
1 
 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42 3421AD  Oudewater 
Telefoon: 06 - 22 14 07 52 

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  
E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 

 

Oudewater, eind augustus 2021 
 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 

 
HET NIEUWS VAN BEGIN SEPTEMBER  

 
 

We gaan beginnen! 
We gaan open! 

We houden een lezing! 
We houden zelfs een Algemene Ledenvergadering! 

 
 
Zou het dan toch nu echt? 
Dit zijn de plannen. 
 
Het Stadsmuseum 

 
‘Zorg in Oudewater’ 

 
Het Stadsmuseum Oudewater gaat na anderhalf jaar weer open. En de Geschiedkundige 
Vereniging doet dat met een nieuwe grote tentoonstelling over de Gezondheidszorg door de 
eeuwen heen. De aanleiding is het vijftigjarig bestaan van Woon- en Zorgcentrum De 
Wulverhorst dit najaar. 
De Geschiedkundige Vereniging heeft de gezondheidszorg in Oudewater in breder en 
historisch perspectief geplaatst. We gaan terug tot in de 16e eeuw met aandacht voor het 
Arm- of Sieckhuis en het Weeshuis. We komen dichterbij in de 19e en 20e eeuw met 
bijzonderheden over huisartsen en apothekers, het St. Franciscusgesticht, het St. 
Jacobsziekenhuis, de Schuylenburcht en uiteraard de Wulverhorst. Behalve veel 
fotomateriaal zijn er ook bijzondere objecten te zien: de originele babyweegschaal van de 
zuigelingenzorg, het kistje van Stadsdokter Van Praag en diverse medische instrumenten uit 
de praktijk van huisarts en apotheek. 
  
De kleine tentoonstelling over Oudewater in de Tweede Wereldoorlog hebben we 
gehandhaafd. En de permanente uitleg over het ontstaan van de Stad Oudewater is er 
uiteraard ook. 

 
Op zaterdag 4 september opent [dus] de directeur van De Wulverhorst, mw. Joyce Jacobs 
onze nieuwe tentoonstelling in het Stadsmuseum om 14.00 uur. 
 
Normaal zou ik nu schrijven: ‘U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd’. Maar in tijden 
van Coronamaatregelen gaat het helaas toch een beetje anders. In verband met de 
Coronamaatregelen is deze ceremonie helaas beperkt toegankelijk. 

 

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
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Toegankelijkheid 

 
Na de officiële opening zijn Stadhuis en Stadsmuseum gratis toegankelijk voor alle 
bezoekers, onder de volgende Coronaregels. 
 
We kunnen ongeveer twintig mensen tegelijk ontvangen in het Stadhuis. Om daar zo 
eenvoudig mogelijk toezicht op te houden, krijgt elke bezoeker bij binnenkomst een 
“Coronakaart” mee van de gastheer of gastvrouw. En bij vertrek levert de bezoeker de kaart 
weer in. Als de kaarten op zijn, dan mag de nieuwe bezoeker even wachten tot er weer 
iemand vertrekt.  
 
Nieuw is dit jaar de ontwikkeling van een digitale rondleiding door Stadhuis en 
Stadsmuseum. Deze kan op een smartphone worden geactiveerd door het scannen van een 
QR-code. De bezoeker krijgt dan een gesproken toelichting op wat er te zien is. Vaak wordt 
die toelichting gegeven door sprekers die daar een band mee hebben. Zo vertelt bijvoorbeeld 
Marc Croes, Oudewaters apotheker in ruste, over het paneel en de vitrine van de apotheek.. 
 
De tentoonstelling is te zien tijdens de eerste weekeinden van september en oktober, op 
Open Monumentendag, en in de weekeinden aan begin en einde van de herfstvakantie.’ 
De precieze data en tijden staan in de tabel hieronder. 
 

 

 
 
Gastvrouwen en gastheren 

 
Als ons Stadsmuseum open is, dan zijn er drie gastvrouwen en/of gastheren actief. Een op 
de museumzolder zelf, een op de verdieping van Raadszaal en van Trouwzaal met daar 
natuurlijk Het Schilderij en tenslotte een in de kelder. De laatste is de eerste die de bezoeker 
ontvangt en wegwijs maakt. 
Er is ruimte voor nieuwe gastvrouwen en gastheren. Heeft u er al eens aan gedacht om dat 
een keer te doen? Het is een leuke en gezellige bezigheid. 
Opgeven kan bij mw. Gerrie van Roon, 0348-56 4458, 06-2454 5103 of 
pigeltje@hotmail.com 
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Lezingen 

 
We proberen nu het lezingenprogramma te beginnen in september. 
We houden daarbij steeds rekening met de dan geldende Corona-maatregelen. 
De eerste lezingen zijn in de tuinzaal van de Wulverhorst: daar kunnen we heel goed op 
ruime afstand van elkaar zitten. 
 
U bent allemaal van harte welkom. 
 

 
 
En zo, onder alle mogelijke Corona-voorbehouden, is dit dan het najaarsprogramma. 

 
 

Jaarprogramma 2021 
 
 

2021 Activiteit Plaats 

Zaterdag 4 en 
zondag 5 
september  

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Zaterdag 11 
september 

Open Monumentendag 

Stadsmuseum open 1000-1700 uur 

Stadhuis 

Woensdag 22 
september 
20.00 uur 

Lezing: “De Olieslagerij” ofwel ”De koekenfabriek” 
door de heer Otto Beaujon 

Aansluitend: Jaarvergadering 2020 

De Wulverhorst, Tuinzaal 

Zondag 3 
oktober * 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur met 
tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Donderdag 14 
oktober 
20.00 uur 

Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap 
Schoof 

De Wulverhorst, Tuinzaal 

Zaterdag 16 en 
zondag 17 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Zaterdag 23 en 
zondag 24 
oktober 

Stadsmuseum open 1400 -1700 uur 

met tentoonstelling “Zorg in Oudewater” 

Stadhuis 

Woensdag 17 
november 
20.00 uur 

Lezing: “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes De Rank 

december Geen activiteit  

*Zaterdag 2 oktober is het Stadhuis niet beschikbaar  

 
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2020 

 
Op woensdagavond 22 september houden we, zonder (Corona)tegenbericht dan toch 
eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering annex de Jaarvergadering over 2020. 
De uitnodiging met de agenda en de toelichting op die agenda is opgenomen in deze 
ledenbrief aan het einde, na de afsluiting. Alle andere stukken staan (al een tijdje!) 
gepubliceerd op de website.  
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Ingezonden mededelingen 

 
Van Jaap de Wit kreeg ik de volgende mededeling voor de ledenbrief: 
 “Jan Spek was een bekend iemand in Oudewater. Zo had hij ook een antiquariaat. Hij kocht 
en verkocht op diverse beurzen. Helaas is hij overleden. Een lid van onze vereniging, Aart 
Schippers, een goede vriend van Jan en zijn vrouw Ineke, heeft zijn antiquariaat opgeruimd. 
Veel van zijn boeken en geschriften kregen een nieuwe bestemming. Veel werk, maar wel 
zeer zinvol. Zo maakte Aart ook een dossier voor de Geschiedkundige Vereniging. 
Hierin is o.a. te vinden: 
Oude documenten van E.C Rahms waarop zijn eigen handtekening staat. Ook een 
document uit 1837 betreffende zijn vader.  
Informatie over het vijfjarig bestaan van onze Vereniging (opgericht 21 maart 1988). 
Herdrukken van oude tekeningen van Oudewater. 
Een en ander is ondergebracht in het verenigingsarchief. 
Met dank aan Aart Schippers.” 
 

 
 
Bestuurssamenstelling 

 
DIT IS EEN nogmaals HERHAALD BERICHT 

Vanaf de verzending van de stukken voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 
2020, in maart van dit jaar, zijn twee bestuursleden, Ans Dionisius en Gé de Gunst, 
aftredend. Demissionair, zeg maar.  
Dus:  
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Ans Dionisius en Gé de Gunst doen nog wel hun lopende zaken, maar zij kijken wel uit naar 
nieuwe bestuursleden. 
Voor wie dit leest, voor zijn of haar familie, vrienden, bekenden, buren of wie dan ook: is dat 
niet iets voor U? 
   

 
Oude Waarden 

 
DIT IS OOK EEN al eerder HERHAALD BERICHT 

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 

 
DIT OOK 

 
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. 
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HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren. 
 

 
 
Slot: 
Welaan, het bestuur wenst u allen een goede zomer(vakantie) toe.  
Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe. 
En, vooral en eindelijk, hopelijk dan toch tot ziens in september . . .   
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, (waarnemend) secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Voor uitnodiging Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2020: zie hieronder vanaf 
pagina 6 
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Oudewater, september 2021  
Geachte dames en heren, 
 
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater.  
 
Namens het bestuur,  
Met een vriendelijke groet,  
P. W.E.G. van Gool – van Liessum, voorzitter 
G. P. de Gunst, secretaris 
 
Het bestuur stelt de volgende agenda voor: 

 
 

AGENDA  
voor de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2020 

   
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Mededelingen  
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019 
4. Secretarieel jaarverslag over 2020* 
5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater 
6. Financieel jaarverslag 2020 

• A. Resultatenrekening 2020* 

• B. Staat van bezittingen en schulden (Balans) per 31-12-2020* 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 2020 en vaststelling Financieel 

Jaarverslag 2020* 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
9. Begroting 2021* 
10. Bestuur, samenstelling en rooster van aftreden 
11. Rondvraag, vragen s.v.p. ten minste twee dagen tevoren indienen bij de 

secretaris s.v.p. 
12. Sluiting 

 
*Alle stukken worden gepubliceerd op de website van de vereniging 
(www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl).  
Alle stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris.  
 
 
 
 

http://www.geschiedkundige/
mailto:info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
http://www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl/
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TOELICHTING bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering:  
 
Ad 1. Opening en vaststelling van de agenda. 
 
Ad 2. Mededelingen 
 
Ad 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019 
 

De Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2019 is vanwege Coronamaatregelen niet 
fysiek gehouden. Via de maandelijkse ledenbrieven is aan alle leden gevraagd in te 
stemmen met de in de agenda met toelichting opgenomen voorstellen van het bestuur.   
Deze instemming is unaniem verkregen via de methode ‘wie zwijgt stemt toe’.  
Het bestuur dankt de leden voor het hiermee (on)uitgesproken vertrouwen. 

 
Ad4. Het Secretarieel jaarverslag 
Het secretarieel jaarverslag beoogt een beknopt overzicht te geven van de activiteiten van 
onze Vereniging in 2020. 
  

Het bestuur stelt voor het verslag, na toelichting en/of bespreking, goed te keuren. 

 
Ad 5. Informatie van de Steungroep Stadsmuseum Oudewater 
De Steungroep brengt u op de hoogte van haar activiteiten in het afgelopen jaar, o.m. ter 
voorbereiding op het nieuwe seizoen met een nieuwe tentoonstelling en een nieuwe digitale 
rondleiding. 
 

Het bestuur stelt voor met genoegen kennis te nemen van de informatie van de Steungroep 
Stadsmuseum Oudewater. 

 
Ad 6. Financieel jaarverslag 2020  
Het financieel jaarverslag bestaat uit twee delen. De resultatenrekening 2020 en de Balans 
per 31 december 2020 beogen een overzicht te geven van het financieel reilen en zeilen van 
onze vereniging in 2020. Het financieel resultaat over 2020 is positief. 
 

Het Bestuur stelt voor het batig saldo over 2020 toe te delen als volgt: een derde voor de 
Voorziening Stadsmuseum, een derde voor de Voorziening Aankoop en een derde aan de 
Algemene Reserve, conform het voorstel zoals gedaan in de ALV van maart 2018. 

 
Tevens leggen penningmeester en bestuur hiermee verantwoording af aan de Vereniging 
voor het financieel doen en laten in 2020. 
Daarom volgen nu eerst de bevindingen van de Kascommissie. 
 
Ad 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2020 
De kascontrolecommissie 2019, bestaande uit de heren Wim van Rooyen en Ton Spaan, 
heeft de financiële jaarstukken beoordeeld en daarover verslag uitgebracht. 
 

De kascommissie stelt de vergadering voor, het verslag van de kascommissie gezien 
hebbende, het Financieel Jaarverslag 2020 goed te keuren en daarmee het bestuur over 
2020 te dechargeren.  
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Ad 8. Benoeming kascontrolecommissie 2021 
De heer Wim van Rooyen treedt af, de heer Ton Spaan blijft aan als eerste lid. Ter 
vergadering zal worden gevraagd wie als tweede lid samen met de heer Ton Spaan de 
kascontrolecommissie 2021 wil vormen. 
 
Ad 9. Begroting 2021 
Op basis van de bevindingen over 2020 en, gezien het uitzonderlijk karakter van 2020, 
vooral op basis van voorgaande jaren, en op basis van voorgenomen beleid voor 2021 en 
daarna komende jaren heeft het bestuur de begroting 2021 opgesteld. 
 

Het bestuur stelt voor de begroting 2021, na toelichting en bespreking, goed te keuren. 

 
Ad 10. Bestuur, samenstelling, rooster van aftreden en werkwijze 
In de ALV van 2015 is het rooster van aftreden vastgesteld. De bestuurstermijn is vier jaar. 
Herbenoeming is mogelijk. 
NB: Al dan niet tussentijds nieuwbenoemde bestuursleden nemen in het rooster de plaats in 
van hun voorganger.  
 
Rooster van aftreden per 2020 

 Naam  Bestuurslid vanaf Aftredend per 

1 Nell van Gool – van Liessum 01-03-2001 Jaarvergadering maart 
2019=>2023 

2 Jaap van der Laan 
Mieke Kuik - Knol 

20-02-2002 
09-03-2016 

Jaarvergadering maart 
2020=>2024 

3 Ans Dionisius – Overbeek 
Gé de Gunst  

29-03-2007 
19-04-2011 

Jaarvergadering 
“maart” 2021 

4 Marc Croes 
André de Groot 

07-05-2012 
12-03-2020 

Jaarvergadering maart 
2022 

 
Volgens het rooster zijn Ans Dionisius- Overbeek en Gé de Gunst aftredend.  
Beiden hebben zich niet-herkiesbaar gesteld.  
 
Vijf gezamenlijk handelende leden van de Vereniging hebben volgens de Statuten het recht 
een kandidaat aan te dragen voor de vacature bestuurslid die ontstaat door (periodiek) 
aftreden. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, meldt u dat dan s.v.p. bij de secretaris, 
uiterlijk twee (werk)dagen voor de Algemene Ledenvergadering. Wanneer dat zal kunnen 
zijn is dus nog onduidelijk. 
 

 
Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe bestuursleden ter vervulling van de 
vacatures die ontstaan door het niet-herkiesbaar zijn van Ans Dionisius en Gé de 
Gunst. Het bestuur heeft hen gevraagd in afwachting van een resultaat de lopende 
zaken te blijven behartigen. 
   

 
Ad.11. Rondvraag 
Het Bestuur beantwoordt (eerst) de vooraf ingediende vragen. 
 
Ad.12. Sluiting. 
 


