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Jaarverslag 2021
De vereniging Historisch Genootschap Waddinxveen is op 20 april 1993 bij notariële akte opgericht en in
2016 hernieuwd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 40465737.
Leden
Eind 2021 telde de vereniging 525 leden.
Bestuur
De bestuurssamenstelling is sinds 2021 als volgt:
voorzitter
dhr. L. de Jong tot 051021 en dhr. H.C.J. de Bas vanaf 181121
vicevoorzitter
dhr. H. Revoort (vicevoorzitter)
secretaris
mw. P. Benders-Los
penningmeester dhr. A.G.M. Weijermars
leden
mw. M.A. Abels-de Jong, dhr. J. Tromp en dhr. A.A. Wiekart
bestuursadviseur dhr. A. Broer
De coronabesmetting heeft ook dit jaar weer een enorme invloed gehad op het werk van de vereniging.
Gelukkig kon het kwartaalblad wel worden uitgebracht en konden we zo toch contact houden met onze
leden. Het bestuur vergaderde dit verenigingsjaar, in verband met Covid-19, driemaal. De vergaderingen
werden door vrijwel alle bestuursleden bezocht en gehouden in de vergaderruimte van het HGW aan de
Noordkade 64d en eenmaal in een grote zaal van de Sint Victorkerk.
Huisvesting was een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda van het Historisch Genootschap.
Het pand aan de Mauritslaan wordt verbouwd en zal een eigen ruimte hebben voor zowel expositie- en
vergaderruimte als wel opslag en depot voor het HGW.
De vrijwilligersmiddag in december kon eveneens in verband met Covid helaas niet doorgegaan.
Commissies
Redactie
Er zijn in 2021 weer vier kwartaalbladen ‘Het dorp Waddinxveen’ uitgekomen.
De redactie bestaat uit de heren P.K Smit, D.-J. Thuis, K. Verlooij en A.G.M. Weijermars.
Depot- en collectiebeheer
Tussen de lockdowns door werd stevig gewerkt. Inmiddels is duidelijk, dat het pand Wereldwijd aan de
Mauritslaan wordt opgeknapt. Een van de gevolgen was, dat de ramen werden vervangen. Omdat de
bouwers ruimte nodig hadden, kregen we ene tweede lokaal ter beschikking om onze spullen neer te
zetten. Dat bleef vervolgens bij ons in gebruik. Wel is de verduistering nu weg, wat nadelig is voor de
conservering. Er hangt nu een dubbele laag gordijnen, wat beter is dan niks, maar het is behelpen. De
objectenbank is dit jaar in gebruik genomen, zodat de registratie daarvan op orde komt. Wel blijkt het gekozen systeem minder gebruiksvriendelijk dan gedacht, zodat er vertraging te verwachten valt.
De commissie bestaat uit de heren W. Benders, A. Neven, J. Tromp en B. Wiekart.
Expositie en wisselcollectie
Door corona bleef de Noordkade veel gesloten. Ook na heropening blijft het publiek weg. Een nieuwe
tentoonstelling met nieuwe objecten en vaandels bracht geen verandering. De Promenade is niet meer
beschikbaar, een alternatief kregen we niet. Wel zijn er enkele tentoonstellinkjes geweest in de bibliotheek, de laatste over de schilderwinkel Visser.
Aan de Promenade werd de expositie flink opgeknapt. De borden zijn wit geschilderd en de verlichting
De commissie bestaat uit mevrouw M.A. Abels-de Jong en de heren W. Benders, J. Tromp en B.
Wiekart.

Sponsoring
De vereniging mocht zich, mede dankzij de inzet van de heer A. Broer, ook in het jaar 2021 verheugen
op sponsoring door en giften van (plaatselijke) ondernemers en particulieren. Voor zover de sponsoren
dat wensen, staan hun namen op de achterpagina van het kwartaalblad. De bijdragen zijn bestemd voor
het fonds herhuisvesting van een toegankelijke expositieruimte.
Voorlichting en educatie
De leden H. Asscheman en W. Visser zijn in 2019 gestart met de gastles ‘Dorp onder water’ voor groepen 7/8 van verschillende Waddinxveense basisscholen. Ook vanwege de Coronaperikelen konden deze gastlessen helaas niet doorgaan.
Het voornemen van beide heren Asscheman en Visser is om zodra het weer mogelijk is gastlessen te
hervatten.
De commissie bestaat uit de heren: H. Revoort, H. Asscheman, R. Schut, D.-J. Thuis en W. Visser.
Monumentencommissie
De commissie heeft regelmatig vergaderd en het College advies gegeven. Deels via Zoom en later ook
weer live. Dit jaar kwam het aantal gemeentelijke monumenten op 34. Daarnaast zijn diverse adviezen
gegeven en zijn vergunningen gewaardeerd.
De commissie bestaat uit de heren P. Kloet, W. Vergouw en A.A. Wiekart.
Interviews
Gedurende het jaar 2021 werden de interviews van Ton Broer en Floor van Tol met de heer Jan Mulder
en de heren Sjaak en Peter Poot in het kwartaalblad geplaatst.
In september verscheen het interview van Aleid Abels met huisarts Peter van der Linde.
Corona maakte het in 2021 niet gemakkelijk interviews af te nemen, maar rekening houdende met de
quarantainemaatregelen konden er toch nieuwe interviews worden gemaakt. De heer Dirk Kaptein vertelde zijn levensverhaal aan Aleid Abels. Ook werd de heer Teun Bron door haar ondervraagd over de
spectaculaire Wielerrit Parijs-Waddinxveen, die twaalf plaatsgenoten in augustus 1977 binnen een etmaal reden.
De heer Aat Glasbeek vertelde Ton Broer en Floor van Tol over de historie van zijn bedrijf Glasbeek autoschade. Deze artikelen verschijnen in 2022 in HDW.
De commissie bestaat uit mevrouw M.A. Abels-de Jong een de heren A. Broer, F.M. van Tol en W. Visser.
Ledenwerving
In het beleidsplan is opgenomen dat het HGW wil groeien naar 650 leden.
Deze commissie heeft nog een aantal vacatures. De heer A. Broer heeft een opzet gemaakt voor de
werving van nieuwe leden, die verder uitgewerkt zal worden als het HGW beter bereikbaar is.
Lezingen
Helaas heeft ook de coronabesmetting er voor gezorgd dat er in het jaar 2021 geen lezingen of excursies konden worden georganiseerd. Wel hebben we gelukkig eindelijk onze Algemene Ledenvergadering
kunnen houden. Op 5 oktober 2021 hebben we in de grote zaal van het Cultuurhuys De Kroon de gecombineerde ledenvergaderingen over de jaren 2020 en 2021 kunnen houden. Na het huishoudelijk gedeelte van deze vergadering heeft de heer Marco Middelwijk een lezing gehouden over de Militaire aspecten van de bevrijding van Nederland gehouden.
Commissielid is de heer H. Revoort.
Straatnamencommissie
Het HGW wordt sinds 2020, in de gemeentelijke Straatnamencommissie vertegenwoordigd door de heer
J. Mulder. Het HGW heeft hierdoor een stem in het advies dat aan BenW wordt uitgebracht m.b.t. de
naamgeving van nieuwe wijken en straten in onze gemeente.
Website
Het HGW beschikt over een eigen website, beheerd door de heer A.G.M. Weijermars. De site neemt
jaarlijks in omvang toe door de groei van actuele en achtergrondinformatie over ons Genootschap.
Nel Benders-Los
Secretaris

