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GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

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

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

 

 

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

HET NIEUWS VAN BEGIN NOVEMBER  
Vooraf: 
 

Deze ledenbrief is later dan gebruikelijk. Dat komt omdat we twee ontwikkelingen hebben 
afgewacht: de aanscherping van de Corona-maatregelen en het overleg met een kandidaat-
bestuurslid. En met de tweede begin ik dan. 

 
 
Nieuwe bestuursleden 

 
Al vanaf maart 2021 zijn er twee vacatures in het bestuur. Ans Dionisius en Gé de Gunst 
nemen sindsdien wel al hun taken waar, maar in afwachting van een opvolger. 
Maandagavond 1 november hebben voorzitter en secretaris uitvoerig gesproken met de heer 
Ton Bode, lid van onze Vereniging sedert 23 mei 2015. Hij had zich grondig op dat gesprek 
voorbereid. En hij was tevreden met alle antwoorden op zijn vragen. Hij stelt zich 
beschikbaar als lid van het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, met 
zicht op de functie van secretaris. 
 
In Artikel 8, lid 1 van de Statuten staat: 
“Bestuurders worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd, uit een 
voordracht op te maken door het bestuur.” 
En verder: 
“In aanvulling op de door het bestuur op te maken voordracht kunnen ten minste vijf leden 
gezamenlijk uiterlijk twee dagen voor de dag van de vergadering eveneens één 
(tegen)kandidaat voordragen.” 
 
Omdat de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering pas in maart 2022 wordt gehouden en 
omdat de bestuursvacatures al bestaan maart 2021 stelt het Bestuur nu de volgende 
procedure voor. 
 
Het Bestuur stelt de heer Ton Bode hierbij formeel kandidaat als lid van het bestuur van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater, met name voor de functie van secretaris. 
Het Bestuur geeft de leden tot 1 december gelegenheid een (tegen)kandidaat te stellen. 
Indien er binnen die termijn een tegenkandidaat wordt gesteld, vindt er een verkiezing plaats. 
Indien er binnen die termijn geen tegenkandidaat wordt gesteld, dan is de heer Ton Bode 
met ingang van 1 december 2021 benoemd tot lid van het Bestuur van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. 
 
Nu is er nog de vacature ‘lid algemeen bestuur’. Als u daarvoor gevraagd zou willen 
worden, meldt u dat dan even bij de secretaris? 
 

 

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


2 
 

Coronamaatregelen 

 
Dinsdagavond 2 november heeft de regering verscherping van de Coronamaatregelen 
aangekondigd.  
Voor ons betekent dit dat wij bij al onze activiteiten vooraf zullen controleren op de Corona-
toegangspas: de QR-code voor gevaccineerd, genezen of recent getest. Deze controle aan 
de deur betekent ook dat er in de zaal geen mondkapjes gedragen hoeven te worden. En in 
de zaal houden we ons aan de anderhalvemetermaatregel.  
 
Vrijdag 12 november komen er mogelijk nieuwe aanscherpingen. 
De consequenties dáárvan voor de lezingavond van 17 november kunnen we nog niet 
overzien. We gaan er nu voorlopig maar vanuit dat de lezing door kan gaan.  
Waar en hoe en met welke beperkingen? 
 
Kort voor de lezing komt het bestuur met een zo duidelijk mogelijk bericht hierover. 
 

 
Lezingen, de volgende 

 
De volgende lezing staat gepland voor woensdag 17 november, om 20.00 uur.  
Over waar en hoe krijgt u nader bericht: zie hierboven. 
De heer Gé Vaartjes spreekt over  

 

‘Godfried Bomans’. 
 

Inleiding van Gé Vaartjes over Godfried Bomans: 
 
Veel Nederlanders denken Godfried Bomans, die zo vaak via het televisiescherm de 
huiskamer binnenstapte, goed te kennen en zijn vooral gecharmeerd van zijn wijsheid, 
humor en milde ironie. Die spreekt ook uit zijn boeken, bijvoorbeeld Erik of het klein 
insectenboek, dat in 2013 centraal stond in ‘Nederland leest’ 
Bomans was een veelzijdig getalenteerde schrijver en een boeiende televisiepersoonlijkheid, 
die in zijn tijd enorm bewonderd werd en nog steeds vaak wordt genoemd. Maar bovenal 
was hij een gecompliceerd, moeilijk te doorgronden en in wezen eenzaam persoon. 
Over Godfried Bomans is heel veel geschreven, maar een volledige biografie is er nog niet. 
Gé Vaartjes, die eerder biografieën over Herman de Man en Top Naeff schreef, werkt nu aan 
het levensverhaal van Bomans. 
Over Bomans, ‘de mens en de schrijver’, komt Gé Vaartjes ons vertellen. Zijn verhaal wordt 
begeleid door een beeldpresentatie van grafisch ontwerper Pim Oxener. 
 

 
Lezingen, de vorige 

 
Donderdag 14 oktober was er voor de tweede keer een Wulverhorster-Tuinzaal vol 
belangstellenden voor onze lezingavond. De heer Jaap Schoof sprak boeiend en vooral 
indringend over ‘De Watersnoodramp van 1 februari 1953’. En dat hij zijn publiek zo direct 
wist te betrekken bij zijn onderwerp kwam vooral omdat hij zijn eigen ervaringen liet 
meespelen. Ook de boerderij waar hij in 1953 opgroeide als zeer jonge jongen werd door het 
water getroffen. Hij werd ook geëvacueerd ,enz. En daarom heen gaf de spreker veel 
achtergrondinformatie over het hoe en het waarom van de ramp. Met een doorkijk naar een 
toekomst met een zeespiegelstijging. 
Een boeiende en leerzame avond. 
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De Website 

 
De website van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater heeft sinds kort een nieuwe 
rubriek: Verhalen van Oudewater. Niet ‘zomaar verhalen’, maar verhalen over kinderen die 
ooit in Oudewater hebben gewoond, in de eerste plaats bedoeld voor kinderen uit Oudewater 
maar niet alleen voor hen. 
Aanleiding was de vraag van wethouder Walther Kok om een manier te zoeken om de lokale 
geschiedenis laagdrempelig te presenteren voor het onderwijs. 
De verhalen zijn geschreven door Nettie Stoppelenburg naar aanleiding van gesprekken met 
docenten, zowel binnen als buiten Oudewater werkzaam, en geadviseerd door de 
cultuurcoördinator Mw. Saskia Wulterkens. Om het voor docenten gebruiksvriendelijk te 
maken, zijn de verhalen ingedeeld in de ‘Tijdvakken van De Rooy’, zoals die in het onderwijs 
worden gebruikt. Ze zijn ook gekoppeld aan de ‘Hoofdlijnen’, zoals die in de nieuwe Canon 
van Nederland worden gepresenteerd. 
De verhalen gaan over gebeurtenissen uit de geschiedenis van Oudewater. Daarbij zijn 
personages gezocht, kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Dat is ook de leeftijd van de 
doelgroep, kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen. De kinderen zijn de 
hoofdpersonen in het verhaal. Ze hebben echt geleefd in Oudewater en kunnen het 
gebeurde ook echt hebben meegemaakt. Vaak leven er nog nazaten van deze kinderen in 
Oudewater. Hiervoor is veel archiefonderzoek gedaan om de correcte gezinssamenstelling 
ten tijde van het verhaal en verwanten te achterhalen. 
Elk verhaal is gerelateerd aan één of meerdere plekken in Oudewater, bijvoorbeeld de 
houtzaagmolen, het kruithuis, enz.  
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Omdat Nettie Stoppelenburg al jarenlang onderzoek doet in de archieven van Oudewater, 
konden ook vaak de woonhuizen van de hoofdpersonen geïdentificeerd worden. 
Elk verhaal is voorzien van uitleg, ‘weetjes’, die meestal ook geïllustreerd zijn met foto’s, 
prenten en kaartmateriaal. Ook het gebruikte archiefmateriaal is vaak afgebeeld. Veel van 
deze archiefstukken bevinden zich bij RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, waar ook de 
archieven van Oudewater worden bewaard en kunnen worden ingezien. 
Op dit moment staan zo’n 14 verhalen online. Er liggen nog een aantal verhalen klaar om op 
de website te zetten, onder andere verhalen over het Rampjaar 1672, dus dat aantal gaat 
zeker verdubbeld worden. 
 
Zeer de moeite waard om eens te bekijken, nee. . . om te lezen. 
 

 
 
Het Stadsmuseum 

 
‘Zorg door de eeuwen heen’ 

 
Dat was de nieuwe tentoonstelling voor een nieuw seizoen in het jaar waarin het 
Oudewaterse Woon- en Zorgcentrum ‘De Wulverhorst’ 50 jaar bestaat. 
We maken nu de balans op van een wel heel kort seizoen. Door de Coronamaatregelen 
konden we pas op 4 september de officiële opening vieren. En op zondag 24 oktober was  
het alweer voorbij voor 2021. Al met al is het Stadsmuseum 27 uur open geweest. Dat is dan 
inclusief de zaterdag van Open Monumentendag. In die tijd zijn er 437 bezoekers geweest. 
Dat zijn er ruim 16 per uur. 
Ter vergelijking: in 2019 was het Stadsmuseum 72 uur open en ontving het 1163 bezoekers. 
Dat zijn er, warempel, ook ruim 16 per uur. 
Dan naar 2018: 70 uur voor 1232 bezoekers: 17,6. 
Leuk hè, al die cijfers. 
 
Volgend seizoen, vanaf eind maart tot eind oktober hebben we ook deze tentoonstelling.   
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Activiteiten in 2022 

 
En dan het verenigingsjaar 2022.  
Het Bestuur gaat er in de organisatie vooralsnog van uit dat er weer veel kan. Mochten er 
toch Corona-beperkingen van toepassing zijn of worden, dan laten wij u dat zo spoedig en 
tijdig mogelijk weten. 
Hieronder in de tabel staan alvast ook enkele punten uit het programma 2022. 
 

 
2021 Activiteit Plaats 

Woensdag 17 
november 
20.00 uur 

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

december Geen activiteit  

2022   

Donderdag 6 
januari  
20.00 uur 

Lezing: “Klokken door de eeuwen heen” door de heer 
Peter Schipper uit Tiel 
En 
Nieuwjaarsreceptie 

Stadhuis 

Woensdag 9 
februari  
20.00 uur 

Lezing: “Johan J. Vierbergen” door de heer J. 
Biemans uit Bergeijk 

Tuinzaal Wulverhorst 

maart Lezing en Jaarvergadering Stadhuis 

Maandag 11 
april 

Lezing: “de perikelen rond 5 mei in Oudewater” door 
de heer Hans Suijs 

 

Dinsdag 17 tot 
en met vrijdag 
20 mei 

Meerdaagse reis ‘Hanzesteden’  
 
NB: dit is de uitgestelde reis van voorjaar 2020 

 

 
 
Gemengde Berichten 

 
 De heer Dick van de Bunt  heeft zich aangemeld als lid van de kascommissie voor de 
Jaarvergadering over het nu lopende jaar 2021 
 

 
 
Herhaalde berichten: maar niet onbelangrijk  ! 

 
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 
 
Redactie Oude Waarden 
Er is ruimte voor nieuwe leden op de redactie. 
Informeer eens bij de eindredacteur. U kent hem wel. Hij is nog een klein een tijdje secretaris 
van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 
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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 begunstigers niet zou 

zijn geweest. 
 

 
 
 

HARTELIJK DANK aan al onze begunstigers. 
 

 
 
Slot: 
Welaan, het bestuur wenst u allen sterkte met de verscherpte corona-maatregelen.  
Wees alstublieft voorzichtig en blijf (zo) gezond (mogelijk).  
En een hartelijk tot ziens bij onze activiteiten. 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Gé de Gunst, (waarnemend) secretaris 
 
 
 


