Geacht Bestuur,
Ik was laatst met een groep van ANBO uit Den Haag op bezoek in de Hoeksche
Waard. In begin jaren ’80 was ik betrokken bij de Zwaluwse Heemkundekring als
voorzitter; de Vereniging heeft nu de naam gekregen van Erfgoedvereniging
Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe.
Zelden heb ik zo boeiende excursie gehad en ook zoveel gezien en gehoord. Zeker
voor de Elisabethvloed zaten de gebieden met de Groote Waard ertussen aan
elkaar vast.
Ik zal het Bestuur nog inlichten over mijn ervaring en hopelijk komen zij met een
bus richting Strijen en Strijensas.
De laatste tijd word ik geconfronteerd met Meekrap wortel; in uw museum ‘Het
Land van Strijen’ heb ik de wortels kunnen aanraken.
Al in december 1987 in ons tijdschrift De Burt, heeft toenmalige secretaris en lid
van de redactie een artikel geschreven over ‘Vervlogen culturen: De Meekrap’. Ik
heb genoten van de smederij, die actief is in uw museum. Onze Piet Marijnissen
heeft de moed gehad een boek uit te geven ‘Memoires van een dorpssmid’; 2001.
Hij is jaren dorpssmid geweest in Blauwe Sluis en Lage Zwaluwe.
Zelf heb ik wat verzameld over smederijen en bij gelegenheid wil ik een overzicht
maken. Ik begin bij de Gilden in Utrecht.
En dan Stadhouder Willem IV, die verdronken is in het Hollands Diep. Ik heb met
belangstelling kennisgenomen van de feiten en gebeurtenissen. Zelf heb ik het
boek ‘Nassau en de macht van Oranje’ De strijd van de Friese Nassau voor
erkenning van hun rechten, 1702-1747 door Dr. Marijke Bruggeman. Stadhouder
Willem IV is ook in Lage Zwaluwe geweest in het Hooghuys aan de
Nieuwlandschedijk.
De Lambertuskerk, veel mooie zaken gezien en ik ben dan ook blij dat ik het boek
heb gekocht ‘De Grote of Sint Lambertuskerk’. Ook herinneringen aan 1421.
Om te weten!
Met vriendelijke groeten,
Wim P M Van Wezel
Den Haag
T 070 350 1238
E wimvanwezel@casema.nl

