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JAARVERSLAG 2019 

 

 
Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden heeft een goed en succesvol jaar 2019 achter 
de rug. Er waren tal van activiteiten en het ledenaantal steeg. Voet heeft meer leden dan ooit! 
 

VRIJWILLIGERS 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat Voet datgene doet wat het 

de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet weinig! De kosten worden 

daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo hoog mogelijk. De  € 17,50 

basiscontributie per jaar (voor buitenleden € 20) is een kleinigheid als je bedenkt wat 

daar allemaal tegenover staat.  

 

Op vrijdagavond 12 juli werden de vrijwilligers van het genootschap in het zonnetje 

gezet. Onder het genot van een drankje en een hapje kwam men bijeen in het 

clubhuis van de Lekzoomruiters, om aldaar het spel Petanque te spelen. Sommige 

vrijwilligers konden er geen genoeg van krijgen! Een geslaagde avond! 
 

LEDENBESTAND 
Het aantal leden is thans de 900 gepasseerd! Open Monumentendag, op zaterdag 14 

september, was het Genootschap vanzelfsprekend weer van de partij met een kraam 

op de Markt. Er konden daar ook weer enkele nieuwe leden worden ingeschreven.  
De effecten van een strakker georganiseerde ledenadministratie beginnen vruchten 

af te werpen. Wel moesten we ook dit jaar afscheid nemen van een aantal 

wanbetalers, alhoewel het aantal fors lager lag dan in 2018. 

Om onze (nieuwe) leden beter te informeren liet Voet in het voorjaar een brochure 

het licht zien waar alle activiteiten en werkwijzen op een aantrekkelijke manier 

worden toegelicht. Deze brochure maakt vanaf dit jaar onderdeel uit van het zeer 

gewaardeerde welkomstpakket. Bij de brochure horen ook aanmeldkaarten voor een 

(cadeau)lidmaatschap.   
 

WERKGROEP POSTBEZORGING 

De werkgroep postbezorging verzorgde het inpakken bij Studio Bassa van 

nieuwsbrieven, Voetnoten, nota’s etc. Vervolgens werd deze post door de vele 

vrijwilligers bezorgd bij de leden. 

 

EXCURSIES EN HISTORISCHE FIETSTOCHT 
Deze werkgroep organiseerde drie excursies in 2018.  

❖ Zaterdag 23 maart. Bezoek aan de kerk van Buurmalsen met de fraaie 

muurschilderingen. 
❖ Zaterdag 18 mei. Dagexcursie naar Oudenbosch en Willemstad. Bezoek aan 

de (namaak) Sint-Pieter. Door een onverwachte uitvaart in deze kerk ging dit 

bezoek niet door. Er werd uitgeweken naar de kapel van pensionaat Saint-

Louis. 
❖ Zaterdag 28 september. Bezoek aan slot Zuylen. Behalve het kasteel werd 

ook de tuin bezocht o.l.v. een gids. 
 

Op zaterdag 29 juni fietste men langs enkele kerken van architect Alfred Tepe. 

Kerken te Everdingen, Vianen, IJsselstein, Houten en Schalkwijk konden bezocht 

worden. Het weer was deze keer geen spelbreker.  
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ARCHEOLOGIE, MONUMENTEN EN ERFGOEDBELEID 

In de omgevingswet wil de rijksoverheid een aantal wetten samenvoegen en hoopt 

daarmee ook procedures voor de bewoners te vereenvoudigen. Deel van die 

wetgeving is de erfgoedwet, waarvoor de gemeente een klankbordgroep heeft 

ingericht. Voet neemt daaraan deel. 

 

CARTOGRAFIE 
De werkgroep Cartografie heeft met succes een brede inventarisatie gemaakt van 

kaarten van stad en graafschap van Culemborg. Sommige van die kaarten worden 

nader bekeken: wie is de maker, hoe is de weergave, wat kan dat zeggen van onze 

geschiedenis. Via werkbezoeken aan archieven en kaartencollecties wordt de collectie 

aangevuld. Op lange termijn worden de resultaten van de groep in een boek 

gepubliceerd.  
 

LEESCLUBS 

In 2019 zijn o.l.v. Hans Saan twee leesclubs actief geweest. Daarin werden twee 

klassiekers over de Culemborgse geschiedenis gelezen en besproken. Op 15 april, 20 

mei en 17 juni werd het boek besproken van de onderwijzer Kalkhoven over de 

geschiedenis van Culemborg. Taaie stof, waarvan het laatste deel ontbreekt, 

mogelijk door het toedoen van de pastoor.  

Op 12 september, 18 oktober en 18 november werd Culemborg beeld van een stad 

het boek van Pieter Beltjes en Peter Schipper besproken. 

 

LEZINGEN  
In 2019 vonden er zeven ‘gewone’ lezingen plaats: 

❖ Woensdag 23 januari. Emerentianalezing door Martin IJzerman over De 

Reformatie in de graafschappen Buren en Culemborg. 
❖ Dinsdag 26 februari. Lezing door Bernier Cornielje over Mata Hari. 
❖ Dinsdag 12 maart. Ledenvergadering en aansluitend een lezing door Klaas 

Tammes over Ridder van Rappard. 

❖ Donderdag 25 april. Stedenatlassen van de 16e tot de 18e eeuw door 

Peter van der Krogt. 
❖ Dinsdag 24 september. Prenten van Pieter Breughel door Hans Saan.  
❖ Donderdag 24 oktober. Bruno Wertz over het wrak van De Haarlem. 
❖ Dinsdag 26 november. Lezing over Rien Poortvliet door Walter Lodewijk. 

 

Op zondag 31 maart organiseerde Voet samen met het Elisabeth Weeshuismuseum 

een lezing over de Genealogie van de heren en graven van Culemborg, het boek 

waarover eerder een Voetnoot verscheen. De lezing door Gijs van der Ham, 

conservator van het Rijksmuseum, werd gecombineerd met een rondleiding over de 

tentoonstelling ‘Oud Papier’ in het museum en afgesloten met een gezellige borrel. 

 

Op zaterdag 23 november organiseerde Voet samen met de Roos van Culemborg de 

zogenaamde ‘Dodenwandeling’, waar reisleider Hans Saan samen met Yvonne Jakobs 

en Bert Blommers een wandeling langs Culemborgse begraafplaatsen begeleidde. Er 

was zoveel belangstelling dat de toch twee keer gelopen kon worden!  

 

Op donderdag 12 december was er een lezing, georganiseerd door en gehouden in de 

Fransche School. Ad van Liempt sprak over het jaar 1945. Voetleden kregen op 

vertoon van een bon een tweede pauzedrankje gratis. De lezing door Ad van Liempt 

kwam in de plaats van een lezing door Hans Goedkoop, door ziekte kon deze niet 

doorgaan. Voet probeert regelmatig aan te sluiten bij activiteiten van theater De 

Fransche School. Voetleden krijgen dan korting op de toegangsprijs of een gratis 

consumptie 
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PUBLICATIES 
Er verschenen in 2019 drie Voetnoten: 

❖ Voetnoot 65. ‘Een genealogie voor de Graaf’ door Mei jet Broers. 
❖ Voetnoot 66. ‘School van hoge klasse’ door Joop de Vries. Deze Voetnoot werd 

feestelijk gepresenteerd in de Gelderlandfabriek op zaterdag 1 juni. 
❖ Voetnoot 67. ‘De Spoorbrug bij Culemborg’ door Izabela Pacholec en Ron 

Bijnen. 
 

De Voetnoten worden doorgaans zeer goed gewaardeerd door de lezers.  
In elke aflevering van Glossy ‘Lek’ verzorgde de werkgroep redactie een kort 

artikeltje. Ook deze artikeltjes worden altijd goed ontvangen. 

Voet is een uitgave over de archeologie van Culemborg aan het voorbereiden. 

Momenteel wordt druk gewerkt aan het bijeenbrengen van de benodigde financiering. 

Het is de bedoeling dat de uitgave in 2021 het licht ziet. 

 

NIEUWS en NIEUWSBRIEVEN 
Behalve de vertrouwde papieren nieuwsbrieven verschijnen er ook vrijwel 

maandelijks digitale nieuwsbrieven. Het is daarom nog steeds van belang dat het 

bestuur de beschikking krijgt over zoveel mogelijk e-mailadressen van de leden. 

Naast de nieuwsbrief is Voet actief op social media (Facebook) om melding te maken 

van activiteiten. De website van Voet is ook in 2019 een belangrijke informatiebron 

voor onze leden. Voor de verbouwing van de hele website zijn voorbereidingen 

getroffen. 
 

BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek van Voet, die zich in het Weeshuis bevindt, bevat bijna 600 titels. Op 

de site is een overzicht te vinden welke boeken er aanwezig zijn. Tijdens de meeste  

lezingen is er een boekentafel aanwezig met een kleine selectie uit onze bibliotheek. 

Leden kunnen dan kosteloos boeken en/of tijdschriften lenen. Dit jaar leenden we 

ongeveer tien boeken uit. Dat mogen er gerust meer worden. 
 

FINANCIËN 
Het boekjaar 2019 is met een nadelig saldo van € 464,67 afgesloten. Zie financieel 

overzicht 2019.  

Vele leden doneren naast hun contributie wat extra's. Een belangrijke 

inkomstenbron. Een lid was zo tevreden over de laatste verschenen Voetnoot, dat hij 

als waardering een donatie van € 1.000 overmaakte. 
 

MONUMENTENCOMMISSIE  

Twee vrijwilligers van Voet woonden vergaderingen bij van de gemeentelijke 

monumentencommissie. Zij hadden daar weliswaar geen spreekrecht, maar bleven 

wel op de hoogte van wat daar besproken werd. 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 
❖ Hans Saan, voorzitter, nieuwsbrief, cartografie en externe contacten. 
❖ Peter Otten, penningmeester, verzending, ledenadministratie (a.i.) . 
❖ Ben Holtkamp, secretaris, bibliotheek, werkgroep verzending en nieuwsbrief. 
❖ Michiel Bugter, lid, redactie en nieuwsbrief. 

Het bestuur heeft in 2019 twaalf keer, dus maandelijks, vergaderd en kwam op 

woensdag 16 januari bijeen voor een brainstormsessie.  

Het bestuur werd terzijde gestaan door Jan Hogendoorn (lezingen) en Wilma Dehing. 

 

Ben Holtkamp, secretaris, 28 januari 2020. 
 
 


