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Ledennieuwsbrief
Ruim honderd erfgoedorganisaties zetten de schouders onder Verhaal van Gelderland
Op woensdag 16 januari vond in het Huis der Provincie te Arnhem de startbijeenkomst plaats voor het
boekproject Verhaal van Gelderland. Meer dan honderd Gelderse erfgoedorganisaties, leden en partners
van Erfgoed Gelderland, ondertekenden daarbij een convenant, waarmee zij verklaren te willen bijdragen
aan de totstandkoming van een eigentijds overzicht van de boeiende geschiedenis van de provincie
Gelderland. Het ingelijste convenant is aangeboden aan Clemens Cornielje tijdens zijn afscheid als
Commissaris van de Koning op woensdag 23 januari. Lees hier de berichtgeving over de
ondertekeningsbijeenkomst.
Was u er niet bij of heeft u de oproep gemist en wilt u alsnog uw steun betuigen? Laat ons dit dan weten
via info@erfgoedgelderland.nl. Wij nemen uw organisatie dan op in de lijst van ondertekenaars met een
leuk 'weetje' over uw organisatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw handtekening te zetten in
een ‘Appendix’ van het convenant tijdens komende bijeenkomsten van Erfgoed Gelderland.

Meer dan honderd organisaties ondertekenden het convenant Verhaal van Gelderland

foto: ©R.U. Kleering van Beerenbergh, provincie Gelderland

Nieuwe video over Reizen in de Tijd

Het Juiste Loket SPECIAL

Reizen in de Tijd is onze digitale leerlijn over
erfgoededucatie. De website is afgelopen tijd

Op dinsdagmiddag 26 februari organiseren we, in
kader van het project Verhaal van

vernieuwd en daar hoort ook een nieuwe video
bij. De video laat zien wat het doel is van de

Gelderland, een bijeenkomst voor historische
verenigingen: ‘Het Juiste Loket SPECIAL’.

website en wat je er als leerkracht mee kunt
doen. Bekijk hier de video!

Deze bijeenkomst staat in het teken

Reizen in de Tijd breidt zich gestaag uit naar
diverse regio’s in Gelderland. Ook mee doen en

van persbenadering, communicatie en sociale
media. Het programma bestaat uit een optionele
lunch, een plenair gedeelte en twee

lessen plaatsen als erfgoedorganisatie?
Kijk hier voor meer informatie.

workshoprondes.
Bekijk hier de uitnodiging!

Foto Reizen in de Tijd: Screenshot van de film gemaakt door: Taatske Pieterson, John Treffer, Mischa Keijser en Björn Sluiter.

Verhaal van Putten leeft!
Vrijdagmiddag 25 januari lanceerde wethouder Roelof Koekkoek de website verhaalvanputten.nl in
congrescentrum De Aker te Putten. Dankzij de enthousiaste inzet van vele betrokkenen, bestaat de
website uit een divers geheel aan verhalen en beelden over de geschiedenis van Putten.
Collega Jette Janssen, projectleider van het Verhaal van Putten namens Erfgoed Gelderland en
dagvoorzitter, opende de middag voor een volle zaal. Onder de circa 70 aanwezigen waren bijna allen die
een bijdrage hebben geleverd aan Verhaal van Putten. Personen die zich hebben laten interviewen, de
‘verhalenvangers’, de canongroep, de wethouder, stuurgroepleden en vertegenwoordigers van betrokken
organisaties. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het project behaald: van wetenschappelijk
onderzoek publieksgeschiedenis maken. Lees meer.

Foto: Iedereen die meegewerkt heeft aan het Verhaal van Putten gaat even op de foto: ©Menno Everts - gemeente Putten

Cursus Schrijven voor Wikipedia voor
leden van historische verenigingen
Erfgoed Gelderland heeft van november 2018 tot
en met januari 2019 een meerdaagse cursus
‘Schrijven voor Wikipedia’ georganiseerd voor
leden van historische verenigingen. Er ontbreekt
veel informatie over regionaal erfgoed op
Wikipedia. Door deze informatie beschikbaar te
maken via Wikipedia zorgen historische
verenigingen er voor dat deze voor een
internationaal publiek te raadplegen is en wordt
de verzamelde kennis geborgd voor toekomstige
generaties.
Heeft u zelf interesse om met uw vereniging deel
te nemen? De cursus wordt aan de wensen van
uw vereniging aangepast en de precieze invulling
wordt in overleg met u vastgelegd.
Lees hier meer!

Terugblik: eindpresentatie HAN
Al ruim drie jaar werken we samen met
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Studenten
van de opleiding Communicatie en Multimedia
Design buigen zich over vraagstukken van
musea, historische verenigingen of andere
erfgoedorganisaties uit onze achterban.
Vier organisaties leverden deze editie een
uitdagende opdracht aan: Het Nederlands
Bakkerij Museum in Hattem, Leven in de Liemers,
Musea Zutphen en Het Nationale Park de Hoge
Veluwe. Studenten beten zich vast in de case,
gingen langs, spraken met kenners en ze doken
in de geschiedenis om tot een innovatieve
oplossing te komen. Tien weken zijn ze aan het
werk geweest en op 22 januari zat het atrium op
de Westervoortsedijk bomvol met studenten en
opdrachtgevers voor de presentaties. Lees hier
meer!

Foto's: CC-BY Erfgoed Gelderland

Wijziging Raad van Toezicht
Per 1 januari is Frans Baron van Verschuer teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van
Erfgoed Gelderland. Volgens de richtlijnen binnen de Governance Code Cultuur waren zijn termijnen voor
het voorzitterschap verstreken. Tijdens de zitting van de Raad van Toezicht op 17 januari op Heerlijkheid
Mariënwaerdt namen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur afscheid van hun
voorzitter.
Bij de vergadering was ook de nieuwe voorzitter aanwezig: Gerdo van Grootheest, in het dagelijks leven
burgemeester van Culemborg. Hij zal de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht voorzitten
op vrijdag 8 maart.
Wij danken Frans van Verschuer voor zijn inzet van de afgelopen jaren en heten de nieuwe voorzitter
Gerdo van Grootheest van harte welkom!

Foto: Marc Wingens en Frans van Verschuer in de bibliotheek van Landgoed Mariënwaerdt - CC-BY Erfgoed Gelderland

Terugblik: RheijnLand.Xperiences Caring is Sharing

Collectiefotograaf Hans Wijninga
langs Gelderse musea

In het kader van het project
RheijnLand.Xperiences werd donderdag 24

Collectiefotograaf Hans Wijninga is de afgelopen
maanden langs Gelderse musea gegaan om foto’s

januari, onder leiding van de Academie voor

te maken van objecten volgens de standaarden

Cultuurmanagement, het trainingsprogramma
Hospitality afgesloten met de bijeenkomst

voor objectfotografie. Partners van
CollectieGelderland konden zich opgeven om

‘Sharing is Caring’ in Rozet te Arnhem.

delen van hun collectie professioneel te laten
fotograferen. De foto’s worden vrijgegeven onder

De bijeenkomst werd gebruikt om de resultaten

een open licentie, zodat ze voor iedereen

van de verschillende partners te bekijken en de
gastspreker Berend Rubingh vertelde over het

bruikbaar zijn en ook getoond kunnen worden
op CollectieGelderland.nl. Op die manier kan ook

concept Service Marketing. Lees hier meer.

het brede publiek van deze collectie-items

Wij kijken inmiddels uit naar de start van de
nieuwe reeks van de Academie voor

genieten en ze bestuderen.

Cultuurmanagement: Museum Projects, deze
gaat in maart van start.

Lees hier meer over de ervaringen van Hans
tijdens deze opdracht.

Foto RheijnLand.Xperiences: CC-BY Erfgoed Gelderland

Foto: Hans Wijninga aan het werk bij Van ’t Lindenhoutmuseum
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