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2 maart.
Tiel en de toekomst
Op maandag 2 maart zal wethouder mr. drs. Willem
Gradisen, wethouder van Tiel, zijn licht laten schijnen over Tiel en de toekomst."
In een power-pointpresentatie zal hij de toekomst
van de stad schetsen aan de hand van een zevental invalshoeken. Als eerste wordt ingegaan op het
sociaal-economisch profiel van Tiel, ook in vergelijking met andere steden in Gelderland.

Een nieuw tijdschrift
Het bestuur heeft in navolging van andere historische verenigingen besloten tot het uitbrengen van
een nieuw tijdschrift. Verschijningsfrequentie is
twee à drie keer jaar.
De bedoeling is er een breed opgezet tijdschrift van
te maken, dat de functie van de MOT gedeeltelijk
zal overnemen.
Er zal ruimte zijn voor interviews, fotomateriaal,
verslagen, uitgebreide aankondigingen van lezingen, streekgebonden evenementen, recensies en
ingezonden stukken.
De journalist Aad Nekeman zal als eindredacteur
gaan fungeren.
In zijn werk zal hij terzijde worden gestaan door
een redactiecommissie van drie personen, die in
principe de eindverantwoordelijkheid zal hebben

Hierbij komen aspecten als de leefbaarheid, de
jeugdwerkloosheid en de kansen op de arbeidsmarkt aan de orde. De positieve en negatieve punten vormen een uitdaging om de regiofunctie van
de stad te versterken. Uiteraard wordt ook uitgebreid stil gestaan bij de twee masterplannen: het
Waalfront en het Stationsgebied. Als afsluiting
wordt melding gemaakt van de plannen voor de
ontwikkeling van Medel 1 en Medel 2.
Een lezing die beslist aanleiding tot een levendige
discussie omdat het om uw leefomgeving gaat.

voor de inhoud van het tijdschrift. Een daarvan is
Frits Kat, voorzitter van de programmacommissie.
Er kunnen zich dus nog twee mensen opgeven, die
tegen een geringe vergoeding bereid zijn zich in te
zetten bij de start van het nieuwe tijdschrift. Belangstellenden kunnen zich voor deelneming of extra informatie wenden tot
Aad Nekeman, Hofstad 6, 4003 GC Tiel,
06 54960124, anekeman@wish.nl
Prijsvraag
Een naam heeft dit tijdschrift nog niet. Aan u dus de
taak een naam te bedenken.
Het bestuur zal de aardigste inzending belonen
met een flesje wijn. Inzendingen kunt sturen naar
Annemarie Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20/23,
4001 JW, tel. 620220.

Dinsdag 10 maart.
Stichting Vrienden Stadsarchief Tiel.
De Stichting Vrienden van het Stadsarchief Tiel,
verzamelt gelden voor de repatriëring van archiefstukken die elders verblijven en in het Tielse archief
thuishoren. Jaarlijks nodigt het stichtingsbestuur de
Vrienden uit om de nieuwe aanwinsten te bekijken
en te informeren over uiteenlopende zaken.
Dat zal ook op dinsdag 10 maart 2009 gebeuren in
De Drumptse Hof. De heer John Landwehr zal

vertellen over de kinderboeken van weleer.
De directeur van het Regionaal Archief Rivierenland, Wim Veerman, zal het hebben over de bouw
van het nieuwe Archief in Tiel. De leden van de
Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken zijn ook van
harte welkom op die bijeenkomst. Aanvang 20.00
uur.
Zaal open 19.30 uur.
Uiteraard is de koffie/thee voor rekening van de
Vrienden.

Dinsdag 24 maart: Lezingen nar aanleiding van BWT 5 en 4.
Belangrijk en interessant erfgoed van de heer
Gerrit Bouwhuis,
te presenteren door zijn zoon Jan.
Gerrit Bouwhuis wordt oa als geluidsjager beschreven in BWT5. Voor de gemeenteraad heeft hij in
1965 een montage van geluidsfragmenten uit de
periode 1938 - 1964 laten horen, ongeveer 55 minuten lang. Deze geluidspresentatie, ondersteund
met beelden, wordt gepresenteerd op 24 maart.

Otto's penning via omweg in Tiel terug
,,Die hoort eigenlijk in het museum in Tiel.'' Dat
vond Bernard van Driel in Delden toen hij weer
eens de bijzondere bronzen penning van Tielenaar
Otto Hoogendijk van Domselaar in handen hield.
En dat gaat ook gebeuren, in de bijeenkomst van
de Oudheidkamer op 24 maart. Van Driel komt 'm
die avond zelf naar Tiel brengen. Er waren al wel
enkele penningen van Hoogendijk, maar deze is
een vrij onbekende.
Hoogendijk van Domselaar, een rijk man die van
1794 tot 1874 leefde, liet tussen 1860-1870 zeventig huizen voor arbeiders bouwen. De industrie
ontwikkelde zich snel en de bedrijven wilden hun
mensen dichtbij hebben. Hoogendijk, onder andere
griffier en kantonrechter, liet ter gelegenheid van
die bouw penningen slaan, mèt een beeld van die
huizen én, aan de keerzijde, zijn eigen beeltenis.

IJdelheid was een van zijn eigenschappen.
Maar de weg die de onderhavige penning aflegde,
Tiel-Delden-Tiel, hoe zit dat eigenlijk? Van Driels
vader was huisarts in Ochten en die moet ooit de
penning in zijn bezit gekregen hebben. Via diens
nalatenschap kwam deze bij junior in Delden terecht. Menko Menalda was daar een goede vriend
van Van Driel en die vriendschap bleef, ook al verhuisde Menalda naar Beneden-Leeuwen. En
laatstgenoemde is dus bestuurslid van de Oudheidkamer. Zo is de 'Delden-Tiel connection' verklaard.
In het Biografisch Woordenboek van Tiel deel 4
werd Otto Hoogendijk van Domselaar beschreven
door Aad Nekeman van de historische werkgroep.
Op 24 maart zal die nog eens een korte impressie
geven van het leven van deze bijzondere Tielenaar
van wie misschien wel veel meer niet dan wél bekend is geworden. Een eigenzinnig heertje, zo omschreven zijn tijdgenoten hem; een vrijgezel maar
was hij dat wel zo fanatiek, want hij reisde vaak
naar 'de grote stad', ook in België. Na zijn dood
kwamen uit zijn huis onder andere hele mooie zijden japonnen te voorschijn! Hoe zat dat? Helaas,
dat zal ook op 24 maart niet onthuld worden. Maar
misschien komt er ooit een geheim dagboek te
voorschijn! Desondanks is de figuur Hoogendijk
nog steeds interessant: de door hem voor de 'minvermogenden' gebouwde huizen bestaan nog, net
zoals zijn huis, Gasthuisstraat 20, een Rijksmonument.

Historische werkgroep Tiel
Nieuwe leden gevraagd.
De Historische werkgroep van Tiel (HWT), onderdeel van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en
Omstreken, bestond onlangs twintig jaar. In die
twintig jaar hebben de leden een halve meter aan
boeken geproduceerd, waarin (aspecten van de )
geschiedenis van Tiel zijn vastgelegd.
In 1991 verscheen het jubileumboek Tussen Toverlantaarn en Teletekst, gewijd aan de ontwikkelingen
in Tiel in de twintigste eeuw. Volgende publicaties
waren het vijfdelige naslagwerk Calendarium van
Tiel, het standaardwerk De Geschiedenis van Tiel
en het Lustrumboek 2006. Daarnaast werkte de
HWT aan het Biografisch Woordenboek van Tiel,
beschrijvingen van Tielenaren die op enigerlei wijze
hun verdiensten voor de stad hadden.
Deel 5 van dit boek, dat in zijn soort, samen met
het calendarium, voor Nederlandse steden een unicum is, verschijnt in november. Op stapel staat het
Lustrumboek 2011.

HWT-leden selecteerden ook de onderwerpen en
schreven de teksten voor de Canon van Tiel.
Deze werkgroep telt thans twintig leden, die twee à
drie keer per jaar vergaderen, veel per e-mail corresponderen/gegevens uitwisselen en jaarlijks een
werkbezoek brengen aan een historische stad. De
informatiebronnen voor hun publicaties vinden zij in
de landelijke archieven en bibliotheken, gesprekken
met verschillende ingewijden vormen hierop een
welkome aanvulling. De redactie uit eigen gelederen verzorgt het uitgeven van de teksten en verleent assistentie bij het verzamelen van het benodigde illustratiemateriaal.
De HWT zoekt uitbreiding in de vorm van mensen,
die geïnteresseerd zijn in de regionale geschiedenis en beschikken over een redelijke taalvaardigheid.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de secretaris
van de werkgroep R. de Jongh, tel. 0344 618191.

De historische Werkgroep Tiel
.

foto: Jan Bouwhuis
Zittend van links naar rechts: Wim Veerman, Annemarie Slager-Dijkstra, Guus Taconis, Emile Smit, Gezien
Kers-Scholten, Klaas Beutener
Staand: Peter Ranshuysen, Jan Bouwhuis, Bert Leenders, Wil Lases, Bert Robben, Roel de Jongh, Aad
Nekeman, Johan Goossen, Peter Schipper, Koos Gelens.
Niet op de foto: Gerard Bonnet, Henk Huitsing, Ton de Kok, Rutger van der Zalm.

