
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

Beste Voetgenoten, 

Hoezo, geen Voetnoot bij deze 
nieuwsbrief? Vrees niet, die komt in 
het najaar. U krijgt wél een brochure 
en een kaart. Op grond van vragen 
die we kregen van nieuwe leden 
leek het ons namelijk een goed 
idee om de Voetfeiten eens op een 
rijtje te zetten. In een brochure voor 
nieuwe én bestaande leden. Met 
het doel dat Voetgenoten hun weg 
kunnen vinden in de vereniging en 
enthousiast raken om mee te doen. 
Alles wat Voet doet en waar een 
Voetgenoot bij kan zijn of aan mee 
kan werken, staat er in. 
En wat doet Voet veel! Daarom krijgt 
u er van elk twee. Een voor uzelf en 
een om weg te geven aan iemand in 
familie, vrienden- of kennissenkring 
die uw interesse voor de geschie-
denis van Culemborgs deelt. Of om 
een lidmaatschap cadeau te doen! 
Wie zich nu aanmeldt krijgt in het 
welkomstpakket ook Kijkend naar 
Culemborg, het grote gele fotoboek, 
dat inmiddels al uitverkocht is. 
Verder in deze nieuwsbrief het 
programma voor het najaar en een 
aantal andere nieuwtjes. Op papier 
doen we dat zo volledig mogelijk, 
maar tussentijds sturen we e-mails 
met aanvullingen en herinnerin-
gen. Krijgt u die niet, dan hebben 
we uw email adres niet. U kunt dat 
doorgeven via ledenadministratie@
voetvanoudheusden.nl. 
Ik wens u een najaar met mooie 
geschiedenissen. 

Hans Saan, voorzitter 

Nieuwsbrief 2019-3

Agenda 

zaterdag 14 september
Open Monumentendag in Culemborg

dinsdag 24 september
Hans Saan over de prenten van Pieter 
Bruegel

zaterdag 28 september
Najaarsexcursie naar Slot Zuylen

donderdag 24 oktober
André van Ingen over kleipijpen

dinsdag 26 november 
Jan de Boer over Martin van Buren

Lezingen 

De lezingen worden gegeven in theater 
De Fransche School aan de Havendijk 
in Culemborg. In de pauze biedt Voet 
u een kop koffie of thee aan. Na afloop 
gelegenheid tot napraten in het gezelli-
ge theatercafé.
Er is een boekentafel met relevante  
literatuur uit de Voet-bibliotheek en 
een ‘weggeefdoos’ voor wat u kwijt 
wilt, of graag wilt hebben.

Dinsdag 23 september 2019, De pren-
ten van Pieter Bruegel, Hans Saan
— Aanvang 20.00, zaal open 19.30
Op 9 september 1569 overleed in 
Brussel de kunstenaar Pieter Bruegel. 
Dat is dit jaar 450 jaar geleden. Reden 
genoeg voor een grote tentoonstelling 
van zijn etsen en gravures. De schil-
derijen van Bruegel zijn bekender en 
daarom gaan we de prenten nu eens 

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



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 middel-
eeuwen 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 mo-
derne archeologie na 1600. In Neder-
land 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 geschiede-
nis betekend heeft.
André zoekt al vanaf zijn jeugd naar 
pijpenkoppen en heeft er inmiddels 
vele duizenden verzameld en beschre-
ven. In Nederland is hij een specialist 

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 (1782-
1868) was een nazaat van Cornelis 

Maessen, die in 1631 uit Buurmalsen 
naar de Nieuwe Wereld vertrok. Hij 
was de eerste president met een 
niet-Britse achtergrond en de eer-
ste 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 boe-
renknecht tot president, dat in 2020 
verschijnt.

Najaarsexcursie

Zaterdag 28 september 2019,  
excursie naar het slot Zuylen
Let op: op basis van eigen vervoer. 
Verzamelen om 13.30, start rondleidin-
gen 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 

Foto: André van Ingen

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

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 Geschie-
denis. Dit jaar is het thema ‘zij/hij’. 
De hele maand is (tijdens openingstij-
den) bij het Regionaal Archief Rivieren-
land 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 rondlei-
dingen, 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 gege-
vens 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.regionaalarchiefrivieren-
land.nl  voor tijden en online inschrij-
ven. Vol is vol!
Zie ook www.maandvandegeschiede-
nis.nl. 

Culemborgse Kinderstadsrechten overgedragen

In 2018 vierde Culemborg 700 jaar 
stadsrechten. De Culemborgse kinder-
raad liet zich door de stadsrechten uit 
1318 inspireren en stelde de Kinder-
stadsrechten van Culemborg op. Het 
document was een van de pronk-
stukken van de tentoonstelling ‘Oud 
Papier’ in het Elisabeth Weeshuismu-
seum. Na afloop van de tentoonstel-
ling 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 Carto-
grafie van Voet aan de slag. Het idee 
bij de start luidde: laten we inventa-
riseren 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 wisse-
lende samenstelling worden boeken 
over Culemborg besproken. Zo namen 
we samen twee klassiekers door: de 
Historische beschrijvinge van Voet him-
self 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 septem-
ber, 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@voetvanoud-
heusden.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. 

Kom op 14 september naar onze stand 
op de Markt!

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. Martin-
Camuñas 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! 

culemborgse ‘voetnoten’

bert blommers

Een monument  

voor Samuel Israël
Over de ‘Goedkoope Bazar’  

en ‘het jongetje met de driewieler’
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c u l e m b o r g s e  ‘ v o e t n o t e n ’
Culemborgse Voetnoot 2017-60

Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden

‘Speelhuijs 

genaamt Campsigt’

Kees van de Vate en Johan van Unen
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MARGOT LEERINK

Het geheim van de tafel 
De Memorietafel met Elisabeth van Culemborg 
onderzocht en gerestaureerd
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c u l e m b o r g s e  ‘ v o e t n o t e n ’

Lang leve 

Gispen 

een leven lang 

Gispen!

Culemborgse Voetnoot 2016-59
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