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 Programma Oudheidkamer 2010 -2011 
      Thema: Zuid-Afrika 

Op donderdag 16 september start de vereniging oudheidkamer Tiel e.o. met een lezing over een 
stuk Tielse actualiteit. Drs. Arnoud Reijnen zal in de Drumptse Hof een lezing verzorgen, getiteld  “ 
Tiel, het Tolhuis en de rivier.” Als historicus is hij o.a. betrokken bij Waardevol Tiel en als 
vertegenwoordiger van de Gelderse Milieufederatie in de coördinatiecommissie voor de dijkverzwaring is hij 
nauw betrokken geweest bij de dijkverzwaringen.  Iemand die dus weet van de hoed en de rand!  

Een week later, op donderdag 23 september, bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in de 
Metrobioscoop voor het bijwonen van de film “ Invictus.”  De film begint om 20.00 uur. Aanmelding op 
bijgevoegd antwoordstrookje. Voor leden is de entree gratis, niet-leden betalen 5 €. De film geeft een 
indrukwekkend beeld van de eerste jaren van het presidentschap van Nelson Mandela. Niet vergelding is zijn 
oogmerk maar verzoening. Tot verbazing/ verbijstering van vele zwarten gaat hij zich inzetten voor een 
toernooisucces van de Springbokken, het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. Een typische blanke sport, niet 
populair bij de zwarte gemeenschap waar voetbal het meest in trek is. De hoofdrolspeler, Morgan Freeman, 
lijkt niet alleen op Nelson Mandela maar ook zijn bedachtzame manier van spreken is een meesterlijke 
imitatie van Mandela’s taalgebruik. Een heel indrukwekkende film, die in Tiel hiermee zijn première beleeft.  

Op dinsdag 5 oktober zal drs. Frits Kat de inleidende lezing verzorgen over Zuid-Afrika.  In een 
power-pointpresentatie zal hij in hoofdlijnen de belangrijkste momenten uit de uiterst bewogen geschiedenis 
van Zuid-Afrika de revue laten passeren. Een gedeelte van het getoonde materiaal betreft eigen opnamen 
van zijn reis door Zuid-Afrika in 1998.   

Op donderdag 21 oktober is Ferdinand van Hemmen de volgende spreker. Zijn onderwerp is 
WaalWeelde. In zijn lezing zal hij ingaan op de rijke cultuurhistorie  langs de Waal, die de mens in staat 
stelde zijn brood te verdienen. Daarnaast gaf de rivier als duchtige waterbarrière ook bescherming in 
gevaarlijke tijden. De Waal werd door zijn verdedigende functie ook onderdeel van een culturele grens, 
namelijk die van Boven- en Beneden de Moerdijk. Maar de Waal bleek ook een vloek voor de bewoners van 
het Rivierengebied. Legio dijkkronkels en wielen getuigen nog van de talloze dijkdoorbraken en 
overstromingen. De lezing laat ook zien welke betekenis de cultuurhistorie van de Waal vandaag de dag kan 
hebben, hoe de stille getuigen van eeuwenlang leven met de machtige rivier ruimtelijke ontwikkeling kunnen 
bezielen, hoe ze daarbij een kapstok kunnen worden voor samenhangende , duurzame vernieuwing, hoe zij in 
die vernieuwing het verleden kunnen verbinden met de toekomst. Zo kan de cultuurhistorie grote betekenis 
krijgen voor WaalWeelde, een megaproject, gestuurd door de provincie.  

Op zaterdag 30 oktober is de Kleine Excursie gepland. De bedoeling is een bezoek te brengen 
aan de geboortestad van Jan van Riebeeck, Culemborg. In de volgende M.O.T. treft u het programma van 
die dag aan. 
   

 
 



Mededelingen 
Expositie in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. 
 
Op 10 okt. a.s. is het precies 100 jaar geleden dat aan de Achterweg in Tiel het Prot. Chr. Ziekenhuis 
Bethesda officieel werd geopend. Een initiatief van de vermogende dames Henriëtte W. Spiering en haar 
zuster Judith, die de bouw ook volledig hebben bekostigd.  
 
Daarnaast werd een week later de Ver. Chr. Ziekenverpleging “Bethesda” te Tiel opgericht, die in 1988 werd 
omgevormd tot de huidige Ver. Steunfonds Bethesda te Tiel, die jaarlijks financiële ondersteuning biedt aan 
gezondheidsinstellingen in het Gelders Rivierengebied. 
 
In een expositie zal aan deze achtergrond van het huidige ziekenhuis en de ontwikkelingen binnen de 
gezondheidszorg  aandacht worden besteed. Een bijdrage van beide fondsen uit de nalatenschap van de dames 
Spiering, t.w. de Fundatie voor Chr. Belangen en het Steunfonds Bethesda, en de medewerking van de 
directie van het ziekenhuis hebben dit mogelijk gemaakt. 
Aanvullend bij de expositie verschijnt een informatief boekje, rijk geïllustreerd met (oude) foto’s, interviews 
met (oud)medewerkers enz. De verkooppunten staan nog niet vast, maar zullen t.z.t. via persberichten 
bekend worden gemaakt.  
De expositie is dagelijks te bezichtigen van 15 okt. – 25 nov. tijdens de openingsuren van het ziekenhuis. 
 
 
De Werkgroep H.W.S.: 
Mw. G.J.  Bransz-Kwant, secretaris Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland 
Ds. D.M. de Jong, geestelijk verzorger, tevens curator Fundatie voor Chr. Belangen te Tiel 
Mw. J.A.  Koops-Sluijer, lid Steunfonds Bethesda en curator Fundatie v.Chr. Belangen te Tiel 
Dhr. W. Veerman, oud-directeur Regionaal  Archief Rivierenland 
Dhr. C. van der Windt, oogarts, tevens lid Steunfonds Bethesda 
 
 
INSCHRIJFSTROOK DOCUMENTAIRE  “INVICTUS 
in Bioscoop Metro, Tiel, op donderdag 23 september 2010,  19.30 uur. 
 
 
 
Inschrijfstrook z.s.m., maar in ieder geval vóór 18 september 2010 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 23-09-2010,     met…….. personen (waarvan 
………..  introducés).  
Introducés betalen € 5,00 per persoon contant bij binnenkomst. 
 
Handtekening: 
 
  


