NIEUWSFLITS No 26 – DECEMBER 2016
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.
* Satire van 2016
Net zoals in 2015 mocht de HVN eenmaal ook de satirische berichtgeving halen, leuk:
http://polderpeper.nl/150-archeologen-leggen-restanten-romeinse-autohandel-bloot-ingroene-waterparel-bij-nieuwerkerk
* Wensen en verwachtingen (ook van 1956)
Graag wenst het HVN-bestuur u goede feestdagen en alvast een gelukkig 2017!
Zestig jaar geleden (eind december 1956 dus) mocht Nieuwerkerks burgemeester Jaap Vogelaar zijn
jaarlijkse terugblik plus zijn toekomstverwachtingen weer publiceren in het weekblad De IJssel- en
Lekstreek van Wegeling uit Kralingscheveer (Rotterdam, het stadsarchief daar bewaart ze goed). Dat blad
staat niet op internet en daarom vindt u die ene bijdrage hier op de volgende pagina. Op de foto werd
de bermsloot van de Kerklaan net gewijzigd in een fiets- en voetpad. Van het in de tekst genoemde
‘tweede gymnastieklokaal dat in aanbouw is’ kreeg de Oudheidkamer na de afbraak rond 2001 de eerste
steen. (Zie hieronder én kijk eens onder het afdak achter de stal!)
‘Het gemeentehuis werd verbouwd en de raadzaal kreeg een nieuwe fraaie inrichting’, aldus een andere
trotse zin. Dat was het raadhuis van 1928, dat nog tot 1988 mee zou gaan, zestig jaar dus in totaal.

* Raadhuisexpositie in leescafé in ‘Batavier’
De sloop van het volgende raadhuis van 1988 zal in 2017 voor de HVN de aanleiding zijn voor een
vitrinekast-expositie daarover in het leescafé in de Batavier. (Nú is daar de wisselexpositie ‘Iconen van de
Batavier’ nog zien. Ga kijken: het bezoek is veel minder dan bij eerdere exposities in de oude bibliotheek.)
Qua historische documentatie zij ook verwezen naar dit Nieuwerkerkse pr-filmpje van nog geen tien jaar
geleden: https://www.youtube.com/watch?v=iwznWtuBSaI
Gelden niet alleen voor politici, maar ook voor overheidsgebouwen die regels van Wim Kan: ‘Achter al het
applaus dat wij vandaag nog krijgen, wacht reeds de donk’re doos met paardenvijgen’ ? De straatnaam
Raadhuisplein blijft eraan herinneren wat in Nieuwerkerk de naam van het pand was: in Zuidplas werd
het Gemeentehuis. De HVN verwacht ook dat het kunstwerk in de hal met de bladgouden naamletters
RAADHUIS van nog de Kerklaan naar de nieuwbouw meeverhuist. Hopelijk is dat ook zo voor wat het prboekje van 1988 nog trots vermeldt: ’In de balustrade van de vide bevindt zich een waardevol
raammozaiek, afkomstig uit het oude raadhuis.’ Het raadhuis van 1988 zelf heeft als bewarenswaardigs
een eerste steen én door de raad geschonken deuren met Nieuwerkerks wapenleeuw daarin gegraveerd!
* Zilveren jubileumjaar HVN en Oudheidkamer
Bekijk op open middagen (7 januari of 4 februari) de expositie ’25 jaar Oudheidkamer en Nieuwerkerkse
iconen’. Nieuwe leden vindt het bestuur uw mooiste geschenk!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de HVN, Adri den Boer (secretaris)
..en volg de Oudheidkamer ook zo:

https://www.facebook.com/pages/Oudheidkamer-Nieuwerkerk-aan-denIJssel/794134630624979

