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VERSLAG VAN HET BESTUUR 

Behouden en beheren van het culturele erfgoed van  Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en zorgen dat 
een breed publiek hiervan kennis kan nemen. Aan deze doelstellingen heeft de Stichting 
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen ook in het afgelopen jaar weer inhoud gegeven. 

Digitaal archief 
In de verslagperiode is er een initiatief geweest om onze digitaal archief verder te verrijken. De 
rentmeester heeft dorpsgenoten uit Numansdorp en oud-medewerkers van de Ambachtsheerlijkheid 
Cromstrijen uitgenodigd om de foto’s van commentaar te voorzien. Wie staan er op de foto en waar 
zijn de mensen mee bezig. Het behoeft geen betoog dat dit naast veel gezelligheid ook enorm veel 
kennis heeft opgeleverd waarmee daadwerkelijk ons digitaal archief met waardevolle informatie is 
aangevuld. Ons bestuurslid de heer Arjan Nobel heeft de avond op een voortreffelijke manier begeleid 
waarvoor het bestuur hem dank zegt. 

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 er 805 zijn gedigitaliseerd. In het archief 
bevinden zich een groot aantal historische kaarten en beeld- en geluidsfragmenten.  

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, wordt de eigen internetsite jaarlijks actueel gehouden en wordt er steeds nieuwe 
informatie aan toegevoegd. (www.stichtingambachtsheerlijkheidcromstrijen.nl).  

Dag van de Rekening en traditionele giften 
De dag van de Rekening vond plaats op 21 juni 2017. In de lange rij van onze voorgangers was het 
de 525e Dag van de Rekening die gehouden is. In aansluiting op de Rekening heeft het gezelschap 
van ambachtsvrouwen en ambachtsheren zich ter voet verplaatst naar de hervormde kerk alwaar twee 
presentaties zijn gehouden. De eerste presentatie stond in het teken van de restauratie van het orgel. 
Er werd uitleg gegeven over het binnenwerk en de orgelkast dat haar oorspronkelijke kleuren 
terugkrijgt. Daaropvolgend kreeg het gezelschap Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen een toelichting op 
het projectenboek dat door architect de heer Mart Ros is samengesteld. Ros komt uit de Hoeksche 
Waard en staat bekend om zijn grote kennis over dit gebied. Bijzondere aandacht ging uit naar project 
A met de naam ‘Numansdorp, gezegd buitensluis’. 
Teneinde verschillende projecten van ‘blijvende betekenis’ te stimuleren stelde de stichting in haar 
eerdere vergadering een bedrag beschikbaar welke werd overhandigd door de voorzitter van onze 
stichting de heer Cees de Bruin. Verder stelde de voorzitter een bedrag van EUR 6.750 beschikbaar 
voor de restauratie van het orgel (de orgelkas en orgelpijp). 

Na deze bijzonder informatieve bijeenkomst vervolgde het gezelschap haar weg naar het 
Schippershuis alwaar het traditionele Heerendiner plaats vond. 

De “traditionele giften aan de kerk en de armen” door Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen werden via de 
Stichting uitbetaald. De hervormde kerk van Numansdorp ontvangt jaarlijks een structurele bijdrage. 

Bestuur 
De samenstelling van de Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen is per 29 maart 2017 veranderd. 
De heer Joop Feilzer heeft na decennia lange trouwe dienst aangegeven dat hij na rijp beraad heeft 
besloten zijn taken te willen neerleggen. Uiteraard heeft het bestuur van de Stichting het verzoek van 
de heer Feilzer aanvaard, echter met de nadrukkelijke kanttekening dat zij het zeer betreurt en hem 
voor zijn betrokkenheid, creativiteit en scherpte ontzettend willen bedanken. Op voordracht van de 
voorzitter van de Stichting is het bestuur akkoord gegaan met de benoeming van de heer Maarten van 



Dam. Het bestuur heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Er werd onder meer aandacht besteed 
aan het beleidsplan 2017-2018, de begroting en financiële gang van zaken en het toekomstige beleid 
met betrekking tot de “Giften door de ambachtsheren van Cromstrijen”. 

Op verzoek van het bestuur heeft de heer Jan Luteijn de opdracht op zich genomen vorm te geven 
over een jubileumgeschenk voor de 525e bestaansjaar van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Dit 
heeft geresulteerd in het voorstel een ‘fonds’ te creëren waaruit de Stichting meerdere projecten kan 
stimuleren. Mart Ros (architect uit de Hoeksche Waard met een grote kennis van dit gebied) heeft 
voor deze gelegenheid een projectenboek gemaakt waarin 6 ideeën met als karakteristiek dat deze 
van een ‘blijvende betekenis’ zijn. Het bestuur heeft Jan Luteijn en Mart Ros bedankt voor hun hoge 
mate van creativiteit en uiteraard hun inzet. 
Na een zorgvuldig afwegen is het bestuur akkoord gegaan met het voorstel om een bedrag van EUR 
52.500 voor verschillende projecten beschikbaar te stellen. 

Aangezien het project ‘Numansdorp, gezegd buitensluis’ op veel instemming van het bestuur kon 
rekenen, heeft het bestuur voor de realisatie van het monument een toezegging richting de 
initiatiefnemers gedaan van EUR 24.000. Deze zal in het budget 2018 worden opgenomen. 

De bestuurssamenstelling aan het einde van het verslagjaar was als volgt: 
Drs. C.J. de Bruin, voorzitter 
D. van den Oever, secretaris-penningmeester 
Drs. M.W.E. van Dam 
J.J. Luteijn 
Dr. A. Nobel 

 


