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Nieuwsbrief maart 2023 

1. Terugblik jaarvergadering. 

2. Ledenavond 23 maart, presentatie door Anja van der Starre over 
de Merwedegijzelaars. 

3. Ledenavond 11 mei, lezing Ad den Besten over Jan Koopmans, een 
oorlogsheld van Sliedrechtse bodem.   

4. Schenkingen. 

1. Terugblik jaarvergadering. 

Op donderdagavond 16 februari jl. wisten ruim 70 leden en een aantal 
nieuwe leden de weg naar het Griendencollege te vinden. Het was een 
gezellige ontspannen avond. Naast het financiële gedeelte was er ook een 
terugblik op het afgelopen jaar. Tevens werden Bert Nederlof en Karin 
Verschoor als nieuwe bestuursleden aan de vergadering voorgesteld. Karin 
gaat het secretariële deel voor haar rekening nemen.  

Met veel inzet en ijver heeft Ina van ’t Verlaat deze taak zeven jaar lang 
ingevuld. De uren die ze hieraan heeft besteed, zijn onbetaalbaar. Ina blijft 
lid van ons bestuur en zal de ledenadministratie op zich nemen. Ze zal 
tevens als redacteur van het Periodiek aanblijven. Ontzettend fijn dat je je 
plek binnen het bestuur blijft innemen. Het voorzitterschap is van Remco 
van de Ven overgegaan op Arie van den Herik. Ook Remco zal het bestuur 
blijven versterken. We zijn dankbaar dat we zijn kennis, inzet, connecties 
en positiviteit niet hoeven te gaan missen. Het bestuur is met de twee 
nieuwe bestuursleden erbij weer helemaal compleet. Een mooie start van 
2023.Bij deze nieuwsbrief sturen wij u ook de contributiefactuur. Het 
contributiebedrag is gelijk gebleven aan het bedrag van verleden jaa 
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2. Ledenavond 23 maart, presentatie door Anja van der Starre over 
de Merwedegijzelaars. Van aanslag naar represaille. 
Op 16 mei is het 79 jaar geleden dat er een grote vergeldingsrazzia 
plaatsvond in de dorpen Sliedrecht, Hardinxveld, Giessendam en 
Werkendam. De razzia was een reactie van de bezetter op het 
doodschieten van twee landwachters door het verzet in de Zuid-
Hollandsche Biesbosch, nabij de Helsluis. Bij de razzia zijn meer dan 500 
mannen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar opgepakt en dezelfde dag 
nog weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Ongeveer de helft werd binnen 
zeven weken vrijgelaten. De mannen die dit geluk niet hadden, werden op 
transport gesteld naar Duitsland, waar ze onder erbarmelijke 
omstandigheden in diverse kampen te werk gesteld werden. 28 Gijzelaars 
overleefden het niet. 

Anja van der Starre (55) is de jongste dochter van de inmiddels overleden 
Merwedegijzelaar Bas van der Starre uit Sliedrecht. Omdat de trieste 
geschiedenis van de Merwedegijzelaars in de vergetelheid dreigde te 
raken, richtte ze eind 2005 een digitaal monument voor de slachtoffers 
van de razzia op: www.merwedegijzelaars.nl. landelijke aandacht 
resulteerde er in 2020 mede in, dat er een fysiek monument voor de 
Merwedegijzelaars in de drie betrokken gemeenten is gekomen.  

 

 Een van de drie beelden van het drieluik Merwedegijzelaars. 

3. Ledenavond 11 mei, lezing door Ad den Besten over Jan Koopmans 
een oorlogsheld van Sliedrechtse bodem. 
Voor de pauze:  Jan Koopmans een oorlogsheld van     

    Sliedrechtse bodem. 

Na de pauze:  De geschiedenis van kaashandel den Besten. 

4. Schenkingen. 

Van Margriet  Stuij-Dekker diverse foto’s van o.a. de sloop van 
scheepswerf van Rees in 1980/1981, een familiealbum en  een 
kookboek uit 1939 voor de Vakschool voor meisjes, geschreven       
door juffrouw Schortemeijer.
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