Leerdam 600 jaar Stad: een feest voor, door en met alle Leerdammers

Het feest gaat
nu beginnen!
Leerdam viert ‘Leerdam 600 jaar stad’.
Het kan u echt niet meer ontgaan. De stad is
mooi versierd en dat wordt in de loop van het
jaar alleen maar spectaculairder. Het hele jaar
herinneren we iedereen in Leerdam er aan dat
Leerdam 600 jaar geleden stadsrechten kreeg.
In 1407 om precies te zijn. Leerdam kreeg de
stadsrechten uit handen van Graaf Willem VI.
Diezelfde Graaf Willem komt in 2007 ook weer
naar Leerdam. Zijn komst luidt een jaar van
feestvieren in. Het begint allemaal op 6 januari 2007 en eindigt ergens in november met een
mooie afsluiting van het jubileumjaar.
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• De kop is eraf
Zaterdag 6 januari 2007: Graaf Willem vaart
met zijn vlot op de Linge richting Leerdam. Op
de Zuidwal omgeven door brandende fakkels
staan gasten te wachten. Zij turen over het
water in de hoop een glimp van de graaf op te
vangen. Eindelijk komt hij in zicht. Dan begint
het te sneeuwen. In combinatie met de brandende vuren bied dat een mooi schouwspel. De
stadsomroeper laat van zich horen. Iedereen
moet het weten: de hoge gast die Leerdam
nadert, komt na 600 jaar ‘inspecteren’ of de
regels van het stadsrecht in Leerdam wel voldoende worden nageleefd. Ter ere van het
hoge bezoek zijn de gasten op hun paasbest
gekleed. Dan verschijnt de boot van de graaf.
Geduldig wachten de gasten tot de graaf en
zijn gevolg aan land zijn. De Schout en
Schepenen van Leerdam heten Graaf Willem
welkom. Met de drossaard aan zijn zijde houdt
burgemeester Molkenboer een korte toespraak.
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Leerdam bestaat dit
jaar 600 Jaar
Dát is nog eens met de neus in de boter
vallen!
Je bent net burgemeester en meteen al mag
je je bezighouden met een stadsjubileum.
Er zijn er die beweren dat onze mooie stad
al 625 jaar bestaat.
Wij, Leerdammers van de 21e eeuw zeggen:
”Laat het een kwart eeuw meer zijn!
Het feest vieren we nu! In 2007 !!”.
We gedenken het feit dat Graaf Willem VI in
1407 met zijn gevolg te Leerdam aanlandde
en ons de voorrechten van stad gaf.
Een voorrecht waar we tot op de dag van
vandaag trots op zijn.
We vieren een jaar lang feest
Uitbundig en ingetogen, precies zoals de
beide kanten van Leerdam zijn.
We lopen dansend achter de harmonie aan!
En we luisteren aandachtig naar theateropvoeringen en concerten. En voor alles
hoop ik dat we het samen doen. Dat we
samen feestvieren en samen onze mooie
stad koesteren. Leerdam, een stad om van te
houden. Al 600 jaar lang.

Was getekend,

Aan enthousiasme geen gebrek
In deze eerste editie van de jubileumkrant
leest u hoeveel Leerdammers een bijdrage
leveren aan het jubileumjaar. En wie niet
actief deelneemt, is natuurlijk actief
toeschouwer bij de vele feestelijkheden.
En oh ja, het Leerdamse bedrijfsleven heeft
tot nu toe diep in de buidel getast om het
feest mede mogelijk te maken. Verderop in
deze krant hebben we ze vereerd met een
prominente plek. Dat hebben ze verdiend.
Kijk, daar word ik nou vrolijk van: een jubileumfeest van, voor en door Leerdammers!
Stad Leerdam en alle Leerdammers,
van harte gefeliciteerd!

Beatrix, Koningin der Nederlanden

Victor Molkenboer, Burgemeester.

Deze bijzondere verjaardag spreekt mij vooral
aan als draagster van de traditionele titel Gravin
van Leerdam, die bevestigt dat er vanouds een
hechte band bestaat tussen Uw stad en het Huis
van Oranje. Daarom wil ik U van harte een
succesvol en vrolijk jubileumjaar toewensen.
U viert het 600-jarig bestaan met een uitgebreid
en feestelijk programma waar alle Leerdammers
aan mee kunnen doen. Ook dat is een felicitatie
waard. Graag wens ik U allen een bijzonder
mooi jubileum toe.

Colofon
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Graag feliciteer ik U allen met dit indrukwekkende jubileum van Uw stad.

Met evenementenkalender
van het feestjaar

Kat Communicatie,
Geldermalsen
Plu, Leerdam
Photo Graffiti, Gorinchem
Mimi van Rossem
Kat Communicatie
Gemeente Leerdam
Peter Emck,
Rijksmuseum van Oudheid
26.000 exemplaren

Na het eerste officiële gedeelte begint de
nieuwjaarsreceptie. Er zijn toespraken, het eerste exemplaar van deze jubileumkrant wordt
uitgereikt aan de graaf en tot slot wordt
bekend gemaakt dat Leerdam een stadsrechtenprijs voor het beste burgerinitiatief gaat
instellen. Deze prijs wordt vanaf 2008 jaarlijks
uitgereikt aan een persoon, vereniging of organisatie die zich op een buitengewone manier
voor de stad heeft ingezet. Dan volgt de receptie en tot slot is het tijd voor het openingsfeest.
Het jubileumjaar is officieel begonnen . . !

Aan de inwoners van Leerdam

Leerdamse stadsrechten
dankzij onderhandelaar
graaf Willem
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• Stadsrechtenprijs

Koningin Beatrix
feliciteert Leerdam!

Wie is toch dat
onafscheidelijk paar in
het jubileumjaar?

Deze krant is een uitgave van de Stichting
‘Leerdam 600 jaar stad’. In 2007 viert de
gemeente Leerdam het feit dat ze in 1407
stadsrechten ontving. De krant is huis aan
huis verspreid in Leerdam, Schoonrewoerd,
Kedichem en Oosterwijk.

Verstrekken van taartpunten
Met de muziek voorop loopt het gezelschap
naar het Hofje van Mevrouw Van Aerden. De
stad laat zich van zijn feestelijke kant zien.
Overal hangen vlaggen in de kleuren van
Leerdam, er branden fakkels, er klinkt muziek
en ballonnen deinen in de wind. Bij het Hofje
aangekomen, staat de champagne op iedereen
te wachten. Dan neemt graaf Willem VI het
woord. Hij leest voor uit de oude stadsrechten
van 1407. Wat blijkt?
Op een belangrijk punt heeft Leerdam niet voldaan aan de destijds verleende privileges: het
van stadswege verstrekken van taartpunten
aan de gehele bevolking.
Burgemeester Molkenboer antwoordt dat hij
dit verzuim onmiddellijk wil goedmaken. Trotse
meesterbakkers rijden direct een enorme taart
binnen. Graaf Willem VI is tevreden; nu de taart
er is, kan aan de belofte voldaan worden.
Daarna overhandigt hij de sleutel van de stad
aan de burgemeester. Het feest kan beginnen;
de taart wordt aangesneden en uitgedeeld.
Ook toevallige passanten krijgen op straat een
stukje aangeboden.

Wie wordt de stadsomroeper
van Leerdam?
Tot ver in de vorige eeuw was de stadsomroep(st)er in menig
Nederlandse stad een vertrouwd beeld. Hij ontleende zijn
naam aan het attribuut waarmee hij de aandacht van de mensen probeerde te trekken: ratel, klepper, blik of toeter. Hij
werd dus vaak de ratelaar, de klepperaar, de blikkeslaander of
de toeteraar genoemd. Naar verluid kende Leerdam een
Klepperaar. Gedurende het jubileumjaar duikt de stadsomroeper steeds weer op.

Tweewekelijks nieuwsbulletin
in Extra Nieuws en Het Kontakt.

Leerdamse stadsomroepster Bart van Oort

Elke 14 dagen verschijnen er in Extra Nieuws
en Het Kontakt berichten over de stadsviering. Zo blijft u op de hoogte van activiteiten, evenementen en ontwikkelingen die
met de viering van ´Leerdam 600 jaar stad´ te
maken hebben.

