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GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater 

Telefoon: 06-22140752 

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 

 

 

Secretarieel Jaarverslag over het verenigingsjaar 2020 
 
 

EEN JAAR VAN NIX 
 

De Nieuwjaarsrede van onze voorzitter keek op 6 januari nog met een frisse blik naar een nieuw 
seizoen. Een mooi programma met lezingen en excursies lag klaar (zie A).  
Maar het zou anders lopen . . . . 
Begin maart begint de regering een ‘persconferentietraditie’. Er komen maatregelen om besmetting 
met het Coronavirus tegen te gaan. Er ontstaat een anderhalvemetersamenleving.    

 

 
De bakkerrij van Tom-Pouce-kopers op Koningsdag 

 
Op 10 maart stuurt het Bestuur een bericht uit dat de bijeenkomst van 12 maart wordt afgelast wegens 
besmettingsgevaar met het Coronavirus. Lezing en Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 
2019 en coronamaatregelen passen niet samen in één Stadhuis.  
 
Het zou de eerste worden van een reeks afgelastingen waarvan het einde nog altijd niet echt in zicht 
is.  

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
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OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING IN 2020 
 
 
A) Bijeenkomsten en Excursies 
Maandag 6 januari  
Een goed gevuld Stadhuis genoot maandagavond 6 januari van spreker Dirk de Jong over zijn 
ervaringen als oud-dierenarts in Oudewater en wijde omgeving èn, misschien wel meer nog, over zijn 
ervaringen als Dirk de Jong.  
En toen? Toen was daar de traditionele Nieuwjaarstoespraak van onze Voorzitter, omlijst door het 
even traditionele hapje en drankje. Boven, in de trouwzaal en niet meer in de kelder. Met de zoveel 
betere akoestiek dan in de kelder. Dit houden we zo.   
 
Woensdag 5 februari Arminiuswinter 
De lezing van de heer Jan van Es over de waterschapsgeschiedenis van Oudewater trok veel 
belangstelling. De grote zaal van De Rank was helemaal vol. En terecht. In een vlot verteld en rijkelijk 
geïllustreerd betoog gaf de spreker een mooi overzicht van de afwateringsproblemen in onze regio. 
En hij maakte duidelijk dat daarover nogal hoogoplopende twisten konden ontstaan. Bijvoorbeeld een 
Graaf van Holland die bij Zwammerdam eenvoudigweg de Rijn laat afdammen om het Stichtse water 
tegen te houden. En dat loopt dan ook hoog op. Tot aan de allerhoogste rechtsinstantie uit die tijd, de 
Keizer van Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie. Jawel. Absoluut een leerzame avond weer.  
 
En toen kwam ‘Corona’. 
 
 
In de ledenbrief 2020-3 van eind februari stond nog dit overzicht:  
 

Donderdag 12 maart 
“Klokken door de eeuwen heen”, lezing door de heer Peter Schippers, in het Stadhuis 
Aansluitend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019. 
Zaterdag 4 april 
Opening van het nieuwe seizoen van ons Stadsmuseum, in het Stadhuis 
 Maandag 20 april 
“Perikelen rond 5 mei 1945 in Oudewater”, lezing door de heer Hans Suijs, in het Zalencentrum  
Dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 mei 
Meerdaagse reis “De Hanze” 
Zaterdag 13 juni 
Kleine excursie naar een interessante boerderij met een bijzondere inhoud in de zeer nabije 
omgeving. Nadere details volgende maand. Houdt u de datum alvast vrij? 
Woensdag 10 juni  
“Godfried Bomans”, lezing door de heer Gé Vaartjes, in het Stadhuis 
Zondag 9 augustus 
Herdenking van de Moord van Oudewater 
Zaterdag 12 september  
Open Monumentendag, thema ‘Leermonument’ 
Zaterdag 19 september 
Grote excursie naar Noord-Holland. Nadere details volgen. Houdt u de datum alvast vrij? 
Woensdag 7 oktober 
“Raadhuizen in Nederland”, lezing door de heer Pim Brinkman. 
Donderdag 5 november 
“De historie van bier”, lezing door de heer Leen Alberts 
December [datum nog te bepalen]  
Reünie meerdaagse excursie van mei 2020 en vooruitblik op de meerdaagse reis van 2021. 

 
Daar is dus uiteindelijk vrijwel ‘nix’ van terecht gekomen. 
 
 
 
 
Eigenlijk alleen dit: 
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Zondag 9 augustus 
Een van de weinige activiteiten die wel is doorgegaan, is de Herdenking van De Moord van 
Oudewater.  
Op inschrijving bij het TIP, met beperkte aantallen bezoekers, in drie achtereenvolgende sessies, 
maar toch . . . Deze zeer oude traditie verdiende het om niet onderbroken te worden.    
En zo luidde om 12.00 uur precies het stadhuisklokje, alsof er niets aan de hand was, die herdenking 
in. En onze stadshistorica Nettie Stoppelenburg deed, ook al alsof er niets aan de hand was, maar 
liefst drie keer voor een bescheiden groep aandachtige toehoorders het verhaal op haar eigen 
enthousiaste wijze uit de doeken. Gelukkig met een grote ventilator in de buurt, want warm was het. 
 

 
 
 
Zaterdag 14 september: Open Monumentendag 
Ook de invulling van Open Monumentendag was aangepast aan ‘Corona’. Het Stadsmuseum was niet 
open.  
 
Oktober/ november  
Tot troost van teleurgestelde deelnemers aan afgelaste excursies, en voor alle andere 
belangstellende leden natuurlijk ook, waren in september een drietal gefilmde reisverslagen van 
eerdere meerdaagse excursies toegankelijk.  

 
 
 
B) Stadsmuseum 
Voor seizoen 2020 is de nieuwe tentoonstelling ‘Zorg in Oudewater’ ontwikkeld. Tijdens de opbouw 
kwam ‘Corona’. De opbouw is in vertraagd tempo verder gaan. En de tentoonstelling is vervolgens 
geconserveerd voor het nieuwe seizoen 2021. Want na het nodige beraad is besloten om in dit 
Coronajaar het Stadsmuseum niet open te stellen voor bezoekers. Dit vanwege de 
gezondheidsrisico’s voor de bezoekers en, vooral ook, voor de gastvrouwen en gastheren. 
 
Het meerjarig bezoekersaantallenoverzicht ziet er nu dan als volgt uit: 
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Totaal in 2020 Geen bezoekers  

Totaal in 2019 1163 bezoekers   

Totaal in 2018 1232 bezoekers  

Totaal in 2017 1115 bezoekers  

Totaal in 2016 1240 bezoekers  

Totaal in 2015 en 2014 2281 bezoekers Van oktober 2014 tot oktober 2015, i.v.m. 
Oudewater 750 jaar Stad 

NB: gewone openingstijden: van april tot en met oktober, eerste weekend van de maand zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur, plus Pasen en Pinksteren plus weekeinden rondom herfstvakantie.                                    
 

 
C) Oude Waarden  
In 2020 verschenen 76 pagina’s Oude Waarden: 
= Oude Waarden 30/31 (april) “Gemarteld, maar niet gebroken”, over ‘Arie den Boer, 
gemeentesecretaris en verzetsheld. Dit nummer is met subsidie van de gemeente door het Comité 4 
en 5 mei verspreid onder alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente 
Oudewater. 
= Oude Waarden 32 (september) ‘Epidemieën in Oudewater’. 

 
 
D) Bestuurlijke activiteiten 
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:  
Mevrouw P.W.E.G. van Gool -van Liessum, voorzitter en tweede secretaris 
De heer G.P. de Gunst, secretaris en vicevoorzitter 
De heer André de Groot, penningmeester 
De heer J. van der Laan, tweede penningmeester  
Mevrouw A.C.M.M. Dionisius-Overbeek 
De heer M.H.C. Croes 
Mevrouw M. Kuik – Knol 
 
Op de volgende data werden bestuursvergaderingen gehouden, dit jaar ‘niet altijd’ in de 
burgemeesterskamer van het Stadhuis: 
29 januari: Burgemeesterskamer 
18 maart: wegens kort tevoren komst van ‘Corona’ vervangen door informeel DB-overleg  
6 mei: digitale vergadering via Zoom, dat was wel even wennen en zoeken   . . .   
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1 juli: op gepaste onderlinge afstand in de Raadszaal van het Stadhuis 
16 september: idem 
14 oktober: digitale vergadering (Zoom) 
18 november: digitale vergadering (Zoom)  

 
 
E. Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019 
De Jaarvergadering 2019 van 12 maart werd afgelast. Alle stukken waren al verspreid. 
Bij brief van 19 maart heeft het Bestuur geschreven over agendapunt 11 Bestuurssamenstelling:  
Voor de herverkiezing van Mieke Kuik en Jaap van der Laan als bestuurslid waren voor de geplande 
datum van 12 maart geen andere kandidaten gesteld door de leden. Zij zijn dus herkozen. 
Voor de verkiezing van André de Groot als bestuurslid waren voor de geplande datum van 12 maart 
ook geen andere kandidaten gesteld door de leden. Hij is dus gekozen. 
En over de financiële zaken: 
Het bestuur houdt zich aan de conceptbegroting 2020 zoals die was voorgelegd aan uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019. 
We dachten toe nog dat we later in het jaar weer wel een Algemene Ledenvergadering zouden 
kunnen houden. Niet dus. Vandaar de ‘noodprocedure’ via de Ledenbrief 2020-11 van 1 november 
2020 waarin alle leden is gevraagd ofwel stilzwijgend akkoord te gaan met alle bestuursvoorstellen, 
dan wel bezwaren kenbaar te maken bij de secretaris. In de volgende Ledenbrief 2020-12 is 
meegedeeld dat er geen bezwaren zijn binnengekomen. Daarmee is dan aan alle statutaire 
verplichtingen voldaan.    
  
 
F) Andere activiteiten: 
Het bestuur heeft met enkele leden deelgenomen aan de volgende activiteiten: 
‘Open Monumentendag’ op zaterdag 14 september. Thema was dit jaar ‘Plekken van plezier’. 
‘Kinderboekenweek’ op woensdagmiddag 7 oktober. 
 
 

 
 
 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in enkele organisaties en overlegsituaties: 
*Stichting Hugo Kotestein 
*Werkgroep Open Monumentendag 
*TCPO (Toeristisch Cultureel Platform Oudewater) 
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G) De collectie 
Dit jaar is onze collectie uitgebreid met o.a.: 
 
Schilderijen, aquarellen, tekeningen, foto’s, enz. 
Van Mw.  . . . Meijer (voormalige antiekzaak Havenstraat) een schilderij van Ype Wenning, 
voorstellende . . . .  
Van de heer D. Kool een babyweegschaal uit het voormalige St.-Jacobsziekenhuis 
 
Boeken en geschriften 
Van mw. Christien Splinter: een boekje uit 1861, Het Slot te Vliet, nu bouwval, door W.C. van Zijll 
Eveneens van mw. Christien Splinter: draaiboek bezoek Prinses Beatrix aan Oudewater op 23 
augustus 1972. (Christien mocht de Prinses een handboeketje aanbieden).  

 
 
H) Ledenbestand 
Op 1 januari 2020 is het aantal leden 380, opgebouwd als volgt: 140 individuele lidmaatschappen 
(waaronder 4 ereleden), 112 gezamenlijke lidmaatschappen en 16 organisatielidmaatschappen. 
 
Ledenaantal per 1 januari 20xx. 

Jaar Totaal 
 

Gezamenlijk 
Op één adres 

Individueel Waarvan 
Erelid 

Organisatie 
Lidmaatschap 

2021 373 108 141 3 16 

2020 380 112 139 4 17 

2019 380 112 140 4 16 

2018 373 108 143 4 14 

2017 384 112 145 5 15 

2016 388 115 143 4 14 

2015 352 104 132 4 12 

2014 330 111 99 3 9 

 
Onze ereleden zijn: 
Mw. N. Stoppelenburg  (vanaf 26 maart 2013) 
Hr. H. Fr. B. Rutten  (vanaf 9 maart 2016) 
Hr. P. Verhoeve (vanaf 8 november 2019)  
 

Ons erelid Hr. J. Zanen is in juni 2020 overleden. 

 
 
I) Een jaar van Nix 
Tja? Van de traditionele activiteiten moest veel worden afgelast of eerst uitgesteld of, in het gunstigste 
geval, zwaar worden aangepast. Het ware zo en het zij zo. 
 
Het Bestuur dankt alle leden voor het ervaren vertrouwen. 
En het Bestuur wens t ook vanaf deze plek eenieder de best mogelijke gezondheid toe. 
 
 
Oudewater, maart 2021  
Gé de Gunst, secretaris 
 
 
 
Aldus vastgesteld ter jaarvergadering over 2020 op ….. maart 2021  
 
 
Voorzitter                                                     Secretaris 


