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Lezingen

Hans Saan, voorzitter

‘De grote vissen eten de kleine’, gravure van P. van der Heyden naar Pieter Bruegel

Maessen, die in 1631 uit Buurmalsen
naar de Nieuwe Wereld vertrok. Hij
was de eerste president met een
niet-Britse achtergrond en de eerste die als Amerikaans staatsburger
geboren werd. Jan de Boer vertelt het
boeiende verhaal van de Nederlands
sprekende Van Buren, zijn achtergrond
en zijn politieke loopbaan.
Er is gelegenheid alvast in te tekenen
op het boek van Jan de Boer, Van boerenknecht tot president, dat in 2020
verschijnt.

voor het voetlicht halen en van nabij
bekijken. Na een korte kennismaking
met de man en zijn tijd zullen we zien
hoe Bruegel op de grens van middeleeuwen en renaissance de wereld
en de menselijke dwaasheid in beeld
bracht. Overigens: de tentoonstelling
is te zien in de Koninklijke Bibliotheek
van België in Brussel, van 15 oktober
2019 tot 16 februari 2020,
zie www.kbr.be.
Donderdag 24 oktober 2019,
Het mysterie van de kleipijpen,
Andre van Ingen
— Aanvang 20.00, zaal open 19.30
Amateurarcheoloog André van Ingen
komt vertellen over het mysterie van
kleipijpen, dé gidsfossielen van de moderne archeologie na 1600. In Nederland zijn er in bijna 400 jaar miljoenen
kleipijpen geproduceerd en vervolgens
ook weer weggegooid. Zijn lezing is
een boeiend verhaal over wat het pijp
roken voor de Nederlandse geschiedenis betekend heeft.
André zoekt al vanaf zijn jeugd naar
pijpenkoppen en heeft er inmiddels
vele duizenden verzameld en beschreven. In Nederland is hij een specialist

Foto: André van Ingen
op dit onderdeel van de archeologie.
Bij de lezing zal een gedeelte van zijn
verzameling te zien zijn.
Dinsdag 23 september 2019,
Martin van Buren, Jan de Boer
— Aanvang 20.00, zaal open 19.30
Jan de Boer is burgemeester van de
gemeente Buren en bezig een boek te
schrijven over Martin van Buren, de
achtste president van de Verenigde
Staten (1837-1841). Van Buren (17821868) was een nazaat van Cornelis

Martin van Buren op latere leeftijd,
foto Matthew Brady, ca. 1855

Najaarsexcursie
Zaterdag 28 september 2019,
excursie naar het slot Zuylen
Let op: op basis van eigen vervoer.
Verzamelen om 13.30, start rondleidingen om 14.00.
Tournooiveld 1, 3611 AS Oud-Zuilen
www.slotzuylen.nl
Deelname opgeven vóór 14 september
op aanmelden@voetvanoudheusden.
nl o.v.v. ‘zuylen’ én door overmaken
bijdrage van € 12,50 (MJK)/€25,00
p.p. op NL90 INGB 000 502 3582 ten
name van Genootschap AWK Voet van
Oudheusden.
We krijgen een rondleiding en horen
over de geschiedenis van het huis
en de bewoners. Kasteel Zuylen is

Slot Zuylen met op de voorgrond de zogenaamde ‘slangenmuur’.

gebouwd is rond 1250, maar het slot
dat we nu zien dateert van halverwege
de 18e eeuw en is opgetrokken in de
Franse stijl. Een bekende en ook in

haar eigen tijd beroemde bewoonster
is de schrijfster en componiste Belle
van Zuylen (1740-1805) die hier haar
jeugd doorbracht. Van haar zijn de

bekende woorden: “ik heb geen talent
voor ondergeschiktheid” in reactie op
een huwelijksaanzoek. Het slot heeft
ook een prachtige en interessante tuin.

Van het Regionaal archief
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘zij/hij’.
De hele maand is (tijdens openingstijden) bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel de mini-expositie ‘Vrouw
van Toen’ te zien. Elke week is er een
activiteit.
Zaterdag 5 oktober
Open dag met een kijkje achter de
schermen van het RAR. Met rondleidingen, verhalen van vrouwen van

toen en een mini-workshop.
Vrijdag 11 oktober
Workshop stamboomonderzoek met
de nadruk op de moederreeks.
Woensdag 16 oktober
Workshop modern kalligraferen.
Woensdag 23 oktober
Workshop ‘Familie in Beeld’. Hoe kun
je al die prachtige genealogische gegevens op een mooie manier verwerken?
Dinsdag 29 oktober

Lezing van Annegreet van Bergen: ‘Hoe
vrouwenemancipatie de wind in de
zeilen kreeg’. Annegreet van Bergen is
de auteur van de bestsellers Gouden
jaren en Het Goede Leven.
Ga naar www.regionaalarchiefrivierenland.nl voor tijden en online inschrijven. Vol is vol!
Zie ook www.maandvandegeschiedenis.nl.

Culemborgse Kinderstadsrechten overgedragen
In 2018 vierde Culemborg 700 jaar
stadsrechten. De Culemborgse kinderraad liet zich door de stadsrechten uit
1318 inspireren en stelde de Kinderstadsrechten van Culemborg op. Het
document was een van de pronkstukken van de tentoonstelling ‘Oud
Papier’ in het Elisabeth Weeshuismuseum. Na afloop van de tentoonstelling kregen de kinderstadsrechten als
nieuwste aanwinst een plek in een van
de depots van het RAR. Maar eerst
kregen ze een toegangsnummer en
werd het stuk beschreven. Over 700
jaar weer een feestje?

Voortgang werkgroep Cartografie
Bijna twee jaar is de werkgroep Cartografie van Voet aan de slag. Het idee
bij de start luidde: laten we inventariseren wat er aan oude kaarten van
Culemborg voorhanden is. Er zijn
afspraken gemaakt over hoe we gingen
zoeken, hoe we bijhouden wat we
vinden en waar we op letten. En: we

willen er over een paar jaar een boek
van maken.
Inmiddels werken 4 teams aan het
doorspitten van archieven en collecties
en hebben we al meer dan 150 kaarten
gevonden uit de periode tot ca. 1860.
Een nieuwe spin-off is de werkgroep
‘veldnamen en toponiemen’ die in en

om Culemborg namen van percelen,
gebouwen, waterlopen en markante
punten wil inventariseren. We zijn het
werkproces aan het inrichten en zullen
bij het inventariseren veel hulp kunnen
gebruiken. U hoort van ons.

Voet-leesclub III
In ons Genootschap functioneert nu
al twee jaar een ‘leesclub’. In wisselende samenstelling worden boeken
over Culemborg besproken. Zo namen
we samen twee klassiekers door: de
Historische beschrijvinge van Voet himself uit 1753 en de Geschiedenis van
Culemborg van J. Kalkhoven uit 1890.
Beide zijn op de website te vinden bij
de rubriek e-boeken. We nemen nu
een derde klassieker onder handen:
Culemborg, beeld van een stad uit
1988, geschreven door Piet Beltjes en
Peter Schipper.

Bijeenkomsten: donderdag 12 september, vrijdag 18 oktober en maandag 18
november 2019 van 19.30 tot 21.30
We komen bijeen in de ‘Voetzaal’, dat
is de ruimte boven de kapel in het
Weeshuis.
Meedoen? aanmelden@voetvanoudheusden.nl o.v.v. ‘Beeld van een stad’
Het boek Culemborg, beeld van een
stad is te leen bij de Voet-bibliotheek
en bij de Bibliotheek Rivierenland.
Voor wie een exemplaar wil kopen:
Bert Blommers heeft er nog een paar.
www.blommers-kaetshaag.nl

Vul uw collectie Voetnoten aan
In de afgelopen jaren hebben we veel
nieuwe leden mogen inschrijven.
Ondertussen hebben deze nieuwe
Voetgenoten kennis kunnen maken

met onze Voetnoten. Geïnteresseerd
in meer? Op Open Monumentendag
verkopen we deze extra voordelig:
5 stuks voor € 10.
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Nieuwe Voetgenoten
Het Genootschap mocht het afgelopen
half jaar de volgende 38 nieuwe leden
welkom heten (en passeerde daarmee
de grens van 900 Voetgenoten!):
J.A. Volmuller, J. Kruijd,
R. Blankenstein, M.P. Neggers,
J. Scholten, H. Schelleman,
M. de Bruin, Y.J. Bosma,
J.C. van der Donk, J.L. Saunier,

T.J.A. Swanen, J. van Rijn, M. MartinCamuñas Romero, R. Boijmans,
M. Vijverberg, Th. Knobbout,
J. Schoenmakers, E. Marchal,
T. Albers, H.H.M. Sijmons, G. Verhallen,
G.P. Aikema, Chr. Van Santen,
C. van Dansik, L. van Schaik,
N. van der Sluis, F. Overdijk,
L. van Baaren, B. van der Meijs,

E. Overkamp, E.J. Hemmer, Fr. Meye,
J. van Vuren, J. Raafs en D. Beltman,
E. van Zanten, H.J. van Oort en
R. Westra.
We wensen deze leden een
aangenaam lidmaatschap toe!
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