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Op maandag 29 maart zal ons verenigingslid drs. Johan Goossen een power-pointpresentatie 
verzorgen over het thema “ Turken in Nederland en in Tiel.” 
In zijn lezing zal hij de context van hun komst naar en hun integratie in ons land schetsen aan de hand 
van een mediaonderzoek. Voor zijn doctoraalscriptie raadpleegde hij het dagblad “ Het Parool” over de 
periode 1947 -1992. 
Per decennium laat hij zien wat de krant wél en niet berichtte over de islam. 
Kennis over de Tielse situatie kreeg hij door gesprekken met oud-medewerkers van glasfabriek    “ De 
Maas” en het bestuderen van hun personeelsblad. 
 
 
De laatste lezing op dinsdag 6 april gaat over 
islamitische kunst en architectuur. De spreker Gerrit 
Steunebrink is docent godsdienst en cultuurfilosofie 
aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen. In zijn 
lezing zal hij het eigene van de islamitische kunst 
laten zien.  
Hij zal voorbeelden tonen van islamitische 
calligrafie, architectuur, keramiek en schilderkunst. 
Hij zal daarbij ingaan op de vraag wat nu typisch 
islamitisch is en hoe die kunst ook in het Westen 
sinds de 19e eeuw respect verworven heeft. 
Tevens maakt hij een vergelijking met christelijke 
kunst. Hij is van mening dat we via de kunst een 
beter begrip voor de islam kunnen krijgen.  
 
 
 



 
Excursie naar Hoorn op zaterdag 17 april 2010 
  
Traditiegetrouw zal het programma 2009-2010 worden afgesloten met een excursie. Het plan om een 
bezoek te brengen aan Kampen, zoals in het jaarprogramma staat vermeld, kon door verschillende 
omstandigheden niet doorgaan. In plaats daarvan hebben wij gekozen voor Hoorn dat al ten tijde van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie een belangrijke havenstad was. Omstreeks 1725 verdiende een 
groot deel van de beroepsbevolking van Hoorn de kost in de zeevaart, toeleveringsbedrijven, 
scheepswerven, weverijen en pakhuizen. In de loop van de 18e eeuw liep de omzet van de handel in 
Hoorn terug en werd die meer in Amsterdam geconcentreerd. Maar de sporen van dat rijke verleden 
zijn niet verdwenen. Wanneer u een wandeling door het oude gedeelte maakt, waant u zich in de rijke 
koopmansstad uit de 17e eeuw. 
 
 
Programma: 
 
09.00 uur vertrek vanaf station Tiel (voorzijde) 
 

11.00 uur aankomst in Hoorn en aansluitend het eerste deel van een wandeling door de oude stad 
onder leiding van stadsgidsen 

 

11.45 uur koffie/thee (1x) met een Hoornse Broeder, een lokale specialiteit, in het café van het 
Museum van de Twintigste Eeuw 

 

12.15 uur vervolg van de stadswandeling onder leiding van stadsgidsen 
 

13.00 uur lunch in het Museumcafé (Museum van de Twintigste Eeuw) bestaande uit een kopje 
soep, brood/broodjes met diverse beleg, kroket, koffie/thee/melk. 

 

Na de lunch kunt u het museum bezoeken dat u en uniek tijdsbeeld geeft van de vorige eeuw met veel 
vooral voor ouderen bekende gebruiksvoorwerpen. 
Ook kunt u het nabij gelegen Statencollege uit 1632, waarin nu het Westfries Museum is gevestigd, 
bezoeken. Het is het historische museum van Hoorn, waarin o.a. stijlkamers uit de 17e tot de 19e eeuw, 
een antieke tuin en een ambachtenzolder zijn te bezichtigen. 
Voor liefhebbers is er het Speelgoedmuseum De Kijkdoos.  
 

17.00 uur vertrek naar Tiel. Aankomst rond 19.00 uur. 
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De kosten van deze dagreis bedragen € 35,00 per persoon voor leden, niet-leden betalen € 40,00. 
  
In verband met de buscapaciteit (50 personen) gaarne zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 13 april, 
aanmelden door middel van onderstaande strook, of per email a.daalderop1@kpnplanet.nl of 
secretaris@oudheidkamer-tiel.nl.  
Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van uw aanmelding en betaling.  
Bij over-inschrijving genieten leden van de Oudheidkamer voorrang. 
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op 
postrekening 42 40 023 t.n.v. Oudheidkamer Tiel, De Wingerd 4, 4003 EP Tiel, onder vermelding van 
"excursie Hoorn" 
Wij rekenen op een volle bus, want Hoorn is de moeite waard. 
  
De Programmacommissie 
 
 
 
 
 
 
  
ANTWOORDSTROOK EXCURSIE HOORN 
 
 
  
Naam .................................               Adres .................................................................... 
  
Telefoon ............................ (svp invullen!) 
  
wenst deel te nemen aan de excursie naar Hoorn op 17 april 2010 met ..... personen. 
 
Aantal leden ...........    aantal introduces ........... 
 
 
Het bedrag ad € …………..  is overgemaakt op rekening 4240023 tnv de Oudheidkamer Tiel. 
  
U wordt verzocht deze strook na invulling en ondertekening vóór 13 april te retourneren aan: 
Mw A.M. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel 
  
Datum ......./.......  2010. 
  
Handtekening  : 
  


