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 Programma 2007 - 2008 
  
 
Thema: Ierland 
  
Ierland was geen vanzelfsprekende keuze. Een re-
den om toch aandacht te besteden aan het land 
was dat reeds vele landen in Europa de revue ge-
passeerd waren. Tevens is het een land dat steeds 
meer toeristen trekt en economisch zeer in de lift zit. 
Kortom té boeiend om in de uithoek van Europa te 
laten liggen. 
  
 
Eerste deel programma 2007 - 2008 
  
Traditiegetrouw starten we het seizoen met een film 
uit het themaland. De programmacommissie heeft 
zeer veel Ierse films bekeken. 
Helaas leden die rolprenten onder overvloedige, 
droefmakende regen ( Angela's Ashes) of onder 
overdreven geweld. (The wind that shakes the bar-
ly). 
De uiteindelijke keuze is geworden de film Veronica 
Guerin, die op donderdag 20 september vertoond 
zal worden in de Metrobioscoop in Tiel. Aanvang: 
20.00 uur. De film vertelt het waargebeurde verhaal 
van de journaliste Veronica Guerin, gespeeld door 
Cate Blanchett, die de strijd aangaat met de drugs-
baronnen van het Dublin van de jaren ' 90. Verschil-
lende doodsbedreigingen worden haar deel. In 1995 
werd ze door haar been geschoten, later in het jaar 
werd ze door een topcrimineel aangevallen en be-
dreigd. 

 
Ze kreeg door haar niet-gewenste 24-
uursbeveiliging maar werd toch in de zomer van 
1996 in haar auto door vijf kogels gedood. 
De moord deed veel stof opwaaien en werd door de 
Ierse premier John Bruton getypeerd " als een aan-
val op de democratie." 
Gaarne aanmelden d.m.v. bijgaande strook, zodat 
we weten op hoeveel deelnemers we kunnen reke-
nen. 
Voor leden is de film uiteraard gratis. Niet-leden 
Oudheidkamer dienen aan de zaal € 5,00 te beta-
len. 
 
Op maandag 1 oktober zal dr. Bart Jaski de eer-
ste, inleidende lezing over Ierland verzorgen. De 
titel van zijn voordracht is: Ierland. Van Kelten tot 
Celtic Tiger. Bart Jaski is historicus en heeft in 
Groningen, Cork en Dublin ( Trinity College) gestu-
deerd en veel over Ierse onderwerpen gepubli-
ceerd. In zijn lezing zal hij laten zien dat de Ieren 
lang gebukt zijn gegaan onder het stigma dat het 
een gebied was dat niet meedeed met de moderne 
tijd. Aan de andere kant  is het opmerkelijk dat de 
Ieren rond de 7e eeuw en aan het eind van de 20e 
eeuw in bepaalde opzichten een voortrekkersrol 
vervulden. Voor hun gevoel van eigenwaarde en 
nationale identiteit grijpen Ieren terug naar de glo-
riedagen van het roemruchte Ierse verleden. 
 
Zaterdag 20 oktober is gereserveerd voor onze 
kleine excursie naar Ommeren. Doel is het Heem-
kundig Museum, Provinciale Weg 21 in Ommeren. 
Zoals u weet is daar sinds verleden jaar de collec-
tie Oude Ambachten van de Oudheidkamer, die 



eerder op de zolder van het Flipje en Streekmuse-
um te zien was, tentoongesteld. De gehele opstel-
ling doet buitengewoon veel recht aan deze unieke 
verzameling en de excursie is dan ook een goede 
gelegenheid deze nog eens te bezichtigen. U dient 
van eigen vervoer gebruik te maken. 
Vanaf 10.30 uur kunt u genieten van een kopje kof-
fie. Van 11.00 tot 12.00 uur kunt u een bezoek 
brengen aan het museum. Vrijwilligers zijn ter plek-
ke om vragen te beantwoorden. Daarna wordt u een 
lunch aangeboden met groentesoep, broodjes, kof-
fie, thee, melk en karnemelk. Bij goed weer volgt 
daarna een wandeling over het landgoed met uitleg. 
Daarna zal drs. Klaas Tammes, burgemeester van 
Buren en voorzitter van het Van Brakellfonds, nog 
een lezing houden. Bij slecht weer is de lezing 
meteen na de lunch. 
 
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50  p.p. 
Ook voor deze  excursie verzoeken wij u om u aan 
te melden middels bijgaande strook. De volgorde 
van binnenkomst van de betaling is bepalend voor 
de inschrijving. 
De maximumcapaciteit van het Heemkundig Muse-
um bedraagt 50 personen. Introducés zijn welkom. 
Zij betalen echter € 20,00 en vallen af bij volteke-
ning. 
 
Op dinsdag 30 oktober zullen de heren Vic Rit-
schie en Hugo Eigenraam een power-
pointpresentatie verzorgen over de tramspoorlijn 
Tiel - Buren - Culemborg ( de TBC-lijn), die in 
1906 begon en door financiële problemen eindigde 
in 1918. 
 
Op dinsdag 6 november staat de eerste lezing van 
drs. Roos Fokkema op het programma. Zij zal 
de vroeg-christelijke kunst in Ierland behandelen 
en in haar verhaal aandacht besteden aan de 
edelsmeedkunst, boekverluchtiging en beeldhouw-
kunst uit de 7e tot de 11e eeuw. 
 

Intussen hongerig geworden?  Dan kunt u zich 
aanmelden voor onze bekende Betuwse Maaltijd 
op vrijdag 16 november. Laat u zich verrassen 
door een heerlijk maal met een Iers tintje in "De 
Oude Stadsmuur" op het Plein in Tiel. Wij rekenen 
op een grote opkomst want er is plaats voor velen. 
Een welkomstdrankje wordt u vanzelfsprekend door 
het bestuur van de Oudheidkamer aangeboden. 
Een aanmeldingsformulier krijgt u begin november 
toegezonden bij de volgende MOT. U moet rekenen 
op een eigen bijdrage van € 15,00 per persoon voor 
leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De programmacommissie dringt er nogmaals op 
aan dat, wanneer u zich op heeft gegeven voor 
een excursie, filmvoorstelling, Betuwse Maaltijd 
of andere evenementen, u zich bij onverwachte 
verhindering telefonisch tijdig afmeldt. U kunt 
dit doen bij Mw. Daalderop (tel 620220) en U 
geeft daardoor anderen die op een eventuele 
reservelijst staan de gelegenheid aan het betref-
fende evenement deel te nemen. 
 
 
 
U vindt verder bij deze MOT: 

• Het programma voor seizoen 2007 - 2008 
• Inschrijvingsformulier voor de film 
• Inschrijvingsformulier kleine excursie 
• Oproep tot betaling contributie  

 


