JAARVERSLAG 2017
OVERLIJDEN AD VAN HAARLEM.
Op maandag 13 november werden wij opgeschrikt door het overlijden van Ad van
Haarlem. Een dag eerder, op zondag 12 november, is hij bezweken aan de gevolgen
van een noodlottig ongeluk op de Oostersingel. Ad heeft veel betekent voor het
Genootschap. Behalve dat hij jarenlang penningmeester is geweest, deed hij nog
steeds de ledenadministratie. Ad regelde ook de postbezorging. Hij had er een
speciaal en doeltreffend systeem voor ontworpen. Inderdaad: hij was creatief, maar
ook nauwgezet en humoristisch. Zijn heengaan is voor het Genootschap een zeer
groot verlies. Hij was niet voor niets erelid!

WERKGROEPEN
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat het Genootschap datgene
doet wat het de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet weinig! De kosten
worden daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo hoog mogelijk. De € 15,contributie per jaar is een kleinigheid als je bedenkt wat daar allemaal tegenover
staat.

WERKGROEP LEDENWERVING
Deze werkgroep heeft dit jaar, met succes, het ledenaantal wederom weten op te
schroeven. Het aantal leden is nu vrijwel constant boven de 800. In vergelijking met
zusterverenigingen scoort Voet erg goed op dit front.

WERKGROEP HISTORISCHE FIETSTOCHT
Deze fietstocht is ook dit jaar letterlijk in het water gevallen. Evenals in 2016 was het
slecht weer. De fietstocht zou een herhaling moeten worden van die van 2016.
Overwogen wordt om in het vervolg twee data aan te wijzen voor dit evenement.

WERKGROEP EXCURSIES
Deze werkgroep organiseerde drie excursies in 2017. Zaterdag 28 januari kon men
naar het Streekmuseum Baron van Brakel te Ommeren. Zaterdag 27 mei een reisje
naar Museum More in Gorssel en een stadswandeling door Doesburg. Zaterdag 23
september, tenslotte, toog men naar Tiel voor een bezoek aan het Flipje-museum en
een stadswandeling o.l.v. Emile Smit. Al deze excursies werden door de deelnemers
zeer gewaardeerd.

WERKGROEP POSTBEZORGING
23 leden verzorgden de verspreiding van de post. Door deze postbezorging bespaart
het Genootschap erg veel portokosten, waardoor de contributie significant laag kan
blijven. Het inpakken gebeurt sinds kort bij Studio Bassa. De bezorgers hebben zich
ook dit jaar zeer verdienstelijk gemaakt door het verzendklaar maken en bezorgen
van onze Voetnoten en nieuwsbrieven alsmede enige post voor de Vrienden van het
Weeshuis.

LEZINGEN
In 2017 vonden er elf lezingen plaats. Zes (gebruikelijke) daarvan werden
georganiseerd door Voet:
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•

Zaterdag 21 januari. Emerentianalezing. Martin IJzerman spreekt over
emigratie in de zeventiende eeuw naar Nieuw Amsterdam, het latere New
York.
• Dinsdag 21 februari. Lezing door Pierre van der Schaaf over het
muziekleven in de negentiende en twintigste eeuw.
• Dinsdag 28 maart. Na de ledenvergadering een lezing over de ‘Verhalen
achter ansichtkaarten’ door Bert Blommers.
• Donderdag 28 september. Emiel Smit vertelt over de Slag bij Woeringen.
• Dinsdag 10 oktober. Lezing door Eveline Busse over het Cartularium van
het Sint Pietersgasthuis.
• Donderdag 23 november. De pracht van de middeleeuwse miniaturen door
Hans Saan.
In het kader van het Barbarafestival werden vier lezingen gehouden, samen met de
Roos van Culemborg, in de oud katholieke kerk:
• Dinsdag 6 juni. Bert Blommers spreekt over het prille begin van
Culemborg.
• Dinsdag 13 juni. Over kastelen door Channa Cohen Stuart.
• Dinsdag 20 juni. De machtige Heren en Vrouwe van Culemborg door
Yvonne Jakobs.
• Dinsdag 27 juni. Bedrijvigheid van bazen en arbeiders door Peter
Schipper.
Hans Goedkoop hield op dinsdag 19 december een lezing in de Fransche School over
Kaap de Goede Hoop. Deze lezing werd georganiseerd door de Fransche School.
Leden van ons Genootschap konden tegen een gereduceerd tarief deze lezing
bijwonen. Het was een interessante lezing. Deze samenwerking met het theater is
voor herhaling vatbaar.

PUBLICATIES
Er verschenen in 2017 drie Voetnoten:
• Voetnoot 60. ‘Speelhuijs genaamt Campsigt’ over het tuinhuis van Kees
van de Vate, door Johan van Unen en kees van de Vate.
• Voetnoot 61. ‘Het geheim van de tafel’ over de Memorietafel en de
restauratie daarvan door Margot Leerink.
• Het kleurvoetje. Kleurboek voor kinderen van zes tot tien jaar.
Al deze uitgaven werden zeer op prijs gesteld.
In elke aflevering van Glossy ‘Lek’ verzorgde de werkgroep redactie een kort
artikeltje.

WERKGROEP ERFGOEDBELEID
Deze werkgroep is momenteel actief bezig met het nieuwe erfgoedbeleid van de
gemeente en de kwestie Redichemse Waard.

DE NIEUWSBRIEF
Behalve de vertrouwde Nieuwsbrieven zijn er 2017 ook enkele digitale Nieuwsbrieven
verschenen. Het is van belang dat het bestuur de beschikking krijgt over zoveel
mogelijk e-mailadressen van de leden.

BIBLIOITHEEK
De bibliotheek van Voet, die zich in het Weeshuis bevindt bevat meer dan 500
boeken. Op de site is een overzicht te vinden welke boeken er aanwezig zijn. Tijdens
elke lezing is er een boekentafel aanwezig met een kleine selectie uit onze
bibliotheek. Leden kunnen dan kosteloos boeken en/of tijdschriften lenen. Het
bestuur onderzoekt of de toegankelijkheid tot deze bibliotheek nog vergroot kan
worden.
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OPEN MONUMENTENDAG
Open Monumentendag op zaterdag 12 september was het Genootschap present op
de markt. Er werden weer enkele nieuwe leden ingeschreven.

MONUMENTENCOMMISSIE
Voet woont de vergaderingen bij van de Gemeentelijke Monumentencommissie. We
hebben daar geen spreekrecht, maar leggen wel ons oor aandachtig te luisteren,
zodat we altijd op de hoogte zijn van de activiteiten dezer commissie.

FINANCIËN
Het boekjaar 2017 is met een batig saldo van € ???? afgesloten. Zie financieel
overzicht 2017.

CULEMBORG 700
De stad Culemborg kreeg in het jaar 1318 stadsrechten. In 2018 is dat dus 700 jaar
geleden. De gemeente Culemborg heeft een werkgroep in het leven geroepen, die de
festiviteiten rond dit heugelijke feit gaat voorbereiden. Vanzelfsprekend hoort ons
Genootschap ook tot de deelnemers, die bij deze werkgroep aanschuiven. Voet is
bezig met de uitgave van een boek.

STADSCARILLON
Voet heeft de gemeente geadviseerd inzake het stadscarillon in de Barbaratoren. Er
was een keuze tussen restauratie of nieuwbouw. In geval van restauratie zou de
klank niet verbeteren. Het carillon staat namelijk niet erg hoog aangeschreven bij
beiaardiers als het om de klank gaat. Bij nieuwbouw zou de klank sterk kunnen
verbeteren. In beide gevallen zou de historische reeks Hemonyklokken deel uit
maken van het carillon. In geval van nieuwbouw zou er ook een mogelijkheid zijn
deze historische reeks te laten luiden door een gespecialiseerd klokluidersgilde. Voet
heeft nieuwbouw geadviseerd. Wél wilde het bestuur het klokje dat in 1952 door Voet
geschonken werd op een of andere manier bewaren of zelfs ten toon stellen.

VRIJWILLIGERSMIDDAG
Op zaterdag 1 juli werden de vrijwilligers van het genootschap in het zonnetje gezet.
Onder het genot van een drankje en een hapje kwam men bijeen in het Weescafé
voor een paar genoeglijke uurtjes. De vrijwilligers mochten in het museum alvast de
Memorietafel bewonderen die kort tevoren gerestaureerd was.

TACHTIG JAAR VOET!
In het najaar van 2017 bestond Voet tachtig jaar. Dit werd op bescheiden wijze
gevierd op vrijdag 20 oktober. Deze viering werd gecombineerd met het
gereedkomen van de restauratie van de Memorietafel. Het gezelschap kon in de
Fransche School een film bekijken over deze restauratie en in het museum de
tentoonstelling hierover. Na afloop werd het glas geheven op 80 jaar Voet!

LEESCLUB VOETBOEK
In het najaar is deze werkgroep vier maal bijeen geweest om het boek ‘Historische
Beschrijvinge’ van A.W.K. Voet van Oudheusden te bestuderen en te bespreken. De
deelnemers hadden van te voren steeds een behoorlijk aantal pagina’s van dit lijvige
werk thuis doorgelezen. Tijdens de bijeenkomsten werden er vragen gesteld, maar
gelukkig ook beantwoord. Overwogen wordt om het resultaat van de werkgroep te
verwoorden in een ‘Voet voor Dummies’.
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SAMENSTELLING BESTUUR
•
•
•
•
•
•

Hans Saan, voorzitter, nieuwsbrief, leesclub en cartografie.
Peter Otten, penningmeester, verzending, ledenadministratie (a.i.) en
werkgroep Culemborg 700.
Ben Holtkamp, secretaris, bibliotheek, werkgroep verzending en nieuwsbrief.
Jan Hogendoorn, lid en werkgroep lezingen, excursies en erfgoedbeleid.
Michiel Bugter, lid, werkgroep redactie en werkgroep ledenwerving.
Connie Veer, lid, werkgroep erfgoedbeleid, bibliotheek en website.
Ben Holtkamp, secretaris, 9 januari 2018.
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