Jaarverslag over 2020
van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Leden en vergaderingen
Het ledental van de
vereniging nam gedurende in
het verslagjaar gestaag toe.
Het bedroeg 475 op 1 januari
2021 (inclusief betalende
partnerleden). Dat
betekende een toename met
vijftien leden.
Vanwege de bijzonder
omstandigheden kon dit jaar
slechts één ledenvergadering
worden gehouden. Deze
vond plaats op dinsdag 13
oktober in het
Betuwerestaurant. Daardoor was de Oudheidkamer de laatste organisatie die van deze
accommodatie gebruik kon maken.
Bestuur
In de zomer van 2020 gaf Toine Bäcker aan zijn bestuursactiviteiten te willen beëindigen. Het
bestuur bestond sindsdien uit zes leden.
Het bestuur vergaderde in 2020 uiteraard minder dan in het geplande tempo van
eenmaal per drie weken. Er vonden in totaal zeven fysieke vergaderingen plaats. Verder was
er uiteraard veel overleg via e-mail en telefoon. Digitale bestuursvergaderingen vonden niet
plaats.
Met de gemeente Tiel vond er op meerdere tijden overleg plaats. Daarbij waren van
gemeentewege burgemeester J. Beenakker, wethouder F. Groen en meerdere ambtenaren
betrokken.
Met de Bibliotheek Rivierenland werd meermalen over de cursus Tielologie
gesproken. Leden van de Oudheidkamer konden met korting deelnemen aan de in maart
gestarte cursus. Na één bijeenkomst moest de cursus echter worden afgebroken. Overleg in
het najaar leidde tot uitstel naar ten vroegste oktober 2021.
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Het bestuur bleef nauw betrokken bij de actie voor het behoud van de
stadsbeiaardier. Dat mondde uit in plannen voor het opzetten van een nieuwe
carillonstichting.
De Oudheidkamer nam deel aan het periodiek overleg van regionale historische
verenigingen en het Regionaal Archief Rivierenland. Dit overleg vond in 2020 meestentijds
digitaal plaats.
Jaarprogramma

Op zaterdag 3 januari vond in het Regionaal Archief de nieuwjaarsreceptie plaats. Daarbij
kon de voorzitter aan het bestuur van de Vrienden van het RAR een cheque overhandigen
met de opbrengst van de boeken uit de nalatenschap van Huub van Heiningen. Tevens was
er een boekenmarkt en een overzicht van activiteiten in 2019.
De programmacommissie organiseerde in 2020 vijf lezingen. Na de ledenvergadering
van 13 oktober werd een film met een interview met Gradus van Wel getoond.
Excursies
Geplande excursies konden in 2020 niet plaats vinden.
Publicaties
In 2020 verschenen drie nummers van het verenigingstijdschrift De Nieuwe Kroniek. Met
name het eerste nummer van de jaargang was heel bijzonder. Het had de vorm van een klein
boek met artikelen over de Tweede Wereldoorlog. Het boekje telde 128 pagina’s.
Onder redactie van Marjon de Lange en Martin van der Mark verscheen dit jaar drie
maal een digitale Nieuwsbrief. Dick Buijs verzorgde de opmaak.
Nieuwe boeken werden door de Oudheidkamer niet uitgegeven. Wel kwam er een
herdruk van deel 6 van het Biografisch Woordenboek van Tiel.
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Zoals sinds 2011 telkenjare het geval leverde de Oudheidkamer een bijdrage aan de
bundel Terugblik van de Stichting Tabula Batavorum. Het ging om een groot
dagboekfragment uit 1944 en een korte biografie van de Tielse NSB-burgemeester Lodewijk
Beekman.
Erfgoed
Dankzij de inzet van Waardevol Tiel kon
op zaterdag 8 februari een groot
erfgoedsymposium plaats vinden in
gebouw Bellevue. Onder supervisie van
mevr. Josan Meijers werden meerdere
inleidingen gehouden. Daarbij en
daarna vonden discussieronden plaats,
met name met vertegenwoordigers van
de gemeente Tiel.
Door een probleem ten aanzien
van de herkomst moest de
Oudheidkamer op 8 december afstand doen van een fraai in 1963 gekocht Meissenbord uit
het servies van stadhouder Willem V.
Ondersteuningen
Op vrijdag 11
september konden
de door Sharon
Manassen
gerestaureerde
rimoniem (zilveren
siertorens) worden
herplaatst in de
collectie joods
erfgoed van het
Flipje- en
Streekmuseum. De
restauratie werd
mede door een flinke bijdrage van de Oudheidkamer mogelijk gemaakt.
De Stichting Betuws Oorlogsverleden kreeg een subsidie van € 1000. Daardoor
konden ongeveer twintig gastlessen plaats vinden op basisscholen in de regio. Voorts
kon van maart tot oktober een tijdelijk oorlogsmuseum in Opheusden geopend zijn.
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Op 10 april kon een
herdenkingsbord voor drie
verzetsstrijders bij de Kleine
Willemswaard worden geplaatst, dat
door de Oudheidkamer was
vervaardigd en gefinancierd.
Op zaterdag 25 januari werd in
Ommeren het boek over Johannes van
Zanten gepresenteerd door de
Historische Kring Kesteren en
Omstreken. Voor het door de
Oudheidkamer beschikbaar gestelde bedrag ontving de Oudheidkamer dertig
exemplaren ten behoeve van het Tielse basisonderwijs.
Op zondag 13 september werd
aan het Kalverbos symbolisch het
eerste bord onthuld van de nieuwe
monumentenborden van de ANWB.
De Oudheidkamer was hiervoor met
de ANWB en de Gemeente Tiel
verantwoordelijk.

In het najaar werd in de nieuwe
vlindertuin bij het Zindergebouw een
groot stuk stadsmuur geplaatst dat
was gevonden bij de bouw van de
parkeergarage aldaar.
De Oudheidkamer droeg bij aan het
maken van de
filmproductie
Betuwe44.
Er werd
financieel en actief meegewerkt en gedacht om de beiaard in de
toren van de Sint-Maartenskerk te behouden en te laten bespelen.
De Oudheidkamer verstrekte een financiële bijdrage voor de
publicatie van het Boek van Gellicum van de hand van Paul van
Mook.
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Open Monumentendag
Net als eerder jaren werkten meerdere organisaties (Oudheidkamer, Waardevol Tiel, RAR,
Volksuniversiteit, FEST, Stadsherstel en Ter Navolging) mee aan de opzet van een Open
Monumentendag op zondag 13 september 2020. Door de geldende beperkingen konden
geen monumenten worden opengesteld. Wel werden voor kleine groepen geïnteresseerden
wandelingen met verschillende thema’s gehouden.
Prijzen
De OKT-prijzen voor de beste profielwerkstukken voor VWO en HAVO op RSG
Lingecollege gingen naar Lily Keller (VWO) en Lisa Rovers (HAVO). Een tot tweemaal toe
geplande presentatie voor de leden van de Oudheidkamer kon helaas niet plaats vinden.
Van der Capellenlezing
De vijfde Van der Capellenlezing moest worden uitgesteld tot 2021.
Werkgroepen
De Archeologische Werkgroep BATO
kreeg op 28 september uitgebreid aandacht
op TV Gelderland. Met name de Romeinse
vondsten op Medel waren thema.

Emile Smit
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