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In het dorp Oudesluis was het vorig jaar groot feest vanwege het 400-jarig bestaan. Vrijdag wordt een
herinneringsboek gepresenteerd.
Oudesluis
De festiviteiten vanwege het 400-jarig be-staan van het dorp zijn alweer bijna een jaar achter de rug. Maar in
Oudesluis genieten ze nog steeds na. En gelukkig hebben ze de foto's nog. Want die foto's hebben een mooi plekje
in het 'Herinneringsboek 400 jaar Oudesluis' dat vrijdagavond wordt gepresenteerd in de Oude Herberg in het dorp.
Aan half werk doen ze niet in het dorp en dus is het een kloek boekwerk geworden: 385 pagina's maar liefst.
Kosten: veertig euro. ,,Een beetje prijzig misschien, maar het is het absoluut waard'', zegt Frans Onken, lid van de
dorpsraad en ook betrokken bij het jubileumjaar. ,,We hebben er 150 van laten drukken, die denken we wel kwijt te
raken.’’
Evenementen
Het boek heeft eigenlijk drie onderdelen, zegt Onken. In het eerste deel wordt teruggekeken op de meer dan twintig
evenementen die in 2016 zijn gehouden om het 400-jarig bestaan van het dorp te vieren. ,,In dat deel staan verhalen,
verslagen, krantenknipsels maar vooral foto's. Heel veel foto's.’’
Omdat het boek meer moet zijn dan een terugblik, stellen zich in het tweede deel zeventig bewoners van het dorp
voor. Een beetje volgens de formule van het bekende 'smoelenboek' van ’t Veld.
Vragenlijst
Onken: ,,Maar dat wordt al heel veel gedaan, dus wij hebben het anders aangepakt. We hebben de mensen gevraagd
wat over zichzelf te vertellen. Eerst hadden we een vaste vragenlijst, maar dat vonden veel mensen te saai. Er werd
niet veel op gereageerd. Toen hebben we ’t vrijgegeven. 'Stuur maar een verhaal en foto in. Kort, lang, alles mag.’
Nou, dat hebben we gewe-ten. We hebben toen ineens heel veel verhalen binnen gekregen.’’ Daarnaast worden in
het boek nog enkele beeldbepalende huizen van Oudesluis geportretteerd en hun bewoners. ,,Het is al met al een
afwisselend boek geworden. De verschillende elementen passen goed bij elkaar. Het feest had ook als doel de
verbondenheid in het dorp te vergroten. Het boek draagt daar aan bij.’’ Het eerste exemplaar is vrijdag voor een
'prominent dorpsbewoner'. De bijeenkomst in de Oude Herberg begint om acht uur. Mensen die een boek besteld
hebben, kunnen het op deze avond afhalen.

