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Secretarieel Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 

 

VAN EEN JAAR VAN NIX NAAR EEN JAAR VAN NET NIET 

 

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING IN 2021 

 

In december 2020 kondigden onze Premier en zijn minister van Volksgezondheid nog strengere 

maatregelen aan tegen de verspreiding van Covid 19. Nadat eerst in oktober de tweede golf over het 

land spoelde en een gedeeltelijk lockdown van kracht werd werden de maatregelen in november nog 

eens dusdanig verzwaard dat zelfs Sinterklaas voet aan land moest zetten op de Diewertje Blokkade 

in een voor de kindertjes onbekende plaats. Nadat de Goedheiligman het land weer had verlaten 

verschenen Mark en Hugo bijna wekelijks om de maatregelen nog verder aan te scherpen met zelfs 

de invoering van de avondklok in januari 2021. Iets wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is 

voorgekomen. 

Het toch al gehavende programma van de GVO kon weer de kast in. In de huidige omstandigheden 

kon er geen sprake zijn van enige activiteit.  

De nieuw ingerichte tentoonstelling in het Stadsmuseum over de zorg in Oudewater naar aanleiding 

van vijftig jaar De Wulverhorst bleef op slot. 

Dan eindelijk eind mei 2021 kondigen Mark en Hugo (zijn inmiddels demissionair maar regeren er 

nog vrolijk op los) versoepelingen aan in het coronabeleid. Het bestuur van de GVO pakt het 

programma weer ter hand, blaast het stof er af en probeert een aantal activiteiten te redden. Met 

Coronamaatregelen en toegangsbewijs is er weer wat mogelijk. Zelfs de uitgestelde jaarvergadering 

2020 is voorzien op 22 september.  

Tot 6 november 2021. Dan komen Mark en Hugo wederom met verscherpte maatregelen zoals 

vroegere sluiting van winkels en beperking van publiek toegankelijke locaties en evenementen. Op 19 

december gaat dan alles weer dicht behalve de noodzakelijke winkels. 

 

Op 10 januari 2022 is Mark weer missionair en is Hugo ingeruild voor Ernst en zij kondigen aan dat 

vanaf 26 januari 2022 musea weer open mogen en voorstellingen in  theaters, concertzalen en 

evenementen zoals lezingen weer mogen doorgaan. Verder nemen zij het kloeke besluit dat 

doventolk Irma Sluis niet meer tussen hen in mag staan maar wordt verbannen naar een hoekje 

rechtsonder in beeld.  

 

Onder deze omstandigheden was het voor het bestuur van de GVO, de lezingencommissie, de 

Stuurgroep Stadsmuseum en de commissie excursies natuurlijk niet te doen om u een volwaardig 

programma aan te bieden. Toch hebben we, zij het heel beperkt, nog het een en ander kunnen 

realiseren.  

U vindt dit hieronder in het verslag.  
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A) Bijeenkomsten en Excursies 

 
Doordat pas de tweede helft van 2021 het mogelijk was weer bijeenkomsten te organiseren 
konden we drie lezingen die waren gepland in het eerste halfjaar niet door laten gaan, te 
weten : 
12 maart 2021 “Klokken door de eeuwen heen” door de heer Peter Schippers 
20 april 2021 “Perikelen rond 5 mei in Oudewater” door de heer Hans Suijs 
10 juni 2021 “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes  
 
Op 13 juni zou een kleine excursie worden gehouden naar een “interessante boerderij met 
bijzondere inhoud” maar ook dit keer : helaas, helaas… te vroeg. 
  
De meerdaagse reis “De Hanze” is na ampel overleg tussen musea, hotel, busonderneming 
en reisorganisatie uitgesteld naar mei 2022. 
Aan de meerdaagse reis zou een voorbereidende lezing vooraf gaan en logischerwijs wordt 
deze ook verplaatst naar een datum die korter vooraf gaat aan de datum van vertrek. 
  
Alhoewel traditiegetrouw door de gemeente Oudewater georganiseerd het vermelden 
waard : de inmiddels eeuwenoude traditie van de herdenking van de Oudewaterse Moord 
ging door op zondag 8 augustus 2021. Dit keer was geen vrije in- en uitloop mogelijk maar 
moest aanmelding bij TIP vooraf plaatsvinden.  
 
Woensdag 22 september hadden we voor het eerst sinds februari 2020 weer een 
lezingavond. De heer Otto Beaujon (rechts op de foto) haalde voor ca. 60 belangstellenden 
herinneringen op aan de Koekenfabriek. Dat werd gewaardeerd, niet in het minst door 
aanwezige bewoners van de Wulverhorst. 

 
 
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 daaromheen gaf de spreker veel 
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achtergrondinformatie over het hoe en het waarom van de ramp. Met een doorkijk naar een 
toekomst met een zeespiegelstijging. Een boeiende en leerzame avond. 
 
Na de euforie van twee geslaagde lezingen kwam de kater. Door de zorgwekkende cijfers van 
het aantal coronabesmettingen moest de uitgestelde lezing door Gé Vaartjes over Godfried 
Bomans op 17 november 2021 wederom worden geannuleerd. 
Ook tweede poging om de lezing “Klokken door de eeuwen heen” door Peter Schipper op 6 
januari 2022 te houden met daarna de nieuwjaarsreceptie liep op niets uit. 
 
 

B) Stadsmuseum 

 

Eindelijk kon dan op zaterdag 4 september 2021 het stadsmuseum weer geopend worden. Omdat de 

aanleiding van de nieuwe tentoonstelling het vijftigjarig bestaan van de “Wulverhorst” was is de 

tentoonstelling geopend door mevrouw Joyce Jacobs, directrice van de Wulverhorst. 

 

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. 

 

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. 

 

In 2021 is het stadsmuseum maar kort open geweest. Op de Open Monumentendag is het museum 

goed bezocht. Het meerjarig bezoekersaantal ziet er als volgt uit:  

Totaal in 2021 363 bezoekers  

Totaal in 2020 Geen bezoekers  

Totaal in 2019 1163 bezoekers   

Totaal in 2018 1232 bezoekers  

Totaal in 2017 1115 bezoekers  

Totaal in 2016 1240 bezoekers  

Totaal in 2015 en 2014 2281 bezoekers Van oktober 2014 tot oktober 2015, i.v.m. 
Oudewater 750 jaar Stad 
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Vermeldenswaardig is nog dat 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 is geplaatst. 

 

 

 

B) Oude Waarden  
 
In april 2021 is nummer 33 van het Blad “Oude Waarden” verschenen met als titel “Van 
medicine doctors, chirurgijns en apothekers in Oudewater.  
 
Helaas bleef het bij slechts één uitgave in 2021. Oorzaak van het uitblijven van verdere  
uitgaves is het feit dat het bestuur er niet in geslaagd is om leden warm te maken voor het 

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


   GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

                Secretariaat: Zuid IJsselkade 4  3421CN  Oudewater 
Telefoon: 06-52581330 

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

 
 

 
zitting nemen in de redactie. 
 

 

D) Bestuurlijke activiteiten 

 

Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:  

Mevrouw Nell van Gool -van Liessum, voorzitter en tweede secretaris 
De heer Gé de Gunst, secretaris en vicevoorzitter (van 22 september tot 1 december 2021 
demissionair) 
De heer Ton Bode, secretaris en vicevoorzitter (vanaf 1 december 2021)  
De heer André de Groot, penningmeester 
De heer Jaap. van der Laan, tweede penningmeester  
Mevrouw Ans Dionisius-Overbeek (v.a. 22 september demissionair) 
De heer Marc Croes 
Mevrouw Mieke Kuik – Knol 
 
Op de volgende data zijn bestuursvergaderingen gehouden. Meestal vinden deze plaats in de 
Burgemeesterskamer van het stadhuis. Mede door de beperkingen van de coronamatregelen zijn 
deze in 2021 ook in de raadzaal, trouwzaal en via Zoom gehouden 
 
27 januari 2021 Bestuursvergadering 
17 maart 2021 Bestuursvergadering 
07 april 2021 Overleg archiefgroep 
21 april 2021 Bestuursvergadering 
3 juni 2021 Dagelijks bestuur overleg 
14 juli 2021 Bestuursvergadering 
15 september 2021 Bestuursvergadering 
27 oktober 2021 Bestuursvergadering 
8 december 2021 Bestuursvergadering 
 
 
E. Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering 2020 
 
Op 22 september 2021 is de jaarvergadering gehouden over het verenigingsjaar 2020. Anders dan de 
vergadering van 2019 is deze wel fysiek gehouden en heeft de algemene ledenvergadering 
ingestemd met de ingebrachte stukken. 
Gé de Gunst en Ans Dionisius waren aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er geen kandidaten zijn 
aangedragen heeft de voorzitter de aftredende leden verzocht de lopende zaken te behartigen. 
In de ledenbrief van november meldde het bestuur de voordracht van Ton Bode als secretaris en 
stelde de leden in de gelegenheid een tegenkandidaat te stellen. Omdat er binnen de gestelde 
termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld is Ton Bode per 1 december 2021 geïnstalleerd. Hiermee 
is voldaan aan het bepaalde in Artikel 8, lid 1 van de statuten. 
 
F) Andere activiteiten: 
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Op 7 december 2021 is er overleg geweest tussen Wethouder Bas Lont en de besturen van de 
verschillende musea en Stro. Vanuit de gemeente was ook beleidsmedewerker J. Potman aanwezig. 
Er was bereidheid tot samenwerking waar mogelijk maar voorop stond dat een ieder zijn eigen 
identiteit behoudt. Op het moment van de deze vergadering is er nog geen verslag ontvangen van de 
bespreking. Wel is afgesproken dat verder overleg volgt. 
 
Verder heeft de GVO zoals in andere jaren meegewerkt aan de Open Monumentendag. 
 
G) De collectie 
 
De afgelopen tijd zijn er grote onderhoudswerkzaamheden gepleegd aan de Lange Burchwal. Tijdens 
de werkzaamheden stuitte de aannemer op restanten van het verdwenen “Gasthuys”. Wim Geurts 
heeft een deel van de zgn. kleeffundering kunnen redden en heeft deze geschonken aan de GVO. 
Deze is te bezichtigen in ons stadsmuseum. 
 
De GVO heeft o.a. voor de tentoonstelling over de zorg in Oudewater en de vaste expositie een groot 
aantal objecten in bruikleen die zijn afgegeven door onder meer De Heksenwaag, Marc Croes, Caio 
Haars, Cees Meijerink, Herman van Eijk, Sytze Ypma en het Antonius Ziekenhuis in Utrecht. De GVO is 
gevers en bruikleengevers hiervoor bijzonder erkentelijk.  
 
H) Ledenbestand 
 
Op 1 januari 2022 is het aantal leden 368, opgebouwd als volgt: 153 individuele lidmaatschappen 

(waaronder 3 ereleden), 100 gezamenlijke lidmaatschappen en 15 organisatielidmaatschappen. 

Ledenaantal per 1 januari 2021. 

Jaar Totaal 
 

Gezamenlijk 
Op één adres 

Individueel Waarvan 
Erelid 

Organisatie 
Lidmaatschap 

2021 373 108 141 3 16 

2020 380 112 139 4 17 

2019 380 112 140 4 16 

2018 373 108 143 4 14 

2017 384 112 145 5 15 

2016 388 115 143 4 14 

2015 352 104 132 4 12 

2014 330 111 99 3 9 

 

Onze ereleden zijn: 

Mw. N. Stoppelenburg  (vanaf 26 maart 2013) 

Hr. H. Fr. B. Rutten  (vanaf 9 maart 2016) 

Hr. P. Verhoeve  (vanaf 8 november 2019)  

 
  

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


   GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

                Secretariaat: Zuid IJsselkade 4  3421CN  Oudewater 
Telefoon: 06-52581330 

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

 
 

 
I) Een jaar van Net Niet 

Aldus terugkijkend, 2021 was niet meer Het Jaar Van Nix maar ondanks de geslaagde activiteiten die 
wel door zijn gegaan was het een Jaar Van Net Niet door alles wat we hebben moeten uitstellen. 
Desondanks houden we de moed er in en gaan proberen in 2022 alles in te halen en u een mooi en 
gevarieerd programma te bieden. 
 

Het Bestuur dankt alle leden voor het ervaren vertrouwen en een hopen op een goed verenigingsjaar 

in volle gezondheid. 

 

Oudewater, April 2022  

 

Ton Bode, secretaris 
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