
Opstand, Oranje, Oudewater 
De Oranjes in de zestiende en zeventiende eeuw 

 

Dit jaar wordt groots herdacht dat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog begon. In tentoonstellingen, 

lezingen en een televisieserie wordt aandacht besteed aan deze belangrijke periode. Ter 

gelegenheid hiervan organiseren de Vereniging van Christen-Historici, de Geschiedkundige 

Vereniging Oranje-Nassau en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen op zaterdag 6 oktober het 

symposium Opstand, Oranje, Oudewater. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse sprekers ingaan op de Oranjes in de zestiende en 

zeventiende eeuw. Familieleven, hofcultuur, vriendschappen en hun optreden tijdens en na de 

Tachtigjarige Oorlog komen uitvoerig aan bod. 

Het symposium vindt plaats in het stadhuis van het historische Oudewater. Historisch omdat hier de 

wieg stond van Jacobus Arminius en omdat deze stad in 1575 door de Spanjaarden werd uitgemoord. 

In een van de lezingen komt deze laatste gebeurtenis uitvoerig ter sprake. Ook is er, tijdens de 

pauzes, gelegenheid om de tentoonstelling ‘Oudewater en de Opstand’ en het schilderij ‘De Moord 

op Oudewater’ te bezichtigen. 

 

 

Programma zaterdag 6 oktober 

12.30 uur-13.00 uur: Inloop 

13.00 uur-13.15 uur: Opening, door Arjan Nobel (Universiteit van Amsterdam, voorzitter VCH) 

13.15 uur-13.35 uur: Nettie Stoppelenburg (Utrechts Archief): Roerige tijden. Oudewater tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog 

13.35 uur-14.00 uur: Ronald de Graaf (Christelijke Hogeschool Ede): Vriend van de prins. Günther van 

Schwarzburg en Willem van Oranje 

 

14.00 uur-14.30 uur: Pauze 

 

14.30 uur-14.55 uur: Femke Deen (Universiteit van Amsterdam): Conflicten en tegengestelde 

belangen. Schrijven over Anna van Saksen 

14.55 uur-15.20 uur: Simon Groenveld (Universiteit Leiden): Frederik Hendrik – stadhouder en 

kapitein-generaal – en Antwerpen in 1646. Enkele onbekende, geheime documenten 

 

15.30 uur-16.00 uur: Pauze 

 

16.00 uur-16.25 uur: Paul Rem (Paleis Het Loo): ‘t Konings Loo, Willem III als vrede-vorst 

16.25 uur-16.45 uur: Discussie met de vier sprekers, onder leiding van Pieter Verhoeve (burgemeester 

Oudewater) 

16.45 uur: borrel 

 

Informatie over het stadhuis van Oudewater en bereikbaarheid is te vinden op: www.oudewater.net 

De toegang tot het symposium is gratis, maar in verband met het beperkte aantal plaatsen en de 

catering is aanmelden noodzakelijk. Opgeven kan door een email te sturen aan: jcsnel@che.nl  


