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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2021 

Op 18 augustus 2021 is Daan Tap, tot op die dag onze voorzi8er vanaf de oprich<ng 
van onze vereniging, op 86 jarige lee@ijd overleden. Hij is “in het harnas gestorven”, 
twee dagen ervoor was hij nog - achteraf met longontsteking - aanwezig op wat zijn 
laatste bestuursvergadering zou worden. Daan is opgevolgd door Wim Huijbrechts. 
Tijdens de ALV van september hebben wij al bij het leven van Daan s<lgestaan en we 
zijn voornemens om in de Oud Neis van augustus/september een necrologie te 
plaatsen. 

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar waarin ”corona” bepalend was voor ons doen 
en laten. Voor u als lid kon weinig worden georganiseerd, we hebben zeggen en 
schrijven twee lezingen kunnen houden. Eentje op 21 september door Frans Tielens. 
Hij nam ons aan de hand van beelden mee naar Xanten in Duitsland, een virtueel 
reisje, dit omdat de geplande excursie naar deze plaats niet door kon gaan.  
En eentje op 19 oktober: “Rechtspraak en straffen in vroeger <jden” door Wim 
Huijbrechts met beelden van Ed Janssen. Af en toe luguber! 
De Algemene Ledenvergadering van 2020 werd pas in september gehouden. 

Het bestuur hee@ in 2021 zes keer vergaderd. Om aan de anderhalve meter te 
voldoen konden we gelukkig gebruik maken van de speciale ruimte in de bibliotheek 
waar schoolklassen worden ontvangen. 

In ons documenta<ecentrum in de bibliotheek in Ze8en is ruimte genoeg en er is 
gewoon doorgewerkt door een aantal vrijwilligers op de dinsdag- en 
donderdagochtenden. Het ordenen van allerlei aanwezige gegevens zoals foto's, 
krantenknipsels e.d. vordert gestaag. We hebben hard gewerkt aan het vullen van 
ons nieuwe collec<e-registra<esysteem met gegevens. Eerdaags zijn we toe aan het 
invoeren van de vele foto’s die we hebben. Er is nog veel werk te doen en we zoeken 
vrijwilligers, meld u aan als u ons wil helpen. 
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Ons nieuwe collec<e-registra<esysteem Maior Memorix wordt ondersteund door 
het Gelders Erfgoed. Dat schrij@ regelma<g - afgelopen jaar alleen online - 
bijeenkomsten uit voor gebruikers van het systeem om van elkaars ervaringen te 
leren. Dit omdat de gebruikers veelal dezelfde obstakels tegenkomen en dezelfde 
vragen hebben. Ondergetekende is hierbij aanwezig geweest evenals bij  
de Algemene Ledenvergadering van het Gelders Erfgoed en de vergaderingen van 
Collec<e Gelderland. 

De gemeente Overbetuwe hee@ in februari 2018 besloten tot herbouw van De 
Wanmolen in Ze8en. Wij zijn als vereniging benaderd door de Ini<a<efgroep 
Wanmolen omdat wij een van de gebruikers zijn.  
Na een eerste inventarisa<e (van februari 2021) door de gemeente werd ons in het 
nieuwe gebouw de hel@ aan vierkante meters toebedeeld. We maken nu gebruik 
van 50 m² en zouden 25 m² terugkrijgen. Dit is onacceptabel. We barsten nu al uit 
ons jasje. Sinds januari dit jaar ligt er een “Inspira<edocument De Wanmolen, visie 
op samenwerking en inhoud, bestemd voor discussie”, gemaakt door Adviesburo 
Hevo in opdracht van de gemeente Overbetuwe. Samen met de gemeente, de 
werkgroep Wanmolen, de Ini<a<efgroep en verschillende poten<ële par<cipanten 
werkt Hevo vanaf december 2021 de visie op samenwerking uit die vervolgens 
onder meer moet leiden tot een programma van eisen.  
Op de laatste bijeenkomst van de Ini<a<efgroep hebben wij samen met Hevo van 
gedachten gewisseld. Er wordt gestreefd naar een nieuw gebouw - een 
mul<func<oneel centrum - met zoveel mogelijk dubbelgebruik en daarmee een hoge 
bezenngsgraad. We hebben van de mogelijkheid om aan Hevo onze wensen 
kenbaar te maken gebruik gemaakt. We houden u van de verdere ontwikkelingen op 
de hoogte. 

Verder wisten verschillende mensen ons te vinden met vragen, zowel per e-mail als 
persoonlijk. 
En niet alleen met vragen, mevrouw Anneke Somford hee@ ons een film uit 1968 
geschonken met beelden uit Herveld/Andelst, gemaakt door haar vader. 
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De heer Marcel Verschuur hee@ twee beschilderde wandborden aan ons afgestaan 
vervaardigd rond 1905-1910 door Willem Frederik van Moosel, voorstellend het 
Smidslaantje in Hemmen en een boerenerf in Hemmen-Dodewaard. 
Van Bart Hasselbach mochten wij een tweetal oude kaarten digitaliseren. 

Twee bestuursleden zijn medio juni naar de Historische Vereniging Tweestromenland 
in Wijchen geweest om te kijken naar vitrinekasten die wegens ruimtegebrek 
werden aangeboden. De kasten bleken prach<g maar dusdanig groot dat wij ze 
helaas niet konden overnemen. 

Op 27 juli 2021 hee@ de Neder-Germaanse Limes de status van UNESCO 
Werelderfgoed gekregen. Twee bestuursleden zijn begin oktober op uitnodiging naar 
Museum Het Valkhof in Nijmegen geweest om de viering hiervan bij te wonen. 
Tijdens deze dag werd iedereen bedankt die zich hee@ ingezet om de Neder-
Germaanse Limes op de werelderfgoedlijst te krijgen en er werd vooruitgeblikt naar 
wat de Werelderfgoedstatus ons kan brengen in de toekomst. 

Vorig jaar werden wij gebeld met de vraag of wij in samenwerking met Jumbo een 
“historisch plaatjesboek” wilden maken. Ja natuurlijk wilden we dat! 
In overleg met Teun van Blijderveen van Jumbo Heteren en Ze8en is toen besloten 
om allerlei oude foto’s van de dorpen Ze8en, Heteren, Hemmen, Randwijk, Herveld 
en Andelst te selecteren en in rubrieken onder te brengen. 
Het nog lege boek kon gra<s bij de plaatselijke Jumbo-ves<ging worden opgehaald. 
Bij elke €10,00 aan boodschappen kreeg je 4 plaatjes die je vervolgens in het boek 
op de daarvoor bestemde plaats kon plakken. Afgelopen januari ging de ac<e van 
start. 
Vooral onze leden Ed Janssen (Hemmen) en Daan Viergever (Ze8en) hebben zich 
enorm ingezet om foto’s uit te zoeken en van bijbehorende tekst te voorzien.  
Wim Huijbrechts schreef diverse inleidende teksten over de verschillende dorpen. 
Hartelijk dank Daan, Ed en Wim. 

De heer Teun van Blijderveen van de Jumbo hee@ ons een jaarlijks bedrag van € 
150,00 toegezegd en ons per 2021 meteen gesponsord, waarvoor dank. 
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Ongetwijfeld hebt u allemaal het magazine Oud Neis gelezen, gemaakt in 
samenwerking met de Hist. Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o. Tot nu toe zijn 
er twee prach<ge nummers verschenen. De samenwerking met de HKOSVeo 
verloopt uiterst soepel en we hebben menig vruchtbare vergadering achter de rug.  

In november verscheen het jaarboek van de S<ch<ng Tabula Batavorum. Deze keer 
was het thema “De Betuwe beweegt, sport in het rivierenland”. Wederom een 
prach<g werk. 
De voorbereidingen voor het volgende nummer - november dit jaar - zijn inmiddels 
in volle gang. Het thema is “Wederopbouw”. 

Droevig is dat wij afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van onze leden de 
heren H.W. Gerritsen, A.K. Minks, en C. van Zee. 
Als nieuwe leden mochten wij in 2021 welkom heten: de dames J. Bonte, D. Huijbers 
en R. Heikamp en de heren D. Franken, B. Funk, R. Korbee, F. Pronk, A. Ruisch, P. 
Severijn, F. Spaan, H. Speijers, K. van Westrenen, en J. Wijgerse .  
Per 1 januari zijn lid geworden: de dames R. van den Berg, E. van Gelderen (en 
partner), A. Hoogland (en partner), A. Pols en de heren H. Berns en B. Hasselbach. 
Dat brengt ons ledenaantal op een totaal van 168.
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