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Het bestuur van de Oudheidkamer en de redactie van de 
MOT wensen u allen een gelukkig en gezond 2008. 
 
 
Programma januari en februari 2008 
 
Op zondag 13 januari bent u vanaf  14.00 uur in 
de gelegenheid elkaar een goed en gezond 2008 
toe te wensen in de Drumptse Hof, eventueel 
onder het genot van een glas Ierse whisky. Vanaf 
14.00 uur kunt u een optreden bijwonen van Roos 
Fokkema, die Ierse volksverhalen zal vertellen, 
begeleid door de zang en de Keltische harp van 
Heleen Bartels en het vioolspel van Louis de Jel. 
Roos Fokkema is gefascineerd door de speciale 
sfeer van de ruige streken in Ierland en Schotland. 
Haar reizen naar die gebieden vormen tot op 
heden een voortdurende bron van inspiratie. “ De 
zee is nooit ver weg, de veelvuldig voorkomende 
mist vertroebelt het waarnemingsvermogen, maar 
ontmoetingen met bijzondere mensen zorgen voor 

een verhelderende kijk.”  Heleen Bartels 
studeerde harp aan het conservatorium en zingt in 
het Engels en Gaelic. Louis de Jel kreeg o.a. 
vioolles van Jo Juda en speelde in vele orkesten 
o.a. sinds 1985 in het zigeunerorkest Csárdás. De 
laatste jaren is zijn liefde voor de Keltische 
muziek opgebloeid. 
Het drietal zal  u  kennis laten maken met een 
wereld, waarin natuurwezens als leprechauns, 
elfen en selkies  en legendarische helden als 
Cúchulainn een belangrijke rol spelen. 
   
Op maandag 28 januari is Roos Fokkema  weer 
terug in de Drumptse Hof om een lezing te 
verzorgen over de Yeats familie, schilders en 
dichters in een roerige tijd. 
In haar verhaal zal ze niet alleen aandacht 
besteden aan William Butler Yeats, die schrijver, 
dichter en politicus was in het begin van de Ierse 
Republiek maar ook aan vader John en jongste 
broer Yack, die beiden schilder waren. De tijd 
waarin zij leefden – eind 19e, begin 20e eeuw – 
was een bijzonder roerige periode in Ierland. 
Hongersnoden hadden de Ierse bevolking 
gehalveerd  en het verzet tegen de Engelse 
overheersing werd steeds sterker. Het leven en het 
werk van de Yeats familie is nauw verbonden met 
die ontwikkelingen in Ierland. 
 
Bijna een maand later , op maandag 25 februari, 
zal Wim Veerman, directeur/streekarchivaris van 
het Regionaal Archief Rivierenland, een lezing 
verzorgen, die als titel heeft  “ Oud papier hier. 
De nieuwbouw van het archief.” 
Ruim 45 jaar geleden, in 1961, was de gemeente 
Tiel, samen met de gemeenten Buren en 
Culemborg de tweede plaats in Gelderland die een 
samenwerkingsverband aanging om hun 
gemeenschappelijke historische archieven te gaan 
beheren en daarvoor een archivaris in dienst te 
nemen. Het Streekarchivariaat Tiel-Buren – 
Culemborg werd toen opgericht, of  zoals het al 
snel in de wandelgangen werd genoemd: het TBC-
archief. Echt besmettelijk was het niet want al in 
1963 werd  Jan den Hoed de eerste 
streekarchivaris, die evenwel in 1978 zijn functie 
inruilde voor het burgemeesterschap. Al snel bleek 



dat bij de deelnemende gemeenten veel meer 
historische paperassen aanwezig waren dan men 
had gedacht . 
De ruimte in de beschikbare kluisruimte van de 
archieven bleek al snel te klein. 
Mede door de toestroom van nieuw materiaal werd 
al snel door de streekarchivaris  de suggestie 
gedaan alles in een centraal gebouw onder te 
brengen. Nu, na dertig jaar, ziet het er naar uit 
dat er een centraal-historisch archief gebouwd 
gaat worden aan de Teisterbantlaan, naast de 
GGD. Daarover en over de lange weg, die eraan 
vooraf ging, zal Wim Veerman op anekdotische 
wijze vertellen, zo mogelijk geïllustreerd. 
 
Nederlands Erfgoed: Digitaal! 
 
Stelt u zich eens voor dat u vanuit een 18e eeuws 
schilderij van een tafereel met muzikanten binnen 
enkele muisklikken 18e eeuwse muziek kunt hóren. 
Met daarbij het originele notenschrift in beeld, 
een boeiend verhaal en verwijzingen naar 
interessante links voor meer informatie over dit 
onderwerp. 
Om dit te realiseren hebben tien nationale 
erfgoedinstellingen zich verenigd in het project 
Nederlands Erfgoed: Digitaal! De ambitie van het 
project is het creëren van een gezaghebbende 
digitale collectie Nederlands erfgoed. 
Voor degenen die beschikken over een computer 
met internetverbinding verwijzen wij u naar 
www.nederlandserfgoeddigitaal.nl. 
 
“Dagloner in de Achterhoek” 
 
Onze aandacht werd gevestigd op de uitgave van 
het boek “Dagloner in de Achterhoek. Vergeten en 
verdwenen in de agrarische geschiedschrijving” 
van Dr. Bert Scova Righini.  
Deze publicatie beoogt de aandacht te vestigen op 
de ontwikkeling en het lot van een bevolkingsgroep 
die niet alleen in de Gelderse, maar ook in 
nationale geschiedschrijving tot op heden 
nauwelijks enige aandacht heeft gekregen. 
Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Fagus in 
Aalten en aldaar te bestellen voor € 15.00 plus € 
2.50 verzendkosten.  De kosten over te maken op 
rekening nr. 380 205 157. E-mailadres: 
hemmie@fagus-uitgeverij.nl.. Het aanbod geldt tot 
14 januari 2008. 
 
BWT 4 
 
Een van de lezers van het onlangs gepubliceerde 4e 
deel van het Biografisch Woordenboek Tiel 
ontdekte dat in haar exemplaar een aantal 
pagina’s ontbreekt. Een foutje van de drukker! 
Mochten ook in het door u aangeschafte BWT 4 
pagina's ontbreken, laat u het dan weten aan  

Anne-Marie Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 
4001 JW Tiel, tel. 0344-620220, e-mail 
a.daalderop1@kpnplanet.nl. U ontvangt dan zo 
spoedig mogelijk een nieuw exemplaar. 
 
Programma 2008-2009 
 
De Programma Commissie is voornemens in het 
volgende seizoen (september 2008 – mei/juni 
2009) behalve aan de regio Tiel en omstreken 
aandacht te besteden aan het vroegere 
Nederlands-Indië. Gedacht wordt b.v. aan de 
Indische geschiedenis in het algemeen, ons 
koloniale verleden, de Molukse kwestie, Nieuw 
Guinea,  bevolkingsgroepen op de diverse 
eilanden, etc. 
De Programma Commissie staat open voor 
suggesties en vraagt leden van de Oudheidkamer 
die een lezing zouden kunnen verzorgen of namen 
kunnen geven van personen met expertise over 
bovengenoemd onderwerp, ons daarvan in kennis 
te stellen. 
 
 
 

De M.O.T. per e-mail.  
Alle informatie van de Vereniging Oudheidkamer 
Tiel e.o. digitaal bij u thuis, ook dit mededelingen-
bulletin M.O.T. 
 
Meld u aan via de website www.oudheidkamer-
tiel.nl en u ontvangt digitaal de elektronische 
versie van de M.O.T. (ongeveer een week eerder 
dan de papieren versie), maar ook andere 
(tussentijdse) berichten, krantenrecensies en 
dergelijke.  
 
U kunt zich te allen tijden weer afmelden, als u 
deze service niet langer op prijs stelt. 
 
 

Dit is een afbeelding op een Ierse kerstkaart van het grootste en 

best bekende Keltische kruis. Dit hoge kruis staat  op de gronden 

van het Monasterboice klooster in  County Louth Ierland.  
 
 


