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Deel 22 Van oorlog naar oorlog en andere verhalen

Op 7 november hoopt de Historische Reeks Land van Heusden en Altena op het gemeentehuis
in Werkendam het eerste exemplaar van deel 22 aan te bieden aan burgemeester Carla Breuer.
Van de veertien artikelen zijn zeven gewijd aan tijden van oorlog. Daarom kreeg dit deel de
titel  Van oorlog  naar  oorlog  en  andere  verhalen mee.  Het  eerste  artikel  is  meteen  een
voltreffer. Daarin beschrijft Johanna van Roode hoe in 1813 een eind kwam aan de Franse
overheersing en hoe de inwoners van Woudrichem en Oudendijk leden onder de inkwartiering
van de Pruisische militairen. Ze moesten zwaar werk verrichten en zonder enige vergoeding
allerlei spullen inleveren.

De Tweede Wereldoorlog levert nog steeds indrukwekkende verhalen op. Ton Lensvelt vertelt
wat inwoners uit Dussen meemaakten in die donkere tijd. Kees van Everdingen schrijft over
RAF-piloot  Shore,  die  in  maart  1941  met  zijn  vliegtuig  in  Heesbeen  is  neergestort.
Kunstschilder Kees Vos haalt herinneringen op aan de oorlog in Veen en Wijk en Aalburg.
Janny de  Heus-de  Jager  beschrijft  haar  ervaringen  in  de  Biesbosch,  zoals  de  gedwongen
evacuatie. Gerrit Verhoeven vertelt over wat hij in Giessen meemaakte, waar Duitse soldaten
zijn  ingekwartierd.  Arie  Korteweg  vond  twee  bijzondere  mappen  van  zijn  vader,  die
landbouwer was in Nieuwendijk, over gedwongen leveranties aan de Duitsers.

De  overige  zeven  verhalen  nemen  u  mee  op  reis  verder  terug  in  de  tijd,  o.a.  naar  een
raadselachtige middeleeuwse altaarsteen in Meeuwen. Gijsbert Hamoen -hij overleed op 29
juni 2013-vertelt over de Reformatie in Andel, Giessen en Rijswijk. Bert Arbouw leidt u rond
in Woudrichem. Thomas Westerhout beschrijft hoe de Nieuwe Merwede in de 19e eeuw werd
gegraven  en  Nel  van  As  vertelt  wat  een  Werkendammer  ertoe  bracht  om gastarbeider  in
Duitsland te worden. Cees de Gast vertelt over de invloed van de vrienden van Kohlbrugge in
een tijd van kerkelijke verdeeldheid en Henk Hellegers herontdekte een interessante visie op
de toekomst van het Land van Heusden en Altena uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Een
bonte verzameling verhalen uit de boeiende historie van onze regio. Deel 22 bevat ook de
signalementen van elf historische uitgaven die de laatste jaren verschenen.


