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Na twee vervelende ‘coronajaren’ was 2022 gelukkig weer een jaar waarin veel activiteiten gewoon 

door konden gaan. Het virus lieten we achter ons al blijft het wel latent aanwezig in onze 

samenleving. Oppassen blijft belangrijk. In dit verslag de opsomming van de activiteiten die we in het 

verslagjaar als vereniging hebben georganiseerd. 

Oudheidkamer 

Iedere zaterdagmorgen is de Oudheidkamer open en naast een aantal vaste gasten komen er toch 

regelmatig nieuwe bezoekers. Soms voor informatie op gebied van genealogie, vaak komt men wat 

oude spullen brengen voor collectiebeheer of men komt alleen maar om een kopje koffie te drinken 

en bij te praten. De open zaterdagmorgen heeft een belangrijke contactfunctie binnen de vereniging.   

Lezingen 

In 2022 is weer een flink aantal lezingen gehouden. Een lezing over de scheepssloperijen in Hendrik- 

Ido-Ambacht, een prachtige lezing over Werf de Noord en Van der Giessen-de Noord door ons lid 

Bram Belder. Hij is momenteel bezig met een boek over de verdwenen scheepswerf. Daarnaast twee 

lezingen door Willem Jan Nederlof in Nieuw-Lekkerland. Deze gingen over de geschiedenis van 

Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. In 2023 komt er een boek uit over dit onderwerp. Alle lezingen 

werden druk bezocht. Duidelijk is dat er veel aandacht is voor de geschiedenis in ons gebied. Op de   

jaarvergadering in april gaf Arie van Dijk een lezing over bestaande en verdwenen molens in 

Alblasserdam. 

Erelidmaatschap 

Tijdens de jaarvergadering werd de heer Wim de Ruiter benoemd als erelid. Dit vanwege zijn grote 

verdiensten voor de vereniging. Naast zijn jarenlang bestuurslidmaatschap had hij ook zitting in 

diverse werkgroepen.  

Werkgroep tentoonstellingen 

Ook tijdens de coronajaren is de tentoonstellingswerkgroep doorgegaan met het organiseren van 

tentoonstellingen. Vanaf maart 2022 werd de fototentoonstelling ‘Scholen in Alblasserdam, toen en 

nu’ en vanaf september ‘Koren in Alblasserdam, toen en nu’ gehouden. 

Werkgroep Dorpsbehoud Alblasserdam 

De werkgroep dorpsbehoud heeft ook in 2022 regelmatig vergaderd. Diverse ontwikkelingen binnen 

de gemeente werden besproken. Indien nodig was er contact met de gemeente om aandacht te 

vragen voor ongewenste ontwikkelingen. Een vertegenwoordiger van de werkgroep maakt deel uit 

van de Erfgoedcommissie en houdt vandaaruit de ontwikkelingen in de gaten. Alles met het doel om 

het karakter van het dorp te behouden.   

Werkgroep Dorpsbehoud Nieuw-Lekkerland – Kinderdijk 

Deze werkgroep is in 2022 nieuw leven ingeblazen. Er is aandacht voor diverse projecten in de 

gemeente (o.a. de oude begraafplaats). Daarnaast is een lijst van mogelijke gemeentelijke monu-

menten opgesteld. Deze wordt verder ontwikkeld in samenspraak met de gemeente Molenlanden. 

 



Molen Souburgh 

Van het in 2020 ontvangen legaat van mevrouw Lies Dullemeijer-Smit werd in 2022 een project 

gestart bij molen Souburgh. Samen met de SIMAV zijn er zeven borden aangeschaft waarop de 

geschiedenis van bestaande en verdwenen molens in Alblasserdam wordt weergegeven. Op 8 

oktober (Nationale Molendag) onthulde Johan Smit, neef van mevrouw Dullemeijer, een bordje 

waarop de naam van de weg naar de molen wordt vermeld. Het is het mevrouw Dullemeijer-Smit 

pad geworden.   

Boek over de ontwikkeling van Alblasserdam 

In de afgelopen jaren heeft Barry Ouweneel in ons Kwartaalblad veel artikelen geschreven aan de 

hand van een welvaartsrapport dat na de oorlog is uitgekomen. In deze artikelen werd de 

ontwikkeling van Alblasserdam beschreven tussen 1919 en 2020. Al deze artikelen werden in 2022 

gebundeld in een boekwerk dat naar alle leden werd gestuurd. Dit werd zeer op prijs gesteld en 

regelmatig wordt er door anderen nog naar het boekje gevraagd.  Het boek werd ook overhandigd 

aan de nieuwe wethouder cultuur mevrouw Margreet de Deugd. Alle raadsleden hebben het boek 

ontvangen. 

HCM 

De zes historische verenigingen binnen Molenlanden zijn verenigd binnen het Historisch Collectief 

Molenlanden (HCM). Dit dient als aanspreekpunt voor de gemeente. Er is regelmatig overleg met de 

wethouder over de ontwikkeling van cultuur en andere zaken binnen de gemeente Molenlanden. Het 

is ook een platform voor uitwisseling van informatie tussen de verenigingen. Aandacht is er ook voor 

het behoud van meer gemeentelijke monumenten in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.  

Kwartaalblad 

Ook in 2022 werden er vier edities van het Kwartaalblad uitgebracht. Vol met verhalen over de 

geschiedenis in onze omgeving. Naast artikelen over vroeger ook nieuws over te organiseren 

activiteiten. Er komen regelmatig goede recensies op het blad en het is ons inziens een goed 

communicatiemiddel tussen de vereniging en haar leden. 

Stichting Oudheidkamer 

Een vreemd onderwerp om mee te beginnen, maar 2022 werd gekenmerkt door een energiecrisis. En 

dat ging ook aan onze vereniging niet voorbij. Een verdrievoudiging van de energiekosten was de 

prognose. Daardoor werden we gedwongen om kritisch naar mogelijke besparingen te kijken. Dit in 

overleg met onze medehuurder de Wereldwinkel. Een aantal maatregelen werd er genomen. De 

boiler werd afgezet, de Wereldwinkel en ook onze vereniging verving alle lampen door Led 

verlichting en er werd een speciale folie op de ramen bevestigd. Ook werd de thermostaat ingesteld 

op een lagere temperatuur. In overleg met de Wereldwinkel (die graag de voordeur open wil 

houden) is er een glazen pui in de hal te geplaatst. Zo proberen we de energiekosten zo laag mogelijk 

te houden. Dit in belang van de vereniging en de Wereldwinkel. 

Secretariaat 

In het verslagjaar 2022 werden door het secretariaat meer dan 360 mails ontvangen en verzonden. 

Dit betreft voornamelijk berichten die te maken hebben met bestuurlijke zaken, vergaderingen, 

agenda’s enz. Daarboven hebben we meer dan 170 mails ontvangen en verzonden met verzoeken 

om informatie waarvan men denkt dat historische verenigingen die kunnen verstrekken. Vragen over 

personen, genealogie en verzetswerk. Daarnaast verzoeken om foto’s, lesmateriaal voor de scholen 

en vele andere onderwerpen. Meestal kunnen we mensen helpen. Naast veel werk geeft het ook 

veel voldoening dat de HVWA een bron van kennis kan zijn voor de gemeenschap.  

                                                                                                                                                                                



Financiën 

Over 2022 werd een positief resultaat van 1926 euro behaald. Begroot was een negatief resultaat 

van 1.495 euro. De inkomsten over het boekjaar bedroegen 23.265 euro (4.485 euro hoger dan 

begroot). Dit grote verschil is toe te schrijven aan niet voorziene vergoedingen van de 

Erfgoedcommissie Alblasserdam en de Omgevingscommissie Molenlanden. Onze 

vertegenwoordigers in die commissies zagen af van hun vergoeding en schonken het ontvangen 

bedrag aan onze vereniging. Ook werd er een erfenis ontvangen. De kosten waren zo’n drie procent 

hoger dan in 2021. Voor de details verwijzen wij naar de financiële jaarstukken. 

Onze vereniging telt ten tijde van deze jaarvergadering 597 leden. Dit houdt in dat ons ledental al 

een aantal jaren stabiel is. In een periode waarin veel leden ons ontvallen, is dit best bijzonder. Na de 

recent gehouden succesvolle lezingen meldden zich opvallend veel nieuwe leden aan. 


