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Verslag secretariaat 2020      bijlage 2 

 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 

• J.P.M. Kruidenberg   voorzitter  

• A. Mentink    vice-voorzitter 

• J. Borman     secretaris 

• D. van Dam    ad interim penningmeester  

• E. Baars     lid 

• A. Beekhuizen    lid 

• R. Cooijmans – Ommering  lid 

• T. Zonneveld    lid 

 

Een bijzonder jaar 

Half maart adviseerden de Oranjebond en het Comité 4&5 mei Oranjeactiviteiten en 

feestelijkheden rond 75 Jaar Vrijheid te annuleren. Dit naar aanleiding van het coronavirus dat 

ernstige vormen aannam. Deze berichten plus het feit dat de vereniging op de vooravond van het 

drukproces van het programmaboekje stond, leidden ertoe dat op 18 maart een beslissing 

genomen moesten worden over de activiteiten in Leiderdorp. Besloten werd om het landelijk 

beleid te volgen: onze activiteiten te annuleren en het boekje niet uit te geven. De gemeente, 

partners, adverteerders en sponsoren werden over deze beslissing persoonlijk door het bestuur 

benaderd, waarbij veel begrip werd ontvangen voor de beslissing. We bedankten hen ook via een 

advertentie. Ook is schriftelijk met hen gecommuniceerd met de volgende tekst: 

Zowel de Bond van Oranjeverenigingen als Comité 4&5 mei hebben, na overleg met RIVM en 

regering, besloten om alle activiteiten rond Koningsdag, 4 mei en de herdenking van 75 jaar 

vrijheid, waar publiek bij betrokken is, te annuleren. Met pijn in het hart heeft de 

Oranjevereniging daarop moeten besluiten om alle herdenkingen, feesten en overige activiteiten 

die voor april en mei gepland staan, te cancelen. Dit is dus inclusief activiteiten rond 

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsfeesten. 

Het is uitermate spijtig, maar in het licht van dit moment, het enig goede besluit. 

Het bestuur beraadt zich op welke wijze eventueel later in het jaar activiteiten mogelijk zijn. 

 

Bijeenkomsten 

• De algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 3 maart 2020. 

• Het bestuur kwam in 2020 zeven keer bijeen in een reguliere vergadering die één keer online 

plaatsvond in verband met coronamaatregelen. Er vond geen evaluerende vergadering plaats 

omdat de meeste activiteiten niet konden worden uitgevoerd vanwege corona. 

• Bestuursleden vergaderden vele malen in commissieverband om de diverse activiteiten van 

het werkprogramma vorm te gaan geven. 

• Er werd enkele malen vergaderd met Drumfanfare en Marchingband Tamarco. 

• En er werd een aantal keren in de aanloop naar de activiteiten gesproken met de eigenaren 

van Brasserie Park. 

• Er is overleg geweest met organisaties die bij de vieringen ’75 Jaar Bevrijding’ betrokken 

gingen worden.  

 

Bijzondere gebeurtenissen 

In 2020 vonden de volgende bijzondere gebeurtenissen plaats: 

• Als start van de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid onthulde de burgemeester van Leiderdorp 

op 27 januari rond 20.00 uur bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Leiderdorp een 

tijdelijk lichtmonument. Die dag was het 75 jaar geleden dat concentratie- en 

vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. 

Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het 
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Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en 

innovator Daan Roosegaarde. Het kreeg de titel ‘Levenslicht’. Dit nationale lichtmonument 

bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit 

Nederland) en staat symbool voor de impact van de Holocaust. In Leiderdorp werden tijdens 

de plechtigheid 11 stenen bij het monument (van totaal 500 stenen) gelegd, daarbij werd de 

naam genoemd van Joodse Leiderdorpse slachtoffers. Voorafgaand hieraan vond een 

Lichtjestocht plaats: vanaf de Koningin Julianalaan liepen kinderen met witte lampionnen 

onder begeleiding van trommelmuziek van Tamarco naar de begraafplaats. 

De stenen van het monument zijn later in het jaar aan Rotterdam gedoneerd voor het grote 

monument.  

• Het bestuur van de Oranjevereniging werd voor diverse gebeurtenissen uitgenodigd, zoals 

voor de door corona verlate uitreiking van de koninklijke onderscheidingen op 3 juli in het 

gemeentehuis (waar ons bestuurslid Rina Cooijmans een lintje kreeg). 

• Speciale vermelding is op zijn plaats voor de gesprekken en samenwerking met Unity en het 

Leiderdorps Weekblad. In de aanloop naar 75 Jaar Vrijheid werd door hen over het 

Oranjeprogramma gecommuniceerd. Toen de activiteiten geannuleerd moesten worden, 

werkten we met hen samen. Unity heeft ook de herdenkingen 4 mei en 15 augustus, die in 

kleine kring plaatsvonden, uitgezonden zodat alle Leiderdorpers mee konden leven. 

  

Rond Koningsdag 

Dankzij gulle sponsoring van Ranzijn Leiderdorp kon de Oranjevereniging Leiderdorp 60 

voorjaarsbakjes aan bewoners en verzorgers van verpleeghuis en reactiveringscentrum 

‘Leythenrode’ aanbieden. Jaarlijks worden voorafgaand aan de Oranjemiddag de bewoners 

hierop getrakteerd. Maar met het annuleren van de festiviteiten kwam ook dit onderdeel te 

vervallen. Toen is het initiatief ontstaan om een bloemenhulde te brengen om zo bewoners en 

verzorgers een hart onder de riem te steken in een tijd waarin het coronavirus zoveel beperkingen 

en extra zorg met zich meebracht. 

 

Koningsdag 

De Oranjevereniging sloot zich voor 5 mei aan bij het idee van de ‘Woningsdag’ waarbij 

opgeroepen werd om thuis aan deze dag een feestelijk Oranjetintje te geven. Leiderdorpers werd 

gevraagd de vlag uit te steken en het huis of de straat te versieren, waarvan Unity.nu een verslag 

maakte. De liedjes die voor de Leiderdorpse aubade waren geselecteerd, werden in het 

Leiderdorps Weekblad gepubliceerd zodat thuis meezingen toch mogelijk was. Tot slot werd 

gevraagd om mee te doen met de nationale toast om 16.00 uur. 

 

4 mei 

Voor de 4 mei-herdenking was een andere vorm gekozen. Unity.nu verzorgde van 19.45 tot 

20.10 uur een uitzending zodat alle Leiderdorpers thuis de toespraak van de burgemeester, de 

kranslegging door de burgemeester en de voorzitter van de Oranjevereniging en de twee minuten 

stilte bijgewoond konden worden. Daarnaast werden Leiderdorpers opgeroepen het voor die dag 

aangepaste vlagprotocol te volgen waarbij de vlag eenmalig van zonsopgang tot zonsondergang 

halfstok mocht hangen. 

 

Herdenking bevrijding Nederlands-Indië 

Op 15 augustus is op de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp door loco-burgemeester de heer 

W. Joosten stil gestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog en alle slachtoffers 

van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Er was, vanwege 

coronabeperkende maatregelen, een korte en besloten ceremonie waarbij de loco-burgemeester 

sprak, er een minuut stilte werd gehouden en het Wilhelmus klonk. Tot slot legden de heer 

Joosten namens de gemeente Leiderdorp met mw. Cooijmans namens de Oranjevereniging een 

bloemstuk bij het monument. 

Deze plechtigheid was het sluitstuk van de activiteiten rond ’75 jaar Bevrijding’.  
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Leiderdorp, 3 januari 2021 


