
 

 

JAARVERSLAG 2020. 
 
Evenals bij vele andere verenigingen en instellingen heeft de Coronapandemie behoorlijk wat roet 

in het eten gegooid bij het genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden. Veel geplande activiteiten 
konden geen doorgang vinden. Niettemin is Voet er toch in geslaagd om nog wat alternatieven te 
kunnen aanbieden. 

 

VRIJWILLIGERS. 

Zoals in voorgaande jaren is de inzet van vrijwilligers van vitaal belang geweest voor het 

Genootschap. Dank zij deze vrijwilligers is het mogelijk de contributie erg laag te 

houden. Het minimum maandbedrag à € 17.50 is een kleinigheid als je bedenkt wat daar 

allemaal tegenover staat.  

Ook in 2020 was het de bedoeling de vrijwilligers te onthalen op een gezellige 

bijeenkomst. Een bezoek aan Fort Everdingen zou in de maand juli plaatsgevonden 

moeten hebben, ware het niet dat het Coronavirus spelbreker was.  

 

LEDENBESTAND. 

Het aantal leden is wat teruggelopen. Door het cancelen van enige activiteiten vanwege 

het virus, konden er geen nieuwe leden worden ingeschreven. Gelukkig valt het 

ledenverlies mee. Waren het er begin 2020 iets meer dan 900, nu, eind 2020, zijn het 

er juist iets minder dan 900. We zijn daar, in vergelijking met zusterverenigingen, niet 

ontevreden over. 
De ledenadministratie wordt tegenwoordig bijgehouden door Yvon van de Vissersdijk. 

 

WERKGROEP POSTBEZORGING. 

Leden van deze werkgroep hebben steeds bij Studio Bassa de Nieuwsbrieven, nota’s en 

Voetnoten ingepakt en verzendklaar gemaakt. Deze en/of andere leden bezorgden de 

post bij de leden thuis. Eénmaal is het verzendklaar maken bij de deelnemers thuis 

gebeurd. Dat kwam, u raadt het al, door het virus. 

 

EXCURSIES EN HISTORISCHE FIETSTOCHT. 

Jaarlijks organiseert Voet drie excursies. Eén dagexcursie met de bus in mei en twee 

zaterdagmiddagexcursies, één in het voorjaar en één in het najaar. Vanwege het 

heersende Coronavirus werden deze excursies allemaal afgelast. Het zelfde lot was 

beschoren voor de fietstocht in juni. 

 

WERKGROEP CARTOGRAFIE. 
Sinds 2018 is deze werkgroep actief. De werkgroep streeft er naar om t.z.t. een boek uit 

te geven en om een expositie te houden over cartografie.  

 

LEESCLUBS. 

- Op 10 februari, 9 maart en 20 april werd het boek besproken van Otto de Jong, De 

reformatie in Culemborg. De laatste bijeenkomst, op 20 april, ging niet door vanwege het 

virus. 
- Op maandag 21 september een leesclub over het boek Vrij Man van Nelleke 

Noordervliet. 
- Op- maandag 19 oktober een leesclub over het boek Het Noodlot van een Ketter van 

Bart Leeuwenbergh. Deze bijeenkomst werd vanwege het heersende virus afgelast. 
De leesclubs stonden o.l.v. onze voorzitter, Hans Saan. 



- De lees/werkgroep 1850-1950 o.l.v. Ineke de Weerdt werkte, ondanks de 

Coronamaatregelen, toch redelijk gestaag door. 

 

LEZINGEN. 

Ondanks het heersende virus hebben er toch nog wat lezingen plaatsgevonden. 

• Zaterdag 18 januari. Emerentianalezing door Jan de Boer over Martin van Buren. 

• Maandag 27 januari. De Evacuatie in 1995 door Henk Zomerdijk. 

• Woensdag 29 januari. Anton v.d. Velde over het ontstaan van het Rivierengebied. 

• Dinsdag 11 februari. Na de ledenvergadering. IJsbrand Verveer over de Lekboten. 

De lezing van André van Ingen over kleipijpen op donderdag 12 maart werd vanwege het 

virus afgelast. 

In het najaar stonden de lezingen in het teken van het Koerbaghproject. 

 

HET KOERBAGHPROJECT. 

In het najaar presenteerde Voet in samenwerking met het Spinozahuis een project over 

de zeventiende-eeuwse  vrijdenker Adriaan Koerbagh, die in Culemborg probeerde onder 

te duiken, zij het zonder succes. Het project bestond uit een kleine expositie in de kapel 

van het Weeshuis, twee leesclubs, een openingsbijeenkomst en twee lezingen. Deze 

bijeenkomsten zouden plaatsvinden in de raadzaal van Het Huis van de Stad, dit 

vanwege het heersende virus. Er konden daar namelijk meer personen ontvangen 

worden dan in de Fransche School.  

De openingsbijeenkomst vond plaats op zaterdag 5 september. Behalve door de 

voorzitter werd er ook gesproken door Hannah Laurens, Nelleke Noordervliet en Frank 

Meertens. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Gerdo van Grootheest. 

Deze bestond uit het afdrukken van een pagina van een boek van Koerbagh. Het was de 

bladzijde in het boek, waar de drukker destijds gestopt was met drukken, omdat hij 

vermoedde dat het boek ‘niet pluis’ was. 

• Dinsdag 13 oktober. Lezingen door Jonathan Israël en Cis van Heertum. Deze 

lezingen werden uiteindelijk via een  live-verbinding aangeboden.  

• Dinsdag 3 november. Lezingen door Hannah Laurens en Bart Leeuwenberg. Deze 

lezingen waren vooraf opgenomen. 

Er waren twee leesclubs gepland. Zie boven bij Leesclubs. 

 

ONTHULLING PEILSTEEN 

Het was deze winter 25 jaar geleden, dat Culemborg en de rest van de Neder-Betuwe 

geëvacueerd moest worden vanwege de te hoge waterstanden. Op zaterdag 1 februari 

onthulde burgemeester Gerdo van Grootheest een peilsteen op de binnenplaats van het 

museum. De steen zou eigenlijk tegen de grondlijn geplaatst moeten worden, om hoogte 

nul aan te geven. Hij hangt nu op een zichtbare plaats en functioneert als een 

herinneringsteken. Hier en op andere plaatsen in de stad zijn peilstenen te zien, die de 

hoogte van de waterstand aangeven van dijkdoorbraken die weldegelijk plaats hebben 

gevonden. We boften maar weer. 
 

PUBLICATIES 

Er verschenen in 2020 twee Voetnoten. 
• April: Anderhalve eeuw Concordia door Ben Holtkamp. 

• September: Koerbagh in Cuylenburgh door Hannah Laurens. 
Een derde Voetnoot over Orgelmaker De Crane kon door omstandigheden niet 
gepubliceerd worden. De redactie probeert de ontstane vertraging alsnog in te 

lopen. 
 

NIEUWSBRIEVEN. 
In 2020 verschenen er enkele digitale Nieuwsbrieven en drie papieren 
Nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden verzorgd door Tanja Moody en 

Suzan Beek. 
 



BIBLIOTHEEK. 

Voet heeft een bibliotheek met bijna 600 boeken. Deze bibliotheek is 
ondergebracht in de ruimte boven de kapel van het Elisabeth Weeshuis Museum. 

Na o.a. lezingen is het mogelijk boeken te lenen uit deze bibliotheek. Van deze 
gelegenheid wordt nog te weinig gebruik gemaakt. Het bestuur kijkt naar 
mogelijkheden om de toegankelijkheid van de bibliotheek te vergroten. 

 
FINANCIEN.  

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 10.158,61. Dit hoge 
saldo is danken aan het feit dat er veel activiteiten afgelast moesten worden 
vanwege het virus en door sponsoring van het Koerbagproject. 

  
MONUMENTENCOMMISSIE. 

Omdat Frans van Hienen voornemens is Culemborg te verlaten, ontstond er een 
vacature als waarnemer bij de Monumentencommissie. Huib Clarisse gaat deze 
vacature opvullen. 

 
WEBSITE. 

Enkele bestuursleden zijn intensief bezig geweest met het maken van een 
nieuwe website. Eigenlijk gaat het om twee sites: één met het 

verenigingsnieuws, een echte Voetsite dus en één met inhoudelijke zaken. Deze 
tweede site wordt mede door de Stichting Culemborg Zoals Het Was gemaakt en 
onderhouden. Een mooie vorm van samenwerking dus. 

 
SECRETARIAAT. 

De secretaris krijgt met enige regelmaat vragen binnen van leden en niet-leden. 
Het gaat dan om foto’s, informatie over personen, bedrijven of instellingen uit 
het verleden. Deze personen krijgen altijd antwoord. Indien het antwoord niet 

direct bekend is, worden deze personen doorverwezen naar de juiste instanties.  
 

SAMENSTELLING BESTUUR 
• Hans Saan, voorzitter.  
• Peter Otten, penningmeester. 

• Ben Holtkamp, secretaris.  
• Michiel Bugter. 

• Ineke de Weerdt. 
• Huib Clarisse. 
• Wilma Dehing. 

Jan Hogendoorn is geen lid meer van het bestuur, maar vanwege zijn netwerk 
adviseert hij het bestuur met enige regelmaat. 

 
Het bestuur heeft in 2020 elke maand vergaderd, waarvan de helft online, via 
Teams. 

 
Ben Holtkamp, secretaris, 11 mei 2021. 


