
HISTORISCHE VERENIGING LEERDAM 

Jaarverslag 2018 van de secretaris. 
 
Beleidsplan 2017 – 2020. 
Op 5 april 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering het Beleidsplan 2017-2020 
vastgesteld. In dit Beleidsplan is een aantal activiteiten geformuleerd, die bijdragen aan de 
realisatie van de doelstelling van de vereniging. Nu we op de helft van de looptijd van het 
Beleidsplan zijn legt het bestuur verantwoording af voor de afgelopen twee jaar. 
 
BEELDBANK  

Met een team van 6 vrijwilligers is er voortvarend gewerkt aan het digitaliseren van foto’s en 
documenten. Er zijn nu meer dan 11.000 foto’s digitaal beschikbaar. Met enige regelmaat 
melden zich mensen bij het HIP of bij de vereniging om informatie te verschaffen over de 
ingescande foto’s. 
In 2018 heeft het bestuur onderzocht of ook de aanwezige films gedigitaliseerd kunnen 
worden, waarbij vooral gekeken is naar de kwaliteit van het eindresultaat. Tijdens de HIP-
avond van 18 oktober 2018 heeft Jos Slieker een voorbeeld hiervan laten zien (beelden van 
het bezoek van prinses Margriet aan de 25ste Glasstadmars). Het bestuur beraadt zich op de 
mogelijkheid om meer films te digitaliseren. De uitkomst van dit beraad zal vooral afhangen 
van het antwoord op de vraag of digitaliseren ook realistisch is gezien de daaraan verbonden 
hoge kosten. 
De ingescande en nog in te scannen foto’s zijn opgeborgen in kasten, die de gemeente ter 
beschikking van de vereniging heeft gesteld. Eind 2018 werden wij geconfronteerd met het 
bericht, dat de gemeente de ruimte zelf weer nodig had, dat de politie de ruimte nodig had, 
dat de gemeente geen plek meer had voor de kasten, dat de kasten nu op een plek staan 
waar de vrijwillegers niet direct toegang toe hebben: dit soort berichten leidt tot onrust onder 
de vrijwilligers en tot onzekerheid bij het bestuur over de toekomstige beschikbaarheid van 
ons materiaal. 
 
PUBLICATIES 

Het verenigingsorgaan heeft een vernieuwde vormgeving gekregen en verschijnt twee keer 
per jaar. Het blad heeft standaard 32 pagina’s (inclusief omslag). De vormgeving wordt 
verzorgd door mevrouw Annette Blom. Zij levert dit digitaal aan bij de drukker BladNL, die 
niet alleen zorg draagt voor het drukken, maar ook voor de verzending. In een enkel geval 
worden er – uiteraard tegen meerkosten – meer pagina’s aangeleverd, zoals gebeurd is bij 
de uitgave van juni 2018. 
In september 2018 hebben wij het boek “Oosterwijk. Zicht op een dorp” uitgegeven. Om zicht 
te krijgen op de belangstelling konden mensen bij voorintekening aangeven of ze één of 
meerdere exemplaren wilden hebben. Dit heeft er in geresulteerd, dat het boek inmiddels 
geheel uitverkocht is.  
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een uitgave van het archeologisch rapport over de 
Schoonrewoerdse Poort. Deze volgt in 2019. 
 
LEZINGEN 

In 2017 zijn twee lezingen gehouden en in 2018 vier, en wel: 
op 14 februari: Nico van der Feest en Dion Hagens over de Schoonrewoerdse Poort; 
op 11 april tijdens de ALV: Peter van Rooden over de Conscriptie in de Napoleontische tijd; 
op 12 september: Dick Haagsman over een familie in 17de eeuws Leerdam; 
op 14 november: Peter van der Krogt over de Kartering van Nederland. 
De lezingen worden goed bezocht door leden en niet-leden en hebben meestal een hoge 
kwaliteit. 
Naar aanleiding van de ervaring in februari heeft het bestuur besloten een eigen beamer aan 
te schaffen, zodat er bij iedere lezing een lap-top en een beamer aanwezig zijn. 
 
HIP 



Het Historisch Informatie Punt (HIP) is ook het afgelopen jaar weer elke donderdagochtend – 
met uitzondering van de vakantieperioden - bemenst geweest.  
 
HIP-PRESENTATIES 

Drie keer per jaar geeft de vereniging een presentatie van foto’s die in de Beeldbank te 
vinden zijn. Dit gebeurt aan de hand van een thema. In 2018 zijn de thema’s belicht: 
vrouwen in Leerdam (op 8 maart), kerken in Leerdam en het Koninklijk huis en Leerdam. 
 
EXCURSIES 

Bij gebrek aan belangstelling van de leden zijn er geen excursies georganiseerd. 
 
LESBRIEF ONDERWIJS 

De vereniging heeft een adviserende rol bij de ontwikkeling van een lesbrief voor het 
onderwijs. Vanuit de gemeente is de stichting Samen Doen de trekker van dit project. 
 
MONUMENTEN 

De gemeente heeft het op zich genomen twee zuilen te plaatsten bij de ingang van de 
joodse begraafplaats. Op deze zuilen zullen twee dekstenen geplaatst worden, die afkomstig 
zijn van de oude joodse begraafplaats. Daarbij zal er een informatiebord neergezet worden. 
Op verzoek van de gemeente heeft het bestuur een inventarisatie gemaakt van de 
belangrijke grafmonumenten op de Oude Begraafplaats aan de Lingedijk. Ook is er een 
kostenberekening gevraagd aan Harvas bv voor het herstel van de monumenten, zodat de 
teksten weer te lezen zullen zijn. Op basis van deze inventarisatie en kostenberekening heeft 
het bestuur aan de gemeente een voorstel gedaan om in ieder geval een begin te maken 
met het herstel. 
Tijdens ons laatste overleg met de gemeente heeft de wethouder aangegeven, dat zij 
opdracht vertrekt hebben om de laatste geschilderde muurreclame – op het pand hoek 
Markt/Hoogstraat – op te knappen. 
 
BIBLIOTHEEK 

De vereniging heeft nog steeds geen geschikte ruimte gevonden waar de bibliotheek van de 
vereniging ontsloten kan worden voor het publiek. 
 
SAMENWERKING 

Vanuit de Historische Vereniging Lexmond en Hei- en Boeicop zal het initiatief genomen 
worden om te komen tot een overleg van de historische verenigingen in de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond op 1 januari 2018 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 maakte de heer Drijver bekend niet langer deel te 
zullen uitmaken van het bestuur, waardoor er een vacature is ontstaan voor de functie van 
penningmeester. De vergadering keurde goed, dat de heer Brinks deze functie tijdelijk over 
zal nemen. 
De heer Blom en mevrouw Blom zijn herbenoemd. 
 
Rooster van aftreden: 
2019   J.J.G. Slieker en H. Brinks 
2020   A.P.A. van Rooden 
2021   T.A. Blom en A.E. Blom 



 
Het bestuur is in het verslagjaar 7 keer bijeen geweest. 
 
Ledenvergadering 
In 2018 zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. De eerste is uitgeschreven 
op 13 maart met als enige agendapunt een wijziging van de statuten van de vereniging. 
Aangezien het quotum van het noodzakelijke aantal aanwezige leden niet gehaald werd, 
moest er binnen een maand een nieuwe vergadering uitgeschreven worden, met onder 
andere het zelfde onderwerp. Op 11 april  was er slechts een meerderheid van de 
aanwezige leden nodig, die instemmen met het voorstel, teneinde een rechtsgeldige 
statutenwijziging te verkrijgen. 
 
Overige activiteiten 
De vereniging heeft zich weer gepresenteerd op de Schoonrewoerdse markt en op de 
jaarmarkt in Kedichem. 
De vereniging is benaderd door LOGOS (vereniging voor christelijk onderwijs) met de vraag 
of wij belangstelling hebben voor het Leerdamse gedeelte van hun archief. Tijdens een 
bijeenkomst in Sliedrecht hebben de heren Blom en Brinks aangegeven, dat er bij onze 
vereniging weinig gelegenheid is om archieven te raadplegen. Het zou daarom beter zijn het 
archief onder te brengen bij het Regionaal Archief in Gorinchem, waartoe besloten is. 
 
Ledenadministratie 
Verloop van het aantal leden. 
 
Per 1 januari 2018  190 
bedankt  -     5 
geschrapt  -     7 
overleden  -     3 
nieuwe leden  +     3 
 
per 31 december 2018 178. 
 
 
 


