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Oudewater, begin februari 2021
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

HET NIEUWS VAN BEGIN MAART 2021
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4 Contributie
Gezondheid
Het duurt wel heel erg lang hè?
En het enige wat ik hier kan schrijven is precies hetzelfde als vorige maand en de maand
ervoor en de maand daar weer voor en . . .
Nou, toch is er wel een beetje vooruitgang: er komt een vaccinatie opgang en met de eerste
krokus is ook een milde verwachting uit de aarde opgekomen dat het wellicht toch iets
vooruit zal gaan.
En, zoals al vaker gezegd, we hopen toch dat u allemaal zo gezond bent als maar enigszins
mogelijk is.
Dat is nog steeds [en eigenlijk altijd] belangrijker dan de Geschiedkundige Vereniging.
Wij hopen dat u het allemaal een beetje volhoudt: dat wachten op betere tijden.
Het is ook maar een heel schrale troost, denk ik, het besef dat wij nu deel uit maken van een
heel bijzonder stukje toekomstige geschiedenis.

Terugblik en vooruitblik
Herinnert u zich deze nog? Dit bericht is precies één heel jaar oud:
“Donderdag 12 maart (2020 dus)
Lezing van de heer Peter Schippers over “Klokken door de eeuwen heen”. Na de lezing houdt onze
vereniging de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De avond wordt gehouden in het Stadhuis. Wie
gebruik wil maken van de traplift, wordt vriendelijk gevraagd een beetje bijtijds naar boven te komen.
De traplift is wel zeer nuttig en comfortabel, maar niet erg snel”.

Deze maart 2021 zal er nog geen lezingavond zijn.
Deze maart 2020 zal er geen Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2020.
Over de vorm en tijdstip van onze bestuurlijke verantwoording over het afgelopen jaar
beraden w eons nog. De eerste stap zal zijn de publicatie van de jaarstukken op de website.
Oeps, dat brengt mij op een bijzonder, nu volgend, bericht.
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Website
Binnen het bestuur van onze vereniging is al een tijdje een ‘werkgroep digitaliteit’ actief.
En een van de resultaten van de activiteiten van deze groep is een totaal vernieuwde
website.
En deze gaat ‘vandaag’, dat is 27 februari 2021 de lucht in.
Komt dat zien.
Of beter:
Gaat dat zien, gaat dat zien.
De Werkgroep legt zelf het hoe-en-wat uit. Zie hun brief hieronder.
Het Bestuur bedankt de werkgroep van harte voor de inzet voor deze nieuwe website.

Brief van de Werkgroep digitaliteit
Inleiding
Het afgelopen jaar was voor ons, als bestuur van uw vereniging, een buitengewoon jaar.
Een jaar waarin wij vol goede moed begonnen aan onze jaaragenda, niet wetende wat ons
en u als leden, boven het hoofd hing. We waren druk in voorbereiding voor onze jaarlijkse
excursie, naar Westerbork dit keer, de herinrichting van ons stadsmuseum, de herdenking
van 75 jaar bevrijding, een aantal interessante lezingen en de jaarvergadering van de
vereniging. En toen ging ons land voor de eerste keer “op slot”.
Als uw bestuur hebben wij dapper onze maandelijkse vergaderingen voortgezet, eerst op
afstand en daarna vanachter ieders eigen laptop, computer, tablet of telefoon. En naarmate
het jaar vorderde, werden wij steeds getriggerd door de vraag, hoe kunnen wij u, de leden
van de vereniging, betrokken houden. Uiteraard via onze maandelijkse nieuwsbrief maar net
als u hadden wij ook behoefte aan persoonlijke contacten. Echter, zoals de geschiedenis ons
inmiddels heeft geleerd, werd dat steeds moeilijker en moeilijker. De positieve kant is
natuurlijk een toekomstige uitgave van de Oude Waarden “Oudewater ten tijde van de Covid19 crisis”, waarin onze kinderen en kleinkinderen kunnen lezen hoe wij dit hebben ervaren.
En dat brengt ons ook op de toekomst, hoe wonderlijk tegenstrijdig misschien ook voor een
Geschiedkundige Vereniging. Want net als iedereen zijn ook wij na gaan denken over hoe
wij u als leden van de vereniging betrokken kunnen houden bij de vereniging, met uiteraard
toekomstige bijeenkomsten, excursies en ontmoetingen in het hoofd. Voor het bestuur
hebben wij een visie op digitaliteit ontwikkeld, waarbij tot uitdrukking is gekomen dat we de
leden, zoals het past bij een Geschiedkundige Vereniging, traditioneel willen “verenigen”.
Dus persoonlijke directe contacten. Het moderne aspect aan de visie is de digitale wijze van
“verenigen”. In ons Stadsmuseum wordt hier al gebruik van gemaakt zoals u weet. De smart
touchtable is inmiddels helemaal ingeburgerd bij de bezoekers van het museum. En verder
zijn wij begonnen met de voorbereiding voor digitale ondersteuning bij de toekomstige
bezoeken van ons museum, dit alles in de vaart van de moderne tijd.
En zo komen wij op de ontwikkeling die wij in 2020 zijn begonnen en waar wij u in deze
nieuwsbrief op willen attenderen.
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Website
Vanaf het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is onze nieuwe website “live”. Via
www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl kunt u kennisnemen van onze geheel
vernieuwde website die nog meer inzicht in de activiteiten van onze vereniging geeft en
daarnaast klaar is voor een aantal nieuwe technieken. Te denken valt hierbij aan
koppelingen met de sociale media, een besloten gedeelte voor de leden waarop lezingen
kunnen worden teruggekeken, en waar ook de foto’s van de excursies kunnen worden
gezien, een mogelijkheid tot interactie tussen de leden hierover, bijvoorbeeld het ophalen
van herinneringen via onderlinge berichten. Ook zal er ruimte komen voor een digitale
rondleiding in ons Stadsmuseum. Deze ontwikkelingen op de website zijn door de nieuwe
technieken mogelijk gemaakt en zullen wij de komende tijd gaan activeren.
Maar vooral is de nieuwe website een verzameling van informatie over Oudewater en zijn
historische plaatsen, mensen en gebeurtenissen. Zo is er speciale ruimte voor de
belangrijkste historische gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de Oudewaterse Moord, maar is
via een prachtige tijdlijn vanaf het begin van het ontstaan van Oudewater tot de huidige tijd,
een inzichtelijk overzicht gemaakt. Zoveel mogelijk is de geschiedenis voorzien van
(historische) foto’s en prachtige verhalen, veelal geschreven door onze stadsgenoten. Omdat
de jeugd de toekomst heeft, is er een speciaal onderdeel van de website voor hen
beschikbaar. Ook buitenstaanders, ofwel toeristen, proberen we te verleiden onze stad en
natuurlijk ons museum te bezoeken.
Als bestuur zijn wij blij met het resultaat en willen iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage
heeft geleverd. Maar uiteraard is dit niet een project van het bestuur alleen, hoe toepasselijk
de digitaliteit heden ten dage ook is. Wij hopen dat u als leden van onze vereniging
eveneens ons enthousiasme deelt en nodigen u van harte uit uw nieuwe website te
bezoeken op www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl. We kijken uit naar uw reactie;
voorlopig schriftelijk. En we kijken met u uit naar het moment dat wij elkaar weer kunnen
ontmoeten . . . .
Namens de Werkgroep Digitaliteit
André de Groot

Contributie
De contributienota 2021 is eind januari verstuurd aan u allen. Velen hebben daar al op
gereageerd. Dank daarvoor.
U nog niet? Even vergeten? Wilt u dan nu uw bijdrage voor 2021 overmaken?
Ook daarvoor dan hartelijk dank.
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Sponsoren

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan
het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum.
Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn
geweest.
HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren.

Slot:

Welaan, sterkte allemaal met het voorzichtig zijn. En hopelijk gezond zijn en blijven.
Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe.
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
Met een vriendelijke groet,
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter
Gé de Gunst, secretaris
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