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Felicitatie aan dr. Melchior Hoes bij afronding studie filosofie
Op 21 januari jl. heeft dr Melchior Hoes, lid en oudbestuurslid van onze vereniging, zijn studie filosofie aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond met een
masterexamen en –scriptie die de beoordeling “bene
meritum” (goed geslaagd) kreeg.
Wij feliciteren hem van harte.
Graag uw aandacht voor de volgende wijzigingen in
ons programma:
Lezing door mevrouw Drs. Annette Koenders
Helaas kan de lezing die op dinsdag 4 maart a.s. zou
worden gehouden door mevrouw drs. Annette Koenders,
met als onderwerp Tiel in cultureel-historisch perspectief
door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vinden. De lezing is uitgesteld tot maandag 2 februari 2009.
Lezing door de heer Chris van Esterik
De lezing door de heer Chris van Esterik met als titel
"Mijn gymnasiumtijd in Tiel" zal niet, zoals in het programma aangegeven op woensdag 12 maart a.s. worden gehouden maar op vrijdag 14 maart a.s. in onze
vaste locatie de Drumptse Hof, De Balije 1, Tiel.
De heer Van Esterik, bekend van zijn boek over zijn geboorteplaats Ingen, zal spreken over zijn gymnasiumtijd
in Tiel. Hij studeerde na zijn gymnasiumjaren politieke en
sociale wetenschappen in Amsterdam. Als freelance
journalist heeft hij een grote hoeveelheid publicaties op
zijn naam staan o.a. over Indië, en een aantal biografieën. Momenteel werkt hij mee aan een negendelige documentaireserie over “Nederland in de Tweede Wereldoorlog”, die in 2009 op de televisie vertoond zal worden.

Verder graag uw aandacht voor de rest van het
jaarprogramma:
Op dinsdag 25 maart zal ons verenigingslid Johan
Goossen een lezing houden met als titel “Knielen op de
hemelpoort”. Centraal in de voordracht van deze godsdienstwetenschapper staan islamitische tapijten.
Al jaren doet hij onderzoek naar de aard en herkomst van
deze tapijten. Weinig mensen weten wat de betekenis is
van de afbeeldingen op deze tapijten. Uit het onderzoek
van Goossen komt onder andere naar voren dat de als
“islamitisch” beschouwde afbeeldingen op de gebedstapijten duidelijk christelijke en zelfs joodse voorgangers
hebben gehad, niet alleen op deze tapijten maar ook op
andere rituele weefsels en materialen in kerken en synagogen.
Bezoekers van deze avond wordt uitdrukkelijk gevraagd
hun eigen exemplaren mee te nemen ter beoordeling en
als illustratiemateriaal voor anderen. Na toestemming zullen de gebedstapijten gefotografeerd worden en op verzoek krijgen eigenaren mettertijd een beschrijving van
hun tapijt toegestuurd.
Op dinsdag 8 april worden de lezingen over het landenthema “Ierland” afgesloten door Mr. (Jaap) J.W.O.
Croockewit, advokaat in Amsterdam en voorzitter van de
Vereniging Nederland-Ierland. Hij zal spreken over “Het
moderne Ierland vanaf de jaren twintig”.
Ierland – eiland aan de rand van het Verenigd Europa –
heeft in zeer korte tijd een indrukwekkende metamorfose
ondergaan op sociaal en economisch gebied. In een periode van 30 jaar heeft de Ierse samenleving zich ontwikkeld van een sterk op landbouw gerichte economie naar
een van (hoogwaardige) technologie en dienstverlening.
In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw heeft zich een
ontwikkeling voorgedaan van een praktisch gesproken
bankroete natie naar een herrezen en booming economie
met indrukwekkende groeicijfers: de “Celtic Tiger”.

Hierna hebben zich veranderingen ingezet. Na de economische voorspoed en rijkdom doen zich hedendaagse
vragen voor als de behoefte aan betaalbare huisvesting,
overbelaste infrastructuur en verkeerscongestie. Ierland
was voor lange tijd een land van waaruit werd geëmigreerd, maar is nu een immigratieland. Dat is gelet op de
toekomstige demografische ontwikkeling noodzakelijk en
schept nieuwe uitdagingen.

en omstreken, en ook van deze muziek houden, brengt u
hen dan vooral mee.

Extra bijeenkomst: Muziekavond op vrijdag 11 april
De band Mak’n Mane, bestaande uit vier enthousiaste
musici, zal u vrijdag 11 april verrassen met een programma van Ierse, Schotse en oud-Engelse muziek en
zang. U zult in De Stad Tiel van 9 april a.s. meer kunnen
lezen over Mak’n Mane.
Mocht u vrienden of bekenden hebben die mogelijk interesse hebben in de geschiedenis en het erfgoed van Tiel

Op zaterdag 26 april sluiten we het seizoen af met de
grote excursie naar Zutphen. De gegevens en de wijze
van aanmelding staan hieronder vermeld.

Op donderdag 17 april bent u van harte welkom bij de
Algemene Ledenvergadering. Ruim vóór die tijd krijgt u
de benodigde stukken toegestuurd zodat u zich een oordeel kunt vormen over het wel en wee van onze vereniging.

Verder vindt u hierbij een voorlopig overzicht voor het
komende seizoen (2008 – 2009), waarbij als landenthema voor Nederlands Indië / Indonesië is gekozen.

Excursie naar Zutphen op zaterdag 26 april 2008
Traditiegetrouw wordt het jaarprogramma afgesloten met een excursie. Net als in voorgaande jaren zal busbedrijf
Streef uit Culemborg voor het vervoer naar de Hanzestad Zutphen zorgen. De capaciteit van de bus is 54 personen.
Het programma ziet er als volgt uit:
08.45 uur
10.30 uur
11.15 uur
12.45 uur
14.00-15.30 uur
15.30-16.30 uur
16.30 uur
17.00 uur

vertrek vanaf station Tiel (voorzijde)
koffie/thee en lekkernij in de Hanzestadbrouwerij (Houtmarkt 56b)
Stadswandeling onder leiding van gidsen
lunch bij Hanzestadbrouwerij
bezoek aan de Walburgiskerk en de beroemde Librije
ter vrije besteding
op de valreep wordt een afsluitend drankje aangeboden in de Hanzestadbrouwerij
vertrek uit Zutphen; aankomst in Tiel rond 18.00 uur.

De kosten voor deze excursie bedragen slechts € 35.00 per persoon voor leden. Introducé(e)s betalen € 45.00.
In verband met de buscapaciteit graag zo spoedig mogelijk aanmelden, in elk geval voor 18 april.

Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van uw betaling. Uw betaling geldt als aanmelding.
Vermeldt bij betaling de naam van eventuele introducé(e)s.
Bij overinschrijving genieten leden de Oudheidkamer voorrang.
U wordt verzocht het bedrag over te maken op postrekening 4240023 t.n.v. Vereniging Oudheidkamer Tiel te
Tiel onder vermelding ‘excursie Zutphen’ .
Wij rekenen op een volle bus want Zutphen is de moeite waard!
Met vriendelijke groet,
De Programmacommissie

Voorlopig Programma Oudheidkamer 2008 – 2009

Donderdag 25 september: Documentaire Treasure Mountain: Schattenberg
Vooraf inleiding door maakster Monique Verhoeckx
en de maker van de muziek John van Buren.
Maandag 6 oktober:

Drs. Frits Kat: Van Indië tot Indonesië.

Zaterdag 25 oktober:

Kleine excursie naar Bronbeek (Arnhem).

Dinsdag 28 oktober:

Gijsbert Heuff en Drs. L.M. van der Hoeven: Het geslacht Heuff

Dinsdag 11 november:

Chris Sueur: Actueel Hoogtebestand Nederland

Maandag 24 november:

Drs. Jos Paardekooper: Conflict Duijmar van Twist en Douwes Dekker

Dinsdag 9 december:

Mevr. van der Heiden: Godsdienstpolitiek van de Nederlandse overheid in Indië

Zondag 11 januari:

Nieuwjaarsreceptie in Indische sfeer

Dinsdag 20 januari:

Drs. Pieter Drooglever: De kwestie Nieuw- Guinea

Maandag 2 februari:

Drs. Annette Koenders: Tiel in cultuur-historisch perspectief

Dinsdag 24 februari:

W. Breukel: Een Nederlander in een Jappenkamp

Maandag 2 maart:

Mr. Drs. Willem Gradisen: Onderwijs in Tiel

Dinsdag 24 maart:

Presentatie BWT-5

Maandag 6 april:

nog nader in te vullen

Donderdag 23 april:

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 25 april:

Grote Excursie

