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Nieuws

Column

Nicole Gierman

Nicole Gierman is getrouwd
met Martijn en moeder
van Sem, een meervoudig
beperkte zoon. Ze is werkzaam
als onderwijsassistent. In haar
column schrijft ze over dingen
die zij in haar dagelijkse leven
meemaakt.

Nieuw, nieuw, nieuw...
Alle eerste keren zijn spannend. Voor het eerst naar
school, voor het eerst samen in een huis wonen of
je eerste dag bij je nieuwe baan. Het afgelopen jaar
hebben wij aardig wat ‘eerste keren’ achter de rug.
Zo mocht Sem beginnen op een nieuwe dagbesteding,
kreeg Martijn de kans om zich als vervangend
leidinggevende te bewijzen en startte ik een studie.
Mooie en spannende stappen voor de toekomst.
Op weg naar mijn eerste werkdag van het nieuwe schooljaar zijn veel
jongeren weer op pad naar school. Voormalig leerlingen van groep
8 gaan op pad naar hun eerste jaar op het voorgezet onderwijs en ik
herinner me mijn eerste dag. Ooh, wat was dat eng. Toch ging ik vol trots
op mijn nieuwe fiets naar Middelharnis, eenmaal weer thuis waren er
veel indrukken om te verwerken.
Als tiener denk je dat jij de enige bent die zich op zo’n moment druk
maakt. Maar als ouder weet je wel beter. Telkens als Sem een eerste keer
beleeft, dan zijn wij minstens zo zenuwachtig en ongerust. Als puber
vond ik, net zoals alle pubers, dat mijn ouders soms wel eens te bezorgd
waren. Mijn moeder zei me dan: 'Wacht maar tot je zelf kinderen
hebt!' Dan dacht ik ‘het zal wel’. Nou mam, ik denk nog vaak aan die
opmerking.
Soms begin je ook aan iets nieuws, maar is het tevens oud en vertrouwd.
De afgelopen week ben ik bijvoorbeeld begonnen op een nieuwe
stageplaats met een oud-collega op mijn oude basisschool (de school
is wel op een nieuwe plaats gevestigd). Dit voelde veilig, vertrouwd en
zorgde voor minder spanning. Toch was die gezonde spanning aanwezig
hoor. Al ben ik volwassen, het beginnen aan iets nieuws blijft toch
spannend. Aan het eind van de dag kijk ik tevreden en vermoeid terug
naar mijn nieuwe start. Vol enthousiasme kan ik niet wachten wat dit
schooljaar weer gaat brengen.
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In Dirksland
klonk de sjofar
DIRKSLAND – In bijzijn van tientallen nabestaanden
van Joodse bewoners van Dirksland en de rest van
Goeree-Overflakkee is vrijdagochtend 4 september een
informatiebord onthuld bij de Joodse begraafplaats
in Dirksland. Wethouder Peter Feller en Margaliet
Engelsman, van wie een voorouder uit de familie
Haagens aldaar begraven is, trokken het doek, de
Dirkslandse vlag, voor het bordje weg.
Door Kees van Rixoort
De Joodse begraafplaats aan de Oosthavendijk is een vrij onbekende
plaats. Dat kwam duidelijk naar voren tijdens de dorpswandelingen die
de dorpsraad sinds 2016 organiseert. Het idee om de begraafplaats meer
op de kaart te zetten en meer aandacht te vragen voor de geschiedenis
van de Joden op Goeree-Overflakkee, kon rekenen op steun van de
dorpsraad, de gemeente en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
(NIK), dat de begraafplaats beheert.
Wat volgde was het realiseren van een informatiebord bij de toegang tot
de begraafplaats. Dat iets kleins als het onthullen van een bordje kan
uitgroeien tot iets groots, bewijst de indrukwekkende bijeenkomst van
afgelopen vrijdag. Nabestaanden van de eilandelijke Joodse gemeenschap,
die in de Tweede Wereldoorlog dramatisch ten eind kwam, waren van
heinde en verre naar Dirksland getogen om elkaar te ontmoeten, de
begraafplaats te bezoeken, de verhalen te beluisteren en te vertellen,
de onthulling bij te wonen, de sjofar te horen in de aanloop naar Joods
Nieuwjaar en een koosjere maaltijd te genieten in verenigingsgebouw De
Schakel.
Onze taak

Wethouder Peter Feller, die de kern Dirksland vanuit bestuurlijk
perspectief speciale aandacht schenkt, memoreerde in zijn toespraak de
bloeiende Joodse gemeenschap die lange tijd op Goeree-Overflakkee
woonde en geïntegreerd was in de lokale samenleving.
Vervolgens plaatste de wethouder de onthulling van het informatiebord

in het perspectief van oplaaiend
antisemitisme. “En dat is dan ook
gelijk de reden dat de onthulling
van het informatiebord bij de
Joodse begraafplaats in Dirksland
vandaag niet ongemerkt voorbij
mag gaan. Overal in Nederland
zien we dat er van alles aan gedaan
wordt om antisemitisme tegen te
gaan. Daarbij helpt het enorm als
de herinnering aan de Joden uit het
verleden levend wordt gehouden.
Educatie is het sleutelwoord. Het
is onze taak om de cultuurhistorie
van Goeree-Overflakkee te
behouden.”
Vol herinnering

Het informatiebord is bedoeld
om de Joodse begraafplaats van
Dirksland meer op de kaart te
zetten en deze vrij onbekende plek
met eigen ogen te bekijken. Peter
Feller: “Inwoners en bezoekers
zijn geïnteresseerd in het verhaal
van de kleine Flakkeese Joodse
gemeenschap. Deze begraafplaats
is een plek vol herinnering.”
Dat de onthulling is uitgegroeid
tot een ontmoeting van Joden
die een band hebben met
Goeree-Overflakkee, noemde de
wethouder “ontzettend bijzonder”,
evenals de betrokkenheid van de
bewoners van het Dirksland van
nu. “Ik heb begrepen dat er zelfs
vanuit Israël belangstelling is om
mee te leven met deze bijeenkomst
en de onthulling van dit

Firma Rumptstad centraal in
wissellijstenproject Trefpunt
STAD AAN 'T HARINGVLIET –
Het Dorpsberaad van Stad
aan ’t Haringvliet vergadert
deze maand onder meer over
een plan om op het dorp
een ploegenmonument te
plaatsen.
Dit jaar is na vele jaren de
productie van de beroemde gele
Rumptstadploegen vanwege
een overname gestopt. De firma
Rumptstad was drie generaties lang
voor Stad aan ’t Haringvliet wat de
Philipsfabrieken voor Eindhoven
en Albert Heijn voor Zaandam
betekenden. Zij zorgden op hun
hoogtepunt niet alleen voor 120
arbeidsplaatsen, maar ook voor
huisvesting en het sociale leven
op het dorp. Het is aan het dorp
of er een monument komt en zo
ja, hoe het eruit gaat zien en waar
het geplaatst gaat worden. In het
Trefpunt wordt deze maand in het

Bezoekers op de Joodse begraafplaats in Dirksland
na de onthulling (Foto: Kees van Rixoort).
informatiebord, en dat dit wordt
mogelijkheid gemaakt door een
filmverslag dat online wordt gezet.
Dat geeft aan dat de onderlinge
verbondenheid ontzettend groot
is. Heel bijzonder en waardevol.
Met het verstrijken van de jaren
gaan sommige verhalen verloren
en dreigen we feiten te vergeten.
Dit informatiebord helpt ons om
de herinnering aan de Joodse
gemeenschap in Dirksland en
op Goeree-Overflakkee levend
te houden, en dat is enorm
belangrijk.”
Het Dirkslandse initiatief past
volgens Eduard Huisman van
het NIK in het streven van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap om het Joodse
erfgoed meer zichtbaar te maken.

Drie Joodse begraafplaatsen
De Joodse gemeenschap op Goeree-Overflakkee was in de tweede helft van de negentiende eeuw het grootst.
Daarna kwam de trek naar de stad op gang.
De oudste Joodse begraafplaats op het eiland is te vinden aan de Mariadijk in Goedereede. Die is rond 1800
in onbruik geraakt toen er een kinderziekte rondwaarde op de Kop van het eiland. De Joodse begraafplaats
in Dirksland was vanaf 1812 in gebruik voor de gehele eilandelijke Joodse gemeenschap. Er zijn circa vijftig
mensen begraven. De initiatiefnemer was Abraham Bouwman, van wie een van de nazaten vrijdag 4 september in
Dirksland aanwezig was.
Vanaf 1860, toen de begraafplaats in Dirksland vol was, vonden overleden Joden hun laatste rustplaats op de
Joodse begraafplaats aan de Hoflaan in Middelharnis. Daar, in Middelharnis, waren ook de synagoge en de Joodse
school. De in 1939 voorziene uitbreiding van de Joodse begraafplaats in Middelharnis, bij de nieuwe algemene
begraafplaats aan de Rottenburgseweg, ging niet door.
De reden daarvan is het wegvoeren en vermoorden van de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.
“De ellende die de Joden heeft getroffen, zal u niet onbekend zijn”, zei Eduard Huisman van het NederlandsIsraëlitisch Kerkgenootschap vrijdag in Dirksland. Wethouder Peter Feller had het over “de misdaden en
verschrikkingen” met als gevolg “diepe wonden” voor de Joodse gemeenschap en cultuur.

Bakker Leon Pieterse stopt na 33 jaar in Goedereede
GOEDEREEDE – “Lekker,
puur, vers, luchtig en
krokant. Smikkelen en
smullen”, kwalificaties
van het brood- en
banketbakkerswerk uit
Bakkerij De Vries VOF
aan de Pieterstraat 16 in
Goedereede. Een trekpleister
in en voor de stad. Sinds
1852 er gevestigd en
daarmee van monumentale
betekenis. Maar op 19
september valt voor eigenaar
bakker Leon Pieterse (55) en
echtgenote Aafke het doek.
Door Jaap Ruizeveld

wissellijstenproject de geschiedenis van Rumptstad in beeld gebracht aan
de hand van twintig foto’s. Op de foto ziet u medeoprichter Piet van Rumpt
met de door hem ontworpen tweeschaarploeg, die in enorme aantallen is
geproduceerd en over een groot deel van de wereld verkocht is.

Wethouder Peter Feller en Margaliet Engelsman hebben
zojuist het informatiebord onthuld (Foto: Kees van Rixoort).

Het karakteristieke pandje met
inspirerende nostalgische interieur,
is verkocht. De overdracht aan de

nieuwe eigenaar is 21 september.
Welke bestemming het pand krijgt
is nog onbekend. Wat in verkoop
via de bakkerijmakelaar niet slaagde
werd door Vastgoed Livastgo snel
geregeld. Leon Pieterse heeft 33
jaar de “bakkerskar” getrokken.
Een inspirerende vakman die met
gemiddeld 4 tot 6 medewerkers de
bakkerij en de winkelverkoop in breed
gewaardeerde kring, tot ver buiten
de eilandgrenzen, runde. Hij zocht
geruime tijd naar een opvolger maar
dat lukte niet.
Het was buffelen zegt hij maar wil je
dit vak uitoefenen dan moet je er iets
voor overhebben en dat was altijd
de drive. Uiteraard vroeg op en op
tijd naar bed. Maar de inspiratie, de
tevreden klanten, de toeristen die de
stad Goedereede en bakkerswinkel
De Vries in de Pieterstraat bezochten
gaf veel voldoening. Zijn specifieke
producten Goereese krakelingen en
de Goereese torenkoek, het saffraan
krentenbrood, de brosse eierkoeken en
niet te vergeten de pepernoten die al

heel vroeg in het seizoen in de winkel
lagen, waren en zijn vermaard.
Leon en Aafke Pieterse (geboren en
getogen eilanders uit Middelharnis)
hebben in de afgelopen 33 jaar diverse
ontwikkelingen meegemaakt. Daarin
ook stevig geïnvesteerd. Er werd
uitgebreid en waar oorspronkelijk
de oven met briketten werd gestookt
kwam er een met stenen opgemetselde
gasoven. Super goed voor de
producten. Het is “de Mercedes”
onder de ovens vertelt Leon lachend.
Ja, veel veranderingen en goed
getimede moderniseringen. Bakkerij
De Vries leverde ruim 15 jaar brood
en banket aan (voorheen) de EMTEsupermarkt in Ooltgensplaat. Na
een bezoek aan Duitsland werd de
daar populaire conditorei – service
ook in de Pieterstraat in Goedereede
geïntroduceerd. Tafeltje met stoeltjes
voor de deur en met de uitnodiging
om er niet alleen een kopje koffie te
gebruiken maar ook een heerlijk hapje
uit de bakkerswinkel eraan toe te
voegen.

Aafke en Leon Pieterse in hun sfeervolle
bakkerswinkel (Foto: Jaap Ruizeveld).

