
Dag Voetgenoten,

De laatste. De laatste keer dat ik ‘van de voorzitter’ schrijf. Want ik stop ermee. Ik had twee termijnen 
van drie jaar het voorrecht Voet voor te zitten, maar ik vind het nu genoeg. Ik mag nog een keer, maar 
leeftijd en gezondheid gaven me het advies het stokje aan een opvolger over te geven. 
O, ik blijf nog wel mee Voeten: er staan in de komende jaren twee boeken op de planning en die zou ik 
graag mee maken en meemaken. Maar het brede takenpakket van de voorzitter leg ik neer. Toch wel 
met enige weemoed. We hebben een actief en creatief bestuur dat gezellig weet samen te werken. We 
zijn een vereniging met veel mensen die bereid zijn zich als vrijwilligers in te zetten. Jammer, we hebben 
wel dikke pech met Corona, net als heel veel anderen. Maar ja, met de Voetnoten, websites, Voet voor 
Thuis en nieuwsbrieven blijven we u toch informeren en vermaken. 
Voet, het was me een voorrecht en genoegen. Punt erachter.

Hans Saan

Nieuwsbrief 2022-2

Programma voorjaar 2022

Onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen geven wij u een overzicht van 
de activiteiten die op de planning staan:

Zondag 27 februari: historische film-
cyclus. Vertoond wordt ‘Kes’ van  
Ken Loach

Donderdag 24 maart: ALV en lezing  
‘Van meuk tot monument’ over  
Culemborgse monumenten,  
door Pieter Glasbergen

Dinsdag 19 april: lezing ‘De vrouwen 
van Willem van Oranje’ door Femke 
Deen

Zaterdag 14 mei: excursie naar  
Zutphen

Raadpleeg de website van Voet voor 
actuele informatie over onze activitei-
ten. De agenda van Voet is nu ook te vin-

den op de agenda van Cultuur Culem-
borg, cultuurculemborg.nl 

Algemene ledenvergadering 

Het bestuur van Genootschap A.W.K. 
Voet van Oudheusden nodigt u uit 
voor het bijwonen van jaarlijkse 
ledenvergadering. Deze vergadering 
vindt plaats op donderdag 24 maart 
in de Fransche School, Havendijk 1 in 
Culemborg. Aanvang half acht. 

Agenda 
1  Opening
2  Ingekomen stukken
3  Verslag ledenvergadering dinsdag 

14 september 2022

4  Jaarverslag 2021 
 5  Financieel verslag 2021 
6  Verslag kascommissie die bestaat 

uit drie nieuwe leden: J. Boiten,  
H. van Burken en G. van der Hijden  

7  Decharge bestuur over het gevoer-
de beleid in 2021 

8  Beleidsplan 2022 
9  Begroting en vaststellen contributie 
10  Informatie bestuurssamenstelling 
11  Afscheid voorzitter, rondvraag en 

sluiting 
De agenda, de notulen van de vorige 

ledenvergadering, het financieel verslag 
en het jaarverslag over 2021 vindt u 
uiterlijk 10 maart 2022 op onze website 
www.voetvanoudheusden.nl. U kunt 
ook de vergaderstukken bij de secretaris 
opvragen. Een half uur vóór de verga-
dering zal een klein aantal exemplaren 
van deze stukken beschikbaar zijn in De 
Fransche School. 

Na de ledenvergadering volgt de lezing 
‘Van meuk tot monument’ door Pieter 
Glasbergen. 

Wie doet er mee?

U zult het wel gemerkt hebben: het 
werkpakket van Voet is uitgebreid. 
We werken daar samen in het bestuur 
met veel plezier aan. Naast de gebrui-
kelijke dingen als lezingen, excursies, 
voetnoten en de websites hebben we 
nu ook leesgroepen, een filmcyclus, en 
werkgroepen ‘cartografie’ en ‘1850-
1950’. We willen ook activiteiten rond 
een thema groeperen (zoals bijvoor-
beeld rond Koerbagh: tentoonstelling, 
leesgroepen, lezingen, een Voetnoot 
en bijvoorbeeld rond de steenfabrie-
ken: lezing, fietstocht en excursie). Zo 
blijven we de verschillende interesses 
van onze leden bedienen met een 
gevarieerd pakket. 
Dat betekent voor het bestuur: 
luisteren naar Voetgenoten, dingen 
bedenken, overleg voeren, Voetnoten, 
websites en nieuwsbrieven maken, 
contacten onderhouden, de zaal klaar-
maken enz. 
We zijn ons er, mede door Corona, van 
bewust dat we een bestuur van grijze 
koppen hebben. Dus zeiden we tegen 
elkaar: we moeten eens rondkijken 
naar een volgende generatie bestuurs-
leden en naar mensen die klussen 
willen doen. Het bestuur vergadert 
een avond per maand; de klussen zijn 

over meerdere mensen verdeeld. Het 
hangt van uzelf af hoeveel tijd u in 
Voet steekt. We kunnen beloven dat 
elke inspanning loont!   

Kortom: WE ZOEKEN MENSEN die het 
Voetwerk met even veel plezier tot 
een succes willen maken. Denkt u: nou 

ja, wellicht, misschien, dan komen we 
graag eens met u praten. Om kennis 
kunnen maken met elkaar, met de 
mensen en met de klussen. We nodi-
gen u van harte uit! Meedoen? Stuur 
dan een bericht naar voorzitter@
voetvanoudheusden.nl

Doe mee met Voet en misschien organiseert u wel een historische verkleedpartij. 
Zoals hier ter gelegenheid van het huwelijk van Juliana en Bernhard in 1937.  
foto ElisabEth WEEshuismusEum, CulEmborg



Expositie Auschwitz Birkenau 

In december 2019, vijfendertig 
jaar na die eerste keer, stond 
ik voor de 27e keer met mijn 
leerlingen in Birkenau en lazen 
we zoals alle keren daarvoor 
de passage ‘Een kind betreedt 
het kamp’ uit het boek Nacht 
van Elie Wiesel. Het was koud. 
We waren stil.
Pas de laatste jaren maakte 
ik foto’s. De eerste dertig 
jaar deed ik dat nauwelijks. 
Reden? Naar Auschwitz nam 
ik gewoon nooit een camera 
mee. Dat hoefde niet wanneer 
je naar Auschwitz ging. Enkele 
jaren geleden kwam ik tot het 
besef dat er ook aan de reizen 
met mijn leerlingen een eind 
komt. Het idee dat ik Ausch-
witz-Birkenau misschien ook 
moest zien te vangen voor de 
thuisblijvers en de generaties leerlin-
gen die deze reis niet met mij gaan 
maken.

In de Expositie ‘Auschwitz-Birkenau 
bezoeken’ deel ik met de bezoeker een 
selectie uit de beelden die ik de laatste 

jaren maakte. Een leraar die 
Primo Levi en Elie Wiesel las 
en Auschwitz-Birkenau moest 
zien en daarna ruim duizend 
leerlingen toonde wat we niet 
mogen vergeten. Zou niet 
iedereen Auschwitz-Birkenau 
een keer moeten bezoeken? 
Als waarschuwing.

Marco Baars

De expositie in de Gelder-
landfabriek  is tot 17 maart 
dagelijks te bezoeken van 
10.00-17.00 en in het weekend 
van 12.00 tot 16.00. Geldende 
coronamaatregelen zijn van 
toepassing. Ook het fotoboek 
is te koop. Het boek is te  

verkrijgen bij Tom Meerman  
tmeerman@freeler.nl en bij de balie  
in de Gelderland fabriek.

Geprezen boeken

Ik kende haar naam van het boek De 
Woordenaar met een heel mooi tijds- 
en mensbeeld over Christoffel Plantijn, 
de drukker uit Antwerpen. Sandra 
Langereis. Nu heeft ze weer een heel 
flink boek geschreven en wel over 
Erasmus. Ze wil daarmee het stereo-

type beeld van die man doorbreken.  
Ze noemt hem een dwarsdenker. 
Langereis kreeg voor dit boek de Libris 
Geschiedenisprijs 2021. De jury zei 
onder meer: “Een uitzonderlijk boek 
waardoor je de historische figuur 
Erasmus als mens leert kennen, met 
zijn goede én zijn slechte eigenschap-
pen.” Wat was die man een reiziger, 
een veelschrijver en dan ook nog eens 
tijd om brieven te schrijven aan heel 
Europa. Je leert de man en zijn tijd van 
nabij kennen. Een heel flink boek, echt 
iets voor een lockdown.

Nog een prijswinnaar, dit keer van de 
Jan Wolkersprijs die jaarlijks wordt 
toegekend voor het beste Nederland-
se natuurboek. In 2021 was dat De 
ontdekking van de natuur door Hans 
Mulder, met verhalen over 400 jaar 
natuurhistorische wetenschap. Het 
winnende boek werd in NRC na ver-
schijning ook al “een heerlijk leesbaar 
boek” genoemd: “Van draak tot bac-
terie en de evolutietheorie: het lijken 
grote stappen, maar dat zijn ze niet. 
Op aanstekelijke wijze laat Hans  

Mulder zien dat elke natuurweten-
schapper bijdraagt aan het ontraad-
selen van de geheimen van de natuur.” 
Het is een bijzonder rijk geïllustreerd 
boek. Trouwens: Hans Mulder blijkt in 
Culemborg te wonen, dus feliciteert 
Voet onze stadsgenoot bij deze van 
harte met de Jan Wolkersprijs.
HS

De nieuwe voorzitter stelt zich voor

Met het aftreden van Hans Saan als 
voorzitter van ons genootschap heeft 
het bestuur een nieuwe voorzitter 
gekozen. Ik stel me graag voor. Mijn 
naam is Huib Clarisse. Ik ben drie jaar 
geleden toegetreden tot het bestuur 
en heb mij toe nu toe vooral bezig 
gehouden met erfgoed en het organi-
seren en draaien, samen met Ineke de 
Weerdt, van historische films. Ik ben 
70 jaar, getrouwd en samen hebben 
we vijf kinderen en zes kleinkinderen. 
Na mijn pensionering heb ik geschie-
denis gestudeerd in Utrecht. Een 
langgekoesterde wens. Het heeft mij 
een geactualiseerd totaalbeeld van de 
wereldgeschiedenis gebracht. Span-
nend en leuk om weer in de college-
banken te zitten en te ‘blokken’ voor 
de tentamens. Vooral de Middeleeu-
wen hebben mijn blijvende belangstel-
ling. Het ontstaan van de steden en de 
zelfbewuste burgerij die zich succesvol 

verzette tegen de almacht van adel en 
koning. Veel hedendaagse instituties 
hebben hun ‘roots’ in die tijd.
Op dit moment zit ik nog voor D66 

in de gemeenteraad van Culemborg. 
Na zes jaar is het echter goed om het 
stokje aan anderen over te geven. 
Gelukkig dat de gemeenteraad, in 
haar nadagen, nog een impuls heeft 
kunnen geven aan het oprichten van 
een beheersstichting voor de Grote 
of Barbarakerk. Het behoud van het 
historisch erfgoed in Culemborg zal 
de komende jaren een grote uitdaging 
worden. Ons genootschap kan hier een 
belangrijke bijdrage bij leveren.
Het lijkt erop dat de grootste beperkin-
gen als gevolg van de Covidpandemie 
achter ons geraken. We hopen dan ook 
binnenkort weer te kunnen starten 
met lezingen, excursies en filmvoor-
stellingen zoals u dat van ons gewend 
bent. Op de binnenkort te houden 
algemene ledenvergadering hoop ik u 
te mogen ontmoeten.

Huib Clarisse

Nieuwe leden

Bij het ter perse gaan van deze nieuws-
brief bestaat het genootschap uit 923 
Voetgenoten. We heten de volgende 
nieuwe leden van harte welkom:  
D. Moeskops, J. Beverloo, N. Spelten, 
E. Zandvliet, T. van Sprundel,  
F. Sybrandy, W. Schiks, R. van Elteren, 

R. van Asselt, M. Debiève, H.M. Bos, 
M.J.C. van Dord, J. Verwolf,  
N.J.H. Vermeulen, N. Rebergen, Familie 
Tammer, L. Wydieks, L. van der Voort, 
M. Naber, T. Bonkes en G. van Loenen, 
H. Lochten, A.M. Hoevenaars-de Vries, 
J. Weggeman, L. Couwenberg- 

Vandersteen, B. Jansen, P. Mannak,  
sectie geschiedenis van het Koningin 
Wilhelmina College in Culemborg,  
H. Heemskerk, M. Walton, J. van  
Wiggen. F. Brinkman, M. van Lith-  
de Jeude en G. Kuipers.
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