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In memoriam Ing. E.C. van Kraaikamp
Het leek alsof hij het eeuwige leven had, ons oudste
lid Cor van Kraaikamp.
Een val, voor zijn huis, werd hem door de complicaties tenslotte noodlottig.
6 oktober j.l. werd hij 98 jaar en deze zomer presenteerde hij met verve zijn verhalenbundel “Verhalen
uit de Betuwe”.
Heel vaak konden wij hem, samen met zijn lieve
vrouw Jeanne, begroeten op bijeenkomsten van de
Oudheidkamer. Altijd toonde hij zijn inspirerende
enthousiaste belangstelling.
Wij wensen Jeanne en hun kinderen veel sterkte.
We zullen Cor niet gauw vergeten en we hopen
Jeanne nog vaak bij onze activiteiten te mogen
zien.
Henk van den Hoofdakker,

voorzitter V.O.T.

Programma januari en februari 2007
Op zondag 7 januari 2007 bent u vanaf 15.00 uur in de
gelegenheid elkaar bij een hapje en misschien een Pools
drankje een goed en gezond Nieuwjaar toe te wensen.
Plaats van handeling is uiteraard ons nieuwe “honk “ : De
Drumptse Hof (en dus niet de Openbare Bibliotheek aan
de Kloosterstraat in Tiel, zoals in het u toegezonden
Jaarprogramma 20062007 staat vermeld). De receptie is alleen toegankelijk
voor leden.
Voorafgaand aan de receptie bent van harte welkom in de
kerk naast de Drumptse Hof.
Vanaf 14.00 uur zal de jonge Poolse claveciniste Urszula Danielewicz daar een concert verzorgen. Zij zal

werken van J.S. Bach, Buxtehude, Rameau, Frescobaldi
en Scarlatti ten gehore brengen in de prachtige ambiance
van de kerk. Voor leden is het concert gratis. Niet-leden
van de V.O.T. betalen € 5,00 toegang.
Rust wordt u niet gegund, want bijna meteen daarna op
dinsdag 9 januari kunt de lezing van dr. André Gerrits
bijwonen.
Hij is historicus en momenteel als hoofddocent werkzaam
bij de opleiding Europese Studies aan de Universiteit van
Amsterdam. De titel van zijn lezing is: Het “ joods
communisme”. Geschiedenis en actualiteit van een
politieke mythe.
De lezing zal gaan over de verschillende vormen van de
levensgevaarlijke mythe, die net zo wijd verspreid was en
nog is als de twee samenstellende delen ervan: anti –
communisme en anti - semitisme.
Op dinsdag 30 januari zal Bert Wiskie - historicus
met als specialisatie Centraal- en Oost –Europa - een
lezing verzorgen, getiteld: “ Toch ging Polen verloren… De geschiedenis van de laatste Poolse koning
Stanislaw II Augustus Poniatowski ( 1764 – 1798).
Een uiterst opmerkelijke man, die bv. de ex-minnaar was
van de latere Catharina de Grote van Rusland. Zijn ambitie was van Polen een modern land te maken. Hij spande
zich dan ook in voor politieke hervormingen, economische vernieuwingen en steunde kunsten, wetenschap en
onderwijs. Toch was hij niet in staat de Poolse delingen
en daarmee het einde van Polen te voorkomen. Ook nu
nog is hij onderwerp van discussie: was Stanislaw verantwoordelijk voor de ondergang van Polen ?
Op dinsdag 13 februari zal de Poolse ondernemer
Pavel Walentinowicz spreken over “ Grensoverschrijdende arbeid en dienstverlening. Poolse
nachtmerrie of een redding?
Sinds 1996 is Walentinowicz in Nederland, waar hij zijn
studie organisatiewetenschappen heeft afgerond en een
zaak heeft opgericht, die zich bezig houdt met vertalingen, training en advies aan Nederlandse ondernemers.
In zijn eigen woorden “ Ik leer Nederlanders hoe Polen
denken.” Gelet op de actualiteit, bij voorbaat een lezing,
waarin u een kijkje in de keuken wordt gegund.
Op woensdag 28 februari zal mevr. Elzbieta Regensburg – Pawlik de betekenis van Bedevaarten in Polen
laten zien. Ze is werkzaam als coördinator van het pastoraal centrum van de binnenstadsparochie van Eindhoven. In haar lezing zal ze vooral aandacht besteden aan
Jasna Gora met de Zwarte Madonna. Voor Polen is het
altaar van de kloosterkerk Jasna Gora HET altaar van
hun vaderland.
Voor alle duidelijkheid: deze lezing wordt dus niet gehouden in de Drumptse Hof maar in de Openbare Bibliotheek in Tiel.

Aanwezigheid bij filmvoorstelling en excursie
RIO Tin
Velen hadden zich aangemeld voor de film "De Pianist" op 21 september. Zelfs zoveel leden en introducés dat de maximumcapaciteit van de zaal, 84
personen, ver overschreden was, waardoor een
groot aantal personen moest worden teleurgesteld.
Toch bleek op de avond zelf dat niet iedereen die
zich had opgegeven ook is gekomen, zonder zich te
hebben afgemeld. Dat is jammer, vooral voor degenen, die de film graag hadden willen zien maar eerder waren afgebeld.
Ook aan de excursie naar RIO Tin op 14 oktober
heeft niet iedereen deelgenomen die zich daarvoor
had opgegeven, een aantal van hen zonder zich af
te melden. Anderen zijn gekomen zonder zich tevoren te hebben aangemeld. Er waren door de
V.O.T. afspraken gemaakt met de directie van RIO
Tin over het aantal deelnemers en de kosten van de
excursie. Het is voor beide partijen zeer onaangenaam hierover achteraf in discussie te gaan.
Naar aanleiding van het bovenstaande wil het
Bestuur er nogmaals op aandringen dat, wanneer u zich op heeft gegeven voor een excursie,
filmvoorstelling, Betuwse Maaltijd of andere
evenementen, u zich bij onverwachte verhindering telefonisch of per e-mail tijdig afmeldt. U
geeft daardoor anderen die op een eventuele
reservelijst staan de gelegenheid aan het betreffende evenement deel te nemen.
Betuwse Maaltijd
Op vrijdag 17 november werd de traditionele Betuwse Maaltijd gehouden. Omdat we ook daarvoor
niet meer terecht konden in het Streekmuseum "De
Groote Sociëteit", werd een nieuwe locatie gezocht
en gevonden: restaurant "Hart van de Betuwe" op
de Markt in Tiel. Er waren 92 aanmeldingen en omdat de accommodatie groter was hoefden we ook
niemand teleur te stellen, zoals dat in het verleden
helaas wel eens moest gebeuren.
Bij binnenkomst werd de leden en introducés een
glas wijn aangeboden, en daarna kon iedereen zich
tegoed doen aan enorme borden boerenkool met
toebehoren. De catering had zich vermoedelijk niet
gerealiseerd dat het merendeel van onze leden al
wat ouder is en niet meer zo gewend aan zulke gro-

te porties! Niettemin liet men zich de maaltijd goed
smaken en werd vooral ook het dessert zeer gewaardeerd.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door een
gitarist die gezellige achtergrondmuziek en zang
verzorgde.
Aan het eind van de avond werd de heer Thon Zondag door de voorzitter bedankt voor het vele werk
dat hij ook dit jaar weer had verricht om de Betuwse Maaltijd tot een succes te maken. We kunnen
terugzien op een geslaagde avond.
Vrijwilligersavond
Op 2 november jl. werden door het Bestuur een
borrel en een buffetdiner aangeboden aan alle vrijwilligers/leden van de verschillende werkgroepen van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en
Omsteken. Het was een zeer geanimeerde en gezellige bijeenkomst, waaraan 25 personen hebben
deelgenomen.
Nadat voorzitter Henk van den Hoofdakker iedereen welkom had geheten, vertelde een aantal aanwezigen over de voortgang van hun werkgroep.
De heer Emile Smit (Historische Werkgroep) bracht
het gezelschap op de hoogte van de stand van zaken betreffende het Biografisch Woordenboek Tiel,
deel 4, en schetste de drukke werkzaamheden
i.v.m. het dit jaar verschenen BWT, deel 3 en het
Lustrumboek 2006.
De heer Dick Buijs, de webmaster, vroeg om bijdragen voor de website. U leest daarover elders in
deze M.O.T. meer.
De heer Willem Spekking bracht diverse onderwerpen betreffende BATO naar voren en pleitte er voor
eens per drie jaar een historische dag te organiseren om Tiel als een van de oudste steden van het
land meer bekendheid te geven.
De heer Wil Lases sloot zich bij de heer Spekking
aan en legde er nog eens de nadruk op dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed, zowel boven (bestemmingsplan binnenstad) als onder (archeologisch onderzoek) de grond.
De heer Guus Taconis uitte zijn ergernis over problemen die worden ondervonden vanuit de ambtenarij.
Tot slot bedankte de voorzitter alle vrijwilligers nog
eens voor al hun inspanningen en stelde voor ook
volgend jaar weer een vrijwilligersavond te organiseren.

De website http://www.oudheidkamer-tiel.nl.
Sinds ongeveer een jaar beschikt de V.O.T. over
een eigen website. Tot nog toe zijn de leden van
deze vereniging nog niet erg bekend met het bestaan en de mogelijkheden ervan. Daarom een kort
overzicht.
Het doel van de website is drieledig.
Voor de leden.
Leden kunnen op de website een overzicht vinden
van de door de V.O.T. georganiseerde activiteiten.
Een groot deel van deze informatie staat ook in het
mededelingenblad M.O.T., maar op de website
staan de activiteiten voor het gehele jaar in één
keer bij elkaar vermeld. Bovendien is het tegenwoordig bij activiteiten waarvoor men zich van tevoren moet aanmelden mogelijk om dat online te doen
(scheelt een gang naar de brievenbus alsmede een
postzegel). Leden die meer actief betrokken willen
raken bij het werk van de vereniging kunnen ook
een overzicht vinden van de verschillende werkgroepen en commissies binnen de V.O.T.
Ook zal op de site een fotoarchief van de V.O.T.activiteiten worden opgebouwd.
Voor niet-leden
Voor niet-leden is het doel van de website om bekendheid te geven aan het doel van de vereniging
en de vele activiteiten die worden georganiseerd.
Juist voor hen zijn de beschrijvingen van de commissies en werkgroepen belangrijk en natuurlijk is
het de bedoeling dat deze (vaak nog summiere)
beschrijvingen worden uitgebreid en aangevuld.
Alleen de pagina van de werkgroep B.A.T.O. is kort
geleden geactualiseerd.
Een andere pagina, vooral bedoeld voor buitenstaanders, die kort geleden is bijgewerkt betreft de
publicaties die dank zij de V.O.T. in de afgelopen
jaren zijn verschenen, zoals de drie delen BWT.
Archief
Dit onderdeel van de site is nog in voorbereiding.
Het is de bedoeling dat persberichten van de
V.O.T., onderzoeksverslagen van werkgroepen e.d.
via de website kunnen worden geraadpleegd. Binnenkort zal de eerste werkgroeppublicatie op de site
verschijnen. Het zal dan gaan om een onderzoeksverslag door de werkgroep B.A.T.O.
Bijdragen voor de site (ook foto's en dergelijke)
vanuit de vereniging en vooral vanuit de werkgroepen worden zeer op prijs gesteld. Men kan hierover
contact opnemen met het bestuur of een e-mail sturen naar de webmaster: dick@oudheidkamer-tiel.nl.

In memoriam A.C.J. Verhoeven
Op 28 november j.l. overleed Arend Christiaan Johannes Verhoeven in de leeftijd van 75 jaar.
In februari 1990 werd Verhoeven lid van de Historische Werkgroep Tiel (HWT), die toen in de oprichtingsfase verkeerde.
De groep ging zich intensief bezig houden met het
schrijven van artikelen voor het jubileumboek ‘Tussen Toverlantaarn en teletekst’. Dit boek zou bij
het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken in 1991 verschijnen
en aspecten van de Tielse samenleving in de twintigste eeuw belichten.
De bijdrage van Verhoeven bestond uit een tweetal
gedegen artikelen : Zonder klok of toren, geloven
en bezinnen in kleine kring’’ en , in samenwerking
met W. Veerman,” Contouren van Hervormd Tiel”.
Toen daarna voorstellen voor een volgend HWTproject werden gevraagd, kwam Verhoeven met het
best onderbouwde plan voor een losbladig naslagwerk over de Tielse historie.
Zo ontstond het
‘ Kalendarium” van Tiel, dat in ruim acht jaar uitgroeide tot vijf banden met memorabele feiten en
feitjes uit de voorbije eeuwen.
Verhoeven nam van de Middeleeuwen de periode
1339 – 1473 voor zijn rekening. Drukke werkzaamheden op godsdienstig terrein noodzaakten hem
echter in 1997 zijn activiteiten voor de HWT te b
ëindigen.
Toch zullen meerdere HWT-leden nog met genoegen terugdenken aan zijn diepgaande kennis, wijdlopende doch boeiende betoogtrant en droge humor.
Wij wensen mevrouw Verhoeven-Kooij, bij de Oudheidkamer bekend door haar fijne muziekinleidingen, veel sterkte en hopen dat zij troost kan putten
uit de goede herinneringen aan haar echtgenoot.
R. de Jongh., secr. HWT.

