HISTORISCHE VERENIGING LEERDAM
Jaarverslag 2019 van de secretaris.
Bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter:
T.A. (Teunis) Blom
Secretaris:
H.(Harm) Brinks
Penningmeester:
vacature
Leden:
J.J.G. (Jos) Slieker
A.P.A. (Peter) van Rooden
A.E. (Annette) Blom
Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 april zijn de heren Slieker en Brinks
herbenoemd in het bestuur.
Rooster van aftreden:
2020
A.P.A. van Rooden
2021
T.A. Blom en A.E. Blom
2022
J.J.G. Slieker en H. Brinks
Het bestuur is in het verslagjaar 7 keer bijeen geweest. Daarbij is onder andere gesproken
over:
- voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering;
- stand van de financiële zaken;
- onderdak van de historische collectie;
- acceptatie van een gift van de Koenraad van Baren Stichting;
- voortgang opknappen oude begraafplaats aan de Lingedijk;
- uitgaven van de Historische Reeks;
- voorbereiden twee nieuwe uitgaven (75-jaar bevrijding en 40-jarig bestaan van de
vereniging).
Contacten met derden
Er is in het afgelopen jaar geen bestuurlijk contact geweest met de gemeente
Vijfheerenlanden. Vanuit de gemeentelijke organisatie is vernomen, dat een dergelijk contact
voor 2020 op de agenda staat.
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.
Op 12 maart is er een overleg geweest met vier andere organisaties die zich bezighouden
met de lokale geschiedenis in de gemeente Vijfheerenlanden, teweten: Historische
Vereniging Ameide en Tienhoven, Historische Vereniging Het Land van Brederode, Stichting
Vrienden van Historisch Meerkerk, Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop.
Besloten is alleen bijeen te komen, wanneer er bestuurlijk danwel beleidsmatig een
gezamenlijke reactie richting gemeente gewenst is.
De voorzitter en de secretaris hebben acte de presence gegeven bij de presentatie van de
beeldbank Zederik door de gemeente Vijfheerenlanden. Voorafgaand daaraan heeft de
voorzitter bij de gemeente kenbaar gemaakt, dat ook de onze vereniging een uitgebreide
beeldbank heeft, waarvan de betreffende ambtenaar niet op de hoogte was. Tijdens de
presentatie is hier door de wethouder ook kort aandacht besteed.

Historische Reeks
In het verslagjaar zijn twee boeken verschenen in de Historische Reeks. Bij het bepalen van
de aantallen te drukken boeken is het bestuur er toe overgegaan om door het hanteren van
een voorinschrijving de belangstelling voor de uitgave te peilen. De mogelijkheid van
voorinschrijving wordt bekend gemaakt via onze website, de nieuwsbrieven en via de pers.
De eerste uitgave was het rapport, dat gemaakt is naar aanleiding van het archeologisch
onderzoek naar de Schoonrewoerdse Poort. Wanneer de vereniging deze uitgave niet
mogelijk had gemaakt, was het rapport uitsluitend beschikbaar geweest voor de gemeente.
Wat in de uitgave niet vermeld wordt, is dat ons bestuurslid mevr. Blom veel tijd heeft
besteed aan het geschikt maken van het originele rapport voor publicatie.
De tweede uitgave is Begraven in Leerdam. Het belang van deze uitgave voor genealogisch
onderzoek is dat het een bron beschikbaar maakt, die op een andere manier niet meer te
raadplegen is.
Lezingen
Tijdens het verslagjaar zijn er vier lezingen georganiseerd.
Voorafgaande aan de ALV van 10 april hebben wij het boek Schoonrewoerdse Poort
gepresenteerd en heeft Michel Verspuij, destijds ambtenaar van de gemeente Leerdam en
van daaruit betrokken bij het onderzoek, verteld hoe hij ook scholen uit Leerdam betrokken
heeft bij heeft onderzoek.
Op 13 februari hield de heer Ben Veldstra een lezing over geheimzinnige tekens op de muur.
Op 11 september was de beurt aan mevrouw drs. M. Hafkamp om een lezing te houden over
het getijdenboek van Maria van Gelre.
Op 13 november vertelde Gerard Koppers over de uitvinder en schilder Jan van der Heijden,
met de nadruk op de door hem ontwikkelde brandspuit.
De lezingen zijn ook in 2019, zoals gewoonlijk, goed bezocht.
HIP-avonden in de Bibliotheek
Zoals bekend organiseren wij drie keer per jaar een avond in de bibliotheek, waar we uit de
beeldbank foto’s laten zien rond een bepaald thema. In maart was het thema ‘beroepen’, in
juni ging het over het ‘buitengebied’ en in oktober over ‘Leerdam-West’ ten zuiden van de
Tiendweg.
Ledenadministratie
Verloop van het aantal leden.
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