende hoogten. Echter de Omikron variant blijkt vooralsnog veel minder ziekmakend en de
vaccins lijken hun werk prima te doen. We gaan het zien. Eind februari verschijn er ook weer een
Nieuwsbrief met interessante bijdragen van leden.
Met een vriendelijke groet,
namens het bestuur van de HVN:
Brord van Westing (voorzitter)
1. Gemeente verwerft Rijksmonument Lange Hof
Wij werden verrast door een krantenbericht waar werd gemeld dat de monumentale boerderij
Lange Hof (Gravenweg 12) door de Gemeente Zuidplas was aangekocht. Dit, met behulp van een
uitkoopregeling voor panden die onder hoogspanningslijnen staan en die volgend huidige normen
daarom niet meer geschikt zijn voor permanente
bewoning. Omdat het een Rijksmonument betreft
mag Lange Hof niet worden gesloopt en moet er een
andere bestemming komen. Wellicht zou een
sociaal-culturele bestemming voor de hand liggen.
De HVN heeft al bij de gemeente aangegeven over
het lot van Lange Hof mee te willen denken. Ook is
contact gezocht met de Belangen Vereniging
Gravenweg. We hopen dat Lange Hof, welke nog in
redelijke staat is een mooie toekomst tegemoet gaat
als ‘levend monument’ met een mooie bestemming.
2. Historisch Album Plus Wensveen.
De actie van Plus Wensveen ligt al even achter ons. De ruilmiddagen in de Oudheidkamer en de
Ringvaartkerk voorzagen in een grote behoefte. Nel Oudijk van de PCOB heeft nog een behoorlijke
verzameling stickers. U kunt de ontbrekende nummers nog naar haar mailen
(neloudijk@gmail.com) en de stickers daarna ophalen. In maart a.s. (datum volgt) wordt er nog
een ruilmiddag gepland. Ook zijn we in het bezit gekomen van een aantal blanco albums, die
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samen met een volledige set stickers voor € 20 in de Oudheidkamer wordt verkocht (wel zelf
inplakken) Mocht u nog in het bezit zijn van of kunnen komen aan een album zonder stickers wilt u
die dan afgeven in bij Nel Oudijk of bij één van de leden van het bestuur van de HVN (zie
www.hvnweb.nl).
3. Tentoonstellingen.
Tijdens de ‘open middag’
van 5 februari waren voor
het laatst de tentoonstelling
van 35 tekeningen van
(oude) diverse gebouwen
in en rond Nieuwerkerk aan
den IJssel van Henk van
den Heuvel te zien
geweest. We zullen de
tekeningen fotograferen en
opnemen in de fotobank,
die op de website van de
HVN is te raadplegen.
Iedereen die nog niet in de
gelegenheid was ze te
komen bekijken kunnen ze
via deze fotobank toch nog zien.
In de vitrine in de Batavier (koffiehoek) is nog de mini-tentoonstelling ‘Lokale Kleur’ te zien. Een
aantal digitaal ingekleurde foto’s geven een indruk van vroeger Nieuwerkerk dat we alleen ZwartWit kennen.
Op de open middag van 6 maart wordt een door Johan Knoester samengestelde tentoonstelling
geopend met een selectie uit onze schoolplatencollectie. Het betreft een dubbelexpositie.

Beneden in de stal hangen 10 aardrijkskundeplaten uit de serie ‘Nederland in woord en
beeld’ van uitgeverij Wolters. Bij elke plaat uitleg van wat er op te zien is.
Op de stalzolder hangen 20 geschiedenisplaten, steeds in groepjes van twee over een zelfde
verschijnsel of gebeurtenis. Zo hangt er als tegenhanger van de plaat van Jurres over de moord op
Floris V over dezelfde gebeurtenis de plaat van Isings. Ook hier weer, net als bij de
aardrijkskundeplaten, met toelichting. In elk tweetal platen is Isings de constante factor. In een
periode van bijna 60 jaar heeft hij meer dan 40 platen gemaakt. De andere kunstenaars vielen de
een na de ander af. Dit deel van de tentoonstelling heet dan ook ‘Isings en de anderen’
4. Nieuwe aanwinsten:
3 schoolplaten
In december en januari kwamen we in het bezit van 3 schoolplaten via Anton Sinke, de familie
Maaskant en lid Magda Vlaardingenbroek.
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Het betreft een plaat van Jetses over een kleimolen in een steenfabriek en een tafereel aan de
Utrechtse Vecht met daarin centraal het buitenpaleisje Elsenburg bij Maarssen van Isings. De plaat
van Sinke betreft de dijk bij Walcheren.

Glas in Lood tafereel
Via de familie van Reeuwijk kregen we een mooi glas-in-lood tafereeltje van oud-Nieuwerkerk.
Het krijgt een plekje voor een raam in de ontvangstruimte.

5. Zuidplas werft erfgoedspecialist
Een uitvloeisel van de alweer vorig jaar februari vastgestelde erfgoednota is het aanstellen van een
specifieke erfgoed ambtenaar welke tevens kan dienen als centraal aanspreekpunt binnen de
gemeente op dit gebied. De 3 Historische Verenigingen van Zuidplas hadden het gemis daaraan
benadrukt bij hun inbreng in de nota. Recent is een vacature opengesteld. We hopen dat dit de
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aanpak van aantal erfgoed knelpunten zal bevorderen. Ad interim is inmiddels de opsteller van de
erfgoednota Linda Driessen, parttime aangesteld om alvast een de nu nog ontbrekende
waardenkaart van het Zuidplas erfgoed te gaan werken. We zien dit met belangstelling tegemoet.

6. Geertruidahoeve
Ondanks dat de Provincie Zuid-Holland vorig jaar bijna een half miljoen euro wil(de) bijdragen aan
het herstel van Rijksmonument Geertruida Hoeve aan de 1e Tochtweg 25, lijkt er nog weinig
concrete voortgang anders dan goede intenties en een nader onderzoek naar herbestemming dat
20 weken zou duren. Gemeente Zuidplas benadrukt dat het overleg tussen projectontwikkelaar,
eigenaar, aanjager van het erfgoed en de gemeentelijke projectgroep optimaal verloopt en gericht
is op een passende herontwikkeling waarbij De Geertruidahoeve maximaal blijft behouden. Omdat
de landelijke erfgoedvereniging Heemschut deze zaak ook nauwlettend behartigt is de HVN
inmiddels lid geworden van deze vereniging welke veel impact heeft op erfgoedbeleid van
overheden.
5. Vacatures
Wij zoeken nog vrijwilligers (m/v) voor de volgende vacatures/werkzaamheden:
- het secretariaat;
- het beheer van de collectie;- tuinwerkzaamheden rond de boerderij zoals snoeien, maaien en
houtsnippers aanbrengen op de paden.
- het fotograferen van de museale objecten;
- het beheer van de digitale fotobank;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van onze vereniging B. van
Westing, email:vanwesting@hvnweb.nl.

Op onze website (www. hvnweb.nl) en de HVN-Nieuwsbrief (drie uitgaven per jaar) informeren wij
u ook uitgebreid over historische feiten en gebeurtenissen over en van Nieuwerkerk aan den IJssel
en het wel en wee van onze vereniging en de Oudheidkamer.
De eerst volgende HVN-Nieuwsbrief zal eind februari worden uitgegeven.
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