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Beantwoording van de vragen 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de heruitgave? 

In de raadsvergadering van 14 februari 2019 heeft de fractie van WeDo Politiek middels een motie de raad gevraagd het 
college te verzoeken een bedrag vrij te maken voor een heruitgave van de geschiedenisstudie van dhr. prof. dr. W.C. 
Ultee over de Joodse Woerdenaren en hoe het hen is vergaan in de periode 1930-1947. De portefeuillehouder heeft 
toegezegd zich persoonlijk in te willen spannen voor een heruitgave. Thans wordt gevraagd naar de stand van zaken 
met betrekking tot deze heruitgave.  

‘We mogen nergens heen, we moeten naar Vught: joodse inwoners van Woerden, 1930-1947’ is in 1999 verschenen in 
het blad Heemtijdinghen van de Sticht-Hollandse Historische Verenging (SHHV).  
De portefeuillehouder heeft aangegeven zich persoonlijk in te willen spannen om een particulier initiatief van de grond te 
krijgen. Er is contact geweest met de Sticht-Hollandse Historische Verenging en Stichting 4 en 5 mei Woerden over een 
heruitgave.  

Met een kleine bijdrage vanuit de provincie is een heruitgave van 200 exemplaren in de maak. Verkoop vindt plaats door 
de Sticht-Hollandse Historische Vereniging.  

Bijlagen 
D/21/018121 - Schriftelijke vragen WeDo politiek - heruitgave ‘We mogen nergens heen, we moeten naar Vught: joodse 
inwoners van Woerden, 1930-1947’ 



 
Schriftelijke vragen WeDo politiek - Heruitgave ‘We mogen nergens heen, we moeten naar Vught: joodse 
inwoners van Woerden, 1930-1947’. Prof. dr. W.C. Ultee, 1999 
 
Woerden 18 april 2021 
 
Geacht college, 
 
In de raadsvergadering van 14 februari 2019 heb ik middels een motie de raad gevraagd het college te 
verzoeken een bedrag vrij te maken voor een heruitgave van de bijzonder zorgvuldige geschiedenisstudie 
van dhr. prof. dr. W.C. Ultee over de Joodse Woerdenaren en hoe het hen is vergaan in de periode 1930-
1947.1 
 
Als volksvertegenwoordiger deed ik dit verzoek vanuit de samenleving.  
 
De raad heeft zich uitgesproken over de motie, van mening dat het geen taak van de gemeente is om de 
studie te laten herdrukken. Een heruitgave werd daarbij geplaatst in het kader van 75 jaar bevrijding en 650 
jaar stadsrechten. 
De motie moedigde een samenwerkingsuitgave van het boekje met gremia die zich bezighouden met de 
herdenking van Tweede Wereldoorlog dan ook aan. 
Het boekje is in de vergadering voorts aangemerkt als niet-handzaam in de zin van ‘niet 
publieksvriendelijk’, geen breed lezers publiek aansprekend. Hetgeen mij bevreemdt. 
 
De studie is geen populaire lectuur, het is uniek van betekenis in de Woerdense geschiedschrijving. Het 
geeft tot in de bijzonderheden antwoord op vragen over het lot van de joden uit Woerden 1930-1947, over 
een periode voor en na de oorlog. 
Het is belangrijk dat het boekje fysiek beschikbaar is, niet slechts te lezen via de Woerdense bibliotheek of 
via een schamele pdf-download, maar ook daadwerkelijk koopbaar voor degenen die er interesse in 
hebben of het vanuit de eigen boekenkast als naslagwerk willen kunnen inzien.  
 
De portefeuillehouder heeft staande de vergadering toegezegd zich in te willen spannen voor een 
heruitgave en daartoe bijvoorbeeld in overleg met de stichting 4-5 mei te willen onderzoeken via welke 
fondsen een dergelijke heruitgave mogelijk gemaakt zou kunnen worden. 
 
In de wandelgangen is mij vorige zomer, nadat ik er gericht een vraag over stelde, bericht dat de heruitgave 
er zou komen en de ambtenaren er aan werkten. Tot heden heeft de raad geen nadere berichtgeving 
ontvangen. 
 
Ik heb de volgende vraag aan het college: 
 
1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de heruitgave? 
 
 
Wilma de Mooij, WeDo politiek 

 
1 Prof. dr. W.C. Ultee, 1999, We mogen nergens heen, we moeten naar Vught: joodse inwoners van Woerden, 1930-1947.  
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