
g e n o o t s c h a p 

A.W.K. Voet van Oudheusden

Beste Voetgenoten,

Hoe lang al, hoe lang nog. De dreiging van het corona-virus hangt ons nog steeds boven het hoofd. 
Sommigen blijven voorzichti g, anderen halen de schouders op. In de “Voet voor thuis”-stukken over 
de pest en de cholera viel mij de overeenkomst met onze ti jd wel op, maar achteraf zie ik beter hoe de 
duur van de pandemie zijn eigen eff ecten heeft . Het sociale en economische patroon raakt ontwricht 
en daar zijn geen makkelijke oplossingen voor. In het begin, bij de eerste schok, was angst een harde 
leermeester, maar nu lopen meningen tussen politi ci, wetenschappers en leken sterker uiteen. Hoe gaat 
dat als het weer echt menes wordt?

Voet volgde de richtlijnen over bijeenkomsten en schrapte het voorjaarsprogramma. Maar we zaten 
niet sti l. Ik geef u een kijkje achter de schermen. Vol opti misme werkten we toch door aan een groter 
project rond Adriaan Koerbagh, een 17e eeuwse verlichter, veroordeeld als kett er. In de folder bij deze 
nieuwsbrief vindt u een beschrijving van het programma rond deze interessante man. In de Voetnoot 
leert u hem van nabij kennen.

Op meer punten willen we onze lezingen, voetnoten, excursies en werkgroepen met elkaar gaan 
verbinden. Zo deden we op onze website een oproep om samen de periode 1850-1950 eens onder de 
loupe te nemen. We beginnen met een reeds goed gevulde leesgroep, die nagaat wat we eigenlijk graag 
over Culemborg in die ti jd zouden willen weten. Zo komen we niet alleen terecht bij de gebruikelijke 
verhalen, maar zullen via onderzoek proberen het beeld van rijk en arm, van bouw en sloop in de stad 
te achterhalen. De uitkomsten delen we via lezingen, voetnoten etc.

En ook de excursies gingen uit de agenda. En daarmee had de nieuwe excursiegroep juist zo graag een 
frisse start willen maken. Toine vd Laar en Louis Raetsen bedanken we nogmaals voor hun inzet en we 
heten Leo van der Kooij, Jack van Aken en Gerard van der Hijden van harte welkom. U hoort van hen 
zodra we weer samen op pad kunnen.

Een grotere klus is onze website. Voet was vroeg met het gebruik van internet en Jaap Borggreve 
heeft  zich daarover met liefde en vakmanschap ontf ermd. Zo konden we u via dat kanaal op de hoogte 
houden. Maar als u de vormgeving van de Voet-website vergelijkt met die van andere websites, dan 
begrijpt u, dat we de boel eens goed willen opschudden. Daarom zijn we bezig met een digitale schaar 
de Voetwebsite in twee te knippen. We willen een aparte verenigingswebsite maken, die zich vooral 
op acti viteiten en organisati ezaken richt. Daarnaast zijn we in goed overleg met ‘Culemborg Zoals Het 
Was’ bezig om hun en onze rijke historische verhalen op een aparte website toegankelijk te maken. Dan 
kan degene die iets over de lokale geschiedenis wil weten op deze aparte website makkelijker terecht. 
Vanzelfsprekend kun je van de ene naar de andere website linken en zo houden we de twee ingangen bij 
elkaar.
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Ledenadministratie overgenomen door Yvon van de Vissersdijk

Na de ledenvergadering in februari 
gaf Yvon van de Visserdijk aan dat 
zij bereid was de ledenadministratie 
over te nemen van de penningmees-
ter. Deze deed deze administratie na 
het plotseling overlijden van Ad van 
Haarlem. Het bestuur is verheugd dat 
Yvon deze taak op zich neemt: vele 
schouders maken licht werk. Want 
vergis U niet: de ledenadministratie is 
een hele klus! 

Voordat alle elementen overgedragen 
waren maakte COVID19 persoonlijk 
contact onmogelijk. Maar vanaf  
1 juli heeft Yvon alles in orde en onder 
controle. 
Dus voor alles wat met de ledenadmi-
nistratie te maken heeft, zoals wijzi-
gingen in post- of e-mailadres, moet 
je bij Yvon zijn: leden administratie@
voetvanoudheusden.nl of telefonisch 
06 4990 8334. 

Nieuwe leden

Wij mochten de volgende leden 
verwelkomen: 
I. Klinkenberg, T. Pieren, M. Fräntzel,  
A. Stoks, C.T.M. Spithoven, J. van Veen-
den Hartog, I. Eichelberg-Poort,  
C. v.d. Ham, I. Wildschut, W.F.M. v.d. 

Meerendonk, A. Lemmers, L. Terlouw, 
E. Bouman, A. Heiningen, J. van den 
Ham, H. Willigenburg, L. Rijksen,  
A. Broekman, I. van Outryve,  
J. Kraaypoel.

Wij wensen ze een aangenaam 
lidmaatschap toe.

Op 1 augustus j.l. stond de ledenteller 
op 892.

Oude Voetnoten

Recentelijk heeft de vereniging een 
aantal oude Voetnoten terug mogen 
ontvangen, evenals dozen vol boeken 
die de geschiedenis van Culemborg als 
onderwerp hebben. 

Mocht u op zoek zijn naar een ontbre-
kende Voetnoot: neem contact op met 
de penningmeester op zijn mailadres 
penningmeester@voetvanoudheus-
den.nl. Hij doet ze voor een geringe 
vergoeding van de hand.

Binnenkort komt er een inventarisatie 
op de website met alle boeken, nieuw 
en gebruikt, die we graag voor een 
klein prijsje aan onze leden overdoen.

U ziet, er is werk genoeg. Maar ja, zo’n programma rond de tentoonstelling over Adriaan Koerbagh 
kondigen we wel met trots, en toch ook met enige slagen om de arm, aan. Corona Volente. Ook al gaan 
we de bijeenkomsten in de raadszaal houden, waar we verder uit elkaar kunnen zitten, je weet niet hoe 
de spelregels bijgesteld worden. Dus ik zou zeggen: kijkt u zo nu en dan op de website. We maken nog 
steeds deze papieren nieuwsbrief om al onze leden te informeren, maar voor snelle bijstellingen in het 
programma zullen we toch het digitaal kanaal moeten gebruiken. Nu nog in zijn oude vorm, binnenkort 
op verse voet


