Verslag van de jaarvergadering en lezing over de Atlas van de
Biesbosch.
27 maart jl. hield onze vereniging alweer voor de eenentwintigste keer haar
algemene ledenvergadering. Precies zoals we van hem gewend zijn, opende
voorzitter Louis van Suijlekom om half acht deze goed bezochte bijeenkomst in de
Biesboschzaal van ‘t Trefpunt.
Het eerste agendapunt behelsde diens eigen de herverkiezing. Louis gaf aan zich
herkiesbaar te stellen voor weer een nieuwe periode. Tegenkandidaten hadden zich
niet gemeld, zodat hij bij zonder hoofdelijke stemming weer voor een periode van
tenminste vier jaar als voorzitter kan fungeren. Per acclamatie werd ook gekozen de
al enige maanden in het bestuur meewerkende Ellen de Wijs. Ellen zal zich als
penningmeester speciaal met de verenigingsfinanciën gaan bezig houden.
Daarna richtte de voorzitter een woord van dank aan het adres van de aftredende
penningmeester Gerard Beckers. Volgens Louis heeft Gerard ongeveer veertien jaar
geleden de vereniging uit een financieel diep dal gehaald en is hij ook daarna steedsals een goede schatbewaarder betaamt- netjes en accuraat met de gelden
omgegaan. Daarnaast was hij een van de oprichters en animator van de
fotowerkgroep en nam hij deel aan heel wat werkgroepen, waarvan de festiviteiten
rondom Godfried Schalcken ons nog het meest in het geheugen liggen. Met de
overhandiging van een boekenbon werd de waardering hiervoor nogmaals
uitgesproken.
Zijn opvolgster als penningmeester, Ellen de Wijs, kreeg daarop meteen de kans de
begroting van 2019 te tonen. Dat ze zich al goed had ingewerkt, bleek uit de vlotte
wijze waarop ze met al deze cijfers goochelde en de te verwachten inkomsten en
uitgaven haarfijn wist uit te leggen.
De kascontrolecommissie, bestaand uit de heren Ackermans en Braat waren zeer
tevreden over wat zij hadden aangetroffen. De vergadering ging daarop direct mee
met hun voorstel de penningmeester decharge te verlenen. De beide heren vroegen
zich nog wel af hoe het komt dat er bij de werkgroepen geen uitgaven vermeld zijn,
wordt er niets meer georganiseerd?. Bestuurslid Alice Heitling gaf aan dat er wel
degelijk activiteiten ondernomen zijn, zoals bijvoorbeeld een cursus genealogie en
dat er momenteel een vervolgcursus bezig is, maar dat die zich zelf bekostigen. Voor
volgend jaar zal dit in de jaarrekening opgenomen worden.
De heer Braat was reglementair aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Zijn
plaats wordt volgend jaar ingenomen door de heer Huijgens.
Nog voor acht uur kon de voorzitter deze vlot verlopen bijeenkomst alweer afsluiten
en de aanwezige leden gebruik gaan maken van de hen aangeboden koffie met
worstenbrood.
Ondertussen was onze spreker, de heer Wim van Wijk, gearriveerd zodat hij om
ongeveer kwart over acht voor een volle zaal met zijn lezing kon beginnen
De Historische Biesboschatlas die hij heeft samengesteld bevat 78 historische
kaarten en vertelt zo heel wat aspecten van 600 jaar Biesboschgeschiedenis. Het
zou te veel zijn om al deze kaarten te laten zien, vandaar dat er een selectie was
gemaakt.

De ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch kennen wij natuurlijk allemaal. Een
stormvloed in november 1421, de Elizabethvloed, luidde de ondergang van de Grote
of Zuid-Hollandse Waard in.
Omdat in de Middeleeuwen de cartografie nog maar in de kinderschoenen stond,
bestaat er geen nauwkeurige kaart van die Grote Waard. De kaart die daarvan is
getekend, is veel later samengesteld. Hierop zie je naar alle waarschijnlijkheid het
mondingsgebied van de Rijn en je ziet de loop van de Merwede en de Maas.
Van de binnenzee die zich vormde, bestaan wel veel nauwkeurige kaarten. De
binnenzee was rijk aan vis, met name zalm, elft en steur, en op een gegeven
moment moest er een verdeling komen van wie welk gedeelte was. De graaf van
Holland eigende zich het noordelijk deel toe en de familie Van Nassau kwam het
zuidelijk deel toe. Voorheen was de Maas de grens geweest. Vanuit Geertruidenberg
werd met lange stokken in op de grond gevoeld, zodra de grond hard werd
betekende dit dat er schelpen op de grond lagen en daar zou dan de Maas hebben
gelopen. Ten zuiden hiervan was voor de Prins van Oranje en ten noorden van deze
lijn kwam toe aan de graaf van Holland.
Vervolgens liet de spreker enkele zeer gedetailleerde kaarten zien. Waaronder
militaire topografische kaarten met randoeten er op getekend. Op een van die
randoeten was zelfs een pekton getekend. Mocht er gevaar zijn dan werd de pek
aangestoken en konden personen op andere verdedigingswerken gewaarschuwd
worden en eventueel op tijd vertrekken.
Vanaf de zeventiende eeuw zagen we bewoning vanuit het noordoosten steeds
verder de Biesbosch indringen. Enkele kaarten gaven de ligging van de boerderijen
goed weer. Op de polder Vogelenzang ook een eendenkooi met het hok voor het
kooikershondje. Duidelijk op de kaart te zien!
De spreker vergat de zuidoever niet en zoomde geregeld in op onze eigen streek. Zo
vertelde hij over de plaats Driemijlen in de Grote Waard. Volgens hem waren er drie
plaatsen Drimmelen geweest te weten Driemijlen, Oud-Drimmelen en Drimmelen.
Onze voorzitter en geschiedeniskenner van Drimmelen bij uitstek, kon op dat
moment niet nalaten hem te wijzen op het feit dat we momenteel alweer zelfs aan het
vierde Drimmelen toe zijn.
Op een kaart uit 1550 zagen wij een duiventoren getekend aan de doorgaande dijk
van Lage Zwaluwe. Merkwaardig, omdat het houden van duiven een privilege was
voor de elite. Ze dienden voor de consumptie, als koerier en voor de mest.
Wim van Wijk eindigde de lezing met een hedendaagse kaart waarop de laatste
ontwikkelingen in de Noordwaard stonden aangegeven. Hij gaf aan dat in 1421 het
land verloren ging door een watersnood en storm en dat in 2011 hetzelfde land weer
opnieuw werd prijs gegeven aan het water door de Noordwaard te creëren. Dit wel
om overstromingen elders te voorkomen.
Met een Power Pointpresentatie liet de heer Van Wijk zien hoe de Biesbosch in de
loop der eeuwen veranderd is. De verhalen die hij erbij vertelde, waren bijzonder
prettig en interessant en vonden bij de aanwezigen dan ook een goed gehoor.
Wederom een geslaagde lezing.

