
 
Jaarverslag over 2019 

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 1 januari 2020 (inclusief betalende 
partnerleden). De vereniging hield drie ledenvergaderingen, op 
donderdag 11 april, maandag 20 mei en dinsdag 5 november. 
 In de vergaderingen van 11 april en 20 mei werd een 
statutenwijziging besproken en vastgesteld. Tevens kwam er een 
nieuw Huishoudelijk Reglement en Ledenstatuut. 
 
Bestuur 
Het bestuur hield in het verslagjaar dezelfde samenstelling. Het 

bestond uit zeven leden. Wegens medische omstandigheden waren enkele bestuursleden 
enige tijd uit de roulatie. Met gemeente en ANWB vond overleg plaats over een aantal 
zaken. Er werd een oplossing gezocht voor plaatsing van de muurresten van de Westluidense 
Poort. Bij de gemeente werd enige malen aangedrongen op herstel van het joods monument 
in de Sint-Agnietenstraat. De Oudheidkamer nam deel aan overleg over de gemeentelijke 
toekomstvisie. 
 De Gemeente Tiel nam een van de op 13 november 2018 verworven koperplaten van 
Lex Ernste in bruikleen voor de Ernstezaal op het stadhuis. 
 Met het Regionaal Archief Rivierenland vond overleg plaats over de digitalisering van 
videobanden van de voormalige Ziekenomroep Tiel. 
 Met de Bibliotheek Rivierenland werd de rol van de Oudheidkamer ten aanzien van 
de cursus Tielologie besproken. 
 Met de directie van het Flipje- en Streekmuseum was er frequent overleg. 
 Met gemeente, AVRI en RAR was er regelmatig contact over het beplakken van 
afvalcontainers met historische afbeeldingen. 
 Bestuur en leden namen in juni actief deel aan een actie voor het behoud van de 
stadsbeiaardier. 
 De vereniging is lid geworden van Erfgoed Gelderland en op 15 april bezochten twee 
bestuursleden de bijeenkomst in Arnhem en in Ommeren op 24 oktober. 
 
  



Bestuurskamer 
Het bestuur vergaderde om de drie weken in de 
bestuurskamer in het pand Kerkstraat 32. In de opslag in het 
sociëteitsgebouw werden twee fraaie pastels aangetroffen 
uit 1844 voorstellende het echtpaar Caron-Campagne. Deze 
pastels werden nieuw ingelijst in op de bestuurskamer 
gehangen. Het schilderij van Karel Lebbink werd 
schoongemaakt en gevernist en aan Cyril van Dijk werd 
gevraagd een schilderij te maken van Melchior Hoes, opdat 
ook de portretten van de weldoeners van de Oudheidkamer 
een plaats kunnen krijgen. De tafel werd door Toine Bäcker 
van een nieuw blad voorzien. 
 
Jaarprogramma 
De programmacommissie organiseerde in 2019 zeven lezingen, een interview, een Betuwse 
maaltijd en een nieuwjaarsreceptie voor de leden. 
 
Excursies 
Traditioneel vonden er weer twee excursies plaats. De grote excursie voerde op 11 mei naar 

Zwolle. De kleine excursie op zaterdag 28 september had de Kleine Willemswaard als doel.  
 
Publicaties 
In 2018 verschenen drie nummers van het verenigingstijdschrift De Nieuwe Kroniek. 

Onder redactie van Marjon de Lange verscheen dit jaar enkele malen een digitale 
Nieuwsbrief. Dick Buijs verzorgde de opmaak. 
 In oktober kon de vereniging in overleg met de familie Van Heiningen de leden een 
exemplaar aanbieden van het laatste boek van Huub van Heiningen (De Gilden van de Stad 
Tiel) voor een bedrag van € 7,50. De opbrengst kwam ten goede aan de Vrienden van het 
Regionaal Archief Rivierenland. 

Zelfportret van Karel Lebbink 

Excursie naar Zwolle, 11 mei 2019 Excursie naar de Kleine Willemswaard, 28 september 2019 



Na de ledenvergadering van 5 november meldde 
mevrouw R. Seure-Froon zich aan als 
evenementenregistrator voor het bijhouden van 
historische evenementen in de regio op de website 
van de Oudheidkamer. 
 
Presentatie 
De Oudheidkamer presenteerde zich op zondag 7 juli 
tijdens ‘Tiel Toont’. 

   Op de Dag van de Ouderen op 28 september 2019 
werd de vereniging in Restaurant De Betuwe voorgesteld aan de aanwezigen en vervolgens 
werden beelden van Oud Tiel vertoond. 
 
Ondersteuningen  

x De Oudheidkamer heeft in het voorjaar de door de Volksuniversiteit West Betuwe 
georganiseerde cursus Tielologie financieel ondersteund. 

x Het Flipje- en Streekmuseum Tiel kreeg een bedrag van € 2000,- voor de restauratie 
van de collectie joods erfgoed. 

x De Stichting Betuws Oorlogsverleden kreeg een garantie van € 1500. 
x De aankoop van een schilderij door het Museum Buren en Oranje werd met € 1000 

ondersteund. 
x Voor plaatsing over een herdenkingsbord voor drie verzetsstrijders bij de Kleine 

Willemswaard werd een bord ontworpen en vervaardigd. 
x Aan de stichting die de publicatie van J. 

de Boer (Van boerenknecht tot 
president) tot stand bracht werd € 1000 
toegekend. 

x Voor de voorgenomen boekuitgave 
over Johannes van Zanten door de 
Historische Kring Kesteren en 
Omstreken werd een bedrag van € 
749,- betaald in ruil waarvoor de 
Oudheidkamer exemplaren ten 
behoeve van het Tielse basisonderwijs 
zal ontvangen. 

Open Monumentendag 
Op initiatief van de Oudheidkamer werkten 
meerdere organisaties (Waardevol Tiel, RAR, 
Volksuniversiteit, FEST, Stadsherstel en Ter 
Navolging) en particulieren mee aan de opzet 

Betuwse Maaltijd, 21 november 2019 

Open Monumentendag, 15 september 2019 



van een Open Monumentendag op zondag 15 september 2019. Op die dag waren 20 
monumenten toegankelijk. Er werden ca. 1100 bezoeken gebracht. 
 
Prijzen 
 Op de ledenvergadering van 11 april 2019 werden de OKT-prijzen uitgereikt voor de 
beste profielwerkstukken voor VWO en HAVO op RSG Lingecollege. De prijzen gingen naar 
Stella Blank (VWO) en Clarine Hekkelman (HAVO).  
 

Van der Capellenlezing 
Op 31 oktober 2019 vond in de raadzaal de 
vierde versie van deze lezing plaats. Spreker 
was Paul Scheffer. Zijn thema was: “Naar een 
nieuw sociaal contract”. In het voorprogramma 
hield Roan Geurts, vertegenwoordiger van het 
Model European Parliament een inleiding over 
het thema “Nederland is een 
schijndemocratie”. De introductiefilm voor de 
middag werd aangepast door Jan Bouwhuis en 
Emile Smit. 

 
Werkgroepen 
Op 26 september had het bestuur een bijeenkomst 
met werkgroepvertegenwoordigers. Op 19 
december was er een vrijwilligersbuffet.  

De Archeologische Werkgroep BATO deed in 
april waarnemingen in Buren.  Er werd gewerkt aan 
de digitale registratie van vondsten op Passewaaij. 

De Historische Werkgroep Tiel stelde de 
publicatie van deel 7 van het Biografisch 
Woordenboek uit tot 2020. 

Vanwege het niet adequaat functioneren 
van de Erfgoedcommissie werd Waardevol Tiel 
benaderd om in 2020 een erfgoedsymposium te organiseren. De bedoeling is om de 
Erfgoedcommissie daarna te reactiveren.  
 

Emile Smit 
 

Van der Capellenlezing, 31 oktober 2019 

Vrijwilligersbuffet, 19 december 2019 


