HISTORISCHE VERENIGING LEERDAM
Jaarverslag 2017 van de secretaris.
Bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2017 uit de volgende personen:
Voorzitter:
T.A. (Teunis) Blom
Secretaris:
H.(Harm) Brinks
Penningmeester:
A.A. (Abe) Drijver
Leden:
J.J.G. (Jos) Slieker
A.P.A. (Peter) van Rooden
A.E. (Annette) Blom
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de heren Van Rooden en Drijver herbenoemd.
Rooster van aftreden:
2018
T.A. Blom en A.E. Blom
2019
J.J.G. Slieker en H. Brinks
2020
A.P.A. van Rooden en A.A. Drijver
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer bij elkaar. Het sprak onder andere over de
volgende zaken:
- de algemene ledenvergadering van 5 april;
- voor- en nabespreking van het overleg met wethouder Taal;
- de financiële stand van zaken;
- ontwikkeling van het ledenbestand;
- uitgaven van de Historische Reeks Leerdam;
- de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de historische collectie van
de gemeente Leerdam;
- HIP / fotocollectie;
- ontwikkelingen rond de Joodse Begraafplaats.
Overleg met de gemeente Leerdam
Het bestuur heeft eind mei een regulier overleg gehad met de gemeente met de nieuwe
wethouder Taal.
Tijdens dit gesprek, dat van de kant van de gemeente nauwelijks voorbereid was, meldde de
wethouder, dat zowel de medewerker voor monumentenzorg als de medewerker voor
archeologie vertrokken zijn; in afwachting van het samengaan van de drie ambtelijke
organisaties van de gemeente Leerdam, Vianen en Zederik zijn deze vacatures niet vervuld.
Dat was ook de reden van de gebrekkige voorbereiding: tijdgebrek.
Daarnaast meldde de wethouder op dat moment geen (financiële) toezeggingen te willen
doen, ook in verband de mogelijke herindeling, omdat dat nieuwe financiële verplichtingen
voor de nieuwe gemeente met zich mee zou kunnen brengen.
Wel zegde hij toe in het najaar terug te komen op de lijst met wensen van de vereniging,
waarbij hij dan duidelijk wilde maken hoe met die wensen om te zullen gaan. Het enige
lichtpunt tijdens deze vergadering werd ingebracht door de voorzitter van de Vereniging, die
via zijn contacten ten stadhuize vernomen had, dat er voortgang was in het plaatsen van de
twee stenen bij de ingang van de Joodse begraafplaats.
Een gesprek in het najaar heeft, ondanks aandringen van onze kant, niet plaatsgevonden.
Het bestuur heeft zorgen over het overleg met de gemeente en met de mogelijkheid nieuwe
activiteiten te entameren. Het gaat dan onder andere om het digitaliseren van het

krantenbestand van de gemeente (vooral de Leerdammer), om het plaatsen van nieuwe
monumentenbordjes op de Leerdamse rijksmonumenten, en om het opknappen van de oude
begraafplaats en het inventariseren van de graven aldaar van ‘belangrijke’ Leerdammers.
Wellicht dat er door het samenvoegen van de drie ambtelijke organisaties weer wat meer
aandacht voor archeologie en monumentenzorg in de gemeentelijke organisatie komt, maar
het kan ook zijn dat 2018 een jaar van stilstand wordt. Hoe de positie van de HVL in de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal zijn, zullen we moeten afwachten.
Verdere contacten met derden
Op 20 februari heeft een delegatie van het bestuur het nieuwe boek in de Historische Reeks
Leerdam, Joods Leerdam, aangeboden aan burgemeester Bruinsma en wethouder Van der
Leij.
De Historische Vereniging Leerdam is vertegenwoordigd in het Historisch Overleg
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (HOAV), dat twee keer per jaar samenkomt om informatie
uit te wisselen over de activiteiten van de verschillende historische en genealogische
verenigingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Zolder Kerkstraat 18
Na overleg met de gemeente heeft het bestuur een gedeelte van de zolder van het oude
raadhuis opgeruimd. Daarbij is een grote container met rommel afgevoerd.
Daarna heeft het bestuur een groot deel van de boekencollectie daar weggehaald. Het
gedeelte dat voor de bestudering van de Leerdamse geschiedenis van belang is, heeft
bestuur overgebracht naar de kamer in het Stadskantoor, waarover de vereniging de
beschikking heeft. Een gedeelte (met een nationaal-socialistische inslag) is ter beschikking
gesteld aan de verschillende oorlogsmusea.
Lezingen
In het verslagjaar zijn twee lezingen georganiseerd, en wel:
- op 13 september: Wederdopers door Sander Wassing;
- op 22 november: Emigreren in de 17e eeuw door Martin IJzerman.
HIP-avonden in de Bibliotheek
Op 18 mei en 12 oktober organiseerden we weer avonden in de Bibliotheek. Daar tonen we
foto’s uit de Beeldbank. Op 18 mei was het thema ‘Met films en foto’s door Leerdam’ en op
12 oktober ‘Van Vlietskant naar Meent’.
Excursies
De door het bestuur georganiseerde excursie naar het Fort bij Vechten is afgelast wegens te
weinig belangstelling van de leden.

Verdere activiteiten
De vereniging heeft zich ook in 2017 weer een aantal keren aan het publiek gepresenteerd,
zoals
- op 3 en 4 mei op de verzamelbeurs in Maranatha
- op 6 mei tijdens de vrijmarkt in Leerdam;
- op 26 mei op de Schoonrewoerdse markt;
- op 2 september op de jaarmarkt in Kedichem;
- en op 9 september tijdens de ‘Open monumentendagen’.

Ledenadministratie
Overzicht van het aantal leden
per 1 januari 2017
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