
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.
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Geachte Voetgenoten,

Onze beste wensen voor 2019.Dat het u en de uwen goed mag gaan, met gezondheid, geluk en genoeg.

Wat is het leuk zoveel complimenten te krijgen. De avond van 6 december is velen zeer goed bevallen, 
hoewel… sommige onderdelen waren wellicht wat lang, maar over het algemeen: chapeau.
De tweede verrassing: de pop-up winkel tegenover de Hema op 15 december. Ook dat was een feest! 
De hele dag aanloop, het eerste exemplaar van Kijkend naar Culemborg voor de burgemeester, het 
voorlezen van verhalen uit het boek, koffie, echte Culemborgse moppen, lieverkoekjes en Voet-drop. 
Het liep daarna ook nog storm bij boekhandel Tomey en de museumwinkel. Een paar cijfers: 425 leden 
hebben hun boek opgehaald op 15 december. Nog eens 239 bij de boekhandel in de dagen daarna. 
De boekhandel heeft er nog een kleine 500 verkocht, en de teller staat nog niet stil, want ook de 
museumwinkel heeft het boek prominent in het schap liggen.
We zijn ook heel blij met 77 nieuwe leden. Ik heb zelf bij een aantal van hen het welkomstpakket 
afgegeven en een vaak gehoorde opmerking was: ‘ja, ik was het al lang van plan, maar nu met dat 
mooie boek heb ik het toch maar gedaan’. Voet heeft nu 877 leden. Flink wat lidmaatschappen zijn 
cadeau gegeven aan familie, aan kinderen buiten de stad, aan vrienden en buren. Iets om na te volgen?
Meer leden betekent ook méér contributie en dat hebben we hard nodig. Twee feesten en al die boeken 
hebben onze kas aardig geleegd. We vertrouwen er op dat veel leden hun enthousiasme omzetten in 
een spontane extra verhoging van de ledenbijdrage. Velen van u doen dat gelukkig al!
Alle contacten en gesprekken leverden talloze suggesties op voor lezingen, Voetnoten, zelfs boeken.  
We hopen dat we bij veel mensen het enthousiasme voor onze geschiedenis kunnen blijven 
aanwakkeren. Want door naar toen te kijken begrijpen we meer van het heden en zien we ook  
beter wat voor toekomst we willen bouwen.

We gaan op deze goede Voet voort!

Hans Saan
voorzitter Genootschap A.W.K.Voet van Oudheusden

Convocatie Algemene Ledenvergadering 2019
Het bestuur van het Genootschap A.W.K Voet van Oudheusden te Culemborg roept haar leden  
op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 in  
theater De Fransche School, Havendijk 1 te Culemborg. Zaal open om 19.00. Aansluitend een 
lezing.
De agenda voor deze vergadering en de vergaderstukken worden uiterlijk 1 maart 2019 gepubli-
ceerd op de website van het Genootschap, www.voetvanoudheusden.nl.
Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van het genootschap,  
secretaris@voetvanoudheusden.nl

http://www.voetvanoudheusden.nl/
mailto:secretariaat@voetvanoudheusden.nl


Contributie 2019

Drie Voetnoten, Aai beur het dak op,  
Kijkend naar Culemborg, zes lezingen, 
drie excursies, een druk bezochte hap-
pening op 6 december. Een werkgroep 
cartografie. Een werkgroep erfgoed die 
de gemeente adviseert op dossiers als 

de Redichemse Waard en de bomen 
aan de vier dreven. Een actieve vereni-
ging met bijna 900 leden! 
Al die producties activiteiten krijgt u 
als lid van ons Genootschap. Van harte. 
Wat wij van u vragen is enthousiast 

mee te doen én op tijd (voor 15  
februari 2019) uw contributie te 
betalen. Vandaar de bijgaande nota. 
Vanzelfsprekend is méér schenken een 
zeer gewaardeerde mogelijkheid.

Agenda

Woensdag 23 januari 2019,  
Emerentianalezing De Reformatie  
in de graafschappen Buren en  
Culemborg, Martin IJzerman
Let op: aanvang 19.30, zaal open 19.00
De reformatie? Wat valt daar nog over 
te vertellen na alle aandacht bij de 
herdenkingen in de afgelopen tijd? De 
meesten van ons kennen de geschie-
denis wel van Luther, Calvijn en de 
gevolgen: Alva, Willem van Oranje, 
Twaalfjarig Bestand, Tachtigjarige Oor-
log, enzovoorts. Maar hoe ging dat in 
de graafschappen Buren en Culemborg? 
Dat waren immers zelfstandige gebie-
den. Hoe verliep hier de reformatie 
en wat was er in beide graafschappen 
eigenlijk te merken van die begintijd 
van de Tachtigjarige Oorlog? Had de 
bevolking veel last van Spanjaarden en 
geuzen? Hoe kwamen mensen eigen-
lijk tot een keuze tussen protestant of 
katholiek? Spanjaarden, geuzen, Willem 
van Oranje en ook Floris van Pallandt, 
ze komen allemaal voorbij in deze lezing 
over een minder bekend stukje lokale 
geschiedenis.
Nota bene: na afloop een hapje  
en drankje ter ere van de heilige  
Emerentiana!

Dinsdag 26 februari 2019, Mata Hari, 
dr. Bernier Cornielje en Marieke  
Wittenhorst
De Nederlandse Mata Hari, als Griet 
Zelle op 7 augustus 1876 in Leeuwarden 
geboren, werd op 15 oktober 1917 in 
Vincennes (Frankrijk) door een vuurpe-

loton doodgeschoten.  Het leven van 
Mata Hari en vooral de vraag naar haar 
schuld is onderwerp van deze lezing. Is 
de gerechtigheid wel gediend met haar 
dood en is zij inderdaad de verraadster 
waarvoor zovele Fransen haar houden? 
Of is zij tot zondebok gemaakt, enkel en 
alleen omdat de ellende die Frankrijk in 
die oorlogsdagen te verduren had, nu 
eenmaal een zondebok vereist.
Bernier Cornielje zal het verhaal vertel-
len. Marieke Wittenhorst zorgt voor de 
muzikale omlijsting.
Zie www.berniercornielje.nl

Dinsdag 12 maart 2019, Algemene  
ledenvergadering met aansluitend 
lezing Rolly van Rappard, dwarsligger 
van beroep, Klaas Tammes 
Let op: aanvang 19.30, zaal open 19.00
Om 20.30 uur zal drs K.C. Tammes 
vertellen over Louis Rudolph Jules 
‘Rolly’ ridder van Rappard (1906-1994). 
Ridder van Rappart vocht tegen alles 
wat vies en voos was, en verloor met 
verve. Klaas Tammes (zelf burgemeester 
geweest van Lienden en Buren) schreef 
een biografie over ‘de spraakmakendste 
burgemeester die ons land ooit heeft 
gehad’. De kleurrijke Ridder Van Rap-
pard zwaaide als piepjonge burgemees-
ter tussen 1932 en 1939 de scepter over 
het Betuwse dorp Zoelen. De geest van 
de ridder waarde na al die jaren nog 
rond. In Gorinchem, waar Van Rappard 
van 1939 tot 1971 burgemeester was, 
was het na zijn pensionering niet alleen 
de geest maar ook de ridder zelf.

NIEUW – noteer vast in uw agenda, 
nadere informatie volgt!

Zondag 31 maart, 15.00, Fransche 
School en Elisabeth Weeshuis Museum
Rondleiding over de tentoonstelling 
Oud Papier en lezing Gijs van der Ham 
(Rijksmuseum, Amsterdam) over de 
Genealogie van Floris I van Pallandt.

Donderdag 25 april 2019 lezing Karto-
grafie in de omgeving van Culemborg, 
Dr. P van der Krogt.
Nadere informatie volgt.

De lezingen vinden plaats in Theater  
De Fransche School.
Aanvang (tenzij anders aangegeven): 
20.00 uur, zaal open: 19.30 uur
De toegang is gratis.

Zaterdag 13 juli 2019, 15.00 uur
Bijeenkomst vrijwilligers Voet,  
Weeshuis Museum

Najaar 2019
De data van de lezingen in het najaar 
van 2019 zijn inmiddels ook bekend. 
Noteert u ze vast in uw agenda.

 – dinsdag 24 september
 – donderdag 24 oktober
 – dinsdag 26 november

Voor informatie over de inleiders en 
inhoud van de lezingen zie de website 
van het Genootschap en de (e-mail) 
nieuwsbrieven.

Nieuwe leden

J. van Loon, B.M. van Gelderen, C. Bastiaanse, H. Verbeeten, R. de Kruijf, H.W. Huizinga, R. Schutz, J. van Klij, J.D. van der Niet, 
M. van den Hurk, N. Uding, T. van Zuilen, R. Noorlag, J. in den Eng, B. Olgers, S. Buwalda, K.S. Broersma, J. den Haan-Steene-
ken, S. Vocks, H. Bongen, G. Koedam, I. Smeding, R. Bijnen, B. Visser, M. de Knikker, T. van Veen, H. Lagerberg, F. van der Salm, 
M.A. Bakker-Terpstra, A. van der Linden, S. Streef, H. Willemen-Bartholomeus, R. Becks, N.H. de Jong, H. de Vries, K. Dekker, R. 
Rison, E. Winkel, S. Schuurmans, H. Sortelder, C.L. van Emmerik, A. Boekema, N. Bosland, J. van Leerdam, J. Ende-Oomens, S. 
Pompe, H.T. Plaggenborg, H. Hoff, G.J. Jansen, J.F. van Sterkenburg, J. Tijssen, B. van der Garde, M. Grasveld, J. Dhondt, S.M.A. 
Hakvoort, G. Miellet, G.J. Bulsing, R.T.M. Taks, W. Ronnes, E. Hebers, D. van Overbeek-Werkhoven, M. Hekman-Vos, A. den Ot-
ter, M. Entrop, F. Lanning-Lammertsma, J.G.C. Copier, E. Ausems, H. Stokking, R. van Doorn, J. Verwaaij, B. Welle, A. A. Mesu, 
H. de Raad, T.A.J. Stad, L. Bestebreurtje, J.M. Hoogduin.

http://www.berniercornielje.nl/


Deze twee regels weggehaald

Het Genootschap heeft sinds de vorige nieuwsbrief de volgende mensen als nieuw lid kunnen inschrijven: 

Wij wensen onze nieuwe leden een aangenaam lidmaatschap toe, hopelijk voor vele jaren!

Ga je schrappen voor het kadertekstje of prak ik hem op pag. 1 ?

Verspreiding  
Kijkend naar Culemborg

Zeer veel van onze leden hebben 
hun exemplaar van Kijkend naar 
Culemborg opgehaald in de pop-
up store op 15 december of bij de 
boekhandel. Wie dat nog niet ge-
daan heeft: uw exemplaar wordt 
bij u thuis bezorgd. Wilt u een 
extra exemplaar aanschaffen? 
Dat kan bij boekhandel Tomey op 
de markt of in de museumwinkel 
van het Elisabeth Weeshuis. Prijs 
14,95.




