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Oudewater, Januari 2022 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 

HET NIEUWS VAN JANUARI  
 
Voor het nieuwe jaar 

Voor het komende jaar, dat al weer twee weken oud is , wens ik u allen een positieve 
instelling, een zonnige kijk op de toekomst, ook al is dit misschien een grote opgave in deze 
periode. 
Maar we moeten de moed erin houden.  
 
Bij een jaarwisseling is het de gewoonte dat er even teruggekeken wordt naar het voorbije 
jaar en er ook uitgekeken wordt naar de toekomst. Corona heeft naar beide kanten een 
behoorlijke invloed  (gehad). 
Veel lezingen, excursies en bijeenkomsten konden niet doorgaan. Toch hadden we 
tussendoor nog twee lezingen: De watersnood van 1958 en de “koekenfabriek”  De Alv werd 
met de laatste lezing gecombineerd en werd i.p.v. maart 2021 in september 2021 gehouden. 
Er waren dus heel weinig contactmomenten en dat contact moest ook nog op afstand. 
Ons museum heeft nauwelijks de aandacht gekregen die het verdient. In april werd de 
tentoonstelling geopend door Joyce Jacobs, de bestuurder van de jubilerende Wulverhorst. 
Daarna was alles gesloten tot de laatste maanden van het seizoen september en oktober 
nog wat soelaas boden in de week-enden. Open Monumentendag gaf de mogelijkheid nog 
even te pronken met vooral de opgraving van de Lange Burchwal, die veel belangstelling 
trok. 
 
Op 8 december 2021 hebben we tijdens de bestuursvergadering afscheid genomen van 
onze secretaris Gé de Gunst en de nieuwe secretaris Ton Bode welkom geheten. 
Op dezelfde dag hebben we tijdens een lunchbijeenkomst kennis gemaakt met onze 
burgemeester Danny de Vries. We hebben uitgebreid gesproken over de waarde en 
activiteiten van de GVO en van hem gehoord wat zijn ambities zijn. We hopen op een 
vruchtbare en elkaar inspirerende samenwerking. 
 
Hopelijk geeft de komende seizoensperiode, die weer rond Pasen begint, ons wat meer 
vreugde. 
Voor de andere plannen , zoals lezingen en excursies, wachten we op de richtlijnen die 
vanuit Den Haag op ons af zullen komen. 
 
Op de bestuurstafel ligt alles gereed. Het zal niet aan ons liggen. We houden u op de 
hoogte! 
Blijf gezond en blijf optimistisch. De niet gehouden Nieuwjaarsbijeenkomst verschuiven we 
gewoon naar een andere datum. Je kunt er altijd wel een gezellige draai aan geven. 
 
Hartelijke groet 
Nell van Gool 
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Lezingen, de vorige 

 
Op januari hadden wij een lezing voorzien door de heer Peter Schipper : Klokken door de 
eeuwen heen.” Aansluitend zou de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging plaatsvinden. 
Helaas moesten wij ook deze activiteit door de Coronamaatregelen afgelasten. Ook weer 
uitgesteld. Toch blijven we goede hoop houden dat we op een goed moment weer 
onbezorgd kunnen genieten van de lezingen en excursies. 

 

 
Ledennieuws 

 
Ons bereikte vorige maand het droevige bericht dat op 13 december 2021 ons lid mevrouw 
W. Platteel Boing uit Zoetermeer is overleden.  
Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte in het verwerken van dit verlies. 
 

 
Vrijwilligers gezocht 

 
Ook dit jaar zal het Stadhuis van Oudewater enkele weekenden geopend zijn voor het 
publiek met op de zolder de tentoonstelling over de Zorg in Oudewater door de jaren heen. 
Tijdens de openstelling zijn er per weekeinde minimaal zes vrijwilligers nodig om dit in goede 
banen te leiden en een oogje in het zeil te houden. Het is ontzettend leuk werk en de 
openstelling van het historische gebouw draagt enorm bij aan het imago van Oudewater als 
historische stad. Dit wordt onderkend door onze stadsbestuurders en collega bestuurders 
van andere musea. 
De openstelling kan alleen plaatsvinden als er voldoende vrijwilligers zijn die bereid zijn om 
de zoveel tijd een middagje als gastvrouw of gastheer te willen optreden. Indien u 
geïnteresseerd bent neem dan contact op met Gerrie van Roon. Tel  06-57431292. 
 

 
 
Activiteiten in 2022 

 
In 2022 herdenken we enkele grote en kleinere mijlpalen in de geschiedenis. Ten eerste 
herdenken we dat het 450 jaar geleden is dat door twaalf steden waaronder Oudewater in 
Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden. Een gebeurtenis die wordt 
gezien als de geboorte van de Staat der Nederlanden. 
Precies 100 jaar later beleefde de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden het 
Rampjaar. Wie kent niet de geschiedenislessen van vroeger : 

 
 "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos" 

 

Wat nu pandemie? Dát was pas crisis! 
 
Verder op veel kleinere schaal staan we stil bij de opening van “het Rode Dorp” aan de 
Lange Burchwal 100 jaar geleden en ontworpen door de architect Jan Wils. Ook bekend van 
het Olympisch Stadion en de City Bioscoop in Amsterdam. Wils was een leerling van de 
beroemde architect Berlage 
Het Rode Dorp staat er na grondige restauratie in volle luister bij. 
 
Wij hopen dat dit jaar Corona niet al te veel roet in het eten zal gooien en dat we eindelijk 
weer eens een volle agenda kunnen afwerken. 
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Komende lezing 

 
Als de coronamaatregelen het toelaten houden wij op woensdag 9 februari een lezing over 
Johan J. Vierbergen. De lezing wordt verzorgd door de heer J. Biemans. De lezing zal 
plaatsvinden in de tuinzaal van de Wulverhorst. Aanvang 20:00 
 

 
 
 
Sponsoren 

 
Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen in het 

in stand houden van ons Stadsmuseum. 
 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touchtable die er zonder onze begunstigers niet zou 

zijn geweest. 
 

 
 
 

HARTELIJK DANK aan al onze begunstigers. 
 

 
 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Ton Bode, secretaris 
 
 


