
Jaarverslag over 2018 
van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken 

Leden en vergaderingen 

Het ledental van de vereniging bleef exact gelijk 

in het verslagjaar en bedroeg 460 op 31 december 2018 

(inclusief betalende partnerleden). De vereniging hield 

twee ledenvergaderingen, op donderdag 19 april en 

dinsdag 13 november. 

Om te voldoen aan de eisen van de nieuwe AVG 

is een beleidsdocument opgesteld en gepubliceerd. 

Tevens werden met Drukkerij Emjee afspraken vastgelegd over gebruik van de ledenlijsten 

van de OKT voor verzending van verenigingspublicaties. 

Na de ledenvergadering van 13 november 

ontving de vereniging een aantal grote koperen 

kunstwerken van de Tielse kunstenaar Lex Ernste. Een 

deel hiervan zal in het stadhuis een plaats krijgen. De 

platen werden aangeboden door mevrouw Pluim. 

Op 5 juli 2018 overleed de Tielse historicus 

Huub van Heiningen, drager van de erepenning van de 

OKT. Uit zijn nalatenschap ontving de vereniging een 

groot aantal bijzondere boeken. 

Bestuur 

In de ledenvergadering van 19 april 2018 

werd mevrouw M.M. Kragten-Van der Mark 

gekozen als bestuurslid. Daarmee bereikte het 

bestuur weer het voorgeschreven oneven aantal 

leden. 

De secretaris maakte op verzoek van het 

bestuur een rooster van aftreden. Conform dit 

rooster werden op 19 april de heer M. van der 

Mark als voorzitter en de heer P. van der Ven als 

bestuurslid herkozen. 

Ledenvergadering op 19 april 2018

Aanbieding kunstwerken van Lex Ernste 

Het bestuur van de OKT
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Het lukte dit jaar om een geschikte 

vergaderruimte te vinden voor 

bestuursvergaderingen en kleine bijeenkomsten 

met werkgroepen. Dankzij de gastvrijheid van 

mevrouw Nette Diepeveen heeft de vereniging in 

haar woonhuis een fraaie bestuurskamer ter 

beschikking en kunnen bijeenkomsten worden 

gehouden in de benedenruimte. Het bestuur 

vergaderde op 1 oktober voor het eerst in de 

nieuwe vergaderkamer. 

Het bestuur had dit jaar diverse besprekingen met andere instanties binnen Tiel 

(Gemeente, museumdirectie en Regionaal Archief) alsmede met de besturen van de 

Historische Kring Kesteren en Omstreken en het Baron van Brakelmuseum in Ommeren. Met 

gemeente en ANWB vond overleg plaats over de aanpassing van de toelichtende bordjes op 

historische panden. 

Beleid 

Op 22 januari 2018 hield het bestuur een brainstormsessie om de beleidszaken voor 

de toekomst van de vereniging te bespreken. Deze uitgangspunten werden door de 

voorzitter gepresenteerd aan de leden in de ledenvergadering van 19 april.  

Jaarprogramma 

De programmacommissie organiseerde in 2018 acht lezingen, een Betuwse maaltijd 

en een nieuwjaarsreceptie voor de leden. 

Excursies 

Traditioneel vonden er weer twee excursies 

plaats. De grote excursie voerde op 12 mei naar Kleef. 

De kleine excursie op zaterdag 29 september had 

Thedingsweert als doel.  

Publicaties 

De vereniging gaf dit jaar zelf geen boeken uit. Wel werd een ruime subsidie verleend 

voor het boek van Jan Vermeulen ‘Plotseling was het oorlog’ over het neerstorten van een 

Duits vliegtuig in Kapel-Avezaath op 10 mei 1940. Voor een publicatie over de historie van 

het Tielse inloophuis werd een auteursvergoeding betaald. 

In 2018 verschenen drie nummers van het verenigingstijdschrift De Nieuwe Kroniek. 

Ingebruikname van de nieuwe bestuurskamer 

Excursie naar Kleef
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Er werden voorbereidingen getroffen voor het publiceren van een (digitale) 

Nieuwsbrief. Deze verscheen echter pas in 2019. 

Er vond overleg plaats over een integratie tussen de websites van de Oudheidkamer 

en De Tielenaar. Dat leidde wel tot samenwerking, maar niet tot samengaan.  

Ondersteuningen 
De Oudheidkamer heeft in het najaar de door de Volksuniversiteit West Betuwe 

georganiseerde cursus Tielologie financieel ondersteund, door deze gratis aan te bieden aan 

nieuwe en bestaande leden. Een twintigtal leden heeft gebruik gemaakt van dit aanbod. 
De tentoonstelling en het jubileumconcert 

van KTVM op 5 mei in de st Maartenskerk is mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van de OKT. 

De aanschaf door het streekmuseum van 

een pentekening van J.W. Pieneman van generaal 

Chassé was mede mogelijk door ondersteuning 

van de OKT. 

Open Monumentendag 

Op initiatief van de Oudheidkamer werkten meerdere organisaties 

(Waardevol Tiel, Binnenstadsvereniging, RAR, Volksuniversiteit, FEST, Stadsherstel 

en Ter Navolging) en particulieren mee aan de opzet van een Open Monumentendag 

op zondag 9 september 2018. Op die dag waren 21 monumenten toegankelijk. Er 

werden ca. 2000 bezoeken gebracht. 

Dag van de Ouderen 

Op de Dag van de Ouderen op 29 september 2018 werd de vereniging in Restaurant 

De Betuwe voorgesteld aan de aanwezigen en vervolgens werden beelden van Oud Tiel 

vertoond. 

Prijzen 

Dit jaar ging de erfgoedprijs naar de Stichting Ter Navolging. Deze stichting beheert 

zowel de historische begraafplaats Ter Navolging aan de Lingedijk als de Israëlitische 

begraafplaats aan de Voor de Kijkuit. De prijs kon worden overhandigd 

tijdens een door de betreffende stichting georganiseerd symposium op 

donderdag 6 september. 

Op de ledenvergadering van 19 april 2018 werden voor het eerst 

de OKT-prijzen uitgereikt voor de beste profielwerkstukken voor VWO en 

HAVO op RSG Lingecollege. De prijzen gingen naar Luuk Barbian (VWO) en 

Melissa van Gompel (HAVO). Contact met de school om ook voor MAVO 

een dergelijke prijs beschikbaar te stellen leverden geen resultaat op. 

De erepenning van de vereniging werd dit jaar uitgereikt aan Bert Leenders. 

Het jubileumconcert van KTSM 

De erepenning voor 
Bert Leenders
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Van der Capellenlezing 

Op 2 november 2018 vond in de raadzaal de 

derde versie van deze lezing plaats. Publiciste Nelleke 

Noordervliet sprak over het thema Met spuug en 
plakband; democratie in onderhoud. In het 

voorprogramma hield Nikki Kroeze, vertegenwoordiger 

van het Model European Parliament een inleiding over 

het thema Hoe democratisch is onze democratie? De 

introductiefilm voor de middag werd vervaardigd door 

Jan Bouwhuis. 

Werkgroepen 

Er is overwogen om in plaats van het werken in werkgroepen meer projectmatig aan 

te gang te gaan. Binnen de werkgroepen was hiervoor echter geen animo. Wel kunnen 

werkgroepen bij specifieke activiteiten een beroep doen op anderen om die activiteiten 

beter te kunnen organiseren.  

Elke werkgroep heeft een bestuurslid toegewezen gekregen voor de betere 

communicatie met het bestuur. De financiën van de 

werkgroepen lopen in de toekomst via de 

penningmeester van de OKT. 

Op 9 oktober vond een bespreking met de 

diverse werkgroepen plaats en op 19 december was 

er een vrijwilligersbuffet. 

De Historische Werkgroep Tiel startte dit jaar 

met een project straatnaamgeving. Het is de 

bedoeling om alle namen van straten in de huidige 

gemeente Tiel op de website vast te leggen met een 

verklaring en de historie van de naam. 

De Archeologische Werkgroep BATO betrok in 

het najaar een nieuw depot. Dit werd naar de eisen 

van de tijd ingericht. Het nieuwe depot werd op 15 

december officieel geopend door wethouder M. 

Groen. BATO liet voorts vondsten uit de omgeving van 

Rijswijk determineren.  

Emile Smit 

Nelleke Noordervliet

De verhuizing van BATO

CJKMBHF�����KBBSWFSTMBH�����


