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Het doel van de Historische Vereniging Moordrecht is kennis nemen en vastleggen van de geschiedenis van Moordrecht, Zuidplaspolder en de Oostpolder. Waar nodig zal behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en objecten van plaatselijke geschiedenis
en kunst worden gestimuleerd.
Hieronder laten wij u o.a. weten welke activiteiten de Historische Vereniging Moordrecht in 2017
heeft ondernomen om haar doelstellingen te realiseren.
Bestuur: Marijke Edel (voorzitter), Eef Oosterwijk (secretaris / redactie), Jan Rensen (penningmeester), Piet van Wageningen (Alg. lid / techniek) en Rien Kamp (Alg. lid / redactie).
Leden en bestuurlijke activiteiten
De vereniging had per 31 december 2017 ruim 510 leden. Het bestuur is 8 keer in vergadering
bijeen geweest. Ook hebben bestuursleden deelgenomen aan bijeenkomsten met diverse andere instanties, zoals: Het Streekarchief Midden Holland, de gemeente Zuidplas, de Provincie
Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Stichting Sluizen
en Stuwen, het Platform Mooi Zuidplas, het comité Open Monumentendag en de historische
zusterverenigingen uit Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle, Gouderak en Ouderkerk ad IJssel.
Activiteiten
-Een van de activiteiten voor de leden is het uitbrengen van het tijdschrift ‘Moerdregt’. In 2017
werd dit blad viermaal uitgegeven. De uitgaven lieten een variatie zien aan verhalen, oproepen,
ingezonden brieven en talrijke foto’s.
-Oudheidkamer het “Weeshuis” was ook dit jaar weer de 2e zaterdagmiddag van de maand
voor publiek geopend. Dit werd druk bezocht en de tentoonstelling over het onderwijs in Moordrecht en de touwbaan bleken een publiekstrekker.
-HVM leden hebben zich ingezet om op 18 febr. te gidsen tijdens de winterwandeling, georganiseerd door de gemeente Zuidplas door Moordrecht. Het was een groot succes.
-In maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij waren 70 leden aanwezig.
De diapresentatie werd gegeven door Jan Slingerland en Dirk Hoogerwaard met als thema”
dwars door Moordrecht”
-de Oudheidkamer is in mei bezocht door een delegatie van de historische Vereniging uit Ouderkerk aan de IJssel.. Het gezelschap van 20 personen kwam met een meer dan 100 jaar oud
vaartuig ‘’De Tijdgeest” en kreeg een rondleiding door het historische deel van Moordrecht en
onze Oudheidkamer.
- Een gezamenlijke visie op het cultureel erfgoed in Zuidplas, is door de 3 historische verenigingen in Zuidplas opgesteld en verspreid onder o.a. de politieke partijen en de gemeente
Zuidplas.
- Open monumentendag 9 september 2017.
Het programma had als thema: Boeren, burgers en buitenlui en hun begraafplaatsen. Dit, omdat
er in en rond de kerk in het verleden werd begraven en er ook nog stille getuigen van aanwezig
zijn. De Hervormde Kerk was open met een expositie over dit onderwerp en ook de Oudheidskamer was die dag geopend. Er was een mooie opkomst en ook de brochure zag er mooi uit.

- Actie behoud Oude Snelle sluis.
Na continue overleg en strijd tussen HVM, het Hoogheemraadschap en de gemeente Zuidplas,
heeft het bestuur van HHSK na onderzoek toch besloten om voornemen tot sloop van de snelle
sluis te moeten nemen. Er is hierna inde gemeenteraad een motie door CU/SGP ingediend om
de Sluis aan te wijzen als monument. Helaas is de motie net niet aangenomen, hoewel het tot
het laatste spannend was. Ook de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap (HHSK)
heeft op 29-09 besloten om met sloop in te stemmen. De historische vereniging heeft tot het bittere eind gevochten tegen de sloopplannen van het waterschap. Afbraak was namelijk helemaal niet
nodig. Voor de kosten van sloop, een kleine 9 ton, kon de Snelle Sluis namelijk ook worden geconsolideerd. Zijn we verbitterd? Nee. HVM heeft gestreden en verloren. De democratie heeft zijn werk
gedaan. Wie zijn wij om dat proces in twijfel te trekken? Verdrietig is het wel. Met de sloop van de
Snelle Sluis verliezen we immers de laatste stenen kroongetuige van misschien wel de belangrijkste
periode in de geschiedenis van de gemeente, namelijk de drooglegging van de Zuidplas; een bewonderenswaardig staaltje van vroeg 19e eeuws Nederlands watermanagementvernuft, dat tot op
de dag van vandaag zijn sporen nalaat in onze omgang met het water.
Tijd om er een streep onder te zetten. Gedane zaken nemen geen keer. Er zijn nog genoeg andere
waardevolle historische zaken die onze aandacht en inzet verdienen. Onze dank gaat uit naar onze
expert Ir. G. Jan Arends, die HVM en het hoogheemraadschap onophoudelijk op een wetenschappelijke manier van informatie heeft voorzien over de sluis. En niet te vergeten ook dank aan de meer
dan 1000 bezorgde leden en burgers die onze petitie hebben ondertekend.
-Op 8 november werd een ledenavond georganiseerd. Deze avond werd zeer goed bezocht.
Er waren zo’n 100 leden en belangstellenden aanwezig die hebben genoten van de diapresentatie “wie woonde waar”.
De werkgroepen
In 2017 hebben de werkgroepen hun activiteiten voortgezet. Diverse vrijwilligers waren in onze
Oudheidkamer bezig om de collectie te inventariseren en te beheren. Ook zorgde ze ervoor
dat de Oudheidkamer iedere 2e zaterdag van de maand werd bemand.
Ook de kunst van de St. Jozefschool had de aandacht. Bij sloop van die school heeft HVM een
beeltenis (plaquette) kunnen verwerven .
Diverse leden waren bezig met het digitaliseren van foto’s en dia’s, in ontvangst nemen van
voor de vereniging interessante stukken, inzet van de touwbaan etc.
Door leden werd op diverse informatieverzoeken ingegaan door informatie te geven over
Moordrecht en oud-Moordrecht[enaren]. Ook de HVM-Facebookpagina wordt regelmatig geraadpleegd. De Website www.historischeverenigingmoordrecht.nl wordt actueel bijgehouden en
voorzien van de laatste wetenswaardigheden
Tot slot
Het bestuur van de Historische Vereniging Moordrecht dankt hierbij met name de vrijwilligers die
zich belangeloos hebben ingezet voor de vereniging door middel van hun hulp bij de inzet van
de touwbaan, het schrijven van artikelen, het bijhouden van het fotoarchief en website, het
rondbrengen van de boekjes of hun inzet bij activiteiten. Maar ook alle reacties en uw aanwezigheid tijdens de avonden die voor u werden georganiseerd zorgen ervoor dat onze Historische
Vereniging Moordrecht een actieve vereniging kan zijn.
Op naar het 25 jarige jubileum van de HVM, dat dit najaar gevierd gaat worden.
Moordrecht, februari 2018
Namens het bestuur, Eef Oosterwijk, secretaris.

