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

HET NIEUWS VAN APRIL  
 
Van de voorzitter 

Beste GVO-leden, 
Het verenigingsleven loopt een beetje parallel met de natuur. De natuur is ontwaakt en ook 
wij kunnen nu weer met enthousiasme het een na het ander gaan starten. 
Ons museumseizoen is geopend op 3 april door de burgemeester, die na zijn verhaal bij het 
schilderij door het luiden van ons kostbare Hemony-klokje, dat op het stadhuisdak prijkt, een  
officieel tintje aan het geheel gaf. Iedereen is weer welkom vanaf nu in het eerste weekeinde 
van iedere maand plus op speciale dagen zoals Paaszaterdag en Tweede Paasdag, 
zaterdag voor Pinksteren en Tweede Pinksterdag, Open Monumentendag, en de twee 
laatste weekeinden in oktober. 
Er staan weer mooie en interessante lezingen op ons programma en de excursies kunnen 
weer doorgang vinden. Daarover wordt u tijdig geïnformeerd. 
Ook de Algemene Ledenvergadering kan weer doorgang vinden op 9 mei en we bereiden 
ons daar natuurlijk al voor voor. Ook dat krijgt u allemaal per post of per mail. 
In dit jaar met veel historie in ons land haken we aan bij belangrijke gebeurtenissen, zoals de 
Oud-Hollandse Waterlinie, onze excursie naar Brielle, ( waar Alva zijn bril verloor op 1 april) 
En het plaatselijk jubileum van het 100-jarig bestaan van het Rode Dorp. 
Dit alles overziende krijg ik het idee dat u zich niet kunt vervelen. 
Hartelijke groet en tot ziens bij de GVO. 
 
Nell van Gool 

 
Berichten uit de vereniging 

Ons bereikte het bericht dat op 13 oktober 2022 op 80-jarige leeftijd is overleden ons 
medelid de heer A.H.J. Spinnewijn. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. 

  
Komende lezing 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere  
bijeenkomst op maandag 11 april 2022  

 

“Samen eervol overleefd” 
Lezing door de heer Hans Suijs 

 

 
Op de dag na dolle dinsdag werden 652 Nederlandse vrouwen, allen politieke gevangenen in 
8 veewagons gedeporteerd vanuit kamp Vught naar het concentratiekamp Ravensbrück.  
De Goudse Mieke Steensma, die na de oorlog met huisarts Gert van den Burger huwde, was 
een van hen. Zij woonden op de Westerwal in Oudewater. 
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In de lezing volgen we hun verblijf in Vught, Ravensbrück en diverse kampen daarna en hun 
terugkeer naar Nederland. De tante van Hans Suijs was een van de kampgenoten. Velen 
kwamen in Nederland terug eind mei 1945.  
Intussen had zich in Oudewater op 5 mei een ramp voltrokken bij de bevrijding. Ook hieraan 
wordt aandacht besteed. 
Spreker Hans Suijs deed 5 jaar onderzoek naar de oorlogsgeschiedenis van zijn tante, 
omdat zijzelf er nooit over sprak. Hij ontdekte hoe verzetsvrouwen totaal anders dan 
verzetsmannen samen optrokken en daardoor overleefden. Ze staakten zelfs in de AGFA 
fabrieken en kwamen er mee weg. Ze stopten zelf hun dodenmars in Wolfratshausen en ze 
werden niet doodgeschoten. Ze hebben het “Samen eervol overleefd” en dat werd ook de 
titel van zijn boek. 
Regisseur Peter Meijer maakte er een theaterstuk van dat op 29 april, 30 april en 1 mei 
wordt opgevoerd in de Goudse Schouwburg (kleine zaal) 

 
 
Gegevens: 
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 april 2022 in de Tuinzaal van 
De Wulverhorst aan de Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater en begint om 20.00 
uur. 
 

 
Affiche van de theatervoorstelling  
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“In de voetsporen van de Hanze” 
a twee keer te zijn uitgesteld vanwege de 

coronapandemie wordt dit jaar de geplande 

Hanzereis alsnog gemaakt. Van 17 t/m 20 mei 
gaat een groep GVO leden een stap terug in 
de geschiedenis. Het oorspronkelijke 

programma is op haalbaarheid getoetst en alle 
locaties zijn te bezoeken. Centraal staat het 

Koggeschip dat tijdens de Hanze (in 
verschillende uitvoeringen) het populairste 
vervoermiddel over rivieren en zee was.  

n de voetsporen gaan we 

onder deskundige leiding en gidsen langs enkele 
Nederlandse Hanzesteden. We bezoeken achtereenvolgens  

Elburg, Kampen, (Kamper Kogge), Bourtange, Hasselt, 
Genemuiden. De laatste dag maken we een overtocht met 
“gepast” vervoer over het IJsselmeer naar Hoorn en leggen 

we een link naar de Kaaphoornvaarders en zo de link naar 
de latere VOC.  

ortom een interessante reis waarin we zeker ook de link 

leggen naar Oudewater om dat veel tuigage van de boten 
van toen vervaardigd werd in Oudewater. 

ndien u nog belangstelling heeft…er zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar. Geef u dan op bij Jaap van der Laan 
jaapvanderlaan@wxs.nl De kosten van de reis bedragen € 550 (eenkamertoeslag 
€ 50). 

p 9 mei wordt door Pim Brinkman een lezing gehouden over de Hanze in 

Nederland. In de volgende nieuwsbrief leest u daarover meer. 
 

De reiscommisie. 
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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 
 
 


