
 

In Memoriam Arie Gerrit Voordendag 
 

Voorzitter Oudheidkundige Vereniging “Het Land van Strijen”  1987 – 2017 

 
 

21 maart 2017 is onze voorzitter Arie Voordendag overleden. Hoewel niet onverwacht 
(Arie was al geruime tijd ziek) kwam het trieste nieuws toch als een schok. Te meer om-
dat het er in 2016 op leek dat Arie zijn ernstige ziekte had overwonnen. Het vooruitzicht 

op herstel was goed en Arie was welgemoed. Tot in december duidelijk werd dat de 
ziekte terug was gekeerd. Behandeling was niet meer mogelijk. Het zou nog een kwestie 

van maanden worden, zo deelde Arie ons mee. Uiteindelijk bleken het er drie te zijn.   
 
Arie stond aan de wieg van onze vereniging en was vanaf 1987 voorzitter. Daarnaast vormde hij 

de redactie van het verenigingsblad “De Heraut” en was hij de motor achter de digitale informa-
tietafel die in het museum staat. Tevens was Arie, namens de vereniging, lid van de Monumen-

tencommissie van de Gemeente Strijen.  
 
 

Arie vervulde het voorzitterschap op zijn eigen, unieke 
vriendelijke en bescheiden manier. Het belang van de 

vereniging en het museum stond daarbij altijd voorop. 
Arie wist op geheel eigen wijze bijzonder veel voor el-
kaar te krijgen. Mede dankzij zijn grote netwerk kon in 

1989 het eerste museum van de vereniging worden 
geopend. Jaren later werd, mede door de tomeloze 

inzet van Arie, het huidige smederijmuseum gereali-
seerd. Zijn grote enthousiasme heeft er in hoge mate 

aan bijgedragen dat het museum inmiddels een begrip 
is en niet meer valt weg te denken uit de Strijense 
dorpskern. Daar zijn wij Arie zeer dankbaar voor.  

Gesteld kan worden dat zonder Arie er geen Oudheid-
kundige Vereniging zou zijn geweest.  

  
In de zomer van 2017 zou Arie dertig jaar voorzitter 
zijn geweest. Dat was het moment waarop hij de 

voorzittershamer wilde overdragen aan een nieuwe 
generatie. Het is intens droevig dat dit niet zo heeft 

kunnen zijn. Wij zullen Arie zeer missen, maar bouwen 
voort in zijn geest met wat hij heeft achtergelaten.  
 

 
Arie werd 77 jaar oud. Het bestuur en de leden van Oudheidkundige Vereniging “Het Land van 

Strijen” wensen Arie’s vrouw, Corrie Voordendag-Smits, zijn kinderen en zijn kleinkinderen alle 
sterkte toe om dit grote gemis te dragen.  
 

 
Foto: Arie tijdens de opening van een tentoonstelling in 2004 

 


