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www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  
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Oudewater, begin juni 2021 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 
 

HET NIEUWS VAN BEGIN JUNI 2021  
 

Op vrijdag 28 mei houdt onze demissionaire minister-president, samen met zijn al even 
demissionaire minister van (o.m.) Volksgezondheid en ook samen (zij het in een andere rol) 
met de inmiddels traditionele tolk gebarentaal een Coronapersconferentie. Uw ook al 
demissionaire secretaris zit aan de buis gekluisterd om, ook voor u, beste leden van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater, op te letten of er nieuw nieuws voorbijkomt. 
Want ja, laten we wel wezen, de gewichtige voorbeschouwingen op basis van het gewicht 
van het uitlekken, de persco en de al even gewichtige nabeschouwingen over die persco en 
de overeenkomsten en verschillen tussen die en dat, ik raak er niet echt aan verslaafd. 
En de term uitlekgewicht kende ik vóór de Coronatijd alleen van een pot augurken.  
 
Ter zake 
We gaan “van dicht, tenzij” naar “open, tenzij”. Voorwaar een grote sprong voorwaarts. 
Wat betekent dat voor de activiteiten van onze Vereniging? 
 
Stadsmuseum 
De musea gaan weer open. Jawel. Maar het “open tenzij” omvat wel zo het een en ander. 
Niet meer dan 50 bezoekers totaal, niet meer dan één bezoeker per 10 m2, anderhalve 
meter afstand van eenieder, reserveren vooraf in een tijdslot, . . . . Daar kunnen wij met ons 
Stadsmuseum in het Stadhuis met daar die spiltrap, met ons team gastheren en 
gastvrouwen, onzes inziens, voorlopig, nog niet aan voldoen. 
 
Wat wel ondertussen gerealiseerd is:  
In samenwerking met de gemeente Oudewater (Stadhuisbeheerder en stadstimmerman) en 
met inzet van smederij Kramer in Hekendorp (touwogen), en -uiteraard- met de onvolprezen 
Touwfabriek G van der Lee (volledig gesponsord touw uit één stuk) en met hulp van de 
schoenmaker (leren touweindkapjes), het geheel onder leiding van onze eigen 
stadsmuseumadviseurs Gerard van Roon en Wim Wit:  
een extra houvast langs de trap in het Stadhuis: een spiltraptouwleuning. 
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Excursies 
De meerdaagse reis van vorig jaar, thema ‘De Hanze’, staat nu gepland voor begin 
september. De deelnemers van vorig jaar zijn hierover al geïnformeerd.  
De heer Pim Brinkman geeft een voorbereidende lezing op 23 augustus. Deze lezing is ook 
voor niet-deelnemers toegankelijk en interessant.  
Dit wordt onze eerste post-corona-avond-bijeenkomst. 
 
Lezingen 
Vanaf augustus organiseren we weer elke maand een lezingavond. We houden daarbij 
steeds rekening met de dan geldende Corona-maatregelen. 
Voor zover de afspraken al definitief zijn, staan ze in de onderstaande tabel. 
U bent allemaal van harte welkom. 
   
En zo komen we, onder alle mogelijke Corona-voorbehouden, tot een najaarsprogramma. 
Kijk maar.  
 

Het niet meer zo concepterige programma najaar 2021 
 

2021 Activiteit/ spreker/ reisdoel/ .. Plaats 

Eind augustus (?) Opening Stadsmuseum Stadhuis 

Maandag 23 
augustus 

Lezing: “De Hanze” door de heer Pim Brinkman Zalencentrum 

Dinsdag 31 
augustus tot en 
met vrijdag 3 
september 

Meerdaagse reis, thema: “De Hanze” 
 
Dit betreft de reis die oorspronkelijk was gepland voor 
het voorjaar van 2020 

 

Zaterdag 12 
september 

Open Monumentendag  

Woensdag 22 
september 

Lezing door de heer Otto Beaujon Aansluitend: 
Jaarvergadering 2020 

Tuinzaal De 
Wulverhorst 

Donderdag 14 
oktober 

Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap 
Schoof 

Tuinzaal De 
Wulverhorst 

November Lezing:  . . ..   

December Lezing: . . . . .  

 
Bestuurssamenstelling 

 
Ruim tien jaar geleden ben ik (uw nu demissionaire secretaris) gevraagd voor een functie in 
het bestuur van onze Vereniging. 
Dat werd secretaris; eens per 6 à 8 weken een verslag van een bestuursvergadering maken. 
En verder, och dat vult zich wel in. Ik kreeg dus alle ruimte om wat in te vullen. Nou, ik heb 
heel wat vakken gevuld, zonder de Coöp of de Jumbo jaloers te maken (denk ik). En nu ben 
ik alweer een beetje aan het opruimen, plaats maken, overdracht voorbereiden . . . maar aan 
wie? Wie zou de nieuwe vakkenvuller kunnen zijn? Wie heeft er zin om eens per 6 à 8 
weken een verslag te maken van een bestuursvergadering?  
We zijn met een goed clubje hoor. We praten altijd net zo lang (meestal kort) tot we het eens 
zijn. Daar wil je toch wel bij horen? 
Ik moet natuurlijk niet al te enthousiast gaan schrijven nu, want dan zou ik zelf nog 
solliciteren . . . 
Dus:  
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden ter vervulling van de vacatures 
die ontstaan door het niet-herkiesbaar zijn van Ans Dionisius en Gé de Gunst. Het bestuur 
heeft beiden gevraagd in afwachting van een resultaat de lopende zaken te blijven 
behartigen. En ja, daar hebben ze allebei ja op gezegd. 
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Oude Waarden 

 
Er is ruimte voor een of meer nieuwe leden op de redactie. 
Informeer eens bij de eindredacteur. U kent hem wel. Hij is ook al een tijdje secretaris van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 
 

 
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. 

 

 
Gezondheid 

 
Houd vol . . . . .  en goede moed. 
 

 
 
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. 
En, vooral en eindelijk, tot ziens vanaf augustus . . .   
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, secretaris 
 
 


