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Op maandag 7 februari verzorgt Bert Leenders een lezing over de geschiedenis van
de Sociale Werkvoorziening.
Centraal in de inleiding staat de geschiedenis van Lander en zijn voorgangers in onze
eigen regio. Bert zal laten zien dat de sociale werkvoorziening niet alleen een
onmisbare voorziening is voor mensen met een handicap maar ook in economische
zin een factor van belang vormt. Ook schetst hij de bijdragen in het verleden van de
bouw- en schilderploegen van de SW in onze regio aan het behoud en het opknappen
van diverse cultuurhistorische elementen. Een korte audiovisuele presentatie zal een
inkijkje geven in de enorme diversiteit van de SW in onze regio omstreeks de jaren’90
van de vorige eeuw. Maar ook de hedendaagse ontwikkelingen – lees bedreigingen –
van deze belangrijke sociale voorziening, waar in heel Nederland 100.000 mensen
werk vinden, komen aan de orde.
Op donderdag 24 februari is het de beurt aan Ton de Hilster voor “een reis door de
geschiedenis van Zuid-Afrika met de ogen van een geograaf en filatelist.”
Vanaf 1972 is hij leraar aardrijkskunde en conrector geweest op het Lingecollege.
Na zijn pensionering heeft hij zeven reizen gemaakt door Namibië en Zuid-Afrika.
Het laatste woord in de titel van zijn lezing is te verklaren uit zijn voorzitterschap van
de filatelistische Vereniging Zuidelijk Afrika. In zijn power-pointpresentatie worden
eerst de gebouwen in Kaapstad getoond die nog dateren uit de tijd van Jan van
Riebeeck. Daarna volgen beelden van de Grote Trek aan de hand van kaartmateriaal
en poststukken. Ook de Boerenoorlogen en het bezoek van Paul Krüger aan Europa
komen uitgebreid aan de orde met veel markante foto’s. De periode van de Apartheid
en de tijd erna wordt belicht aan de hand van postmateriaal. Als afsluiting wordt een
impressie gegeven van het mooie landschap van Zuid-Afrika.

De volgende lezing over Zuid-Afrika zal plaats vinden op 8 maart. Spreker is dan
dr. Harry Wels, verbonden aan de VU en al sinds het midden van de jaren ’80 bezig
met sociaalwetenschappelijk onderzoek naar processen rondom natuurbehoud in de
regio zuidelijk Afrika, waarover hij diverse boeken en artikelen heeft geschreven. De
titel van zijn lezing is: Zuid-Afrikaanse landschappen: Romantiek en Realiteit.
Europeanen hebben sinds de koloniale tijd en onder invloed van de Romantiek ZuidAfrikaanse landschappen gezien als “paradijselijk”, ”ongerept “ en “wildernis “
Zuid-Afrikaanse landschappen mogen vanuit dat perspectief eigenlijk niet “vervuild
“raken door mensen of verworvenheden van de modernisering: flatgebouwen en
hoogspanningsmasten passen nu eenmaal niet in het Romantische beeld van ZuidAfrikaanse landschappen. Slechts hutjes met strooien daken en mensen die er
“primitief “genoeg uitzien mogen het landschap sieren: mensen die “passen”in het
landschap.
In de Engelstalige en Afrikaanstalige Zuid-Afrikaanse poëzie en literatuur zie je deze
verbeelding van landschappen constant gevoed, herhaald en bevestigd worden.
Beelden die ook de populaire cultuur doordrenken: elke reisbrochure over Zuid-Afrika
probeert Europeanen te verleiden met de “ongereptheid “van de Zuid-Afrikaanse
vergezichten; met landschappen die doen denken aan lang vervlogen tijden, toen de
mens de planeet nog niet volledig beheerste; landschappen die je het gevoel geven
“alleen op de wereld “te zijn.
De realiteit die in Zuid-Afrika achter al deze schoonheid schuilgaat, is echter geheel
niet lieflijk of romantisch en wordt op vele plaatsen gekenmerkt door de schaduw en
de nog verse littekens van de apartheid.

De hierna volgende data zijn:
Do. 24 maart zal mevr. Diny Gerards -Mensink met Paul Romijn een lezing verzorgen
over borduurpatronen uit de collectie Landwehr/Vogels.
Di. 5 april een lezing van dhr. Wim Veerman over Zuid-Afrika en de Culemborgse Jan
van Riebeeckfeesten in 1952,
Za. 16 april is de geplande datum voor de grote excursie (plaats wordt in de volgende
MOT bekend gemaakt)
Do. 21 april de jaarvergadering

Lustrum
Op zaterdag 14 mei 2011 bestaat de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en
Omstreken 110 jaar. Deze dag laten wij vanzelfsprekend niet ongemerkt voorbijgaan
maar zal op gepaste, feestelijke wijze worden gevierd.
U wordt tijdig op de hoogte gebracht van het programma en uitgenodigd
daarbij aanwezig te zijn, maar wij vragen u nu al deze jubileumdag in uw agenda te
noteren

