Jaarverslag 2019
Historisch Genootschap Nieuwkoop en Omgeving
Conform de statuten van het HGN treft u in dit jaarverslag aan de balans met toelichting en de
verlies- en winstrekening van 2019 (z.o.z). Hierbij tevens de begroting voor het lopende jaar 2020.
In 2019 groeide het aantal HGN-leden van 291ultimo 2018 naar 295 ultimo 2019.
In het HGN-bestuur trad begin 2019 Jan Tersteeg toe, met als primair aandachtsgebied digitale
zaken. In 2019 werd Ineke Rem in het bestuur de opvolger van Sjaak van Onna (inmiddels
verhuisd naar Woerden), die na ruim 10 jaar secretaris te zijn geweest, afscheid nam.
Het Oudheidkundig en Poldermuseum werd in 2019 bezocht door in totaal 413 bezoekers (658
personen in 2018). Daarvan kwamen 243 bezoekers in groepsverband (273 personen in 2018).
Op 2 maart ging van start de expositie Meten = Weten, samengesteld uit zeer divers
meetmateriaal uit de museumcollectie en geleende attributen van particulieren.
In vervolg op eerder gestart overleg in 2018 vond in 2019 veelvuldig overleg plaats in de
werkgroep Museumplein Nieuwkoop. Een initiatief om te onderzoeken of samenwerking op locatie
van de Zevensprong gerealiseerd kan worden in de vorm van één Museum Nieuwkoop. Daarin
zouden dan de activiteiten van de VVV worden gebundeld met de collecties van het
Oudheidkundig- en Poldermuseum, musum “Schaats en Muts” en de collectie van het
Smederijmuseum, mogelijk aangevuld met de collectie De Boer (Kom d’r In Timmermuseum). Dit
alles in één permanente presentatie in de Loopstal, met nadruk op de landschappelijke en
ambachtelijke karakteristieken van de Nieuwkoopse regio. Bij de gemeente is een aanvraag
ingediend om dit initiatief voor een termijn van 5 jaar te subsidiëren. Medio 2020 zal meer
duidelijk worden of dit gerealiseerd kan worden en of een gezamenlijk museum financieel
haalbaar te maken is.
In 2019 werd met succes een subsidieaanvraag gedaan bij het Stimuleringsfonds Rabobank en
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daardoor werd het mogelijk om Computer- en Scanapparatuur
aan te schaffen om het documentatie- en fotomateriaal in het HGN archief te digitaliseren. In de
HGN-Werkgroep Digitalisering is inmiddels met deze werkzaamheden een begin gemaakt. De
eerste resultaten zijn al zichtbaar op de nieuw gebouwde website van het Genootschap in de vorm
van een beeldbank..
.
Op 28 mei verzorgde Sander Wassing voor het HGN de lezing "Nieuwkoop en Noorden in 1801
volgens Lieve van Ollefen" in de Kaleidoskoop. Aan de hand van de gravures met uitgebreide
teksten van Van Ollefen nam hij het publiek op boeiende wijze mee in de sfeer van het 18 e
eeuwse Nieuwkoop en Noorden.
Op 15 oktober heeft Michiel Purmer een lezing gegeven over Natuurmonumenten als
erfgoedorganisatie, de cultuurhistorie van de natuurgebieden van Natuurmonumenten in
Nieuwkoop en als afsluiting een bloemlezing over de gevonden pijpenkoppen in Nieuwkoop.
Ons blad Rondom Niewecoop verscheen wederom vier maal. Opgeschikt werden wij dit jaar door
het feit dat het bedrijf Ecodrukkers (voorheen Drukkerij De Boer), 29 jaar lang onze huisdrukker, in
Nieuwkoop is gestaakt. Vooralsnog wordt de Rondom nu in ongewijzigde verschijningsvorm
gedrukt door de opvolger van Ecodrukkers: Drukkerij de Toekomst in Hilversum.
In 2019 verschenen in de Rondom artikelen van de hand van Hendrik Battjes, Bert van der
Lingen, Leendert Jansen, Bram Poot en Kees Vork, de laatste drie de vaste Rondom-redactie
vormend. Kees Vork legde na 29 jaar ultimo 2019 zijn redactiewerk neer: wij zijn hem heel veel
dank verschuldigd voor al zijn zeer veelzijdige bijdragen. Zijn vrouw Frieda stopte in zijn kielzog
met haar werkzaamheden om op zeer gewaardeerde wijze wekelijks het museuminterieur op en
top schoon te houden: dank ook Frieda!

