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In samenwerking met het Regionaal Archief Rivierenland
koos het museum niet voor de gebruikelijke highlights,
maar voor stukken die anders zijn: juist erg groot of klein,
heel gewoon of vreemd. Archiefstukken kortom, die je
verrassen.
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In deze uitgave kun je alle archiefstukken nog eens tot
in detail bekijken. Via de links kom je op de website
van het Regionaal Archief Rivierenland, waar je zonder
belemmeringen lekker kunt bladeren in de oude
paperassen.
Veel plezier!
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Zesentwintig Culemborgse documenten, brieven,
tekeningen, boeken en kaarten vormen tezamen de
tentoonstelling Oud Papier, van 7 december 2018
tot en met 31 maart 2018 te zien in het Culemborgse
Elisabeth Weeshuis Museum.
Oud papier, maar wel zo belangrijk dat het soms al
eeuwen lang bewaard wordt. Sinds 2012 gebeurt dat in
het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel onder de best
denkbare omstandigheden. Nu zijn ze ter gelegenheid
van de viering van zeven eeuwen stadsrechten samen
met een topstuk uit het Rijksmuseum voor even terug in
Culemborg.
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De stadsrechten van Culemborg 1318
Getransfigeerde perkamenten charters met zegels*

‘Alle den ghenen die desen brief
sullen sien of horen lesen’, zo begint dit

oudste stuk uit de Culemborgse archieven in de collectie
van het Regionaal Archief
Rivierenland.

Het is de akte waarin Jan van Bosinchem stadsrechten
verleende aan de poorters van Culemborg, gedateerd
6 december 1318. De charter werd mede ondertekend
door zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, Hubert, Zweder van
Vianen, Gijsbrecht van Kaets, Johan van Lienden en Gerrit
van Rossum. Bovenop is de bevestiging hiervan door
Huijbrecht, heer van Culemborg in 1416, vastgemaakt.
In deze stadsrechten uit 1318 legden de heren van
Beusichem al langer geldende afspraken met de inwoners
van Culemborg vast. Culemborg was in bezit van de heren
van Beusichem. In 38 artikelen regelden ze onder andere
het stadsbestuur met schout en schepenen, het houden
van markt, de belastingheffing en het handhaven van de
orde.
*Wanneer aan een stuk een of meer zegels hangen
dan wordt het een charter genoemd. Met een zegel
bevestigden de opsteller en eventuele getuigen, de
inhoud en de echtheid van het stuk. Het aan elkaar
hechten van charters met zegelstaarten wordt transfigeren
genoemd.

Bekijk meer

De oudste stadsrekening 1374-1375
Lompenpapier

De burgemeesters Guedert van Delf en Henric
Muus stelden over de jaren 1374-1375 deze oudste
stadsrekening uit de collectie van het Regionaal
Archief Rivierenland op. Het is bovendien een uniek
stuk, want uit de veertiende eeuw zijn bijna geen
schriftelijke bronnen bewaard gebleven.
Het boekjaar van deze stadsrekening begint op
‘Sente Thomas Avont Apostel’, dat is 20 december.
In de middeleeuwen hield men voor de datering de
heiligenkalender aan.
Stadsrekeningen bevatten een schat aan informatie
over wat er in de stad gebeurde. Ze werden net
als nu per jaar opgemaakt en geven weer wat er
werd ‘opghebeuert’ (ontvangen) en ‘uutghegheven’
(uitgegeven). Zo waren er inkomsten van boetes,
zoals die van Willem Hoep voor het slaan van zijn
stiefmoeder. Als uitgave wordt onder andere genoemd
het betalen van Aelbert den Paep voor het maken van
een gat in de Steenstraat voor de Lekpoort.
Bekijk meer

Schenkingsakte van Johan heer van Culemborg 1448
Perkamenten charter met waszegel

Met deze korte akte schonk Johan heer van Culemborg
drie weilanden aan het Sint Pietersgasthuis. Zie in de
vierde regel: ‘dry koeyen weyde’. Hij zegelde met zijn
secreetszegel. Dat is een kleiner zegel dat gebruikt
werd bij minder belangrijke documenten.
De eerste en laatste zin zijn standaardformuleringen die
bijna altijd gebruikt werden bij dit soort documenten:
Wij Johan Here tot Culenborch ende ther Lecke doen
kont ende bekennen voir ons ende voir onse erven ende
nakoemelinge
en
Int Jair onss Heren duzent vyrhondert achte ende vyrtich
op den zesten dach
In meye
Gasthuizen en kerken verkregen regelmatig onroerend
goed. Welgestelden schonken tijdens hun leven en ook
na hun dood. In dit geval werd bepaald dat de opbrengst
van de drie weilanden was bestemd voor de troost van de
Culemborgse armen en het vervullen van hun nood.
Bekijk meer

Fundatiebrief Elisabeth Weeshuis 1560
Perkament met zes waszegels aan strengen van groene zijde

‘Inden name der Heijliger Drievuldicheijt Amen’,
zo luidt de eerste zin van de stichtingsakte van het
Elisabeth Weeshuis.
Er zijn maar weinig stichtingsaktes van weeshuizen
bewaard gebleven, en zelden zijn ze zo gedetailleerd
als die van het Culemborgse weeshuis. Ook is bijzonder
dat het archief vanaf de beginjaren bewaard is
gebleven. Het gehele weeshuisarchief werd in 2013-2015
geconserveerd en gedigitaliseerd door het Regionaal
Archief Rivierenland met steun van de Stichting Elisabeth
Weeshuis en Metamorfoze, het nationaal programma voor
het behoud van papieren erfgoed.
Het weeshuis werd gebouwd van de erfenis van vrouwe
Elisabeth, die in 1555 overleed. Vanaf 1560 zijn er bijna
700 kinderen opgevangen. Het gebouw is bijzonder
omdat het het eerste weeshuis in de Noordelijke
Nederlanden is dat als zodanig is gebouwd. 458 jaar na
de opening staat het er nog steeds en zijn het museum,
de volksuniversiteit en de bibliotheek erin gevestigd.
Aan het document hangen zes waszegels: het zegel
van de stad, het kapittel en de vier ondertekenaars van
het document. Het gehele document is geschreven op
perkamenten bladen. Zegelstaarten zijn meestal gemaakt
van perkament, maar in dit geval van groene strengen van
zijde.
Bekijk meer

Brief van graaf Floris van Culemborg aan de burgemeester
van Culemborg 1576
Lompenpapier

De tekst is moeilijk leesbaar maar de ondertekening

‘Floris Graeff
van Cuylenborch’.
van de brief is zeer duidelijk :

Na de dood van vrouwe Elisabeth in 1555 werd
haar achterneef Floris van Pallandt eerste graaf van
Culemborg. Als een van de geuzen en vriend van Willem
van Oranje speelde hij een belangrijke rol in de Opstand.
Door de Raad van Beroerten werd Floris verbannen en
zijn goederen werden verbeurd verklaard. In 1576 keerden
de kansen.
Graaf Floris bevond zich toen in het Oranjegezinde
Zaltbommel terwijl het stadsbestuur van Culemborg met
de Spaanse bezetter onderhandelde over overgave van
de stad aan graaf Floris. In deze brief van 8 december
1576 schrijft graaf Floris aan burgemeester Libert
Meerbouts dat: ‘Schweer van Cuijlenborchen ende Henrick
die Rues voir een tijt lanck alhier doen verblijven dieweijl
der Spanjaert ons twee geijsselaers heeft gepresenteert..’
Hij vervolgt met de mededeling dat Schweer en Henrick
in Zaltbommel worden gehouden totdat de Spanjaard
vertrekt. Op 23 januari 1577 keerde graaf Floris terug in
Culemborg. De laatste Spanjaarden verlieten de stad een
kleine maand later, op 19 februari.
Bekijk meer

Genealogie van de heren en graven van Culemborg 1590-1593,
toegeschreven aan Nicolaes de Kemp
Blinddruk, perkament, gouache, inkt, zilververf, goud, varkensleer

Speciaal ter gelegenheid van de viering van 700 jaar stadsrechten leent
het Rijksmuseum de Genealogie van de heren en graven van Culemborg uit
aan het Elisabeth Weeshuis Museum.
De kroniek ligt opgeslagen op de pagina’s met Johan I van Bosinchem, heer
van Culemborg (ca. 1277-1322) en zijn echtgenoten Margaretha van Maurik (L)
en Agnes Pieternel (Petronella) van Zuylen van Abcoude (R). Op 6 december
1318 verleende Jan de eerste stadsrechten aan Culemborg, via een akte in
overdracht aan de poorters van het district.
Om het belang van zijn adellijke voorgeslacht vast te leggen, liet de eerste
graaf van Culemborg, Floris I van Pallandt (1539-1598) deze verluchte kroniek
maken. Uitgebeeld zijn 55 adellijke heren en vrouwen. De reeks tekeningen
omspant zo’n 800 jaar en 26 generaties en begint rond 800 met het graafschap
Teijsterbant. In werkelijkheid ontstond de heerlijkheid Culemborg pas rond het
jaar 1271. Via de heren Van Beusichem eindigt de genealogie bij de vader van
Floris en ‘vijftiende heer van Culemborg,’ Erard van Pallandt. Circa vijf jaar na de
voltooiing van de kroniek overleed Floris. Zijn zoon, Floris II van Pallandt (15771639), volgde hem op als tweede graaf van Culemborg.
Vanwege het geruchtmakende overspel van Floris I’s tweede, twintig jaar
jongere vrouw, Philippa Sidonia von Manderscheidt (1557-1602), stond
de positie van zijn erfgenaam waarschijnlijk onder druk. Het leverde de
Van Pallandts in ieder geval een deuk in hun reputatie op. De genealogie
leverde het bewijs van de onbetwistbare rechten van de Van Pallandts op
het grondgebied én verlegde de aandacht van het wat gênante heden naar
het roemrijke verleden. Dit zou ook de reden kunnen zijn waarom Floris I
zichzelf niet liet opnemen in de kroniek, hoewel hij hiermee zijn heldenrol
in de Opstand en zijn primeur als eerste graaf van Culemborg had kunnen
vereeuwigen. Een opname van een titeldrager betekende immers ook de
opname van de huwelijkspartner: de notoire, overspelige Philippa. Haar
aanwezigheid zou alle luister van Floris’ voorgangers kunnen bezoedelen.
Bekijk meer

Eigendomsbewijzen van een huis op de hoek van de Meent
1635 en 1626 met afschriften van brief uit 1612
Perkamenten charters met zegels en was

Het Sint-Pietersgasthuis in Culemborg was een groot
complex tussen de Goilberdingerstraat, Achterstraat en
de Meent. Het bestond uit een boerderij, een tuin, het
gasthuis, een kapel en een aantal huisjes. Het fraaie,
oude pand met trapgevels in de Achterstraat, dat er nu
nog staat, was er onderdeel van. Het wordt voor het
eerst vermeld in 1386. Reizigers en daklozen kregen
hier onderdak. Ook deed men aan ziekenzorg.
In het charter uit 1635 is opgetekend dat het Pieters
gasthuis een pand op de hoek van de Meent verkreeg
van Gerrit Woutersson als voogd en man van Maria Jans
dochter. Het huis lag tegenover de ‘pockcamer’, waar
besmettelijke zieken werden verpleegd.
Het andere charter uit 1626 en het hieraan verbonden
afschrift van een brief uit 1612 zijn zogenaamde retro-acta:
voorgaande eigendomsbewijzen van het verkochte pand.
Ze zijn aan elkaar geregen door de zegelstaarten erdoor
heen te halen en met was te verbinden. Dit wordt een
transfix genoemd.
In de bovenste charter staat dat in 1626 een gasthuis
meester een huisje van het Pietersgasthuis in de Achter
straat, bij de Meent, overdroeg aan Annaken van Hattem.
Zij was de weduwe van Jans Aertssoon. Door deze
charter heen gestoken is een afschrift van een brief uit
1612 over de openbare verkoop van 4 huisjes van het
Pietersgasthuis in de Achterstraat tot aan de Meent. Deze
verkoop werd gedaan door de schout en het gericht van
Culemborg. Boven de eerste regel van dit kleine briefje
staat vermeld dat het een ‘Copie’ betreft.
Bekijk meer

Zegelring eerste helft zeventiende eeuw
Goud met wapensteen van 8 bij 6 millimeter

Dit ringetje met zegel is een van de weinige en tevens
kleinste objecten van het archief. De wapensteen toont
het wapen van de graven van Hohenlohe met rondom
de letters P.M.G.V.H.V.H.Z.I. Zeer waarschijnlijk was
deze ring van Philips Maurits graaf van Hohenlohe,
geboren in 1614 en overleden in 1632. Floris II, graaf
van Culemborg, zorgde voor de jonge graven van
Hohenlohe, zodoende zal Philips Maurits hier geregeld
zijn geweest.
Volgens een in 1816 opgestelde inventarislijst werd dit
ringetje in 1811 aangetroffen in een loden doodskist in
een grafkelder van een van de graven of gravinnen van
Culemborg in de Sint Barbarakerk. In 1939 werd het
kleinood, tijdens werkzaamheden in de kerk, opnieuw
gevonden onder de plavuizen.
Zestig jaar later ‘herontdekte’ men het ringetje in
de brandkast van de kerk en verhuisde het naar het
stadsarchief, sinds 2012 ondergebracht in het Regionaal
Archief Rivierenland in Tiel. En nu is het terug in
Culemborg. De letters en familiewapen werden ontcijferd,
maar de vraag waarom de ring in de doodskist is beland,
is nog steeds niet beantwoord.
Bekijk meer

Lijst van Culemborgse bakkers met toegekende merktekens 1659
Lompenpapier

Het Culemborgse stadsbestuur was nauw betrokken
bij de broodproductie en het in 1658 opgerichte
bakkersgilde. Tot in de negentiende eeuw had
elke bakker een eigen merkteken, toegekend door
het stadsbestuur, waarmee hij zijn brood moest
merken. Bij een ondermaatse kwaliteit was zo
snel te achterhalen wie het betreffende brood had
gebakken.
Deze vroegste Culemborgse ‘bakkerslijst’ is door het
Culemborgse stadsbestuur gemaakt op 17 januari
1659. In totaal telt de lijst twintig bakkers. Achter
iedere naam staat een letter: het broodmerk. Jan
Aertsz, giltmeester en Claes Jacobsz, medehulper
staan als eersten op de lijst. Zij krijgen de letters A en
B. Onderaan de lijst staat vermeld dat de bode van de
stad, de volgende dag, op 18 januari 1659 de merken
aan de bakkers overhandigt.
Het is bijzonder dat er meerdere bakkerslijsten
bewaard zijn gebleven en we daardoor zo veel
Culemborgse bakkers bij naam kennen en weten welk
merkteken ze gebruikten.
Bekijk meer

Trekkingslijst vierde Culemborgse Loterij 2 klasse 1738
e

Aangevezeld lompenpapier

In de periode 1724-1739 organiseerde
stadssecretaris Peter Walbeeck negen keer een
stadsloterij. Behalve in Culemborg werden de loten
in alle ‘voornaemste’ Nederlandse steden verkocht.
De vierde loterij was onderverdeeld in drie klassen.
In totaal waren er 15.000 loten. In de prijzenpot zat
ƒ124.000,-. Een lot van de 2e klasse kostte ƒ3,- en
gaf kans op een prijs van ƒ8,- tot de hoofdprijs van
ƒ2500,-.
Dit is de uitslag van de trekking op 6 januari 1738 van
de prijswinnende loten van de 2e klasse van de vierde
Culemborgse loterij. Bijzonder aan deze trekkingslijst
zijn de veelal humoristische namen die de lotenkopers
hebben. Bijvoorbeeld in de eerste rij lot nummer
14504 ‘kip ik heb je’. Blijkbaar wilde men anoniem
blijven en het zorgde voor vermaak tijdens de trekking.
Deze trekkingslijst kreeg vanwege het fragiele papier
een conserverende behandeling: het lompenpapier
werd aangevezeld. Hierbij worden ontbrekende delen
aangevuld met papierpulp en krijgt het geheel een
versterkende laag van dun Japans papier.
Het is niet duidelijk waarom deze lijst in het
weeshuisarchief bewaard is gebleven. Was een van de
bestuurders van het weeshuis betrokken bij de loterij?
Bekijk meer

Koopmansgildeboek / ‘Het boek van Sinterklaas’ 1750-1790
Perkamenten band met schildering op voor- en achterzijde, boekblok van lompenpapier

Dit achttiende-eeuwse gildeboek is misschien
beter bekend als ‘het boek van Sinterklaas’. Oudere
Culemborgers herinneren zich hoe Sinterklaas tot 1978
dit ‘S: Nicolaas of Coopmansgildeboek’ bij zich droeg
bij zijn jaarlijks bezoek aan de stad.
Bijzonder is de schildering van de Goedheiligman op de
voorzijde, gemaakt door de plaatselijke schilder Jacob
van Heumen. De schildering verwijst naar de legende
waarin Sint Nicolaas drie kinderen tot leven wekt nadat
ze door een herbergier vermoord, geslacht, gezouten en
ingekuipt waren. Hierdoor werd de bisschop gezien als
kindervriend. Op de achterzijde is het stadswapen in kleur
afgebeeld.
Maar Sint Nicolaas is ook de beschermheilige van onder
meer kooplieden. In die hoedanigheid staat hij op dit
gildeboek. In het boek zelf zijn jaarrekeningen te vinden
over de periode 1750-1790 en een afschrift van de
gildebrief met reglement uit 1747.
In de raamvitrine in de spinzaal ligt een zilveren lijkkleed
versiering van het Koopmansgilde in de vorm van een
Sinterklaas met aan zijn voeten een kuip met drie kinderen.
Bekijk meer

Brief van schippers voor verbreding en verdieping van de haven
circa 1789
Lompenpapier met oude reparatie en lakzegel

Vierentwintig schippers, varende op de Lek,
vragen in deze brief van rond 1789 om verbreding
en verdieping van de Culemborgse haven en om
een kade. Van hen hebben eenentwintig zelf de
brief ondertekend. Aan de linkerzijde zijn drie
tekens aangebracht met namen van schippers die
waarschijnlijk niet konden schrijven.
De Culemborgse haven was al vaker uitgegraven maar
verzandde steeds weer. Een verdieping en verbreding
met 3 tot 4 roeden is nodig, zeggen de schippers
in de brief. Dat is omgerekend 11 tot 15 meter. De
schippers besluiten de brief met de mededeling dat zij
willen bijdragen in de kosten, maar alleen als andere
schippers dat dan ook moeten.
Bijzonder is dat de envelop waarin deze brief is
verstuurd ook bewaard is gebleven. Op de achterzijde
heeft burgemeester Renaud geschreven: ‘de heer
borgerm. Van Hees word verzogt inliggende te
verzenden deze bij d’ andere papieren deze zaak
betreffend’.
Bekijk meer

Tekening van Culemborgse haven 1789
Lompenpapier met ingekleurde tekening

De brief van de schippers met het verzoek de haven
te verbreden en te verdiepen heeft effect. Het
stadsbestuur geeft aan werkmeester J. van Soelen
opdracht voor een rapport voor verdieping en
verbreding van de haven. 18 november 1789 was dat
gereed. De totale kosten berekende Van Soelen op
ƒ5400,-. Deze kaart hoort bij dat rapport. De haven is
daarna inderdaad aangepast.
Legenda:
A
B
C
D
E
F
G
H

De Hoogen Veerweg
Lagen Veerweg
Tegenwoordige Haven
Project verbreding
Grond van ’t kleijne Weerdje
Nieuw te leggen kade
Hoge Lekkendijk
Plaats der Gewezene Scheeps Timmerwerf

Bekijk meer

‘Paspoort’ 1803
Lompenpapier met lakzegel van Culemborg

Met dit document verzocht de magistraat van
Culemborg aan iedereen om ‘Guerardus de Wild, de
welke voornemens door ’t Cleefsland te reizen, vrij en
onverhindert te laaten passeren en repasseren’.
Het document is een voorloper van ons huidige paspoort,
dat nog steeds door gemeenten wordt afgegeven.
Voor 1813 had je geen reisdocument nodig als je naar
het buitenland wilde. Het kon wel handig zijn om een
aanbevelingsbrief van je stadsbestuur mee te nemen,
zoals Gerardus de Wild deed toen hij in 1803 voor zaken
naar Kleef (Duitsland) ging.
Met de paspoortwet van 1813, ingevoerd door het Franse
bestuur, veranderde dit. Sindsdien heb je een paspoort
nodig om naar het buitenland te gaan. In de Franse tijd
was dit één vel papier met onder meer vermelding (in
het Frans) van lengte, kleur ogen en kleur haar. Vanaf de
Eerste Wereldoorlog werden pas strikte grenscontroles
ingevoerd.
Bekijk meer

Bundel met ingekomen brieven voor de burgemeesters 1816
Lompenpapier in een omslag met gemarmerd papier en linnen

In deze bundel worden brieven bewaard die in 1816
door de burgemeesters ontvangen werden. In totaal
zijn het 118 stukken. Ze zijn doorlopend genummerd
en chronologisch geordend. Volgens het opschrift
van de bundel zijn dit de ‘Inkomende missives enz.
behorende tot de Notulen van de Ed. Achtb. Heeren
Burgemeesteren der Stad Culemborg, 1816’. De
notulen zelf zijn helaas niet bewaard gebleven, wel de
notulen van het stadsbestuur over 1816.
We weten dat in 1816 in totaal 587 brieven aan de
burgemeesters gestuurd zijn. In een zogenaamd ‘journal’
werd van elk binnengekomen stuk genoteerd de
datum van ontvangst, afzender, het onderwerp en het
besluit of antwoord dat verstuurd werd. Ook kreeg elk
binnengekomen stuk een nummer. In deze bundel is dus
maar een deel daarvan te vinden. Op veel stukken is er in
potlood bij geschreven waar het over gaat, zoals militie,
Latijnse school, geleverd zout en jenever.
Aan het begin van negentiende eeuw bestond het
Culemborgse stadsbestuur uit negen raadsleden. Hieruit
werden twee ‘burgemeesteren’ en een secretaris gekozen.
Zij bleven deel uitmaken van de raad. Pas met de
gemeentewet van 1851 veranderde dit. De burgemeester
wordt sindsdien door de Kroon benoemd en is voorzitter
van het college van burgemeester en wethouders.
Bekijk meer

Lijst met ingemetselde voorwerpen in de Oud-Katholieke Kerk
en kaartje met munten 1836
Lompenpapier en munten

In 1836 werd er een nieuwe kerk gebouwd in
Culemborg: de Oud-Katholieke Kerk aan de
Varkensmarkt. Een bouwoffer, in de vorm van
ingemetselde voorwerpen, moest het ‘huis’ en de
‘bewoners’ beschermen tegen onheil.
Deze lijst toont welke voorwerpen er achter de
gedenksteen van de Oud-Katholieke Kerk werden
geplaatst, in totaal negen stuks. Gek genoeg wordt
een aantal van deze voorwerpen in het archief
bewaard, waaronder de als nummer 3 genoemde
‘witte kaart waarop vijf muntstukken: Een Gulden –
een stuk van 25 centen – Een van 10 centen – Een van
vijf centen – Een cent – En een halve cent – van de
regerenden Vorst’. Het moet haast wel om een kopie
gaan.
De Culemborgse Oud-Katholieke Kerk was sinds de
Reformatie de eerste katholieke kerk in Nederland
die gebouwd mocht worden met een voorgevel
aan de straatkant. Twee eeuwen lang waren de
parochianen in een schuilkerk bij elkaar gekomen.
De schuilkerk werd afgebroken en totdat de nieuwe
kerk af was, werd de dienst gehouden in de grote of
spinzaal van het Elisabeth Weeshuis.
Bekijk meer van de lijst

Bekijk meer munten

Programma van plaatsing gedenksteen in nieuwe
Oud-Katholieke Kerk en katern met liedtekst 1836
Lompenpapier

Het programma van de feestelijke plaatsing van de
gedenksteen in de nieuwe Oud-Katholieke Kerk op
8 maart 1836 is bewaard gebleven. Dit moet wel een
kopie zijn, want als het goed is, is er een programma
ingemetseld achter de gedenksteen als bouwoffer bij
de bouw van de nieuwe kerk.
Met behulp van het programma kunnen we de ceremonie
reconstrueren. Zo blijkt dat het eerste couplet werd
gezongen tijdens de laatste dienst in de oude kerk op 17
februari 1836 en het tweede toen de gedenksteen naar
de nieuwe kerk gedragen werd. Het derde couplet werd
gezongen nadat de steen was ingemetseld door pastoor
F. J. van Everdingen.
Elk couplet was geschreven op een papier van een van
de nationale kleuren: rood, wit en blauw. De drie couplet
teksten werden gezamenlijk achter de gedenksteen
ingemetseld. Alleen de kopie van couplet 3 met
notenschrift op blauw papier is in het archief bewaard
gebleven in een katern met feestelijk omslag.
Bekijk het programma

Bekijk de liedtekst

Technische tekening van tramroute Tiel-Buren-Culemborg 1904
Blauwdruk op papier

Met een totale lengte van 36,5 meter is dit, zover
bekend, het langste archiefstuk uit de collectie van
het Regionaal Archief Rivierenland.
De tekening toont het tracé van de stoomtram TielBuren-Culemborg in schaal 1:1000. In schaal 1:100 zijn
de dwarsprofielen weergegeven. Door het gebruik
van cyanidezouten voor het reproduceren ontstond de
typische blauwe kleur. Vandaar dat dit soort tekeningen
blauwdrukken genoemd worden.
Voor de aanleg van de lijn en uitwerking van de
plannen was het Rotterdamse ingenieursbureau Schotel
ingeschakeld. De zogenaamde TBC-lijn voerde vanaf
station Tiel via Drumpt, Zoelen, de Avezathen, Buren,
Zoelmond, Beusichem naar Culemborg en opende in
1906. Na een succesvol begin liep het aantal passagiers
terug. Men vond het te duur. Door de mobilisatie van
werknemers wegens de Eerste Wereldoorlog moest de
dienstregeling beperkt worden en daalden de inkomsten
nog verder. Al twaalf jaar na de opening, in 1918, werd
de lijn opgeheven. Met het ijzer van de rails werden de
schuldeisers betaald.
Bekijk meer

Opsporingsaffiche in verband met de Culemborgse Moordzaak 1923
Verzuurd papier met vocht- en roestschade

In 1923 werd Culemborg opgeschrikt door een
brute roofmoord. Met dit affiche probeerde de
Culemborgse politie in 1924 de afzenders te
achterhalen van twee brieven die men ontving
naar aanleiding van de roofmoord op broer en zus
Van der Wiggen op 23 december 1923. Een forse
beloning van ƒ500,- werd uitgeloofd voor de
gouden tip.
De brief aan de linkerzijde is de dag na de moord,
24-12-1923, in Culemborg gepost en is in correct
Nederlands geschreven. Dit in tegenstelling tot de
brief aan de rechterzijde die een poststempel heeft van
25-03-1924 van het station te Utrecht. Ook qua inhoud
verschillen de brieven nogal: De brief links geeft een
tip, de brief rechts bevat een doodsbedreiging aan de
politie:
‘Als jullie je onderzoek niet een beetje staak konden er
wel eens slagtoffers onder jullie vallen zoogenaamt een
plotselingen dood...’
Hoe langer de zaak duurde hoe meer geruchten
er de ronde deden. Verschillende mensen werden
opgepakt en moesten weer vrijgelaten worden. De
landelijke pers volgde de zaak op de voet. Er was
ook wantrouwen tussen justitie, politie en politiek. De
spanning in Culemborg liep hoog op. De moord is
nooit opgelost...
Bekijk meer

Proces-verbaal over Culemborgse Moordzaak 1923
Linnen band met doorslagpapieren

Deze band bevat kopieën van de processen-verbaal
van 5 februari 1923 tot 5 maart 1924. Veel pagina’s
gaan over de geruchtmakende moord op 23 december
1923 op broer en zus Toon en Gerrigje van der Wiggen
in hun boerderij aan de Achterweg.
Talloze mensen werden verhoord. Bij een proces-verbaal
is ook een situatieschets gemaakt door een politieinspecteur. Het is het zicht op het plaats delict vanuit
de overzijde van de Lek. Op de pagina erna wordt de
tekening nader uitgelegd.
‘X Is de plaats waar de boerderij is gelegen waar
het misdrijf heeft plaats gehad. P Is de plaats waar
Middelkoop en H.J. van Rossum heeft gestaan. De Pijl
wijst de plaats aan in welke richting Middelkoop gewezen
heeft.’
Deze roofmoord stond landelijke bekend als ‘de
Culemborgse moordzaak’. Het hield de gemoederen
in Culemborg jarenlang bezig. Niet alleen vanwege
de misdaad zelf maar ook vanwege allerlei verdacht
makingen. Uiteindelijk werd de moord nooit opgelost.
Bekijk meer

Kindertekeningen over Jan van Riebeeck 1952
Diverse technieken op papier

De meeste archiefstukken zijn documenten en
dossiers gemaakt door volwassenen. Er zijn bij een
archiefdienst meestal nauwelijks archiefstukken
van kinderen te vinden. Daarom is het bijzonder
dat 65 kleurige tekeningen bewaard zijn gebleven
die Culemborgse leerlingen maakten voor een
tekenwedstrijd in 1952. De kleuren zijn nog steeds
helder en de tekeningen zijn in goede staat. De
opdracht was om een tekening te maken die
over de bekende Culemborger Jan van Riebeeck
ging. Velen tekenden zijn schip ‘De Dromedaris’,
waarmee Van Riebeeck in 1652 naar Zuid-Afrika
voer.
De tekenwedstrijd was een van de vele activiteiten
die in Culemborg en in Zuid-Afrika in 1952 werden
gehouden om te herdenken dat Jan van Riebeeck
300 jaar eerder de handelspost Kaap de Goede
Hoop stichtte. Zowel kleuters als middelbare
scholieren deden mee. Er waren 10 categorieën. In de
Culemborgsche Courant van 25 juli 1952 is te lezen
dat tijdens een feestelijke zaterdagmiddag in de
raadskelder van het stadhuis circa 60 kinderen in de
prijzen vielen.
Bij de festiviteiten had men alleen oog voor
de positieve kanten van de stichting van een
verversingstation in Zuid-Afrika door Van Riebeeck.
Nu weten we dat de kolonisatie van de Kaap voor de
oorspronkelijke bewoners zeer negatieve gevolgen
heeft gehad.
Bekijk meer

Oorkonde van de Jan van Riebeeckgroepen van de Nederlandsche
Padvinders (NPV) 1952
Bewerkt leer met chemische en gebruiksschade

Tijdens de Jan van Riebeeckfeesten in 1952 gaven 300
padvinders uit Amsterdam, Beekbergen, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht en Zutphen op zaterdagavond
24 mei een demonstratie van hun kunnen op het
Culemborgse marktplein. De padvindersgroepen
uit deze plaatsen droegen de naam van Jan van
Riebeeck, net als de Culemborgse padvindersgroep.
De avond werd afgesloten met een taptoe en de over
handiging van deze enorme lederen oorkonde aan het
gemeentebestuur.
Bijzonder is dat deze oorkonde van leer is en verfraaid
met kralen en tekeningen van schepen. Leer is
gemakkelijk te bewerken maar ook gevoelig voor schade.
De leervezels zijn deels uitgedroogd en gebroken.
De oorkonde werd opgerold in het archief bewaard.
Voor deze tentoonstelling is hij gestrekt en werd de
tekst zichtbaar. Zo zal de oorkonde voortaan ook
bewaard blijven in het depot van het Regionaal Archief
Rivierenland.
Het opschrift onder het familiewapen van Van Riebeeck
luidt ‘Ons Bou ’n Nasie’ (Wij bouwen een natie) en verwijst
ernaar dat in 1952 werd herdacht dat Jan van Riebeeck
300 jaar eerder, in 1652, een nederzetting stichtte in ZuidAfrika: Kaap de Goede Hoop.
De desastreuze gevolgen van de komst van de Neder
landse VOC-kolonisten voor de oorspronkelijke bewoners
van Zuid-Afrika werden toen nog niet onderkend.
Bekijk meer

Nieuwe stadsrechten 2018
Papier

Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van
Culemborg heeft de kinderraad nagedacht over
hoe hedendaagse stadsrechten voor kinderen in de
stad er uit zouden kunnen zien. De kinderen lieten
zich inspireren door de stadsrechten uit 1318 en hun
eigen leefwereld. Dit resulteerde in acht stadsrechten
die in dit schitterende handgemaakt document zijn
opgenomen.
Bij de opening van deze tentoonstelling werd het
document bezegeld door burgemeester Gerdo van
Grootheest en kinderburgemeester Camille Stinkens.
Na afloop zal het worden opgenomen in de collectie
van het Regionaal Archief Rivierenland.
De Culemborgse kinderraad 2018/2019 bestaat uit
Feline de Lorijn, Kaoutar el Bouchhatie, Merijn Bogerd,
Floris Ram, Floris de Waal, Camille Stinkens (kinder
burgemeester), Toon Franssen, Sascha van Lubeck, Anna
Lammertink, Mees Bogerd, Bram van Amelsfort, Ruben
van Doorn en Joelle Kersloot.

