JAARVERSLAG 2020
VAN VICEVOORZITTER TIEDE VAN BOCKEL
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden. De hele wereld werd geteisterd door het Coronavirus
dat voor een groot gedeelde bepaalde hoe het openbare leven er uitzag. Op allerlei gebieden waren
er beperkingen en het onderlinge contact tussen mensen werd zoveel mogelijk vermeden.
Daardoor werd het ook voor onze vereniging een bijzonder jaar. Geen lezingen, geen
jaarvergadering, het verenigingsgebouw zoveel mogelijk gesloten enz. enz. Bijzonder is dat er in zo’n
situatie ook allerlei creatieve oplossingen ontstaan. Gelukkig kon een aantal activiteiten wel
doorgang vinden. Het jaar 2020 was ook bijzonder door de ziekte en het overlijden van onze
voorzitter Ruud Boele. Dit had en heeft een enorme impact op onze vereniging.
In dit jaarverslag laten we een aantal hoofdlijnen van het afgelopen jaar de revue passeren. Dit
maakt duidelijk dat er, ondanks de beperkingen door Corona, door een groep actieve vrijwilligers
verschillende activiteiten zijn ontplooid.
OVERLIJDEN RUUD BOELE
Op 20 oktober 2020 overleed onze voorzitter Ruud Boele. Woorden kunnen bijna niet omschrijven
wat Ruud Boele voor onze vereniging heeft betekend. Hij was het gezicht van de vereniging naar
binnen en naar buiten. Met zijn grote kennis van de historie van de regio stimuleerde hij velen om
die kennis te delen met anderen. Dit gold zowel voor de ouderen als voor de jeugd. Hij kende enorm
veel mensen en wist hen te enthousiasmeren voor onze vereniging. Mede daardoor groeide ons
ledental naar ruim 600.
Ontroerend was zijn interview met burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam in het kader van 75
jaar bevrijding. Ruud was een graag geziene gesprekspartner bij gemeentelijke instellingen, collegaverenigingen, allerlei sociale verbanden enz. Het bijzondere was dat hij hierbij altijd zichzelf is
gebleven. Dit bezorgde onze vereniging een goede naam en mede daardoor werden we bij de meest
uiteenlopende activiteiten betrokken. De vereniging is Ruud veel dank verschuldigd. Wij zullen de
herinneringen aan hem levend houden.
VAN SECRETARIS THEO JANSEN
Ook in dit Coronajaar is er het nodige gebeurd. De HVWA heeft een secretariaat met een e-mailadres. In het afgelopen jaar werden er op dit adres meer dan 900 e-mails ontvangen die allemaal
betrekking hadden op zaken die geregeld moesten worden. De contacten tussen bestuursleden over
te nemen maatregelen, over vergaderingen, over contacten met de gemeenten, over het maken van
kwartaalbladen, over leden die hun lidmaatschap opzegden en anderen die zich juist opgaven als lid.
Daarnaast nog heel veel andere zaken die niet allemaal te benoemen zijn. Naast deze 900 e-mails
kreeg de HVWA heel veel verzoeken om informatie. Uit de vragen die gesteld werden en de
antwoorden die door ons werden gegeven kwamen nog eens 321 ontvangen/verzonden berichten
voort.
Het is interessant om te benoemen welke onderwerpen aan de orde kwamen. Diverse keren werden
gevraagd of er informatie in onze archieven aanwezig is over personen die in het verleden in ons
werkgebied hebben gewoond. Vanuit België werd door de nazaten van vluchtelingen uit de Eerste
Wereldoorlog geïnformeerd naar de geschiedenis van de vluchtelingen, die in Kinderdijk onderdak
en werk vonden. Verder vragen over de brandweer, de luchtoorlog, het bombardement in
Alblasserdam, maar ook over informatie die op websites en op borden moeten worden vermeld ten
behoeve van toerisme. Er kwamen ook aanvragen binnen voor foto’s en filmpjes ten behoeve van
herdenkingen rondom 75 jaar bevrijding en over de plaatsing van kranen en het behoud ervan. Het
laatste omdat ze zo karakteristiek zijn voor de industrie in ons gebied. Onderwerp van gesprek was
ook de Vroege Stichting met haar beroemde dokter van Nes. Tot besluit een honderdtal
verschillende vragen over personen, boeken, gebouwen, straten en nog veel meer.

Het is goed om vast te stellen dat de HVWA op vele vragen antwoorden heeft en daarmee de
leden en het hele maatschappelijke veld van dienst kan zijn. Niet alleen is de HVWA een club voor
leden die met plezier hun hobby beleven maar zij vervult ook een taak als belangrijke informatiebron.
VAN PENNINGMEESTER RIA SCHOLTEN
Ook op financieel gebied mag 2020 een bijzonder jaar worden genoemd met als enorme opsteker de
erfenis van mevrouw Lies Dullemeijer van 200.000 euro. Het boekjaar is afgesloten met een winst
van 985 euro. Hierbij komt nog de genoemde erfenis, die aan de verschillende reserves is
toegevoegd. Hierbij ingesloten ontvangt u de balans en verlies- en winstrekening over dit boekjaar.
De kascontrolecommissie zal hier binnenkort haar licht over laten schijnen.
Zoals bekend is de penningmeester ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Het was mooi
om te ervaren dat steeds meer mensen het leuk vinden om een vriendenlidmaatschap van onze
vereniging cadeau te geven. De ontvanger ontvangt na een jaar een brief met het voorstel om het
cadeaulidmaatschap om te zetten in een regulier lidmaatschap. Hierop wordt regelmatig positief
gereageerd.
PLUS BOEK
In 2020 werden we benaderd door supermarktketen Plus met het verzoek om mee te werken aan
een ‘plaatjesboek’ over Alblasserdam. Door Daan Bakker, Arie van Dijk en Barry Ouweneel werden de
foto’s verzameld en de teksten geschreven. De Plus klanten ontvingen, bij besteding van een bepaald
bedrag aan boodschappen, plaatjes die ze in een boek konden plakken. De actie werd een groot
succes. Heel veel mensen verzamelden de plaatjes. Na afloop van de actie werd er door onze
vereniging een ruilbeurs opgezet. Nico de Heus, Ad Donk, Barry Ouweneel en anderen hielpen
honderden inwoners met het completeren van hun boek, dat is uitgegroeid tot een waardevol
document. Al met al een uitstekende publiciteit voor onze verening.
LEGAAT
In 2020 werd onze vereniging verrast met een legaat van Mevrouw Lies Dullemeijer-Smit. Wij
ontvingen een bedrag van maar liefst 200.000 euro. Dit was mede te danken aan Ruud Boele, die in
de afgelopen jaren regelmatig contact heeft gehad met mevrouw Dullemeijer. Zij schonk ook een
aanzienlijk bedrag voor de aankoop van ons pand aan het Cortgene 3.
Het bestuur stelt voor om de helft van het bedrag te besteden aan de aflossing van de hypotheek die
op het pand rust. Het andere deel is bestemd voor het toekomstbestendig maken van onze
vereniging. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Investeringen op het gebied van automatisering
en digitalisering. Daarnaast is er op verzoek van mevrouw Dullemeijer overleg met de SIMAV en de
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds (die ook een legaat hebben ontvangen) om een deel van het
geld te besteden aan een gezamenlijk doel. Als vereniging zijn we dankbaar dat we door deze
financiële injectie alle ruimte hebben om te werken aan onze toekomst.

STICHTING PUBLICATIES
Binnen onze vereniging is er ook de Stichting Publicaties West-Alblasserwaard. De stichting houdt
zich bezig met de uitgave van boeken geschreven door leden van onze vereniging of door derden.
Voorwaarde is dat de inhoud betrekking heeft op dorpen in ons werkgebied. De stichting zet zich in
om dit financieel mogelijk te maken. Mooie voorbeelden zijn de uitgaven De Waard in Oorlogstijd,
Winkels en bedrijven in Nieuw Lekkerland en Alblasserdam, Schoolkampen in de Drunense Duinen en
Ambachtsherenhuis Rijkee.

In het verslagjaar hebben we Stichting Herstel Korenmolen De Regt geholpen bij het uitbrengen van
een boek over de geschiedenis van deze molen. Door Corona kon het boek niet feestelijk worden
gepresenteerd. Desondanks is de verkoop een groot succes geworden. Er was vooral belangstelling
vanuit de Nieuw-Lekkerlandse gemeenschap.
STICHTING OUDHEIDKAMER
De stichting Oudheidkamer beheert ons verenigingsgebouw aan het Cortgene 3. Door een goed
financieel beleid kon in de afgelopen jaren de hypotheek op het gebouw voor een aanzienlijk deel
worden afgelost. Door het legaat van mevrouw Dullemeijer zal er binnen enige tijd geen schuld meer
zijn. Daardoor is een goede financiële toekomst van de vereniging gewaarborgd.
Het gebouw wordt bijgehouden door een vaste groep vrijwilligers terwijl het grote werk wordt
uitbesteed. Zo is in 2020 het pand aan de buitenkant geschilderd en zijn er verschillende reparaties
verricht. De Stichting heeft jaarlijks overleg over allerlei praktische zaken met de andere huurder van
het pand, de Stichting Wereldwinkel.
KWARTAALBLAD
Ook in 2020 werd door de redactie gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de vier
Kwartaalbladen, die onze vereniging op een mooie manier op de kaart zetten. De uitgave 2020-1
stond in het teken van 75 jaar bevrijding. Op de drie publicaties van Barry Ouweneel over het
Welvaartsrapport van Alblasserdam na de oorlog werden verschillende positieve reacties ontvangen.
BEELDBANK
Veel geïnteresseerden wisten de weg te vinden naar onze Beeldbank met een schat aan foto’s van
Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland.
WERKGROEPEN
Binnen de Historische Vereniging waren ondanks Corona de vaste werkgroepen. Zij lieten zich niet
weerhouden door het Coronavirus. Voorbeelden zijn de Werkgroepen Dorpsbehoud en
Collectiebeheer. De Werkgroep Tentoonstellingen realiseerde de volgende exposities: 120 jaar Soli
Deo Gloria, 100 jaar AGA/Zuurstoffabriek, 75 jaar bevrijding en Gezondheidszorg in Alblasserdam
toen en nu. Deze werkgroepen vormen door hun activiteiten het hart van de vereniging.
Aandachtpunten voor de komende jaren is de bemensing van deze groepen. We gaan ons best doen
om ‘jongere’ leden aan te trekken.

