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Jaarprogramma Oudheidkamer 2011-2012
Thema: Engeland
Traditiegetrouw wordt het seizoen geopend met een film, uiteraard van Britse makelij.
Op donderdag 22 september bent u van harte welkom in de Metrobioscoop om – waarschijnlijk
niet voor de eerste keer – te genieten van The third man. Wie herinnert zich niet Orson Welles in
het na-oorlogse Wenen op de vlucht in de riolen onder de stad? Deze film aanbevelen, lijkt de
programmacommissie overbodig....
Graag uw opgaaf van deelname op bijgevoegd antwoordstrookje of via de website/e-mail.
Vul tijdig het antwoordstrookje in want er is slechts plaats voor 85 mensen.
De eerste lezing van het nieuwe seizoen wordt op dinsdag 4 oktober verzorgd door Frits Kat. Hij
zal de niet zo beste relatie tussen Engeland en de Republiek in de 17e en 18e eeuw aan de orde
stellen. De titel van zijn verhaal is “ Strijd om de maritieme- en financiële wereldmacht in de
17e en 18e eeuw.”
Een week later, op dinsdag 11 oktober, is het de hoogste tijd voor de feestelijke presentatie van
het lustrumboek met een hapje en een drankje.
Twee van de auteurs, Wil Lases en Koos Gelens, zullen dan kort verslag doen van hun bijdrage in
het dikke lustrumboek.

Op zaterdag 22 oktober gaat de kleine excursie naar Zaltbommel, temeer daar de conservator
daar ter plaatse Peter Schipper, zich bereid heeft verklaard ons in het museum Stadskasteel
(Maarten van Rossemhuis) rond te leiden.
U dient met eigen vervoer naar Zaltbommel te komen. Er is gratis parkeergelegenheid aan de
Waalkade tegenover de Shellboot.
Om 11.00 uur bent u welkom in het museum (Nonnenstraat 5-7) voor de rondleiding.
De toegang tot het museum is deze dag gratis, maar als u in het bezit bent van een Museumkaart,
wilt u die dan laten scannen?
Bij een groep van meer dan 25 belangstellenden wordt gesplitst: de helft van de groep kan eerst
koffie drinken in het museumrestaurant (voor eigen rekening), na ongeveer 40 minuten wordt
gewisseld.
Om 12.30 uur staat een broodjeslunch met kopje soep, koffie/thee voor u klaar in Grand Café
Restaurant De Verdraagzaamheid aan de Waalkade (mooi uitzicht!).
Om 13.45 uur begint een stadswandeling van anderhalf tot twee uur onder leiding van stadsgidsen.
U bezoekt o.a. het interieur van de schitterende St Maartenskerk en gaat langs het Mikwe, het
rituele bad dat eens onderdeel uitmaakte van de sjoel (synagoge) van Zaltbommel.
Het programma eindigt om ongeveer 15.45 uur.
De kosten zijn € 5,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden, te betalen bij de ingang van het
museum. Graag opgaaf van deelname op bijgevoegd antwoordstrookje of via de website/e-mail.
Topdrukte valt op donderdag 10 november te verwachten bij de komst van Chris van Esterik, die
fragmenten zal voorlezen uit zijn nieuwe boek “ No satisfaction of hoe we werden wie we zijn.”
Als voorproefje meldt hij het volgende: Het besef dat Tiel ooit werd aangeraakt door de geest van
de jaren zestig is ruim veertig jaar later verzonken in de nevelen van de geschiedenis .Het
heersende beeld wordt gedomineerd door de opvatting dat dit roerige en vrolijke decennium geheel
en al aan de stad voorbijging met een snelheid, gelijk aan die van de Waal. Chris van Esterik,
leerling van het stedelijk gymnasium van ’62 –’70, dook de stadsarchieven in, haalde zijn eigen
herinneringen naar boven en die van tientallen Tielenaren en klasgenoten, en ontdekte een ander
Tiel in de jaren zestig. Hij schreef het op in zijn nieuwe boek met bovenstaande titel. Over een
notabel opstootje in de Gustaaf tegen de provocerende teksten van cabaret Lurelei, de
onverbiddelijke opkomst van Tijd voor Teenagers, de grote rol van bioscoop Luxor en muziekwinkel
Hendrich.
Zelfs het statige, onveranderlijk geachte gymnasium, in de gemeenteraad ooit omschreven “ als
een parel van de stad.”ontkwam uiteindelijk niet aan de woelingen van de toenmalige tijd. De
hilarisch verlopen opstand van de gymnasiasten tegen een vermolmd en autocratisch gezag vormt
de apotheose van het boek en de lezing.”
Op dinsdag 22 november is het woord aan Tjeerd Vrij. Zijn lezing zal gaan over de gruwelijke
gebeurtenissen op de kerstavond van 1944. Waarschijnlijk zal het dan ook mogelijk zijn het kleine
boekje daarover aan te schaffen.
Op donderdag 24 november is het weer tijd voor een "eenvoudig, doch voedzaam maal" in
Restaurant Buitensporig (op het Tielse station, waar ooit de wachtkamer was en treinkaartjes
werden verkocht).
Om 19.00 uur bent u welkom in de bovenzaal voor een drankje (witte of rode wijn, frisdrank). Er is
een lift.
Om 19.30 uur wordt in het restaurant op de begane grond boerenkool met rookworst, speklapje en
jus geserveerd.
Als dessert is er een feestelijke ijscoupe, die Railtender wordt genoemd!
De kosten zijn € 15,00 inclusief 3 drankjes (witte of rode wijn, frisdrank, koffie of thee) voor leden, €
25,00 voor niet-leden.
Graag opgaaf van deelname op bijgevoegd antwoordstrookje of via de website/e-mail.

In samenwerking met bibliotheek Rivierenland wordt in de laatste lezing van het kalenderjaar op
dinsdag 13 december aandacht besteed aan “ Engelse literatuur als spiegel van de
samenleving. Een historisch overzicht.”
Spreker is drs. Gerard Bosschaart, oud-docent Engels aan het Lingecollege.

CONTRIBUTIE-NOTA 2011
In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 april 2011 is de contributie voor het
kalenderjaar 2011 onveranderd vastgesteld op € 16,00 per lid.
Al eerder verzocht de Penningmeester u deze bijdrage over te maken op ING-rekening 42 40 023
t.n.v. Oudheidkamer Tiel, De Winterd 4, 4003 EP Tiel, onder vermelding van "contributie 2011"
alsmede uw naam/namen.
Wij verzoeken degenen die, om welke reden dan ook, aan dit verzoek nog geen gevolg hebben
gegeven,dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Help de contributie laag te houden.
Meldt u aan om de MOT in het vervolg alleen per e-mail te ontvangen
door een e-mail te zenden aan Annemarie Daalderop (ledenadministratie)
a.daalderop1@kpnplanet.nl of aan onze webmaster Dick Buijs dick@oudheidkamer-tiel.nl.
Velen hebben al gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank.

_________________________________________________________________________
INSCHRIJFSTROOK FILM " THE THIRD MAN"
in Bioscoop Metro, Tiel, op donderdag 22 september 2011, 20.00 uur.

Inschrijfstrook z.s.m., maar in ieder geval vóór 16 september 2011 insturen aan:
Mw. A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW, Tiel.
Ondergetekende
Naam
…………………………………………………………………………………………….
Adres

……………………………………………….…………………….

Postcode/woonplaats ……………………………/………………………
Telefoon

…………………………………………………

Geeft zich op voor de film op donderdag 22-09-2011, met…….. personen (waarvan ………..
introducés).
Introducés betalen € 5,00 per persoon contant bij binnenkomst.
Handtekening:
………………………………………………………………………………....

INSCHRIJFSTROOK KLEINE EXCURSIE naar ZALTBOMMEL
op zaterdag 22 oktober 2011

Inschrijfstrook z.s.m., maar in ieder geval vóór 14 oktober 2011 insturen aan:
Mw. A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW, Tiel.
Ondergetekende
Naam
…………………………………………………………………………………………….
Adres
…………………………………………………………………Postcode/woonplaats
………………………/……………………………..
Telefoon

………………………………………………………………….

Geeft zich op voor de de kleine excursie naar Zaltbommel op zaterdag 22 oktober, met………..
personen (waarvan ……….. introducés’.
De kosten bedragen € 5,00 per persoon voor leden en € 10,00 voor introducés.
Contant afrekenen bij de ingang van het museum.
Datum:……………………………………………...
Handtekening: ……………………………..............

INSCHRIJFSTROOK VOOR DE BETUWSE MAALTIJD OP DONDERDAG 24 NOVEMBER 2011

Restaurant Buitensporig op het Tielse station. (strook insturen voor 19 november 2011)
Ondergetekende
Naam
…………………………………………………………………………………………….
Adres

…………………………………………………………………

Postcode/woonplaats ………………………/……………………………..
Telefoon
………………
geeft zich op voor de Betuwse maaltijd in restaurant Buitensporig met ...............personen
(.........leden en ........introducés).
De kosten zijn € 15,00 inclusief 3 drankjes (witte of rode wijn, frisdrank, koffie of thee) voor leden, € 25,00
voor niet-leden.
Het bedrag ad € ............... zal zo z.s.m. overgemaakt worden op bankrek. INGrekening 424 0023 t.n.v.
Vereniging Oudheidkamer Tiel te Tiel onder vermelding van Betuwse maaltijd 2011.
Datum...........................................................
Handtekening:.............................................

