
Nieuwsbrief, 3 december 2016

Beste Voetgenoten,

geleidelijk krijg ik een beter beeld van het historische landschap van de stad. Ik maak 
nader kennis met relevante personen en weet zo beter wat er leeft. We overlegden het 
wethouder Joost Reus en hebben afgesproken over archeologie, cultuur-historisch beleid 
en historisch toerisme vaker nader overleg te plegen. Ook zetten we ons in samen met 
veel anderen om de Redichemse Waard te beschermen. Verder bereiden  we ons voor 
op de viering van 700 jaar stadsrechten in 2018, een mooie gelegenheid om de rijke 
historie weer vers onder de aandacht te brengen. Want het wordt me steeds duidelijker: 
we hebben veel mooie verhalen over onze stad, die we aan een bredere kring willen 
vertellen. 

Ik wens u goede feestdagen toe, een goed moment om weer eens een mooi boek over 
de historie te lezen. Kijk 13 december maar eens op onze boekentafel.

Overigens …ben ik van mening, dat we op de kasteeltuin de witte toren terug moeten 
zetten.

Hans Saan, voorzitter Voet

Geef svp uw e-mailadres door

Tot op heden kreeg u drie maal per jaar een gedrukte Nieuwsbrief. Die moest dan 
mee met de verspreiding van de Voetnoten door onze vrijwilligers. Daardoor was het 
niet makkelijk om snel actuele mededelingen door te geven. Dat gaan we geleidelijk 
veranderen. Van de  grote meerderheid van de leden hebben we de e-mailadressen, dus 
die kunnen de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Voor wie geen internet heeft doen 
we de uitgeprinte nieuwsbrieven dan toch nog bij de Voetnoten. Dat spaart ons ook 
veel drukkosten. U begrijpt wel dat we daarom over zo veel mogelijk e-mailadressen 
willen beschikken. Geef dus svp  uw e-mailadres door aan ledenadministratie@
voetvanoudheusden.nl

Agenda

Zaterdag 10 december Excursie naar Haarlem, vertrek per bus 9.45 vanaf station 
Culemborg

In het Teylersmuseum bezoeken we de Weissenbruch tentoonstelling. De excursie is 
volgeboekt. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht. Wie zich te laat opgaf komt op de 
wachtlijst.

g e n o o t s c h a p  

A.W.K. Voet van Oudheusden
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Dag Voetgenoten,

700 jaar stadsrechten, en dat is te merken! Iedere week staat de agenda vol van 
acti viteiten. Die stadsrechten zélf zijn ook erg interessant. We studeren erop met 
een werkgroep, waarover later meer. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Voetnoot over ‘Heilige huisjes’, die met een 
wandeling voert langs ons religieus erfgoed door 700 jaar stadsgeschiedenis.

Zo’n feestjaar is natuurlijk dé aanleiding om feestelijke dingen te doen. Dat doen 
we deze keer door u hierbij een bijzonder boekwerkje aan te bieden:  Aai beur het 
dak op heet het, en het is een uitgave over Culemborgse bijnamen van de hand 
van Jack van der Winkel. Jack is jarenlang bezig geweest met het verzamelen 
ervan. Daarvoor moet je een Culemborgse insider zijn, want voor mij als ‘import’ 
was dit onderwerp een gesloten boek. Op de website Culemborg zoals het was 
heeft  Jack met behulp van anderen een belangrijk deel van de Culemborgse 
geschiedenis ontsloten. Wie het betreurt dat de veerti en-delige serie ‘Het leven 
in Culemborg’ uit 2012 uitverkocht is, hoeft  niet te treuren: via de website blijft  
alles toegankelijk, inclusief de vele illustrati es.

We zoeken nog steeds hulp voor de ledenadministrati e, de website en de 
programmering. Misschien wilt u er toch eens even over denken. We zouden 
zeer geholpen zijn. Hieronder leest u er meer over.

Ten slott e wens ik u een mooie zomer met zon, zo nu en dan een verfrissende bui 
en met een mooi historisch boek in de schaduw.

Hans Saan

PS O ja, hierbij vindt u ook de factuur voor uw jaarlijkse bijdrage. De leden-
vergadering verhoogde het basisbedrag naar € 17,50 per persoon per jaar, maar… 
we hopen dat u de goede traditi e om spontaan iets meer te storten in stand wilt 
houden!



Wie komt ons helpen?

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf 
personen. We houden met enthou-
siasme de winkel open en verzinnen 
zo nu en dan nieuwe projecten. Maar 
we zouden toch wel wat hulp kunnen 
gebruiken bij een aantal activiteiten 
die ons Genootschap draaiende hou-
den. Voor al deze klussen fungeert een 
bestuurslid als contactpersoon, zodat 
we van elkaar weten wat we doen. 
We zoeken enthousiaste Voet-leden 
die zich willen inzetten voor de onder-
staande werkzaamheden:

1 Ledenadministratie
We houden het ledenverloop bij in een 
Excel spreadsheet. Dat vraagt nauw-
keurig werken en enige handigheid 
in dat programma. We gebruiken het 
namelijk ook om etiketten te maken 
en bezorgwijken in te delen voor het 
verspreiden van Voetnoten en andere 
publicaties, zoals deze nieuwsbrief. 
Wie zou als ledenadministrateur ons 
Genootschap op orde willen houden?

2 Website
Voet was heel vroeg met het inzetten 
van een website. Dat betekent dat 
we veel toegankelijk hebben gemaakt 
en ook dat we langzamerhand wel 
toe zijn aan vernieuwing. Het traject 
naar een nieuwe website is inmiddels 
in gang gezet. Voet publiceert met 
regelmaat artikelen en informatie op 
de website en wil een ingang bieden 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
de geschiedenis van de stad en alles 

wat daarmee samenhangt. We zij op 
zoek naar een met websites vertrouwd 
persoon die als tweede webmaster wil 
optreden en wil meedenken over de 
inrichting van de nieuwe website.

3 Lezingen
Ieder jaar verzorgt Voet een flink aantal 
lezingen. We proberen goede sprekers 
en aansprekende onderwerpen te vin-
den, en dat lukt best aardig. We zijn 
nu op zoek naar twee programmeurs. 
Afgaand op de oordelen van anderen 
of evenementen die we zelf hebben 
meegemaakt bespreken we voorstellen 
in het bestuur. Vervolgens verzorgen de 
programmeurs het aanbod, inclusief de 
afspraken met de Fransche School, de 
vaste locatie voor onze lezingen. 

4 Excursies
Per jaar maken we een dagreis en 
twee lokale excursies. Ook organiseren 
we een historische fietstocht. De keuze 
van de bestemmingen en de program-
mering wordt verzorgd door Toine van 
der Laar en Louis Raetsen gedaan. Zij 
zijn op zoek naar  versterking van twee 
reis-enthousiastelingen om op basis 
van hun ruime ervaring het aanbod 
ook in de komende jaren te borgen.

5 Bibliotheek
In de loop van de jaren heeft Voet een 
eigen bibliotheek opgebouwd met zo’n 
500 titels.  Bij de lezingen brengen we 
daarvan een relevante collectie mee en 
dan lenen en retourneren onze leden.

We onderzoeken momenteel of we 
met de Bibliotheek Rivierenland kun-
nen regelen dat de meer populaire 
items via dat kanaal te lenen zijn. 
Natuurlijk houden we de rest als stu-
diebibliotheek toegankelijk voor onze 
leden.  Voor onze verzameling zijn we 
op zoek naar een bibliothecaris die de 
collectie  van Voet wil beheren, de uit-
leen wil verzorgen en mee wil denken 
over het toegankelijk maken van alle 
informatie voor onze leden en andere 
belangstellenden. 

Doen!
Het is leuk en interessant werk, al deze 
klussen. Een vereniging als ons Ge-
nootschap is afhankelijk van mensen 
die de schouders zetten onder alle ac-
tiviteiten. Wilt u een bijdrage leveren? 
Neem dan contact op met Ben Holt-
kamp, onze secretaris, op secretaris@
voetvanoudheusden.nl. 

Uw Genootschap en de AVG

Per 25 mei 2018 treedt er nieuwe 
Europese regelgeving in werking voor 
privacyzaken: de ‘Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming’ (AVG). 
Uitgangspunt van de AVG is dat per-
soonsgegevens met zorg behandeld 
dienen te worden en geheim dienen te 
blijven.

Ook het Genootschap A.W.K. Voet van 
Oudheusden moet aan deze regelge-
ving voldoen. Om aan te tonen dat dat 
ook zo is heeft het bestuur een regle-
ment opgesteld. Hierin wordt aange-
geven hoe we invulling geven aan de 
wettelijke bepalingen, welke gegevens 
we bewaren, hoe we deze gebruiken 

en wie daar mee mogen omgaan. In 
het privacyreglement is ook opgeno-
men hoe ieder lid kan navragen welke 
gegevens er in het ledenbestand opge-
nomen zijn. Het reglement is geplaats 
op onze website www.voetvanoud-
heusden.nl. 

DATA LEZINGEN NAJAAR 2018 
Aan de inhoud van de lezingen 
wordt nog hard gewerkt, maar 
we kunnen u al wel de data laten 
weten:
25 september
25 oktober
27 november
Noteer ze vast in uw agenda 
en houd de website en digitale 
nieuwsbrief goed in de gaten voor 
informatie over de onderwerpen!



Uit de werkgroepen

Werkgroep redactie 
De redactie is uitgebreid met Marjolijn 
de Winter. Zij heeft een achtergrond in 
historie en communicatie, dus dat past 
prima. In het najaar wordt de Voetnoot 
over de Stadsrechten afgerond en de 
jaargang 2019 wordt in de steigers 
gezet.

Werkgroep stadsrechten
Deze werkgroep heeft de oorspronke-
lijke tekst nog eens bekeken en nauw-
keurig geannoteerd. Ook is er een ver-
taling gemaakt in modern Nederlands. 
Dat is een opstap naar een uitleg per 
onderdeel van het document. De 
werkgroep raadpleegt deskundigen en 
studeert ‘om de stadsrechten heen’. 
We kijken daarbij naar de plaatsen om 
ons heen voor aanvullende informatie.

Werkgroep cartografie
Deze werkgroep is nog in de opstart-
fase. Er is een bezoek afgelegd aan 
het Regionaal Archief Rivierenland om 

een instructie te krijgen over het in-
ventariseren van de kaarten die zich in 
dat archief bevinden. Een bezoek aan 
de Universiteitsbibliotheek in Utrecht 
staat nog op de rol. De volgende stap 
is een draaiboek en werkverdeling om 
te komen tot een inventarisatie en 

beschrijving van de kaarten. Zo nu en 
dan zal de werkgroep inzoomen op 
een kaart om de maker, de inhoud en 
kwaliteit te bespreken. Natuurlijk zal 
de werkgroep hiervan verslag doen op 
de website en in andere publicaties.

Boekbespreking

Dit keer géén middeleeuwen. Een 
man te paard in een dor land. Brede 
hoed, lange baard, geweer in de rech-
terhand, patroongordel om de borst. 
Een boer. Eigenlijk moet het zijn: een 
Boer. Dit beeld siert het omslag van De 
Boerenoorlog van Martin Bossenbroek. 
Mijn exemplaar vermeldt 11 drukken 
alleen al in de jaren 2012 en 2013. Een 
bestseller dus! Het boek won de ‘Libris 

Geschiedenis Prijs’, en terecht!
De auteur hangt de drie chronologisch 
gerangschikte delen van het boek op 
aan drie personen: de Nederlandse 
jurist Willem Leyds, de Britse journalist 
Winston Churchill en de Boer Deneys 
Reitz. Aan de hand van hun rol in de 
verschillende episoden van de oorlog 
schetst Bossenbroek de politieke ver-
wikkelingen, het verloop van de strijd 
en de afronding naar de vrede van 27 
mei 1902. Het boek speelt zich voor-
al af in Zuid-Afrika, maar de politiek 
verwikkelingen in Europa in aanloop 
naar de eerste wereldoorlog komen 
ruimschoots aan bod. In de race om 
koloniale macht hadden de Engelsen 
weliswaar een ruime voorsprong, 
maar dat namen de landen aan deze 
kant van het Kanaal niet zomaar voor 
lief. Ook Nederland liet zich tegenover 

‘onze Boeren’ niet onbetuigd. Bossen-
broek geeft de hoofdrolspelers een 
ruime plek. Conflicten in regeringen en 
legertop komen uitgebreid aan bod. 
Je ziet hoe persoonlijke voorkeuren en 
toeval de gebeurtenissen beïnvloed 
hebben.
Het is vooral zo’n ‘dat wist ik niet-
boek’. Je hebt een aantal mensen leren 
kennen, met al hun capaciteiten, ijdel-
heden en trots. Na lezing weet je niet 
alleen meer over de aard van de Boe-
renoorlog (zo was het een ongekend 
bloedig conflict dat duizenden doden 
en gewonden veroorzaakte) maar je 
begrijpt ook beter hoe dit stuk kolonia-
le geschiedenis een plaats heeft in het 
grotere verhaal. Het boek eindigt met 
de woorden die de ondertekening van 
het vredesakkoord afrondden: ‘We are 
good friends now’.  HS/PO



700 jaar religie in Culemborg

In het kader van Culemborg 700 is er 
begin 2017 een werkgroep genaamd 
‘Heilige Huisjes’ van start gegaan. Deze 
werkgroep is samengesteld uit verte-
genwoordigers van de kerken in Cu-
lemborg. De werkgroep heeft een pro-
gramma opgesteld waarin de kerken in 
Culemborg centraal staan. In de eerste 
drie weekenden van juni (1-3 / 8-10 /  
15-17) zijn de historische binnenstad-
kerken langdurig geopend voor be-
zoek. Elke zondag van deze weekenden 
heeft de Roos van Culemborg voor elke 
kerk enkele miniconcertjes georgani-
seerd, met een groot afsluitend con-
cert in de Grote- of Barbarakerk. Ook is 
er een ‘kerkenpad’ uitgezet. Deze wan-
deltocht langs de kerken (en moskee) 
biedt de deelnemer een goed beeld 
van 700 jaar religie in Culemborg. 

Voor deze wandeling is ook gebruikt 
gemaakt van de QR-codes die vóór 
de kerkgebouwen in het plaveisel zijn 
verwerkt. Voor de katholieke Barbara-
kerk op de Markt staat een infobusje. 
Voor die kerk staat ook de ‘ tijdslijn’ 
opgesteld: een meterslang bord met 
informatie over de geschiedenis van 
stad en land, kerkgenootschappen en 
kerkgebouwen.

Op zaterdag 2 juni om 11.00 uur zal 
burgemeester Gerdo van Grootheest 
het project officieel openen. Dat ge-
beurt voor de ingang van de katholieke 
Barbarakerk op de Markt. 
En of dit allemaal nog niet genoeg is 
heeft ons Genootschap een Voetnoot 
gewijd aan deze Heilige Huisjes.

Openingstijden* van de kerken
Vrijdag 1, 8 en 15 juni:  

13.00-17.00 uur. 
Zaterdag 2, 9 en 16 juni:  

10.00-17.00 uur.
Zondag 3, 10 en 17 juni: 

13.00-17.00 uur.

* door bijzondere omstandigheden (bijvoor-
beeld een uitvaart) kan een kerkgebouw tijdelijk 
gesloten zijn.

Nieuwe leden

Het Genootschap heeft de afgelopen 
twee maanden de volgende tien men-
sen als nieuw lid kunnen inschrijven: 
K. van der Zwaard, K. Huijbregts, F. van 

Dijk, H. Sloots, H. Hoekstra, C.H. Nijp-
jes, M. Donia, A. Gevers, H. Vroomen 
en W.A. Gutte.

Wij wensen deze nieuwe leden een 
aangename tijd toe als lid van ons  
Genootschap!

Blijf op de hoogte!

Van zo’n 200 leden heeft het Genootschap alleen een postadres.  
We doen een  beroep op u ons uw e-mailadres te laten weten via ledenadministratie@voetvanoudheusden.nl.  

U bent dan verzekerd van tijdige en juiste informatie over alle activiteiten!


