
Beste Voetgenoten,

Met Pasen maakte ik met onze kinderen een stadswandeling door onze stad op 

zoek naar de nieuwe muurschilderingen van de Utrechtse kunstenaar Janisdeman 

bij de Binnenpoort en aan de Prijssestraat. Maar eerst liepen we naar Culemborgs 

trots: de muurschildering van Vilmos Huszár aan de Achterstraat. De uit circa 1925 

stammende reclame voor Virginia sigaretten van het merk ‘Miss Blanche’ is door 

Huszár geschilderd in de kenmerkende primaire kleuren van de Stijlgroep, de 

vernieuwende kunstenaarsgroep van onder andere Mondriaan en Rietveld. Aardig 

is, dat Janisdeman aan de Jutfaseweg in Utrecht een nieuwe muurschildering 

gemaakt heeft die gebaseerd is op het Rietveld Schröderhuis. De trompe-l’oeil is 

indrukwekkend knap gemaakt door de kunstenaar. Zeker de moeite waard om 

even langs te lopen als u toch Utrecht ingaat. U vindt de schildering direct bij de 

uitgang van het treinstation Vaartsche Rijn.

Bij deze nieuwbrief de tweede Voetnoot van Pieter Glasbergen over de 

stadsvernieuwing van Culemborg. Een stadswandeling met deze Voetnoot in de 

hand is zeker aan te raden. Op zoek naar wat er nog is en wat verdwenen is, zou ik 

zeggen. 

In de Grote of Barbarakerk is tot 11 mei een evenement van de Roos van 

Culemborg, De kunst van herinneren. Ons genootschap staat daar ook met een 

tafel met recente en minder recente Voetnoten. Dus als u er nog een mist? Voor 

een luttel bedrag kunt u uw collectie uitbreiden.

Veel leesplezier,

Huib Clarisse
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Agenda voorjaar 2022

Zaterdag 14 mei: Excursie naar de 
Hanzestad Zutphen. Deze gaat 
defi niti ef door. Er zijn nog plaatsen 
in de bus! Op de website leest u alles 
over de voorjaarsexcursie. 

Donderdag 19 mei: lezing van Roger 
Klaassen over tekenaars in en van 
Culemborg in het verleden. Roger 
laat ook zijn eigen werk zien. 
Nota Bene: Roger heeft  ook de ‘Voet 
op het voetstuk’ voor de ereleden 
gemaakt.

Woensdag 29 juni: lezing door Sander 
Enderink over de Oude (en vast ook 
de Nieuwe) Hollandse Waterlinie. Een 
prima voorbereiding op de fi etstocht 
van 2 juli. Nota bene: op een onge-
wone locati e, zie de website!

Zaterdag 2 juli: fi etstocht langs de 
‘Culemborgse waterlinie’. We nemen 
u mee langs overblijfselen van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie rondom 
de stad. Nadere informati e volgt, 
maar noteer de datum alvast!

Raadpleeg de website van Voet voor 
actuele informati e over onze acti vi-
teiten. De agenda van Voet is nu ook 
te vinden op de agenda van Cultuur 
Culemborg, cultuurculemborg.nl,  en in 
de Culemborgse Courant. 

Algemene ledenvergadering 

Op 24 maart jl. hield Voet haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. Dat was 
dit keer een bijzondere bijeenkomst, 
omdat twee bestuursleden afscheid 
namen. De nieuwe voorzitt er, Huib Cla-
risse, sprak Hans Saan (oud-voorzitt er) 
en Peter Ott en (oud-penningmeester) 

toe met veel lovende woorden en ken-
de beide het erelidmaatschap van Voet 
toe. Natuurlijk waren er ook bloemen, 
van het College van B&W en van Voet, 
en een fraaie historische prent voor 
Hans en Peter, die veel voor de vereni-
ging hebben betekend. 

Vanzelfsprekend passeerden ook de 
gebruikelijke onderdelen van een ALV 
de revue. Het verslag leest u op de 
website van de vereniging.

Voet zoekt raam

We zijn op zoek naar aardige, uitno-
digende, vriendelijke, leesbare ramen 
waar we de posters van onze acti vitei-
ten mogen plaatsen.  
Voet heeft  op jaarbasis een 10-tal 
acti viteiten die we graag onder de aan-
dacht brengen van een breed publiek 
onder het mott o: Geschiedenis is van 
iedereen en voor iedereen.  
Onze acti viteiten zijn merendeels voor 
iedereen toegankelijk zolang er plek is. 
Ook niet leden zijn welkom, zo zijn we. 

En wie weet wordt er nog eens iemand 
lid en dat heb je ook weer graag als 
vereniging. 
We zijn niet uit op het verspreiden 
van honderden posters, het gaat over 
enkele ti entallen. Maar wel graag op 
diverse plaatsten in de stad zodat een 
breed publiek de posters kan lezen. 
Heeft  u zo’n raam en wilt u een poster 
van Voet een mooie plek geven dan 
graag een mailtje naar: deweerdt@
voetvanoudheusden.nl 

Nieuwe leden

We verwelkomen de volgende nieuwe 
Voetgenoten en wensen hen een aan-
genaam en inspirerend lidmaatschap 
van ons Genootschap toe: 

H. Heemskerk, M. Walton, J. van 
Wiggen, F. Brinkman, M. van Lidth de 
Jeude, G. Kuipers, H.J. de Boer, T. Noij, 
B.D. Smit, A. Hoevenaars de Vries, 

J. Runnevoort, Y. Dagdag en R. de 
Waard.
Voet telt bij het ter perse gaan van 
deze nieuwsbrief 918 leden.


