
Toeristenbeleid per 29/4/20

1. Voor binnenkomst verplicht  
temperaturen bij Dr. van Walree

2. Entreekaart uitsluitend via 
app: Woudrichemvesting.nl

3. Verplicht minimaal € 50 pp  
consumeren

4. Max 5 toeristen per uur

Overige regels conform  
richtlijnen overheid en rivm
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Waarom kiest iemand om  
in de vesting te Wonen?

Wat maakt het zo speciaal?
Een droomplek! Zegt Herman.

Het nieuwe normaal
zonder toeristen?  

Hoe lang houden de 
ondernemers dat vol?

Woerkumers?
Woerkummers??

Woerekummers???
Een zeuke da ist!

Sanne en Jasper zijn niet uit de 
vesting te krijgen. Zij verhuisden 

van oost naar west en hebben 
vlinders in de buik en in de tuin

Jos Korthout fietst terug naar 
vroeger en Willem vd Post is in 

blijde verwachting van een 
nieuwe vorm van toerisme

TAOLSTRAIDTAOLSTRAID
Herhaaldelijk lezen we dat de Herhaaldelijk lezen we dat de 
inwoners van Woudrichem inwoners van Woudrichem 
‘Woerkummers’ genoemd worden. ‘Woerkummers’ genoemd worden. 
Terwijl het eigenlijk ‘Woerkumers’ Terwijl het eigenlijk ‘Woerkumers’ 
moet zijn, met één ‘m’. Althans moet zijn, met één ‘m’. Althans 
volgens het rode boekje dat  volgens het rode boekje dat  
‘Het Genootschap van de Woerkumse ‘Het Genootschap van de Woerkumse 
Taol’ in het jaar 2000 bij uitgeverij ‘De Taol’ in het jaar 2000 bij uitgeverij ‘De 
Kazerne’ uitbracht over ‘Woerkum, Kazerne’ uitbracht over ‘Woerkum, 
Woerkumers en het Woerkums’.Woerkumers en het Woerkums’.

Lizzy van Pelt, samen met Arie Metz, Lizzy van Pelt, samen met Arie Metz, 
toch wel dè schrijvende ambassadeurs toch wel dè schrijvende ambassadeurs 
van ons dialect, adviseerden overigens van ons dialect, adviseerden overigens 
auteur Jean-Mark van Tol (bekend van auteur Jean-Mark van Tol (bekend van 
oa ‘Fokke en Sukke’) om in zijn boek oa ‘Fokke en Sukke’) om in zijn boek 
“Musch’ die verkeerde spelling te “Musch’ die verkeerde spelling te 
gebruiken. De redactie vroeg zich af of gebruiken. De redactie vroeg zich af of 
hier sprake was van een afsplitsing der hier sprake was van een afsplitsing der 
geesten? Misschien zelfs een onvervalste geesten? Misschien zelfs een onvervalste 
taalstrijd? Kortom: Wie waakt er taalstrijd? Kortom: Wie waakt er 
eigenlijk nog over onze ‘taol’?eigenlijk nog over onze ‘taol’?

Jan de Joode en Jan van Straten, beter Jan de Joode en Jan van Straten, beter 
bekend als de ‘JaJa’s’ en dé drijvende bekend als de ‘JaJa’s’ en dé drijvende 
krachten achter ‘De Woerkumse krachten achter ‘De Woerkumse 
Aovonden’ zijn nog immer actief. De Aovonden’ zijn nog immer actief. De 
vraag naar de correcte spellingswijze vraag naar de correcte spellingswijze 
van de inwoners van Woudrichem van de inwoners van Woudrichem 
blijkt een gevoelige snaar te raken. “We blijkt een gevoelige snaar te raken. “We 
hebben in dat eerste boekje inderdaad hebben in dat eerste boekje inderdaad 
‘Woerkumers’ voorgeschreven”, aldus ‘Woerkumers’ voorgeschreven”, aldus 
Jan de Joode. “Daar waren we het toen Jan de Joode. “Daar waren we het toen 
allemaal over eens. Maar door de jaren allemaal over eens. Maar door de jaren 
heen is er wel herhaaldelijk kritiek op heen is er wel herhaaldelijk kritiek op 
gekomen. Voor veel mensen ‘voelde’ het gekomen. Voor veel mensen ‘voelde’ het 
niet goed. Bovendien is het met twee niet goed. Bovendien is het met twee 
‘mm’ makkelijker om te onthouden.  ‘mm’ makkelijker om te onthouden.  
In ons meest recente boekje In ons meest recente boekje 
“Èègegeraaid”, dat in 2015 verscheen, zijn “Èègegeraaid”, dat in 2015 verscheen, zijn 
we als genootschap overstag gegaan.” we als genootschap overstag gegaan.” 
Bij nalezing van dit groene boekje - dat Bij nalezing van dit groene boekje - dat 
Jan in allerijl even komt afgeven - blijkt Jan in allerijl even komt afgeven - blijkt 
het nu ook opeens normaal om het over het nu ook opeens normaal om het over 
‘Woer-e-kum’ en ‘Woer-e-kummers’ te ‘Woer-e-kum’ en ‘Woer-e-kummers’ te 
hebben. hebben. 

Arie Metz blijkt een groot aanhanger van Arie Metz blijkt een groot aanhanger van 
deze nieuwe spelling te zijn “Ge mot nu deze nieuwe spelling te zijn “Ge mot nu 
eenmaol keuzes maoken, dus is er voor eenmaol keuzes maoken, dus is er voor 
gekozen om het op te schrijven zoals gekozen om het op te schrijven zoals 
het klinkt. Maor niemand zal je d’r aan het klinkt. Maor niemand zal je d’r aan 
houwe â ge het anders schrijft. Want ok houwe â ge het anders schrijft. Want ok 
uitspraak verandert deur d’n tijd.uitspraak verandert deur d’n tijd.

 Het Meertens Instituut, dat zich bezig  Het Meertens Instituut, dat zich bezig 
houdt met de Nederlandse taal en houdt met de Nederlandse taal en 
cultuur, heeft nog geluidsopnamen van cultuur, heeft nog geluidsopnamen van 
zestig jaor geleden met Woerekummers. zestig jaor geleden met Woerekummers. 
Daarop hoor je dat ‘lijzige’, die bijna Daarop hoor je dat ‘lijzige’, die bijna 
‘zingerige’ uitspraak. Vandaar ook ‘zingerige’ uitspraak. Vandaar ook 
‘Woerekum’ en Woerekummers’. Maor ‘Woerekum’ en Woerekummers’. Maor 
een bietje dubbel blaift ut wel”. een bietje dubbel blaift ut wel”. 

Wat de ‘JaJa’s’ betreft (en hun Wat de ‘JaJa’s’ betreft (en hun 
echtgenotes die hier ook nadrukkelijk bij echtgenotes die hier ook nadrukkelijk bij 
betrokken werden) gaat dit te ver.betrokken werden) gaat dit te ver.

 “Toen er nieuwe borden kwamen met  “Toen er nieuwe borden kwamen met 
daarop ook de plaatsnaam in lokaal daarop ook de plaatsnaam in lokaal 
dialect, stond er dus in eerste instantie dialect, stond er dus in eerste instantie 
‘Woerekum’. Maar dat hebben we ‘Woerekum’. Maar dat hebben we 
gelukkig kunnen verhinderen. Ge mot gelukkig kunnen verhinderen. Ge mot 
per slot errugens een strêêp trekken’. per slot errugens een strêêp trekken’. 

Ongeacht wat onze premier morgen Ongeacht wat onze premier morgen 
zal gaan zeggen, de kans is groot zal gaan zeggen, de kans is groot 
dat we deze zomer amper toeristen dat we deze zomer amper toeristen 
in de vesting zullen gaan zien. in de vesting zullen gaan zien. 
Ook zullen er in die periode geen Ook zullen er in die periode geen 
evenementen meer gehouden gaan evenementen meer gehouden gaan 
worden.  Wat betekent dit voor de worden.  Wat betekent dit voor de 
bewoners en vooral ook voor de bewoners en vooral ook voor de 
ondernemers? En hoe houden we ondernemers? En hoe houden we 
ons stadje levendig? ‘t Poortaol ging ons stadje levendig? ‘t Poortaol ging 
op onderzoek uit.op onderzoek uit.  

Kijk, je wil dus niet dat mensen hier naar Kijk, je wil dus niet dat mensen hier naar 
toe komen om anderen te besmetten toe komen om anderen te besmetten 
en andersom ook niet. Dus zolang de en andersom ook niet. Dus zolang de 
richtlijnen van kracht zijn om zoveel richtlijnen van kracht zijn om zoveel 
mogelijk thuis te blijven, schorten wij mogelijk thuis te blijven, schorten wij 
alle promotionele activiteiten op”, zegt alle promotionele activiteiten op”, zegt 
Daphne van Hekken namens de VVV Daphne van Hekken namens de VVV 
Biesboschlinie. “En dat is heel jammer Biesboschlinie. “En dat is heel jammer 
want we hopen natuurlijk dat de Nieuwe want we hopen natuurlijk dat de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie dit jaar op de Hollandse Waterlinie dit jaar op de 
UNESCO werelderfgoedlijst zal komen UNESCO werelderfgoedlijst zal komen 
en hebben alle campagnes, gedrukt-en hebben alle campagnes, gedrukt-
en-al, klaar staan. Voor de B&B’s en het en-al, klaar staan. Voor de B&B’s en het 
hotel is het natuurlijk super vervelend dat hotel is het natuurlijk super vervelend dat 
ze geen omzet draaien.”ze geen omzet draaien.”
Een rondje langs de B&B’s in de vesting Een rondje langs de B&B’s in de vesting 
levert inderdaad het beeld op dat er levert inderdaad het beeld op dat er 
geen boekingen zijn. Alleen ‘Kazemat geen boekingen zijn. Alleen ‘Kazemat 
Zus’ heeft nog een paar klanten gehad. Zus’ heeft nog een paar klanten gehad. 
“Het is een mooie kans om de vloer eens “Het is een mooie kans om de vloer eens 
een andere kleur te geven”, zegt Esther een andere kleur te geven”, zegt Esther 
Bousché die niet kan stil zitten.Bousché die niet kan stil zitten.

Ook het Visserijmuseum is pro-actief. Bij Ook het Visserijmuseum is pro-actief. Bij 
monde van voorzitter Arjens van Gammeren monde van voorzitter Arjens van Gammeren 
kregen we te horen dat het bestuur al kregen we te horen dat het bestuur al 
een aantal ideeën heeft: “Ze moeten nog een aantal ideeën heeft: “Ze moeten nog 
in samenspraak met de vrijwilligers op in samenspraak met de vrijwilligers op 
haalbaarheid worden getoetst.  haalbaarheid worden getoetst.  

Zo denken we aan éénrichtingsverkeer Zo denken we aan éénrichtingsverkeer 
langs de expositie en gebruik van langs de expositie en gebruik van 
eigen koptelefoons of oortjes bij de eigen koptelefoons of oortjes bij de 
multimedia schermen. Bovendien multimedia schermen. Bovendien 
zien we dat de huidige crisis maakt zien we dat de huidige crisis maakt 
dat nieuwe ontwikkelingen versneld dat nieuwe ontwikkelingen versneld 
worden. Een voorbeeld hiervan is de worden. Een voorbeeld hiervan is de 
onlineverkoop van toegangskaartjes onlineverkoop van toegangskaartjes 
op een moment, een ‘slot’, waarbinnen op een moment, een ‘slot’, waarbinnen 
de bezoeker welkom is. Contactloos de bezoeker welkom is. Contactloos 
betalen kan trouwens al. Zo zijn er vele betalen kan trouwens al. Zo zijn er vele 
manieren waarop we met behoud van de manieren waarop we met behoud van de 
authenticiteit met de tijd mee kunnen.”authenticiteit met de tijd mee kunnen.”
Cursussen zijn er pas weer in het najaar. Cursussen zijn er pas weer in het najaar. 
“Mocht dan nog steeds de anderhalve “Mocht dan nog steeds de anderhalve 
meter richtlijn gelden, dan zullen we ook meter richtlijn gelden, dan zullen we ook 
daarvoor weer oplossingen bedenken. daarvoor weer oplossingen bedenken. 
In elk geval is dit wel een uitgelezen In elk geval is dit wel een uitgelezen 
moment om de met uitsterven bedreigde moment om de met uitsterven bedreigde 
ambachten op video vast te leggen.”ambachten op video vast te leggen.”
Tot slot merkt Arjens nog op dat in alle Tot slot merkt Arjens nog op dat in alle 
gevallen de veiligheid en gezondheid van gevallen de veiligheid en gezondheid van 
de vrijwilligers én de bezoekers bovenaan de vrijwilligers én de bezoekers bovenaan 
staan.staan.

 De horeca rond de vesting  De horeca rond de vesting 
krabbelt langzaam op en probeert krabbelt langzaam op en probeert 
vooral via afhalen en/of bezorgen vooral via afhalen en/of bezorgen 
omzet te maken. Corné Deenink van omzet te maken. Corné Deenink van 
de Pannenkoekenbakker: ‘We hebben de Pannenkoekenbakker: ‘We hebben 
met Pasen boven verwachting gedraaid met Pasen boven verwachting gedraaid 
en overwegen zelfs om gewoon en overwegen zelfs om gewoon 
dagelijks afhalen op bestelling aan te dagelijks afhalen op bestelling aan te 
bieden. Daarnaast organiseren we met bieden. Daarnaast organiseren we met 
Moederdag een speciale brunch en Moederdag een speciale brunch en 
zijn we aan het oefenen met de nieuwe zijn we aan het oefenen met de nieuwe 
anderhalvemeternorm”. Op facebook anderhalvemeternorm”. Op facebook 
heeft hij hierover een humoristisch heeft hij hierover een humoristisch 
filmpje gepost dat veel geliket wordt. filmpje gepost dat veel geliket wordt. 
‘Baldadig’ heeft onlangs een eigen app ‘Baldadig’ heeft onlangs een eigen app 
gelanceerd en ook bij ‘De Stroming’ kan gelanceerd en ook bij ‘De Stroming’ kan 

er besteld worden. Eigenaresse Petra er besteld worden. Eigenaresse Petra 
Groeneveld: “We hebben met Pasen Groeneveld: “We hebben met Pasen 
lekker gedraaid, maar nu is het een stuk lekker gedraaid, maar nu is het een stuk 
rustiger. We staan toch met twee koks, rustiger. We staan toch met twee koks, 
één voor de bediening en inpakken, plus één voor de bediening en inpakken, plus 
een afwasser. Salaris voor Bernard en een afwasser. Salaris voor Bernard en 
mij zit er niet in, maar gelukkig hebben mij zit er niet in, maar gelukkig hebben 
we wel een huurbaas die meedenkt we wel een huurbaas die meedenkt 
en daar zijn we dankbaar voor”. Voor en daar zijn we dankbaar voor”. Voor 
Brasserie Zus is het een totale lock-Brasserie Zus is het een totale lock-
down. Esther Bousché: “Ik maak me wel down. Esther Bousché: “Ik maak me wel 
wat zorgen over die anderhalve meter. wat zorgen over die anderhalve meter. 
Dat betekent dat we maar maximaal Dat betekent dat we maar maximaal 
vier gasten kunnen ontvangen in de vier gasten kunnen ontvangen in de 
brasserie. Op het terras gelukkig meer, brasserie. Op het terras gelukkig meer, 
maar dan nog…” Ook zij is dankbaar dat maar dan nog…” Ook zij is dankbaar dat 
haar huurbaas zich heel coulant opstelt.haar huurbaas zich heel coulant opstelt.

 Voor de winkeltjes die  Voor de winkeltjes die 
vaak voor een deel van hun omzet vaak voor een deel van hun omzet 
van toeristen afhankelijk zijn, ligt het van toeristen afhankelijk zijn, ligt het 
allemaal wat ingewikkelder. Net zoals allemaal wat ingewikkelder. Net zoals 
‘Oude Liefde’ is DOCK 60 aan de ‘Oude Liefde’ is DOCK 60 aan de 
Kerkstraat op afroep open. “Als mensen Kerkstraat op afroep open. “Als mensen 
iets van hun gading zien, kunnen ze mij iets van hun gading zien, kunnen ze mij 
bellen (0183 304878) voor een afspraak”, bellen (0183 304878) voor een afspraak”, 
zegt Marian van Pelt. Contactloos zegt Marian van Pelt. Contactloos 
pinnen is ook hier de nieuwe standaard. pinnen is ook hier de nieuwe standaard. 
Het Woerkums Winkeltje van Marianne Het Woerkums Winkeltje van Marianne 
de Groot breidt uit: “Naast kaas en de Groot breidt uit: “Naast kaas en 
droge worst kan men sinds deze week droge worst kan men sinds deze week 
ook het heerlijke biodesembrood van ook het heerlijke biodesembrood van 
Gerard & Suus bij ons bestellen. Wat ‘s Gerard & Suus bij ons bestellen. Wat ‘s 
woensdags wordt besteld, ligt zaterdags woensdags wordt besteld, ligt zaterdags 
klaar en bestellingen tot en met zaterdag klaar en bestellingen tot en met zaterdag 
liggen op woensdag klaar. Heerlijk vers!” liggen op woensdag klaar. Heerlijk vers!” 
De enige winkel waar bij de crisis als De enige winkel waar bij de crisis als 
koren op zijn molen uitpakt, is die van koren op zijn molen uitpakt, is die van 
Bart Mols. “Het lijkt wel kerstmis maar Bart Mols. “Het lijkt wel kerstmis maar 
dan nog drukker”, laat de molenaar van dan nog drukker”, laat de molenaar van 
Korenmolen ‘Nooit gedagt’ weten.Korenmolen ‘Nooit gedagt’ weten.

HET NIEUWE NORMAAL : HALLO IS DAAR IEMAND?HET NIEUWE NORMAAL : HALLO IS DAAR IEMAND? Jan de Joode komt in allerijl Jan de Joode komt in allerijl 

‘t grûne boekske bringe‘t grûne boekske bringe
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BURGEMEESTER VOOR EEN DAGBURGEMEESTER VOOR EEN DAG
Lezers van ’t Poortael  lopen over het alge-
meen weg met de vesting.  Het historische 
stadje pal aan de rivieren, de groene wallen, 
toren, molen en de strandjes op steenworp-
afstand. Het is wonen in een ansichtkaart. 
Je zou er bijna van achterover gaan leunen. 
Hoe houden we de vesting een beetje stads? 
Of willen we dat helemaal niet zijn? 

Stel voor, u bent voor één dag burgemeester 
en hebt het 24 uur voor het zeggen, wat zou  
u veranderen in de vesting? Laat het ons 
weten en stuur een berichtje naar
info@woudrichemvesting.nlinfo@woudrichemvesting.nl

eet
drink
koop

lokaal 
en lees ‘t Poortaol

PS: Poortaol gemist?PS: Poortaol gemist?

Mail ons dan doen we hem de volgende keer Mail ons dan doen we hem de volgende keer 

alsnog  in de brievenbusalsnog  in de brievenbus
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Wie helpt ons met de financiering?: Wie helpt ons met de financiering?: 
‘t Poortaol wordt door veel vrijwilligers 
geheel belangeloos gemaakt, maar het 
drukken kost wel geld. Deze Poortaol 
werd dan ook mogelijk gemaakt door  
1 anonieme sponsor uit de Vesting en  

1 - uit Frankrijk. Dank daarvoor! 
Voor de volgende uitgaven zoeken we zoeken we 

weer nieuwe sponsorenweer nieuwe sponsoren. Sponsor bijdra-
ge is 40 euro en natuurlijk kunt U ook uw 
naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen. 

Bel of App: 06-53 20 60 99

In deze Corona-crisistijd zie je In deze Corona-crisistijd zie je 
dat er over de hele wereld allerlei dat er over de hele wereld allerlei 
maatregelen worden genomen die maatregelen worden genomen die 
de bewegingsvrijheid van burgers de bewegingsvrijheid van burgers 
beperken. Daarmee wordt gepoogd de beperken. Daarmee wordt gepoogd de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Steeds verder kruipen we aan tegen een Steeds verder kruipen we aan tegen een 
situatie van ‘lockdown’. Dat is voor onze situatie van ‘lockdown’. Dat is voor onze 

Hij is een geboren en getogen Fries Hij is een geboren en getogen Fries 
en woont sinds 2 april op de Rijkswal. en woont sinds 2 april op de Rijkswal. 
We hebben het over Herman de We hebben het over Herman de 
Wit, politieman en momenteel Wit, politieman en momenteel 
afdelingshoofd bij De Landelijke afdelingshoofd bij De Landelijke 
Recherche.Recherche.

De vesting van Woudrichem is geen De vesting van Woudrichem is geen 
onbekende. ‘Toen ik nog in Amsterdam onbekende. ‘Toen ik nog in Amsterdam 
woonde met m’n toenmalige vrouw, woonde met m’n toenmalige vrouw, 
hadden we vrienden die hier kwamen hadden we vrienden die hier kwamen 
wonen. Na een bezoek was ik direct wonen. Na een bezoek was ik direct 
geraakt door de bijzondere sfeer en het geraakt door de bijzondere sfeer en het 
geborgen en mystieke karakter. Ik ben geborgen en mystieke karakter. Ik ben 
erg geïnteresseerd in geschiedenis en erg geïnteresseerd in geschiedenis en 
historische plekken en gebeurtenissen historische plekken en gebeurtenissen 
en al snel bezocht ik op mijn motor en al snel bezocht ik op mijn motor 
meerdere vestingstadjes en ging lezen meerdere vestingstadjes en ging lezen 
over hun historie. Prachtig! Maar over hun historie. Prachtig! Maar 
zoals dat gaat in het leven kwam een zoals dat gaat in het leven kwam een 
verhuizing er toen niet van en heb ik verhuizing er toen niet van en heb ik 
het 17 jaar uitgesteld. En dan nu op deze het 17 jaar uitgesteld. En dan nu op deze 
heerlijke locatie. Ik ben er blij mee.’heerlijke locatie. Ik ben er blij mee.’
 Zijn eerste beroep  Zijn eerste beroep 
was gymleraar. ‘Ik heb naast de was gymleraar. ‘Ik heb naast de 
politieacademie in Apeldoorn, ook politieacademie in Apeldoorn, ook 
de academie lichamelijke opvoeding de academie lichamelijke opvoeding 
gedaan. Die was in Groningen waar ik gedaan. Die was in Groningen waar ik 
op kamers woonde en een geweldige op kamers woonde en een geweldige 
studententijd had. Na mijn militaire studententijd had. Na mijn militaire 
dienstplicht en veel reizen en werken in dienstplicht en veel reizen en werken in 
de buitensport, ben ik nog een aantal de buitensport, ben ik nog een aantal 
jaren leraar geweest in Almere voordat ik jaren leraar geweest in Almere voordat ik 
naar de politie overstapte.’naar de politie overstapte.’
 Naast motorrijden leest  Naast motorrijden leest 
hij graag over geschiedenis maar ook hij graag over geschiedenis maar ook 
over filosofie en spiritualiteit. ‘Ik hou over filosofie en spiritualiteit. ‘Ik hou 
van het leven, van alle mooie en rauwe van het leven, van alle mooie en rauwe 
facetten ervan. En ik geloof dat alles facetten ervan. En ik geloof dat alles 
wat er gebeurt een reden heeft en dat wat er gebeurt een reden heeft en dat 
je hiervan iets kan en moet leren. Je zult je hiervan iets kan en moet leren. Je zult 
het zelf moeten doen en je kunt naar het zelf moeten doen en je kunt naar 

niemand wijzen. Als je het doorhebt en niemand wijzen. Als je het doorhebt en 
wakker bent is het helemaal oké. Dat wakker bent is het helemaal oké. Dat 
breng ik ook over op mijn dochter Isa breng ik ook over op mijn dochter Isa 
die inmiddels al weer 17 jaar is en een die inmiddels al weer 17 jaar is en een 
bijzonder eindexamen heeft dit jaar. bijzonder eindexamen heeft dit jaar. 
Ze gaat straks naar het HBO in Breda. Ze gaat straks naar het HBO in Breda. 
Uiteraard ben ik heel trots op haar. Mijn Uiteraard ben ik heel trots op haar. Mijn 
vriendin Ellen woont in Zwolle en zal vriendin Ellen woont in Zwolle en zal 
hier ook regelmatig zijn. Ze is helemaal hier ook regelmatig zijn. Ze is helemaal 
enthousiast over Woudrichem. Elke dag enthousiast over Woudrichem. Elke dag 
vakantie.’vakantie.’
 Fit blijven is een must voor  Fit blijven is een must voor 
Herman zo gaat hij in september de 10 Herman zo gaat hij in september de 10 
mijl van Tilburg lopen. ‘Vroeger was ik mijl van Tilburg lopen. ‘Vroeger was ik 
handballer, judoka en kayakker maar die handballer, judoka en kayakker maar die 
tijd is voorbij. Ik houd van schaatsen en tijd is voorbij. Ik houd van schaatsen en 
skiën. Elk jaar ga ik naar de Weissensee skiën. Elk jaar ga ik naar de Weissensee 
en komende winter zal ik de alternatieve en komende winter zal ik de alternatieve 
Elfstedentocht gaan schaatsen. Ik ben Elfstedentocht gaan schaatsen. Ik ben 
graag op mezelf maar houd ook van graag op mezelf maar houd ook van 
gezelligheid, vriendschap en samen gezelligheid, vriendschap en samen 
koken. Kamperen met de daktent en dan koken. Kamperen met de daktent en dan 
bij de zee of bij een rivier vind ik heerlijk. bij de zee of bij een rivier vind ik heerlijk. 
Lekker een frisse duik maken. Wellicht Lekker een frisse duik maken. Wellicht 
dat een klein bootje hier ook veel plezier dat een klein bootje hier ook veel plezier 
kan geven, dat ga ik onderzoeken.’kan geven, dat ga ik onderzoeken.’
 Er is ook nog een andere reden  Er is ook nog een andere reden 
waarom hij bewust voor de vesting waarom hij bewust voor de vesting 
gekozen heeft. ‘Ik merk dat er in de gekozen heeft. ‘Ik merk dat er in de 
vesting een positieve sfeer hangt en vesting een positieve sfeer hangt en 
dat de mensen elkaar kennen en dat er dat de mensen elkaar kennen en dat er 
verbondenheid is. Dat voelt goed en ik verbondenheid is. Dat voelt goed en ik 
draag daar graag actief aan bij. Ik stel me draag daar graag actief aan bij. Ik stel me 
graag nog persoonlijk aan mijn naaste graag nog persoonlijk aan mijn naaste 
omgeving voor maar in deze tijd ben ik omgeving voor maar in deze tijd ben ik 
daar nu wat terughoudend mee.’ daar nu wat terughoudend mee.’ 
 Als het zonnetje schijnt kun je  Als het zonnetje schijnt kun je 
hem regelmatig aan de rode tafel onder hem regelmatig aan de rode tafel onder 
de boom aantreffen. ‘Een prachtig plekje de boom aantreffen. ‘Een prachtig plekje 
voor mijn deur. Het wonen in een vesting voor mijn deur. Het wonen in een vesting 
is voor mij helemaal een droom die is voor mij helemaal een droom die 
uitkomt, beetje cliché maar wel waar.’uitkomt, beetje cliché maar wel waar.’

Sanne en Jasper van Ameijden wonen Sanne en Jasper van Ameijden wonen 
al jaren in de vesting. Eerst op Rijkswal al jaren in de vesting. Eerst op Rijkswal 
24, daarna twaalf jaar aan de Vissers-24, daarna twaalf jaar aan de Vissers-
dijk, en nu terug op de Rijkswal maar dijk, en nu terug op de Rijkswal maar 
dan aan de andere kant op nr. 5: in het dan aan de andere kant op nr. 5: in het 
monumentale Marechausseegebouw. monumentale Marechausseegebouw. 

 Ze komen uit Dordrecht.  Ze komen uit Dordrecht. 
Jasper was als kind met ouders en boot Jasper was als kind met ouders en boot 
al vaker in Woudrichem geweest. Toen al vaker in Woudrichem geweest. Toen 
Sanne als vroedvrouw aan het werk kon Sanne als vroedvrouw aan het werk kon 
bij een verloskundigenpraktijk in Alm-bij een verloskundigenpraktijk in Alm-
kerk, was de keuze om in de vesting te kerk, was de keuze om in de vesting te 
gaan wonen snel gemaakt. gaan wonen snel gemaakt. 
 De reden om nu van oost  De reden om nu van oost 
naar west te verhuizen is vooral de naar west te verhuizen is vooral de 
tuin, maar ook de ruimte in huis: een tuin, maar ook de ruimte in huis: een 
grotere keuken, ruimte om vrienden grotere keuken, ruimte om vrienden 
en logees te ontvangen, een werkplek en logees te ontvangen, een werkplek 
voor Sanne (nee, geen bevallingen aan voor Sanne (nee, geen bevallingen aan 
huis, maar wel administratie en tele-huis, maar wel administratie en tele-
fonisch spreekuur) en een ligbad. En fonisch spreekuur) en een ligbad. En 
het feit dat je hier buiten kunt wonen, het feit dat je hier buiten kunt wonen, 
binnen de vesting! Ook de bouwstijl, binnen de vesting! Ook de bouwstijl, 
het sobere, evenwichtige van de rijks-het sobere, evenwichtige van de rijks-
bouwmeester van begin vorige eeuw, bouwmeester van begin vorige eeuw, 
vinden ze prachtig. Jasper is applica-vinden ze prachtig. Jasper is applica-
tieontwikkelaar en heeft momenteel tieontwikkelaar en heeft momenteel 
een sabbatical, dat hij besteedt aan een sabbatical, dat hij besteedt aan 
studeren (softwareontwikkeling) en studeren (softwareontwikkeling) en 
verbouwen.verbouwen.

 In zijn familie zijn veel ‘bouwers’, zoals zijn  In zijn familie zijn veel ‘bouwers’, zoals zijn 
broer die een stukadoorsbedrijf heeft en broer die een stukadoorsbedrijf heeft en 
veel renovatieprojecten doet. Jasper helpt veel renovatieprojecten doet. Jasper helpt 
hem soms in het bedrijf en zijn broer helpt hem soms in het bedrijf en zijn broer helpt 
Jasper nu met de verbouwing. Heerlijk Jasper nu met de verbouwing. Heerlijk 
vindt hij het om na jaren met hoofd en vindt hij het om na jaren met hoofd en 
beeldscherm te hebben gewerkt, met zijn beeldscherm te hebben gewerkt, met zijn 
handen bezig te kunnen zijn. De studie handen bezig te kunnen zijn. De studie 
zorgt voor balans.zorgt voor balans.
 Tijdens het verbouwen zijn  Tijdens het verbouwen zijn 
al diverse vondsten gedaan. Zoals een al diverse vondsten gedaan. Zoals een 
schildje met de spreuk: Waar liefde woont, schildje met de spreuk: Waar liefde woont, 
gebiedt de Heer zijn zegen. Een tekening gebiedt de Heer zijn zegen. Een tekening 
van een stoomboot, prachtig ouderwets van een stoomboot, prachtig ouderwets 
bloemetjesbehang en een gigantisch, leeg bloemetjesbehang en een gigantisch, leeg 
wespennest! Sanne en Jasper hebben alles wespennest! Sanne en Jasper hebben alles 
gefotografeerd en vervolgens tóch gelaten gefotografeerd en vervolgens tóch gelaten 
waar het hoort: achter behang en panelen, waar het hoort: achter behang en panelen, 
als archeologische vondsten voor de toe-als archeologische vondsten voor de toe-
komst. Behalve het wespennest, dat ligt nu komst. Behalve het wespennest, dat ligt nu 
in een kistje in de schuur.in een kistje in de schuur.

 De tuin is zo fijn, met vogels,  De tuin is zo fijn, met vogels, 
vlinders, zon, schapen, weids uitzicht… “Ik vlinders, zon, schapen, weids uitzicht… “Ik 
heb hier nu al meer vlinders gezien dan de heb hier nu al meer vlinders gezien dan de 
afgelopen tien jaar bij elkaar”, zegt Sanne. afgelopen tien jaar bij elkaar”, zegt Sanne. 
Hun favoriete plekjes in de vesting zijn de Hun favoriete plekjes in de vesting zijn de 
bankjes op de wal bij het huis van dokter Ti-bankjes op de wal bij het huis van dokter Ti-
nus, de strandjes maar ook zeker hun eigen nus, de strandjes maar ook zeker hun eigen 
nieuwe tuin, waar ook de poezen Maus en nieuwe tuin, waar ook de poezen Maus en 
Dibs een vrolijke toekomst tegemoet gaan.Dibs een vrolijke toekomst tegemoet gaan.

OOIEVAARSTOERISMEOOIEVAARSTOERISME??
Slechts een paar mensen hebben het ge-Slechts een paar mensen hebben het ge-
zien: een ooievaar middenin de vesting.  zien: een ooievaar middenin de vesting.  
Een tafereel dat ik niet eerder heb gezien. Een tafereel dat ik niet eerder heb gezien. 
En ik woon hier inmiddels al 30 jaar. En ik woon hier inmiddels al 30 jaar. 
Op 6 maart stond hij ’s-morgens vroeg Op 6 maart stond hij ’s-morgens vroeg 
doodstil op de hoge boom achterin de doodstil op de hoge boom achterin de 
tuin van slijterij De Dikke Pomp. Hele-tuin van slijterij De Dikke Pomp. Hele-
maal in de top, als een piek op een kerst-maal in de top, als een piek op een kerst-
boom. Dit tot groot ongenoegen van boom. Dit tot groot ongenoegen van 
een eksterechtpaar dat net onder de top een eksterechtpaar dat net onder de top 
een groot nest heeft. Terwijl de ooievaar een groot nest heeft. Terwijl de ooievaar 
heel rustig vanuit zijn hoge uitkijkpost heel rustig vanuit zijn hoge uitkijkpost 
de vesting bekeek, bleven zij morrend op de vesting bekeek, bleven zij morrend op 
gepaste afstand. Na ruim een uur hield gepaste afstand. Na ruim een uur hield 
de ooievaar het voor gezien en verdween de ooievaar het voor gezien en verdween 
hij met grote vleugelslagen. hij met grote vleugelslagen. 
Twee keer kwam hij die maand terug. Twee keer kwam hij die maand terug. 
Helaas bleven die bezoeken beperkt tot Helaas bleven die bezoeken beperkt tot 
alleen wat rondcirkelen boven de vesting. alleen wat rondcirkelen boven de vesting. 
Maar Woerkum had waarschijnlijk toch Maar Woerkum had waarschijnlijk toch 
een onuitwisbare indruk gemaakt, want een onuitwisbare indruk gemaakt, want 
de maand daarop, een paar dagen vóór de maand daarop, een paar dagen vóór 
Pasen, was hij er weer: nu met een mooie Pasen, was hij er weer: nu met een mooie 
date, een hoogbenig vrouwtje. Maar date, een hoogbenig vrouwtje. Maar 
ook dit romantische bezoek bleef helaas ook dit romantische bezoek bleef helaas 
beperkt tot wat rondcirkelen. beperkt tot wat rondcirkelen. 
Wat zou het mooi zijn als de twee in Wat zou het mooi zijn als de twee in 
Woerkum waren gebleven en nu hier Woerkum waren gebleven en nu hier 
op een nest bovenop één van de hogere op een nest bovenop één van de hogere 
gebouwen van de vesting stonden te gebouwen van de vesting stonden te 
klepperen. Bijvoorbeeld op het dak van klepperen. Bijvoorbeeld op het dak van 
het kerkkoor, op het hotel of op de Ge-het kerkkoor, op het hotel of op de Ge-
vangenpoort. Wie ooit in de wijndorpjes vangenpoort. Wie ooit in de wijndorpjes 
nabij Colmar in de Elzas is geweest weet nabij Colmar in de Elzas is geweest weet 
hoe fotogeniek deze vogels in een oud hoe fotogeniek deze vogels in een oud 
stadje zijn. Net als daar zou het toeristen stadje zijn. Net als daar zou het toeristen 
trekken. Na de golf Dokter Tinus-toe-trekken. Na de golf Dokter Tinus-toe-
risten zouden we binnen de wallen een risten zouden we binnen de wallen een 
nieuwe soort toeristen krijgen: ooievaars nieuwe soort toeristen krijgen: ooievaars 
toeristen! Waarom niet?toeristen! Waarom niet?
Is plaatsing van een nest niet een mooi Is plaatsing van een nest niet een mooi 
agendapuntje voor de gemeente, VVV en agendapuntje voor de gemeente, VVV en 
vestingambassadeur?vestingambassadeur?

Willem van der PostWillem van der Post

na-oorlogse tijd ongekend. Maar dieper na-oorlogse tijd ongekend. Maar dieper 
in de geschiedenis duikend, komen we in in de geschiedenis duikend, komen we in 
Woerkum veel vaker situaties tegen waarbij Woerkum veel vaker situaties tegen waarbij 
de boel letterlijk op slot zat. Dat gebeurde de boel letterlijk op slot zat. Dat gebeurde 
bij ziekten zoals de pest of de cholera. bij ziekten zoals de pest of de cholera. 
Maar misschien nog extremer wanneer Maar misschien nog extremer wanneer 
we aangevallen werden door vijanden. we aangevallen werden door vijanden. 
Dat waren dan vaak onze eigen buren Dat waren dan vaak onze eigen buren 
vanuit Arkel of Gelre. Want de naburige vanuit Arkel of Gelre. Want de naburige 
Heren van Arkel en Altena bestreden Heren van Arkel en Altena bestreden 
elkaars macht te vuur en te zwaard. elkaars macht te vuur en te zwaard. 
Daarbij liet de hertog van Gelre zich ook Daarbij liet de hertog van Gelre zich ook 
niet onbetuigd. En omdat wij op de grens niet onbetuigd. En omdat wij op de grens 
van hun gebieden lagen, werd er vaak van hun gebieden lagen, werd er vaak 
gestreden om de invloed op Woerkum. gestreden om de invloed op Woerkum. 

We werden opgenomen in de Oude We werden opgenomen in de Oude 
en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Later lagen we weer in de frontlinie Later lagen we weer in de frontlinie 
tussen de Fransen en de geallieerden. tussen de Fransen en de geallieerden. 
De poorten werden altijd al dagelijks De poorten werden altijd al dagelijks 
van zonsondergang tot zonsopkomst van zonsondergang tot zonsopkomst 
gesloten. Maar als voorbereiding op een gesloten. Maar als voorbereiding op een 
belegering werden ze nu dag en nacht belegering werden ze nu dag en nacht 
gesloten gehouden en gebarricadeerd. gesloten gehouden en gebarricadeerd. 
De bruggen werden opgehaald, de De bruggen werden opgehaald, de 
bolwerken bezet met kanonnen en de bolwerken bezet met kanonnen en de 
wallen met musketiers. Geen mens kon er wallen met musketiers. Geen mens kon er 
nog in of uit. Dus ook de bevoorrading lag nog in of uit. Dus ook de bevoorrading lag 
compleet stil. Uiteraard werd er tevoren compleet stil. Uiteraard werd er tevoren 
razendsnel en grondig gehamsterd. Dat razendsnel en grondig gehamsterd. Dat 
moest wel! Er werden zoveel mogelijk moest wel! Er werden zoveel mogelijk 
voorraden aangelegd binnen de wallen en voorraden aangelegd binnen de wallen en 
het vee werd binnengehaald. We waren het vee werd binnengehaald. We waren 
aangewezen op eigen watervoorziening via aangewezen op eigen watervoorziening via 
zo’n zeven stadswaterpompen. Wat deden zo’n zeven stadswaterpompen. Wat deden 
de mensen dan zoal om zich te vermaken? de mensen dan zoal om zich te vermaken? 
Waarschijnlijk werd er achterstallig Waarschijnlijk werd er achterstallig 
onderhoud uitgevoerd, maar alras zal de onderhoud uitgevoerd, maar alras zal de 
verveling toegeslagen zijn. Erg prettig zal verveling toegeslagen zijn. Erg prettig zal 
het niet geweest zijn. Want van buiten het niet geweest zijn. Want van buiten 
de wallen klonk vaak maandenlang het de wallen klonk vaak maandenlang het 
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gebulder van kanonnen. Af en toe vloog gebulder van kanonnen. Af en toe vloog 
er een projectiel over de wallen heen er een projectiel over de wallen heen 
dat schade veroorzaakt zal hebben. Het dat schade veroorzaakt zal hebben. Het 
waren angstige tijden. waren angstige tijden. 
 Groot zal de opluchting zijn  Groot zal de opluchting zijn 
geweest, als de poorten weer open geweest, als de poorten weer open 
konden. In tijden van ziekte bleven de konden. In tijden van ziekte bleven de 
poorten bewaakt. Pestlijders, melaatsen poorten bewaakt. Pestlijders, melaatsen 
en choleralijders waren besmettelijk en en choleralijders waren besmettelijk en 
dus gevaarlijk. Ze werden uit de stad dus gevaarlijk. Ze werden uit de stad 
geweerd. Vooral de builenpest en de geweerd. Vooral de builenpest en de 
longpest, bekend als de ‘Zwarte Dood’ longpest, bekend als de ‘Zwarte Dood’ 
eisten tussen 1347 en 1351 tientallen eisten tussen 1347 en 1351 tientallen 
miljoenen doden, een derde deel van miljoenen doden, een derde deel van 
alle Europeanen. De patiënten werden alle Europeanen. De patiënten werden 
in hoge mate aan hun lot overgelaten in hoge mate aan hun lot overgelaten 
omdat men doodsbang was en er niet omdat men doodsbang was en er niet 
goed raad mee wist. Gedurende de goed raad mee wist. Gedurende de 
hele 17e eeuw zijn er steeds epidemieën hele 17e eeuw zijn er steeds epidemieën 
geweest, ook in Woerkum, zelfs tot geweest, ook in Woerkum, zelfs tot 
in de 19e eeuw. Door de stadsbrand in de 19e eeuw. Door de stadsbrand 
van 1573 zijn de Woerkumse archieven van 1573 zijn de Woerkumse archieven 
verloren geraakt. Daarom weten we verloren geraakt. Daarom weten we 
niet meer zo veel van wat er zich hier niet meer zo veel van wat er zich hier 
heeft afgespeeld. Maar van steden als heeft afgespeeld. Maar van steden als 
Leiden en Dordrecht weten we hoe het Leiden en Dordrecht weten we hoe het 

ook hier geweest zal zijn. Door de open ook hier geweest zal zijn. Door de open 
riolen stonk elke stad al als de hel. Maar in riolen stonk elke stad al als de hel. Maar in 
tijden van op straat stervende mensen die tijden van op straat stervende mensen die 
vanuit hun zwarte karbonkels etterende vanuit hun zwarte karbonkels etterende 
vloeistoffen verloren, zal de stank helemaal vloeistoffen verloren, zal de stank helemaal 
ondraaglijk geweest zijn. Er werden op ondraaglijk geweest zijn. Er werden op 
geregelde afstand tonnen in de straten geregelde afstand tonnen in de straten 
gezet, waarin met brandende pek de stank gezet, waarin met brandende pek de stank 
enigszins werd verdreven. Wikipedia meldt enigszins werd verdreven. Wikipedia meldt 
dat de artsen zich geen raad wisten met de dat de artsen zich geen raad wisten met de 
pestlijders. Men dacht dat de ziekte zich pestlijders. Men dacht dat de ziekte zich 
verspreidde door kwalijke dampen. Daarom verspreidde door kwalijke dampen. Daarom 
stelde de stad een speciale pestmeester stelde de stad een speciale pestmeester 
aan. Het was moeilijk om mensen tegen aan. Het was moeilijk om mensen tegen 
een karig loon hiertoe bereid te vinden. een karig loon hiertoe bereid te vinden. 
De pestmeester droeg beschermende De pestmeester droeg beschermende 
leren kleding en een masker met smeulend leren kleding en een masker met smeulend 
materiaal onder de neus, om pestdampen materiaal onder de neus, om pestdampen 
onschadelijk te maken. Hij hanteerde een onschadelijk te maken. Hij hanteerde een 
stok om de patiënten op afstand te kunnen stok om de patiënten op afstand te kunnen 
‘behandelen’. De behandeling bestond ‘behandelen’. De behandeling bestond 
hoofdzakelijk uit isoleren, zodat ze anderen hoofdzakelijk uit isoleren, zodat ze anderen 
niet konden besmetten. De mensen niet konden besmetten. De mensen 
durfden de pestlijders niet eens meer aan te durfden de pestlijders niet eens meer aan te 
raken. Men trok hen met haken over straat, raken. Men trok hen met haken over straat, 
de stad uit. de stad uit. 

Dat werd nog erger in de tijd dat we ons Dat werd nog erger in de tijd dat we ons 
vrijvochten van de Spanjaarden, toen vrijvochten van de Spanjaarden, toen 
we opnieuw een grensvesting waren. we opnieuw een grensvesting waren. 
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