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Programma Oudheidkamer 2009-2010
Thema: Turkije
Eerste deel programma
Helaas is het niet gelukt een geschikte Turkse film te vinden als opening van het nieuwe seizoen.
Gelukkig is Hans van Oort – samensteller van het mooie boek over de Lingedijk - bereid gevonden
de eerste lezing te verzorgen.
Op donderdag 24 september zal hij spreken over de Hittieten, de geschiedenis van een vergeten
wereldrijk.
Hij maakt duidelijk dat in het midden van de 19e eeuw reizigers in Anatolië melding maakten van
vreemde beelden en schrifttekens, die zij niet konden ontcijferen. Pas tegen het einde van die eeuw
begonnen archeologen zich hiervoor te interesseren. Archibald Sayce publiceerde het eerste
wetenschappelijke boek over het volk van de Hittieten. Het was een Indo-Germaanse stam die uit het
noordwesten omstreeks 1900 v.C. Anatolië was binnen gedrongen.
Binnen een paar honderd jaar hadden zij de macht over geheel Anatolië en delen van Syrië.
Omstreeks 1360 v.C. bereikten zij hun grootste macht en vormden zij een bedreiging voor Egypte
Beroemd is de veldslag bij Kadesh in 1299 geworden tussen de Hittieten en de beroemde Egyptische
farao Ramses II . De val van het grote rijk kwam snel en onverwacht. Waarschijnlijk was de grote
volksverhuizing, die in de 13e eeuw v.C. plaats vond, hiervoor verantwoordelijk.
Pas rond 1940 kon na de ontdekking van hittietische kleitabletten begonnen worden met een
gedetailleerde bestudering van hun geschiedenis, waarbij Duitse archeologen een belangrijke rol
speelden..
Ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe seizoen biedt het Bestuur u graag een drankje
aan na afloop van deze lezing.

Op maandag 5 oktober zal Frits Kat de Turkse geschiedenis in hoofdlijnen behandelen.
Speciale aandacht zal hij besteden aan de betekenis van Atatürk.
Op zaterdag 17 oktober is het tijd voor de kleine excursie.
Ir. Nico van de Rijt zal ons een indruk geven van het interieur van de kerken in Erichem, Asch en
Buren.
Het betreft hier drie Ned. Hervormde kerken, die gerestaureerd zijn in de jaren ’70 en ’80.
De Joriskerk in Erichem dateert uit de tweede helft van de 11e eeuw en is van oorsprong een
romaanse kerk. De Catharinakerk in Asch is gotisch en dateert uit de 15e eeuw. De gotische
Lambertuskerk in Buren heeft haar oorsprong in de 14e eeuw. De bedoeling is met eigen vervoer naar
de Joriskerk in Erichem te komen. Daar begint de rondleiding om 10.00 uur. Daarna wordt de
Catharinakerk in Asch bezocht en tot slot wordt de Lambertuskerk in Buren aangedaan. U hoeft dan
nog niet naar huis want het bestuur biedt u een pannenkoek aan in restaurant “ De
Pannekoekenbakker” in Buren. In verband met het reserveren is aanmelden voor deze gratis excursie
verplicht. De prijs voor deelname door introduce's is 10,00 euro, te voldoen bij aanvang van de excursie.
Aanmelden graag voor 12 oktober bij Annemarie Daalderop per e-mail a.daalderop1@kpnplanet.nl,
telefoon 0344-620220 of via bijgevoegd strookje. Ook via de site van de Oudheidkamer kunt u zich
aanmelden. Deze aanmeldingen worden automatisch naar Annemarie Daalderop doorgestuurd
(internetadres zie colofon) .
Op dinsdag 27 oktober zal de directrice van het Turkije-Instituut in Den Haag, drs. Lily Sprangers
de vraag behandelen of de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU te beschouwen is als een zegen
of een vloek. Zij laat zien dat Turkije sinds 1999 kandidaat-lid is zonder toetredingsdatum. Sinds 2005
wordt er onderhandeld over de wijze en het moment waarop Turkije zou kunnen toetreden. Sindsdien
zijn er steeds meer twijfels gerezen over de juistheid van deze beslissingen. Wie heeft er eigenlijk
baat bij de toetreding? Wil Turkije dat zelf nog steeds? Wat betekent toetreding van een land met een
overwegend islamitische bevolking voor het grotendeels christelijke Europa? Wat is de betekenis van
de aanhoudende politieke strijd tussen secularisten en islamisten? Hoe moeten we de strijd tussen
Koerden en het leger zien?
Worden de onderhandelingen over toetreding vooral gehouden omdat geen enkele politicus,
misschien met uitzondering van president Sarkozy, verantwoordelijk wenst te zijn voor het afbreken
ervan? Ook zal ze ingaan op de weigering van de Turkse regering één van de 27 EU-lidstaten ( de
Republiek Cyprus ) te erkennen.
Op dinsdag 3 november zal drs. ing. Karl Blokland in een film en een lezing de betekenis van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie laten zien.
Het is een verdedigingslinie van maar liefst 85 kilometer, die van de voormalige Zuiderzee bij Muiden
loopt tot aan de Biesbosch. Ze bestond uit een ingenieus systeem van sluizen, dijken en kanalen en
lag als een beschermende krans rondom de steden van Holland en Utrecht. De Waterlinie is drie tot
vijf kilometer breed. Als verdedigingslinie heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie nooit haar waarde
kunnen bewijzen. Toch is ze wel drie keer (gedeeltelijk) in staat van verdediging gebracht. De eerste
keer was in 1870 toen de Frans-Duitse oorlog dreigde uit te draaien op een Europese oorlog. De
tweede keer was tijdens de Eerste Wereldoorlog en de derde keer was in 1939 toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak. Na 1945 verloor de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar functie en trad verval en
verwaarlozing op. Sinds eind jaren ’90 is de Waterlinie weer terug in de belangstelling. Het is immers
cultureel erfgoed met landschappelijke en recreatieve waarden.
In zijn lezing zal Blokland ook speciale aandacht besteden aan het Rivierenland en het Tielse
Inundatiekanaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFSTROOK KLEINE EXCURSIE naar Erichem, Asch en Buren op zaterdag 17 oktober 2009
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 12 oktober 2009 insturen aan:
Mw A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel
Ondergetekende : ....................
Adres : ....................

Postcode/woonplaats: ................

Telefoon : ........
geeft zich op voor de kleine excursie op zaterdag 17 oktober 2009, met .... personen (waarvan ....
introduce's)
Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden. U dient voor eigen vervoer te zorgen.
Na afloop van de excursie wordt u in de "Pannekoekenbakker" in Buren een pannenkoek en
koffie/thee/fris aangeboden.
De prijs voor deelname door introduce's is 10,00 euro, te voldoen bij aanvang van de excursie.

Datum : .....
Handtekening : .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributie 2009
Tweede verzoek
In de MOT van juni 2009 stond deze oproep:
In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 23 april 2009 is de contributie voor
het kalenderjaar 2009 onveranderd vastgesteld op 16,00 euro per lid.
De Penningmeester verzoekt u deze bijdrage over te maken op ING-rekening
42 40 023 t.n.v. Oudheidkamer Tiel, De Wingerd 4, 4003 EP Tiel, onder vermelding
van "contributie 2009" alsmede uw naam/namen.
Wij verzoeken degenen die, om welke reden dan ook, aan dit verzoek nog geen
gevolg hebben gegeven, dit zo snel mogelijk in orde te maken.

