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PROGRAMMA OUDHEIDKAMER 2012-2013    Thema: Oostenrijk

Het  programma voor het komende seizoen ziet er als volgt uit:

donderdag 20 september:  Filmvoorstelling "Mephisto" in de Metro bioscoop
dinsdag 9 oktober:   lezing door Frits Kat "Geschiedenis Oostenrijk-Hongarije"
dinsdag 16 oktober:  lezing Bram van de Bos: Aan	  het	  einde	  van	  de	  Waal
donderdag 25 oktober:   lezing Klaas Tammes: Burgemeesters , toen en nu
zaterdag 27 oktober:   kleine excursie naar kasteel Amerongen
maandag 12 november: lezing Pierre van der Schaaf: van Haydn tot Schrammel, van klassiek tot 

volksmuziek
vrijdag 23 november:   Betuwse maaltijd in restaurant Buitensporig 
donderdag 13 december:  Lezing Stijn Heeren: Oude vondsten werpen nieuw licht op “donker” 

laat-Romeinse  periode(270-450). Voorbeelden uit het Nederlandse 
rivierengebied.

zondag 13 januari 2013:  Nieuwjaarsreceptie
donderdag 24 januari:   lezing Emile Smit: sms-jes van honderd jaar geleden.
dinsdag 5 februari:  lezing Pierre van der Schaaf: het professionele muziekleven in 

Nederland.
donderdag 28 februari:  Peter Schipper organiseert een interactieve avond, getiteld Pracht of 

Prul? Het is de bedoeling dat leden gebruiksvoorwerpen meenemen die 
dan na de pauze na taxatie een prachtstuk of een prul blijken te zijn.

donderdag 28 maart:  Chris Esterik  werkte als correspondent voor de NRC in Wenen; 
    titel volgt alsnog.
dinsdag 19 maart:  lezing mevrouw T. Verburg over kasteel Ophemert
donderdag 4 april: lezing mevrouw Annetje Both: die Sezession, over  Wenen in de 

schilderkunst rond 1900
donderdag 18 april:   Algemene ledenvergadering
zaterdag 27 april:   Grote excursie naar Xanten.  



EERSTE DEEL VAN HET NIEUWE PROGRAMMA
 
Dit seizoen is het landenthema Oostenrijk. Traditiegetrouw wordt  het seizoen geopend met een film 
Donderdag 20 september bent  u vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Metrobioscoop voor het  bekijken 
van de film Mephisto.De aanvang van de film is 20.00  uur. De film is vervaardigd naar het  boek van de 
Duitse auteur Klaus Mann. Het  behandelt  het Faustthema. Een gevierd Oostenrijks acteur verkoopt  zijn ziel 
aan de nieuwe nationaal-socialistische politieke machthebbers.
De voortzetting van zijn carrière gaat ten koste van zijn vroegere principes en idealen. Een fascinerende, 
geleidelijke ontwikkeling. 
Dinsdag 9 oktober wordt  de eerste inleidende lezing over de geschiedenis van Oostenrijk verzorgd door 
Frits Kat. Hij zal hierin een globaal overzicht geven van de geschiedenis van het  land vanaf 1529. Bepaalde 
zaken zal hij slechts kort aanstippen om sprekers later in het  jaar niet bij voorbaat  het  gras voor de voeten 
weg te maaien. 
Dinsdag 16 oktober  zal Bram van de  Bos, oud-rector van het  Lingecollege, voor het voetlicht treden met 
zijn lezing, getiteld  “ Aan  het eind van de  Waal.”  Met behulp van power-point zal hij een viertal aspecten 
centraal stellen, te weten de ontstaansgeschiedenis van het  rivierengebied, de vormen van bedrijvigheid op 
de rivieren, de indrukwekkende veranderingen t.g.v. de schaalvergroting in de scheepvaart  in de 19-de eeuw 
en tot slot de groei van de Rotterdamse haven en de teloorgang van de betekenis van Tiel aan de Waal. 
Donderdag 25 oktober zal de burgemeester van Buren, Klaas Tammes, het tweede deel van zijn lezing 
over “Burgemeesters, toen  en nu “ verzorgen. In deze lezing wordt aandacht  besteed aan de burgemeesters 
van na de oorlog, onder wie van Sandick, Hommes en Hoftijzer. De bron van deze lezing is een lopend 
historisch onderzoek.
Zaterdag 27 oktober is het weer tijd voor de kleine excursie. Ditmaal wordt een bezoek gebracht  aan het 
gerenoveerde kasteel Amerongen. Hieronder leest  u een korte inleiding over het kasteel van de hand van Bert 
Leenders. Na de lunch wordt het tabaksteeltmuseum bezocht.
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

10.30 uur: aankomst bij het kasteel met eigen vervoer (parkeergelegenheid tegenover de ingang van  
het kasteelterrein), koffie/thee en iets lekkers in het kasteelcafé

11.15 uur: entree kasteel met rondleiding (voor Museumjaarkaarthouders gratis;  
  niet vergeten deze Museumjaarkaart mee te brengen!)
12.30 uur: lunch in het kasteelcafé (kopje soep, belegde broodjes, koffie/thee, orange juice)
14.00 uur: bezoek aan het tabaksteeltmuseum achter de St. Andrieskerk) met korte rondleiding
15.00 uur: kort bezoek aan de St. Andrieskerk, waarna einde programma.

De kosten zijn €  12,50 voor leden en € 15,00 voor niet-leden (inclusief koffie, rondleidingen en lunch). 
Aanmelding graag vóór zaterdag 20 oktober bij Annemarie Daalderop per telefoon 0344-620220,
per  e-mail (a.daalderop1@kpnplanet.nl), of via bijgevoegd strookje. 
Ook kunt u zich aanmelden via de site van de Oudheidkamer mededelingen@oudheidkamer-tiel.nl 

Kasteel Amerongen, een bezoek waard.  

Vrijwel iedereen kent het Muiderslot, slot  Loevestein of  kasteel 
De Haar. Kasteel Amerongen op nauwelijks veertien kilomtere 
afstand van Tiel is veel minder bekend. Toch kan dit  wedijveren 
met de meer bekende Nederlandse kastelen van Nederland. 
De ligging, de ommuring, het  gebouwencomplex en de fraaie tuin 
vormen een prachtig geheel, waar het  vooral bij mooi weer goed 
toeven is. Hier moeten mensen gewoond hebben, die belangrijke 
rollen in de regionale maar ook landelijke geschiedenis gespeeld 
hebben. 
Tijdens een rondleiding hoort u veel over de (bouw-) 
geschiedenis van het  kasteel, zijn bewoners, de prachtige tuin en 
de manier waarop het  kasteel tegenwoordig geëxploiteerd wordt 
met behulp van vele vrijwilligers. Vorig jaar werd een bijna tien jaar durende renovatie beëindigd. Daardoor 
zien de gebouwen en de tuinen met  verrassende graven, beelden en gebouwen er weer  piekfijn uit.  Op dit 
moment staat in het  kasteel de bewoners en de meubels uit  de 18de eeuw centraal . Het  kasteel is slechts 
gedeeltelijk gemeubileerd.  Onder de meubels die er staan bevinden zich echter verschillende pronkstukken 
waarover de gids die ons in het kasteel rondleidt boeiend vertelt.  



Tabaksteelt 
De tabaksteelt is van grote invloed geweest  op het landschap rond Amerongen. De nog altijd aanwezige 
tabaksschuren zijn de stille getuigen van de tabak die hier meer dan 300 jaar is geteeld. Van de meer dan 70 
schuren zijn er nog 20 over. In een daarvan huist  het tabaksteeltmuseum met vitrines, fotopresentaties en 
video. In het achterste deel van het museum is een authentieke droogschuur ingericht  waar te zien is hoe de 
tabak van het tabaksveld werd gedroogd en verwerkt.

Historische Markt Regionaal Archief Rivierenland

Het RAR zal op zaterdag 6 oktober van 10.00-16.00 uur aan historische, archeologische en genealogische 
verenigingen in onze regio de gelegenheid geven zich te presenteren aan geïnteresseerde bezoekers. Diverse 
stands zullen bezet zijn door vrijwilligers om bezoekers aan te moedigen lid te worden van hun vereniging. 
Vanzelfsprekend zal ook de Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken aanwezig zijn en ook wij hopen nieuwe 
leden te werven door informatie over de vele activiteiten van onze vereniging te verstrekken en ook door ons 
uitgegeven boeken te verkopen. Graag sporen wij ook de leden van de Oudheidkamer aan die middag een 
bezoekje aan het RAR te brengen.
De Historische Markt vindt plaats in het nieuwe RAR gebouw, J.S. de Jongplein 3 in Tiel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFSTROOK KLEINE EXCURSIE NAAR KASTEEL AMERONGEN OP ZATERDAG 27 OKTOBER 2012

vóór 20 oktober 2012 insturen aan:
Mw A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel
Ondergetekende , naam .................
Adres ...........       
Woonplaats/postcode ..................
Telefoon ...............
geeft zich op voor de kleine excursie op zaterdag 27 oktober 2012 met .....personen, (waarvan .... introducés).

De kosten zijn € 12,50 voor leden en € 15,00 voor introducés, inclusief broodjeslunch en rondleidingen.
Het totaalbedrag van ........ euro is overgemaakt op rekening 42 40 023 ten name van Oudheidkamer Tiel,
te Tiel, met vermelding "kleine excursie". U dient voor eigen vervoer te zorgen!

Handtekening

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCHRIJFSTROOK FILM 'MEPHISTO'
in Bioscoop Metro, Tiel, op donderdag 20 september 2012, 20.00 uur 
Inschrijfstrook z.s.m., maar in ieder geval vóór 17 september 2012 insturen aan
Mw A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel    of opgaaf aan          mededelingen@oudheidkamer-tiel.nl

Ondergetekende, Naam .................
Adres ...........       
Woonplaats/postcode ..................
Telefoon ...............

geeft zich op voor de film op donderdag 20-9-2012, met ..... personen (waarvan .....introducés).
Entree voor leden gratis, introducés € 5,00 per persoon contant bij binnenkomst.

Handtekening 
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