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Woerden bruist

1 Degenen die Woerden altoos beschouwen als doorsneegemeente zullen na deze 
spellingsexercitie welhaast gegeneerd vaststellen dat zij ernaast zitten en zich 
faliekant verkijken op dit vitale centrum van de Randstedelijke groene long.

2 Reeds in de Romeinse tijd(s)spanne moet het hebben gebruist in deze contreien; 
parkeergarage Castellum, die tevens dienstdoet als drive-inmuseum, toont 
parafernalia als amforen en doet vermoeden dat de hier bivakkerende soldaten zich 
toentertijd nogal eens te buiten gingen tijdens een bacchanaal.

3 Negentiende-eeuwse landschap(s)schilders van de Haagse School frequenteerden 
graag de Woerdense omgeving, getuige hun impressionistische werk in het 
stadsmuseum; zij verbeeldden het gebied indertijd althans als openluchtspektakel.

4 Het natuurschoon is nog alleszins een belangrijke trekpleister en voor recreatie is 
agrotoerisme inmiddels ook een vertrouwd fenomeen: menig familie-uitje leidt naar 
een multifunctioneel agrarisch bedrijf of naar de prestigieuze shortgolfbaan aan het 
Oortjespad, waar zelfs door ongeoefende charlatans tweeënhalf uur driftig wordt 
gepitcht en geput.

5 De gemeente kent een schier grenzeloze evenementenkalender en moet bijwijlen 
iets cancelen; nochtans trekt ze jaarlijks vele niet-Woerdenaren naar happenings 
als een triatlon, een loeigezellige najaarsmarkt, een dance-event met tachtiger- 
en negentigerjarenmuziek, een één weekend durend jazzfestival en natuurlijk de 
intocht van de goedheilig man, het volksfeest dat afgelopen herfst internationaal de 
zwartepiet kreeg toegespeeld.

6 Ook de lokale bioscoop draagt met zijn programmering van kaskrakers bij aan 
het mondaine karakter van de stad en heeft zijn recette kortgeleden nog slim 
veiliggesteld: hij is een samenwerking aangegaan met enkele nabijgelegen 
etablissementen.

7 Heden ten dage zullen zelfs gastronomische types constateren dat er nog meer 
is dan afhaalchinees en dat zij voor exquise spécialités als gnocchi, tzatziki, sint-
jakobsschelpen, crème brûlée, een tiramisu’tje of, nog exotischer, een Vietnamees 
rodebonenijsje niet per se meer hun woonplaats uit hoeven gaan.

8 Kortom criticasters, hoedt u zich voor dedaigneus bruuskeren, onderschat de 
reikwijdte van Woerdens betekenis niet en weet dat de stad aan vitaliteit niet 
onderdoet voor menige metropolitische agglomeratie.


