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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Op basis van haar doelstellingen heeft de Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen zich ook in het
afgelopen jaar weer ingezet voor de instandhouding van het culturele en maatschappelijke erfgoed dat
is verbonden met de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Belangrijkste wapenfeiten daarbij waren de
digitale ontsluiting via internet van het historische archief en de introductie van een eigen internetsite.
Daarnaast heeft de Stichting bijgedragen aan de uitbreiding van het watersnoodmonument.
Archief digitaal toegankelijk via internet
In het afgelopen jaren is de digitalisering van een groot deel van het historisch archief van de ABH
gereed gekomen. Conservering en digitalisering van het archief is mogelijk gemaakt in het kader van
Metamorfoze (www.metamorfoze.nl), een samenwerkingsproject van het Nationaal Archief en de
Koninklijke Bibliotheek. Het doel is het behoud van het papieren erfgoed. Het bijzondere van het
project is dat de stukken niet alleen gedigitaliseerd maar ook geconserveerd worden. Na digitalisering
hoeven de stukken nog maar zelden gehanteerd te worden en dat bevordert het behoud ervan. De
informatie wordt toegankelijk voor een groot publiek via internet. Om in aanmerking te komen voor
subsidie moet het betreffende archief en de collectie van nationaal belang zijn.
Het archief van de ABH loopt over de periode 1492-2006, beslaat ongeveer 90 meter en is redelijk
compleet. De ruggengraat bestaat enerzijds uit rekeningen, die vanaf 1521 zijn bewaard en een
aardig inzicht geven in de waterstaatkundige toestand van het gebied. Anderzijds zijn er resoluties van
ambachtsheren en notulen van de algemene vergaderingen. Uiteraard is veel te vinden over het
beheer van de ambachtsheerlijkheid, de ambachtsheren en hun rechten. Daarnaast bevat het archief
ook gegevens over het functioneren van een
uitgestrekt, modern landbouwbedrijf. In de collectie bevinden zich 4.333 beschreven archiefstukken,
waarvan 805 zijn gedigitaliseerd, een groot aantal historische kaarten en beeld- en geluidsfragmenten.
In het archief Het archief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht en is via internet te
raadplegen (www.regionaalarchiefdordrecht.nl of via Archieven.nl)
Eigen internetsite
Om meer bekendheid te geven aan het werk van de Stichting en om te voldoen aan de nieuwe
wettelijke voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) die op 1 januari 2014 van
kracht zijn geworden, is een eigen internetsite gelanceerd
(www.stichtingambachtsheerlijkheidcromstrijen.nl).
Uitbreiding watersnoodmonument
In 2003 is in het kader van de 50 jarige herdenking van de watersnoodramp een
watersnoodmonument tot stand gekomen op de hoek Schuringsedijk en Lange Boomweg. Het
monument en de ondergrond zijn eigendom van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Jaarlijks wordt
door de bewoners van de Schuringsedijk een herdenkingsplechtigheid georganiseerd bij het
monument.
Als blijvende herinnering aan de 56 slachtoffers in de ambachtsheerlijkheid, heeft de Buurtvereniging “
de Schuring” het initiatief genomen om een gedenkplaat met de namen van de slachtoffers toe te
voegen aan het monument. De Stichting heeft hieraan een financiële bijdrage van € 8.000,- verleend,
waarvan € 5.000,- is ontvangen uit particuliere giften en € 3.000,- is verstrekt uit eigen middelen van
de Stichting.
Het uitbreide monument is in bijzijn van nabestaanden en ambachtsheren onthuld op de Dag van de
Rekening op 19 juni 2013. De voorzitter van de Stichting heeft een krans gelegd bij het monument.
Dag van de Rekening
De dag van de Rekening vond plaats op 19 juni 2013. In aansluiting op de Rekening vond het
traditionele Heerendiner plaats. De ambachtsherendas werd uitgereikt aan prof. Niek Zaman, die als
notaris heeft geadviseerd bij de aanpassing van de Regelen van de Ambachtsheerlijkheid.
In overleg met de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen is besloten om de traditionele giften aan “de Kerk
en de armen” voortaan te laten verrichten door de Stichting. De jaarlijkse bijdrage door de

Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen aan de Stichting in de vaste exploitatiekosten zal met een zelfde
bedrag worden verhoogd.
Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. Er werd onder meer aandacht besteed aan
het beleidsplan 2014-2016, de begroting en financiële gang van zaken, behandeling van
subsidieaanvragen en de lopende projecten.
De bestuurssamenstelling aan het einde van het verslagjaar was als volgt:
Drs. C.J. de Bruin, voorzitter
Ing. F.J. Somsen, secretaris-penningmeester
B.J.H.S. Feilzer
J.J. Luteijn
Dr. A. Nobel
De bestuursvergaderingen zijn tevens bijgewoond door de heer ing. T.J. Bor, uitvoerend rentmeester
van de Ambachtsheerlijkheid en de heer D.A Hermans, adviseur van de Stichting.
Op eigen verzoek is het adviseurschap van de heer Hermans per 31 december 2013 beëindigd. Het
bestuur dankt de heer Hermans, die vanaf de oprichting bij de Stichting betrokken is geweest, voor
zijn grote inzet in de afgelopen jaren.

