Jaarverslag over 2017
van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Ledental en vergaderingen
Het ledental van de vereniging steeg licht in het verslagjaar en bedroeg 460 op 31
december 2017 (inclusief betalende partnerleden). De vereniging hield twee ledenvergaderingen,
op dinsdag 11 april en dinsdag 14 november.

Bestuur
Op de ledenvergadering van 11 april waren de heer M.A. Menalda (voorziJer) en mevrouw
A. Niemantsverdriet (bestuurslid) aLredend en niet herkiesbaar. De heren J.C. Oosterman en
P.R.M. van der Ven werden als nieuwe bestuursleden gekozen. Door herverkaveling van funcSes
werden de taken als volgt: M.J. van der Mark voorziJer, P.R.M. van der Ven vicevoorziJer,
E.J.Th.A.M.A. Smit secretaris, J.C. Oosterman penningmeester.
Tot groot leedwezen van bestuur en leden overleed bestuurslid W. Aalders op 21 april 2017
Op de ledenvergadering van 14 november werd mevrouw M.A.M. van den Meijdenberg
gekozen als gewoon bestuurslid.

Beleid
In de ledenvergadering van 11 april presenteerde het bestuur het Werkplan 24 – zo
genoemd naar het 24e lustrum in 2021 –. De nadruk ligt in dit plan sterk op de banden met het
onderwijs en het voornemen om via sponsoring van de prijs voor het beste proﬁelwerkstuk de
jongeren van bestaan en acSviteiten van de OKT op de hoogte te brengen. Daarnaast komen ook
andere vormen van publicitaire acSviteit aan de orde (website, folder, benadering nieuwe
inwoners). In dat kader kon al met de Gemeente Tiel worden afgesproken, dat een folder van de
OKT bij de informaSe voor nieuwe inwoners zal worden gevoegd. TensloJe zijn ook de goede
contacten met andere verenigingen en organisaSes in Tiel die gelijksoorSge doelen nastreven van
groot belang.
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Jaarprogramma
De programmacommissie organiseerde in 2017 acht lezingen, een ﬁlm, een Betuwe
maalSjd en een nieuwjaarsrecepSe voor de leden. Met ingang van het seizoen 2017-2018 werd het
tradiSonele landenthema losgelaten en werden de lezingen meer op lokale en regionale thema’s
gericht. Daarover is intussen ook contact met zusterverenigingen in de regio.
De heer F.R. Kat nam afscheid als voorziJer van de programmacommissie, maar bleef als lid
wel acSef.

Excursies
TradiSoneel vonden er weer twee excursies plaats. De grote excursie voerde op 22 april
naar Naarden. De kleine excursie op zaterdag 23 september had het Dakpannenmuseum in Alem
als doel. Met name het enthousiasme van de rondleider daar droeg bij aan een geslaagde dag

PublicaSes
In 2017 verschenen twee nummers van het verenigingsSjdschriL De Nieuwe Kroniek. Het
derde nummer kwam te vervallen, maar in plaats daarvan vervaardigde de redacSe van De Nieuwe
Kroniek een groot boek over het nieuwe cultuurcentrum op het Bleekveld. Onder de Stel
Zinderend Bleekveld verscheen dit boek op 26 oktober 2017. Het kon die dag bij de opening van
het cultuurcentrum aangeboden worden aan HKH Prinses Beatrix.

Erfgoed
De Erfgoedcommissie hield door gebrek aan leden dit jaar de facto op te bestaan. Wel kon
deze commissie als laatste daad nog een groot project tot stand brengen. Op zaterdag 7 oktober
vond in de bovenzaal van Restaurant De Drie Zussen een groot erfgoedsymposium plaats. Sprekers
daar waren: Yvonne Jakobs, oud-voorziJer Historisch Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden,
Culemborg, Karel Loeﬀ, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut, JeJe Janssen, adviseur
Erfgoed & IdenSteit, Erfgoed Gelderland, René Sueters, wethouder van de Gemeente Zutphen en
Hendrik Haaiens, ambtenaar van de Gemeente Zutphen. Het symposium werd door ongeveer
veerSg personen bijgewoond. Het ligt in de bedoeling om het tweejaarlijks te herhalen.
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Erfgoedprijs
Het bestuur heeL besloten jaarlijks de erfgoedprijs toe te kennen. Dit jaar ging deze naar
mevrouw NeJe Diepeveen. Zij bewoont sinds 1979 het pand Kerkstraat 32 en heeL dit grondig
laten restaureren. De archeologische werkgroep BATO kon daarbij tal van historische voorwerpen
veilig stellen en onderzoek doen naar de historie van het huis. Ook werd door Huub van Heiningen
een door de eigenaresse betaald boek over de historie van het pand vervaardigd.
Van der Capellenlezing
In 2016 werd op iniSaSef van bestuurslid W. Aalders voor het eerst een presSgieuze lezing
aangeboden in het kader van de herinnering aan de grote Tielenaar, grondlegger van de
Nederlandse democraSe, Joan Derk van der Capellen tot den Poll. Op 3 november 2017 vond in de
raadzaal de tweede versie van deze lezing plaats. Prof. Dr. Paul Schnabel, socioloog en lid van de
Eerste Kamer sprak over het thema Van tradi5oneel progressief naar modern conserva5ef. In het
voorprogramma maakte de inleiding van Teun Stoetman, vertegenwoordiger van het Model
European Parliament over het thema Moderne democra5e zoekt kri5sche jongeren zonder
nieuwsbubbel grote indruk. De introducSeﬁlm voor de middag werd vervaardigd door Jan
Bouwhuis.
Archeologie
De meest opmerkelijke acSviteiten vonden plaats op het industrieterrein Medel-2.
Medewerkers van BATO werden nauw betrokken bij het onderzoek, dat onder auspiciën stond van
ADC-ArcheoProjecten. Vrijwilligers die nog geen OKT-lid waren, kregen voor die gelegenheid een
graSs jaarlidmaatschap aangeboden. Er waren opmerkelijke vondsten zoals een kalkstenen beeld
van Jupiter, een grafsteen met inscripSe, een mantelspeld met aleelding van een centaur en een
met bladmoSeven versierde zuilbasis. De opgravingen kregen landelijk publiciteit. Op 8 april 2017
was er een open dag.
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