JAARVERSLAG 2019
HISTORISCHE VERENIGING WEST-ALBLASSERWAARD

Het bestuur bestond op 31 december 2019 uit Ruud Boele (voorzitter), Theo Jansen (secretaris), Ria
Scholten-Coomans (penningmeester), Tiede van Bockel (vicevoorzitter), Arie van Dijk, Wim de Ruiter
en Ad Donk.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 25 april. Secretaris Theo Jansen en algemeen
bestuurslid Wim de Ruiter werden herkozen. Helaas ontvielen ons in het verslagjaar 2019 de heren J.
Ros, L. Besseling, H.H.M. Mergler, J.D. Smit, A. Blom, A. Roodnat, R. de Jong, A. de Groot, J.M.H. de
Bakker, J. den Boer en H. Labrijn. Tevens moesten wij afscheid nemen van de dames M. Tuijtel-Van
Daalen en E. Steehouwer. Op 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 610. Eind 2018 telde de
vereniging 607 leden.
Met veel inzet van bestuur, werkgroepen en vrijwilligers vonden de onderstaande werkzaamheden
en activiteiten plaats:

Zaterdag 5 januari: Nieuwjaarsreceptie in de Oudheidkamer (OHK);
Woensdag 13 februari: Lezing ‘Een muur van water’ door mevrouw Teuntje de Haan;
Donderdag 21 februari: Reanimatiecursus in de OHK door de heer Frederiks;
Zaterdag 23 februari: De door Ger de Goede vervaardigde maquette van de ‘herbouw van de
sluis’ in Alblasserdam werd voor enkele weken tentoongesteld in onze Oudheidkamer;
Donderdag 14 maart: In de Ds. Joannes Beukelmanschool vertoonden wij een filmcompilatie
met beelden van Polygoon over de WOII (samengesteld door Geert Ouweneel). Daarna
maakte gids Ruud Boele een Bombardementswandeling met 60 scholieren. Hij werd daarbij
ondersteund door Martin de Jong;
Woensdag 20 maart: Lezing over waterhuishouding door Arie den Boer, met ondersteuning
van Bep van Veenendaal en Oasen;
In maart werd een groot beeldscherm in de OHK geplaatst;
Woensdag 24 april: Algemene Ledenvergadering met na de pauze een presentatie van Arie
van Dijk;
Vrijdag 26 april: Uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen; Bram Belder werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Arie van der Wiel werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau;
Zaterdag 27 april : Koningsdag met tentoonstelling ‘Brandweer Nieuw-Lekkerland’ in de van
kantine vv Nieuw-Lekkerland. De expositie was later te zien in de hal van Het Carillon en
Woonzorgcomplex ‘t Waellant;
In mei kregen wij het schilderij van Cornelis Smit in (eeuwige?) bruikleen van de gemeente
Alblasserdam. Het kreeg een prachtige plaats aan de schoorsteenmantel in de OHK;

Woensdag 1 mei: Onze modelbouwer Ger de Goede schonk het model ‘Kinderdijk’ officieel
aan onze vereniging;
Vrijdag 3 mei: Opening van de tentoonstelling ‘Romeinen’ in Bibliotheek AanZet,
samengesteld door Clement van Kooten. Hij kreeg ondersteuning van onze
Tentoonstellingscommissie in de vorm van borden en het sealen van alle foto’s;
Vrijdagavond 3 en zaterdag 4 mei: Boekenbeurs in de OHK;
Vrijdag 10 mei: Na ontvangst van de genodigden in onze OHK werd door Arend de Jong en
Arie Ooms een informatieschildje onthuld bij het gerenoveerde Hooftman-bankje in de
Polderstraat. Organisator was de Straatnamencommissie van de gemeente Alblasserdam:
Zaterdag 11 mei: Bombardementswandeling met 30 deelnemers door Alblasserdam. Ruud
Boele was gids;
Woensdag 19 juni : Vanaf deze datum konden belangstellenden op onze website inzage
krijgen in 50.000 pagina’s van weekblad ‘De Klaroen. Arie van Dijk was projectleider en Tiede
van Bockel zorgde voor sponsors;
Zaterdag 22 juni: Tuinfeest met ‘chef-kok’ Nico de Heus;
Zaterdag 22 juni de heer Jan Dirk Smit overleed na een kort ziekbed. Hij was voorzitter van
de Stichting Cultuurbezit Familie Smit. Hij nam het initiatief om 1.100
scheepsbouwtekeningen door leden van onze vereniging te laten rubriceren en scannen;
In juni renoveerde de klusploeg op grondige wijze het molenmodel van een achtkante
grondzeiler, die later een mooi plekje heeft gekregen onder de essenboom in onze tuin;
In juni presenteerde de redactie van ons kwartaalblad een ‘full colour’ uitgave die bijna
geheel gewijd was aan het relaas van de Belgische piloot Jean-Noël Vandaele en zijn vliegtuig
de Hawker Typhoon. Op 28 juni overhandigde Ruud Boele het eerste exemplaar aan
burgemeester Jaap Paans in de OHK;
Vrijdag 28 juni: Met het luisterend oor van diverse burgemeesters uit de Alblasserwaard gaf
Clement van Kooten de lezing ‘Romeinen’ in onze OHK;
Maand juli: Ons Historisch Collectief Molenlanden werkte mee aan de cursus ‘Waard om te
weten‘, die in januari 2020 in acht sessies van start is gegaan;
Maand juli /augustus: Onze klussers Wim Buitendijk en Piet Janse werkten iedere
donderdagmorgen aan een ingrijpende renovatie van het drenkelingenhuisje op de Oude
Algemene Begraafplaats aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Bas de Lange coördineerde de
werkzaamheden;
Zaterdag 28 juli : Geert en Ruud waren gids tijdens een wandeling door de WestAlblasserwaard, georganiseerd door Antilope Outlook;
Woensdag 4 september: Lezing over de neergestorte piloot Jean-Noël Vandaele in zijn
Hawker Typhoon, door Arjan Wemmers met ondersteuning van Theo Jansen;
Vrijdag 13 september: Onder auspiciën van OMD Molenlanden bezochten enkele
schoolklassen de Oude Algemene Begraafplaats, de Dorpskerk in Nieuw-Lekkerland en het
Huis Van Zessen in Alblasserdam;
Zaterdag 14 september: Open Monumentendag. In het Waardhuis in Kinderdijk werden
rondleidingen verzorgd. Daarnaast waren de gebruikelijk monumenten te bezichtigen. Bij

Korenmolen De Regt speelde en heus draaiorgel. In Alblasserdam waren er in Cultureel
CentrumLandvast enkele concerten van Soli Deo Gloria te beluisteren. Tevens kon een
bezoek worden gebracht aan de tentoonstellingen ‘120 jaar Soli Deo Gloria’ en ‘Plekken van
plezier in Alblasserdam’, Tevens was er een nostalgische kermis op het Raadhuisplein. In
Landvast draaiden de films ‘Fanfare’ van Bert Haanstra en ‘Alblasserdam in 1953/1954’;
Zaterdag 28 september: Er vond een indrukwekkende herdenking plaats die georganiseerd
werd door de projectgroep Hawker Typhoon Memorial onder bezielende leiding van de
voorzitter Peter Jan van der Giessen. Het programma bestond uit kransleggingen, een goed
bezochte herdenkingsbijeenkomst, onthullingen en een tentoonstelling. Dit alles in
aanwezigheid van dochter Chantal (1940) en haar familie en veel luchtmacht- autoriteiten
uit Engeland en België;
Woensdag 9 oktober: Lezing ‘Alblasserdam in oude notarisakten’ door Geert Ouweneel;
21 oktober: Grote schoonmaakactie in Cortgene 3 met welgemeende dank aan Barry
Ouweneel en Riet Boelaarts;
4 november: Arie den Boer schreef een artikel over de oevers van de Noord in ‘Adaptive
strategies for water heritage’. Het boek is aangeboden op Heritage International Amsterdam
Water Week. Met dank aan Geert Ouweneel , Cees van Homoet en anderen voor het gebruik
van de foto’s;
Zaterdag 30 november: Veel van onze leden bezochten de herdenkingsbijeenkomst bij het
Mission Belle Memorial langs de Lekdijk in Nieuw-lekkerland;
In de maand december realiseerde Cees van Homoet samen met zijn vriend Mark de Korte
weer twee winterlandschappen in de vitrines in de OHK, die door honderden kinderen en
ouders werden bewonderd;
Algemeen:
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Wim Deelen maakte op het terrein van IHC foto’s van de torenkraan (Hensen, 1957)
die gesloopt ging worden;
Arie van Dijk, Daan Bakker, Geert en Barry Ouweneel hebben voor de nieuwe
supermarkt Plus Van Holten namens de HVWA een prachtig boek over Alblasserdam
samengesteld met 240 foto's;
De essenboom onderging een stevige snoeibeurt;
De OHK werd veelvuldig verhuurd aan de Gemeente Alblasserdam voor
huwelijksvoltrekkingen en diverse andere ambtelijke activiteiten. Dit alles omdat het
raadhuis grondig wordt gerenoveerd. Nico de Heus fungeerde veelal als gastheer;
De werkgroep Dorpsbehoud Nieuw-Lekkerland tekende met succes bezwaar aan tegen het
kappen van enkele beeldbepalende bomen aan de Dorpslaan. Daan Bakker besteedde heel
veel tijd aan het opschonen en rubriceren van het IHC-archief in de kelder van het
monumentale kantoorpand in Kinderdijk;
In 2019 heeft onze secretaris Theo Jansen 574 mails afgehandeld, alsmede 123
berichten met verzoeken om info.
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Ruud Boele, Bert de Haan en anderen hebben zich sterk gemaakt voor een geschikte
ruimte voor collectievoorwerpen en tentoonstellingsborden van de HVWA in het
nieuwe Huis van de Samenleving;
Ida Vreeman en Ria Herkelman gaven een vervolg aan het digitaliseren van de
rouwadvertenties van het Familieberichtenarchief;
Van FN Steel hebben wij vier dozen archiefmateriaal ontvangen;
De werkgroep Dorpsbehoud Alblasserdam kwam zesmaal bijeen en onderhield goede
contacten met de betreffende ambtenaren van de Gemeente en de Erfgoedcommissie over diverse objecten en monumentale panden;
Het hele jaar door:
werd er iedere donderdagmorgen stevig geklust aan onder andere de waterafvoer,
die in samenwerking met Gemeentewerken onder het maaiveld is gelegd. Verder
werd de nodige tijd besteed aan het gebruikelijke onderhoud aan gebouw en tuin;
was de tentoonstellingscommissie Alblasserdam bijzonder actief met fraaie
exposities in Bibliotheek AanZet met als onderwerp: ‘Alblasserdam in de jaren ‘50’ en
‘175 jaar Kloos-Kinderdijk’, die op 24 mei werd geopend door mevrouw N. van der
Steen- van Drongelen. Hierbij waren tientallen oud-werknemers aanwezig. Ad Donk
was de gastheer namens de HVWA. Ook de tentoonstelling ’100 jaar Zuurstoffabriek
De Alblas’ is het noemen zeker waard;
werd er iedere woensdagmorgen gewerkt aan het opschonen, indexeren en scannen
van het papieren archief en de bibliotheek door Daan Bakker en Arie van Dijk;
werd er iedere donderdagmorgen gewerkt aan het scannen van foto’s door Jaap de
Vries en het op peil houden van onze bibliotheek door Joost Doornhein. Mijndert van
Hoorn assisteerde Jaap waar nodig;
werd onze website www.hvwa.nl zeer regelmatig bezocht, waarbij vooral de beeldbank
gelinkt werd. De site werd onderhouden door Bert de Lange, Theo Jansen en Arie van Dijk;
werden iedere donderdag- en zaterdagmorgen de jaargangen van De Klaroen doorgelopen
door Gerrit Woudenberg. Hij deed dit ten behoeve van diverse projecten. Ook ondersteunde
hij regelmatig leerlingen op MBO- en HBO- niveau bij hun onderzoek ten behoeve van hun
scripties;
werden voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren van de in ons archief aanwezige
jaargangen van De Klaroen (1945-2000). De actieve fondsenwerving heeft haar vruchten
afgeworpen in de vorm van de volgende bijdragen: € 10.000 van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, € 5.000 van de Gemeente Alblasserdam, € 4.700 van de Gemeente
Molenlanden, € 3.000 van Ondernemersfonds Alblasserdam en € 1.000 van het SSN Fonds;
werden door de werkgroep Collectiebeheer veel schenkingen in ontvangst genomen. De
vitrines werden gevuld met diverse thema’s. Ruim duizend voorwerpen zijn gerubriceerd en
gefotografeerd;
werden leden en bezoekers op de zaterdagmorgensessies met koffie verwelkomd door onze
gastvrouwen en -heren. Zij beantwoordden ook vragen van zowel jongeren als ouderen.
Onze vereniging mag zich verheugen in een gestaag toenemend aantal bezoekers;
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. Een echte topper is de foto op de
middenpagina, die wordt verzorgd door Daan Bakker en Arie van Dijk;

•
•

maakte Geert Ouweneel foto’s van alle evenementen die in het verslagjaar plaatsvonden en
door hem werden gepresenteerd tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2020;
hebben vertegenwoordigers van onze vereniging in het verslagjaar diverse vergaderingen
bezocht van onder andere het Cultureel Netwerk Alblasserdam, de Alblasserdamse
Straatnamencommissie, het Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, HANCA,
Historisch Collectief Molenlanden en de Erfgoedcommissies van Alblasserdam en
Molenwaard;

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2019 en dankt alle vrijwilligers en relaties voor
hun inzet en betrokkenheid. Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze ‘Vrienden’ en andere
sponsoren.
Alblasserdam, april 2020

