
OUDEWATER - ZOMERRESIDENTIE door M.A.G. Hauer-Kleber 

Al heil! Al heil! edelvoghel! 
Kere herwaarts dine vloghel! 
Ende vliech te mire rechtekant! 

De ooievaar, ook odebaar, eiber of uiver genoemd, is van oudsher als een geluk aanbrengende vo
gel beschouwd, maar de klepelaar moest dan wel te rechterhand voorbij vliegen, zoals uit boven
staande strofe blijkt, zag men de vogel links van zich, "dan was 't avereght en viel er niet veel te 
hopen in dat jaar." 
Deze traditie getrouw verleent het stadje Oudewater jaarlijks gastvrijheid aan ooievaars, die in het 
voorjaar kwamen nestelen op de schoorsteen van het mooie stadhuis tot dit door de brand, die 
daar in 1968 woedde en het oude gebouw gedeeltelijk verwoestte, onmogelijk werd. 
De band met Oudewater bleek echter zo sterk te zijn, dat de vogels, tot vreugde der bewoners, 
hun bivak opsloegen aan de overkant van de Kapellestraat, op het gebouw Thalia, recht tegenover 
het stadhuis. 
De inwoners van Oudewater zullen zich wellicht eens afvragen, waar hun zomergasten des win
ters verblijven. 
Volgens een oud volksverhaal waren de ooievaars hier te lande, waar zij hun zomerverblijf hiel
den, vogels, maar in hun eigen vaderland, bij de berg Sinai', waar zij den winter doorbragten, wa
ren zij menschen gelijk wij, en vrome Christenen zelfs beter dan wij. 
De eerste die dat ontdekt heeft, was een Vlaamse geleerde, die Klaas heette. Hij had een weten
schappelijke reis naar 't Oosten ondernomen en bevond zich in de nabijheid van gezegden berg 
om wat natuurkundige waarnemingen te doen, toen hem daar in een eenzame streek een wande
laar ontmoette, die hem in 't Vlaamsch een goede morgen wenschte. "Heer" zei Klaas, "ben je 
ook een Vlaming? " 
"Neen" zei de man, "ik hoor in dit land thuis". 
"Waar heb jij dan Vlaamsch geleerd? " vroeg Klaas weer; en nu vertelde de man hem, dat hij alle 
jaren in Vlaanderen kwam, want, dat hij een ojevaar was. 
Dat kon Klaas niet gelooven, maar de man noemde hem 't huis, waar hij zijn nest opmaakte. "Dat 
is het huis van mijn buurman", zei Klaas, "maar ik geloof 't nog niet, toon m'n teken! " Toen 
reikte de ojevaar hem een gouden ring over, dien hij verleden zomer bij dat huis gevonden had; en 
Klaas stond verstomd', het was de trouwring van zijn eigen vrouw, waar de goede ziel zich al half 
gek naar gezocht had. De ojevaar gaf hem nu de ring eerlijk terug, maar verzocht Klaas, als we
derdienst, dat hij nu ook "zoodra hij weer thuis kwam, wilde bewerken, dat de Overheden het 
volk en de kwajongens, en vooral den koeherders en varkensdrijvers, verboden, ooit weer naar de 
ojevaars te schieten of hen met steenen te gooyen". 
En Klaas hield woord, hij maakte zijn ontdekking alom bekend, en sedert werd het een groote 
zonde geacht, ojevaars kwaad te doen; ja, in alle plaatsen werden er keuren tegen gemaakt, b.v. te 
Haarlem: "So en moet niemant scieten na den ouden vairs", te Amsterdam: "verbieden ende in-
tercideeren eenen iegelicken, wie hij sij, eenige oyevaars te misdoen, te schieten of te werpen", en 
zulke keuren kreeg men toen overal. 

Mogen de ooievaars tot in lengte van dagen voor hun zomerverblijf domicilie kiezen te Oudewater 
en dat de edele vogels, naar het zich laat aanzien, (met de restauratie van het stadhuis is een aan
vang gemaakt), binnen afzienbare tijd weer op de schoorsteen van het historische gebouw kunnen 
neerstrijken. 
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(foto Henk Rijkelijkhuizen) 

50 JAAR HBS in WOERDEN (F.A. Minkemaschool) 

Onder deze titel verscheen, zoals in de vorige Heemtijdinghen werd aangekondigd, het twaalfde 
deel van de serie Stichts-Hollandse bijdragen. Het boek dat werd samengesteld door onze voorzit
ter Dr. C.J. van Doorn is niet alleen van belang als gedenkboek voor oud-leerlingen maar ook voor 
een ieder die geihteresseerd is in de ontwikkeling van het onderwijs in deze eeuw. 
Alvorens op de geschiedenis van de school in te gaan geeft de schrijver een overzicht van het onder
wijs in de 19e eeuw te Woerden. 
Het daarna volgende wel en wee van de schoolgemeenschap wordt uitvoerig beschreven en is rijk 
voorzien van (groeps)foto's en illustraties. Een aantal humoristische tekeningen tonen aan, dat het 
ook op deze school niet aan humor ontbroken heeft. 
De ervaring leert, dat het niet eenvoudig is iets van de geschiedenis van een onderwijsinstelling vast 
te leggen. Ieder jaar verlaten een aantal leerlingen de school en nemen goede of minder goede her
inneringen mee zonder deze ooit op schrift te stellen. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Dr. van Doorn, die toch tot de werkers van het eerste uur gere
kend kan worden, dit op deze wijze heeft gedaan. 
De uitgave is voor leden tegen betaling van fl. 7 , - plus porti (niet leden fl. 10,—) verkrijgbaar bij 
L.C1.M. Peters, Lindenlaan 72, Woerden. 
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