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Het project Leven in de Liemers startte in juli 2015 als Cultuur- en Erfgoed pact 
project van de gemeente Zevenaar, Duiven en Westervoort met als doel het  
‘verhaal van de Liemers’ op de kaart te zetten. In de anderhalf jaar die sindsdien  
is verstreken is dat op verschillende manieren bewerkstelligd. Er zijn historische  
en persoonlijke verhalen verzameld en gepubliceerd op de website  
www.levenindeliemers.nl. Lokale activiteiten die het cultuurhistorische bewustzijn 
versterkten zijn ondersteund. De jongere inwoners van de Liemers zijn met ver-
schillende educatieve producten geënthousiasmeerd over hun eigen omgeving. 
Maar is er meer. U leest alle resultaten hieronder. 

Leven in
de Liemers
Inhoudelijk verslag 2015-2016
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1. Canon van de Liemers
De Liemerse geschiedenis is anders dan de nationale. Zo gaat bijvoorbeeld het 
nationale verhaal over de Gouden eeuw niet op voor de Liemers. In de tijd van de 
Hollandse Gouden Eeuw kampte de Liemers namelijk met de gevolgen van onder 
andere de Tachtigjarige oorlog. Om te laten zien dat de Liemers een geschiedenis 
heeft om trots op te zijn, is er een canon van de Liemers ontwikkeld.  

Totstandkoming  

Een canon is een overzicht van hoogtepunten uit de geschiedenis van een bepaalde streek, vaak gebruikt als 
richtlijn voor het doorgeven van geschiedenis aan volgende generaties. 
De canonredactie, bestaande uit Kunstwerk! Liemers Museum, Streekarchivariaat Liemers & Doesburg, 
het Historisch Verband en Erfgoed Gelderland, formuleerde aanvankelijk 32 thema’s voor de canon. Tijdens 
de vier levendige canonbijeenkomsten met de auteurs in het Liemers Museum werd geleidelijk duidelijk dat er 
nog veel meer canonvensters – hoogtepunten uit de geschiedenis – geschreven konden worden over de Liemers. 
Uitein delijk schreven de 21 kenners uit de regio maar liefst 40 canonvensters. Deze vensters zijn gepubli-
ceerd op een interactieve tijdlijn waarmee je door de geschiedenis van de Liemers kunt scrollen.  

Educatie  

Om de informatie uit de canon bij jongere inwoners onder de aandacht te bren-
gen, is er een educatieve canonposter ontwikkeld. Deze is verspreid onder 26 
basisscholen in de Liemers. De poster is een hulpmiddel voor docenten om 
de regionale geschiedenis in de klas te bespreken. De afbeeldingen op de poster 
corresponderen met de 40 canonvensters op de digitale interactieve tijdlijn. 

Met behulp van bijvoorbeeld een digibord komen de verhalen achter de poster tot leven in de klas. Daarnaast 
zijn er 2000 flyers verspreid onder groep acht leerlingen. De flyers dagen hen persoonlijk uit om de Liemerse 
Kidsquiz met vragen over de canon van de Liemers te spelen. 

‘Gouden Eeuw?
Niet in de Liemers!’

http://levenindeliemers.nl/verhalen/79-gouden-eeuw-niet-in-de-liemers
http://www.liemersverleden.nl/sald/
http://erfgoedgelderland.nl
http://levenindeliemers.nl/canon
http://levenindeliemers.nl/images/Canon/Canonposter%20van%20de%20Liemers.pdf
http://levenindeliemers.nl/images/Canonposter/FlyerKids.pdf
http://levenindeliemers.nl/quiz
http://levenindeliemers.nl/quiz
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POSTER VAN DE CANON
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Kennisquizzen  
De canon is gebruikt als inspiratiebron voor een tweetal quizzen: de Liemerse Kidsquiz voor leerlingen 
uit groep acht en de Liemerse Kennisquiz voor volwassenen. De quizzen maken jong en oud op speelse wijze 
bewust van de geschiedenis van de Liemers. In totaal zijn de quizzen bijna 2.500 keer gespeeld. De twee 
winnaars van de online quizzen krijgen op 30 november 2016, tijdens de feestelijke oplevering van Le-
ven in de Liemers, een prijs uitgereikt door de Ridders van Gelre. Daarnaast werd er op dat moment een live 
quiz gespeeld onder leiding van de Ridders van Gelre van Omroep Gelderland. De ridders waren de ideale quiz-
masters, want zij zetten zich in voor een vergroot bewustzijn van de eigen regionale geschiedenis. De winnaars 
van zowel de live quiz als de twee online quizzen kregen een typisch Liemerse prijs: het kookboek ‘Lekker op zijn 
Liemers’, een dinerbon van restaurant Eet-lokaal en een tegoedbon van Flyboard Gelderland. 

FLYER LIEMERSE KIDSQUIZ

 LIEMERSE KIDSQUIZ

http://levenindeliemers.nl/quiz
http://levenindeliemers.nl/liemerse-kennisquiz
http://levenindeliemers.nl/actueel/180-feesteijke-oplevering-leven-in-de-liemers
http://levenindeliemers.nl/actueel/180-feesteijke-oplevering-leven-in-de-liemers
https://www.facebook.com/riddersvangelre/
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2. Verhalen
Erfgoed Gelderland organiseerde gedurende het project twee oral history work-
shop reeksen. Per reeks zijn er twee intensieve cursusdagen georganiseerd waarin 
de vrijwilligers leerden om persoonlijke verhalen te verzamelen door middel van 
de oral history interviewtechniek. Na afloop van de tweedaagse cursus begeleidde 
Erfgoed Gelderland de vrijwilligers bij het afnemen en uitwerken van interviews. 
De redactie en publicatie van de interviews werd eveneens door Erfgoed Gelder-
land verzorgd. Met de tweede oral history reeks werden niet alleen extra verhalen 
verzameld uit de streek. De tweede workshopreeks droeg eveneens bij aan het 
project van de Volksuniversiteit Zevenaar rondom het monument de Vier Tamboers. 
Erfgoed Gelderland heeft de extra arbeidsuren die gepaard gingen met de tweede 
workshop reeks voor haar rekening genomen.   

Wat is oral history?    

Oral history wordt vaak vertaald als gesproken geschiedenis of mondelinge geschiedenis. In feite is het een on-
derzoeksmethode waarmee historische bronnen worden gecreëerd door middel van interviews met ooggetuigen. 
Oral history is dus niet alleen een manier om het verleden te onderzoeken. Het is een manier om geschiedenis te 
schrijven. Dat maakt oral history bijzonder maar tegelijkertijd zeer complex. Tijdens een intensieve cursus werden 
de vrijwilligers opgeleid tot oral historians, ofwel beoefenaars van oral history. De eerste cursusdag stond in het 
teken van het interview en het vooronderzoek. De tweede cursusdag richtte zich op de uitdagingen die het ver-
zamelen van persoonlijke verhalen met zich mee kan brengen. Daarnaast werd het belang van juiste archivering 
uitgebreid behandeld. 

ORAL HISTORY WORKSHOP

http://levenindeliemers.nl/actueel/102-oral-history
http://levenindeliemers.nl/actueel/102-oral-history


8

Wat leren de vrijwilligers?
Na een geschiedkundige introductie over de geschiedenis van oral history leerden de vrijwilligers hoe zij een 
interview gedegen moeten voorbereiden. Hoe verricht je historisch vooronderzoek? Hoe pas je bronnenkritiek 
toe? Waar vind je potentiële getuigen voor het interview? Enzovoorts. Daarna kwam het interview zelf aan bod. 
De vrijwilligers leerden door middel van praktische opdrachten hoe zij een vertrouwensband met de getuige op-
bouwen om zo de juiste omgeving voor het interview te creëren. Oral history kan behoorlijk wat uitdagingen met 
zich meebrengen. Herinneringen kunnen verdraaid zijn, heftige emoties naar boven halen of zelfs totaal vergeten 
zijn. Daarom kregen de vrijwilligers praktische handvaten hoe daarmee om te gaan. Tot slot leren zij hoe zij van 
alle verzamelde informatie een mooi verhaal maken dat recht doet aan de geïnterviewde persoon. Deze verhalen 
worden gepubliceerd op levenindeliemers.nl/verhalen.

Wat gebeurt er na afloop?
Na afloop van de cursus bleef Erfgoed Gelderland de vrijwilligers begeleiden. Zij kregen praktische en theoreti-
sche ondersteuning in alle fasen van het oral history traject: van het vinden van een getuige tot het uitwerken van 
het interview tot een transcript voor in het Gelders Archief. Erfgoed Gelderland organiseerde na de cursus boven-
dien verschillende contactmomenten. De vrijwilligers konden daar terecht om vragen te stellen en ervaringen te 
delen met andere vrijwilligers. Wanneer de vrijwilligers hun interview voor Leven in de Liemers hadden afgerond, 
konden zij desgewenst doorstromen naar de provinciale werkgroep van Erfgoed Gelderland: de Historische Werk-
groep Gelderland. In dit vrijwilligersnetwerk – dat zich inzet voor het behoud en de verspreiding van de Gelderse 
geschiedenis – kunnen zij onder professionele begeleiding van Erfgoed Gelderland doorgaan met het ophalen 
persoonlijke verhalen.

“Een plezier om te doen, 
leuke groep, open gesprekken. 

Een hoop geleerd.” 

De oogst      

In totaal zijn er 24 vrijwilligers uit de regio opgeleid die interviews hebben afgenomen door de hele Liemers. 
De interviews worden na afloop van alle werkzaamheden overgedragen aan het Gelders Archief zodat deze be-
waard blijven voor de toekomst. De mooiste onderdelen van de interviews zijn in verhaalvorm gepu bliceerd 
op de website. De cursus werd door de vrijwilligers beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,2. Na 
afloop van het project Leven in de Liemers worden de vrijwilligers opgevangen door Erfgoed Gelderland. Zij kun-
nen doorstromen naar de Historische Werkgroep Gelderland, een vrijwilligersnetwerk dat zich inzet voor het 
behoud en de verspreiding van de Gelderse geschiedenis. Paul Mulder heeft speciaal voor de feestelijke afsluiting 
van het project een lied gecomponeerd op basis van één van de opgehaalde oral history verhalen.

http://www.levenindeliemers.nl/verhalen
http://levenindeliemers.nl/verhalen/itemlist/filterfork2?option=com_k2&view=itemlist&task=filterfork2&mid=105&Itemid=140&f%5Bg%5D%5Btags%5D%5B%5D=2
http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/historische-werkgroep-gelderland/
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3. Ondersteuning lokale
 initiatieven

Verschillende organisaties lieten zich inspireren door de verhalen op de website 
van Leven in de Liemers. Zij organiseerden uiteenlopende projecten en activiteiten. 
Leven in de Liemers ondersteunde maar liefst 10 van deze lokale initiatieven met 
een financiële bijdrage. Met het diverse aanbod van activiteiten werden tussen 
de 850 en 1000 mensen bereikt. Daarnaast zijn tegen de 150 leerlingen van basis-
scholen en het voortgezet onderwijs actief aan de slag gegaan met het erfgoed 
van de Liemers. 

Aan de beschouwers van dit pand (Humphrey Ottenhof, dorpsdichter van Westervoort). Voor het project ‘Aan 
de beschouwers van dit pand’ worden de inwoners van de Liemers uitgenodigd een gedicht te schrijven bij een 
willekeurig pand in de Liemers. Uit deze gedichten wordt een selectie gemaakt die terecht komt in een gedichten-
bundel met de naam ‘Aan de beschouwers van dit pand’. 

Filmproject Liemerse canon (Jan de Vries, Candea College Duiven). Leerlingen uit 4 HAVO/VWO van het Lie-
mers College combineerden hun praktische opdracht Geschiedenis (examenonderdeel) met het vak Culturele en 
Kunstzinnige Vorming (praktijkopdracht schoolexamen). De leerlingen maakten op basis van een historisch thema 
uit de canon een korte documentaire of gedramatiseerde film. De beste film werd vertoond tijdens de oplevering 
van Leven in de Liemers op woensdag 30 november 2016.

EEN VAN DE RESULTATEN VAN HET FILMPROJECT VAN HET LIEMERS COLLEGE

http://levenindeliemers.nl/actueel/104-poezie-in-de-liemers
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/182-filmproject-candea-college
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/180-feesteijke-oplevering-leven-in-de-liemers
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Joannes Cult 4 Kids (Ruud Derksen, Joannesschool Groessen). Leerlingen gingen aan de slag met erfgoed in 
hun eigen leefomgeving: de Joannesschool. Hoe was het vroeger op de Joannesschool? De leerlingen zochten het 
antwoord met behulp van oral history, een methode om individuele herinneringen door reeksen vraaggesprek-
ken vast te leggen. Herinneringen van een vijftal voormalige leerkrachten van de Joannesschool werden op deze 
manier vastgelegd met beeld en geluid. Deze beelden en andere informatie over de Joannesschool worden nog 
samengevoegd in een tijdlijn.

Langs de rafelranden van de Liemers (José Vleeming, online magazine Liemers Gezicht). José Vleeming 
bracht de uiterste grens van de Liemers in kaart. De grens wordt gekenmerkt door markante punten en land-
schappelijke verscheidenheid. Er werden portretten geschreven over de boeiende mensen die zich in het grens-
gebied begeven. Bijvoorbeeld over baron Peter van der Feltz. De journalistieke portretten en de artikelen over 
andere interessante items zijn gepubliceerd op www.liemersgezicht.nl.

Midwinterhoorntocht Zevenaar (Edwin Jacobs, organisatie Midwinterhoorntocht). Op maandag 26 december 
2016 wordt er een wandel- en fietstocht georganiseerd langs negen bijzondere locaties in Zevenaar en omstre-
ken. Er is keuze uit een korte route (6 km) en een lange route (12 km). De midwinterhoornblazers staan over 
de hele route op verschillende plaatsen opgesteld. Al fietsend wordt men verrast door allerlei activiteiten. Op 
meerdere locaties wordt gratis glühwein verstrekt.

Oral history project Vier Tamboers (Joke Koenen, Volksuniversiteit Zevenaar). Het monument ‘De Vier 
Tamboers’ in Zevenaar herdenkt de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en staat sym-
bool voor de vrijheid. Met het oral history project worden er persoonlijke verhalen over het bombardement van 
Zevenaar verzameld waardoor de betekenis van het monument meer gaat leven. Erfgoed Gelderland leidde de 
vrijwilligers op die de verhalen verzamelen.

RIEN VAN DEN HEUVEL VERTELT TIJDENS DE GELREDAG OP HUIS AERDT

http://levenindeliemers.nl/actueel/99-joannesschool-in-tijdlijn-met-beeld-en-geluid
http://levenindeliemers.nl/actueel/97-evenement-met-stimuleringsbijdrage-van-leven-in-de-liemers
http://www.liemersgezicht.nl
http://levenindeliemers.nl/actueel/102-oral-history
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Smokkelspel landgoed Halsaf (Marie-José van de Velde, Bibliotheek Liemers). Kunstwerk! de Bibliotheek Lie-
mers en Kunstwerk! Liemers Museum organiseerden in de herfstvakantie een smokkelspel in de bossen rondom 
kasteel Halsaf. Het kasteel ligt in de buurt van de oude grensovergang Babberich - Elten. Deelnemers probeerden 
smokkelwaar (zeep, chocolate en petroleum) ongezien langs de douaniers, die door de bossen ‘patrouilleren’, te 
krijgen, in de hoop zo veel mogelijk punten te verzamelen.

Speurtochtspel Koningsdag (Janine de Kramer, KlupOranje Loo). Tijdens het speurtochtspel op koningsdag 
in Loo doken groepen kinderen, ouders, opa’s en oma’s in het verleden. In de schutterstent zagen zij al dat het 
heden en het verleden met elkaar zijn verbonden. Deze kennis kwam goed van pas tijdens het spel. In kisten met 
cijferslot vinden zij vragen en raadsels over het dorp en haar verleden. Welke beroepen waren er vroeger? Wat zie 
je op deze oude foto’s? Met het spel leerden de kinderen over het belang van tradities en verenigingen. 

Sterke Verhalen Tijd (Servaas Beunk, Stichting 3 OeverFestival). Het 3 Oever Festival is een jaarlijks terugkerend 
muziek- & theaterfestival in de Gelderse Poort. Dit jaar werd er een extra onderdeel aan het festival toegevoegd: 
Sterke Verhalen Tijd. Oude en nieuwe verhalen werden tot leven gebracht bij de historische Havezate Loowaard. 
In de weken ervoor werden workshops ‘verhalen vertellen’ georganiseerd, zodat eenieder die iets te ‘verhalen’ 
heeft hieraan mee kon doen. De verhalen werden live ‘opgetekend’ door Frans Los, zijn tekeningen werden direct 
geprojecteerd.

Water en geschiedenis in de Liemers (David van der Meulen, Video Club Duiven). De Video Club Duiven 
heeft een stukje historie van de Liemers gewaarborgd door deze vast te leggen op film. Het water, de dijken, de 
gemalen enzovoorts hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Liemers. De film van de Video 
Club Duiven illustreert dit aan de hand van prachtige beelden. Met de film blijft het waterrijke Liemerse land-
schap ook bewaard voor het nageslacht. Tijdens de oplevering van Leven in de Liemers op 30 november 
2016 werden de dvd’s uitgedeeld aan de genodigden.

SPEURTOCHTSPEL KONINGSDAG

http://levenindeliemers.nl/actueel/100-smokkelen-in-de-bossen-van-halsaf
http://levenindeliemers.nl/actueel/94-evenement-met-stimuleringsbijdrage-van-leven-in-de-liemers
http://levenindeliemers.nl/actueel/101-3-oeverfestival
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/183-water-in-de-liemers
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/180-feesteijke-oplevering-leven-in-de-liemers
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4. Verbinding door verhalen
Het verhaal van de Liemers is het verhaal van haar inwoners. De website  
Levenindeliemers.nl is het beginpunt van dat verhaal. Van daaruit worden de ver-
halen, die tezamen hét verhaal van de Liemers vormen, verteld en gedeeld. Het 
doorgeven van deze verhalen heeft een verbindend effect. Zij maken de inwoners 
bewust van de pracht van het gebied. En dat zorgt voor trotse inwoners die zorg 
dragen voor hun eigen leefomgeving. Onder meer de interactie op sociale media 
getuigt daarvan.

Wij-kaart    

De canon geeft een mooi beeld van de grote historische ontwikkelingen in de Liemers. Maar er is nog veel meer 
te vertellen over de Liemers. Samen met de canonvensters staan er maar liefst 99 verhalen op  
Levenindeliemers.nl. Al deze verhalen zijn gemarkeerd op een interactieve historische wij-kaart. Inwoners 
van de Liemers kunnen met behulp van de kaart zien welke (historische) verhalen er zich bij hen in de buurt 
afspeelden. Zo leren zij op laagdrempelige manier meer over de eigen directe woonomgeving. Al deze verhalen 
zijn gemarkeerd op een interactieve, historische  wij-kaart. Inwoners van de Liemers kunnen met behulp van 
de kaart zien welke (historische) verhalen er zich bij hen in de buurt afspeelden. Zo leren zij op laagdrempelige 
manier meer over de eigen directe woonomgeving.

Het bereik   

Van 18 mei t/m 17 augustus 2016 zijn er in de weekkranten van Duiven, Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en 
Montferland 7 inhoudelijke artikelen over de Liemerse canon geplaatst. Deze kranten hebben een gezamenlijk 
bereik van ca. 40.000 lezers per week. RTV favoriet, de streekomroep voor de gemeenten Zevenaar, Westervoort, 
Rijnwaarden, Doesburg en Duiven met een bereik van 185.000 luisteraars per week, berichtte vier keer over 
Leven in de Liemers. Sinds de start van het project zijn er 15 persberichten uitgestuurd welke zijn opgepakt door 
verschillende online en gedrukte media. U vindt een overzicht onderaan dit verslag. Op woensdag 24 februari 
2016 stond Leven in de Liemers op de voorpagina van De Gelderlander met een artikel over de canon van de 
Liemers. Bekijk alle vermeldingen in de digitale media hier.  

“Mooie toegankelijke website. Voorbeeld voor 
andere regio’s. Het houdt de geschiedenis op een 

moderne digitale manier levend. Zeker van  
toepassing voor de jongeren onder ons”

http://www.levenindeliemers.nl
http://www.levenindeliemers.nl
http://levenindeliemers.nl/verhalen
http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/zevenaar/menselijke-verhalen-in-canon-van-liemers-1.5756603


13

MEEST POPULAIRE FACEBOOK BERICHT MET FOTO VAN EEN PROCESSIE UIT CIRCA 1981, UIT DE COLLECTIE VAN KUNSTWERK! LIEMERS MUSEUM

Digitale betrokkenheid     

De website van Leven in de Liemers ging online op 27 januari 2016. Sindsdien trok de website 9.713 bezoe-
kers, die gemiddeld tweeënhalve minuut bleven. De meeste bezoekers kwamen uit Gelderland en met name uit 
Duiven (18,44%). Daarnaast bezocht een groot aantal inwoners van Zevenaar (13,15%) de website, 
gevolgd door Arnhem, Didam en Westervoort. Maar liefst 45% van alle bezoekers kwam naar Leve-
nindeliemers.nl via sociale media. Leven in de Liemers heeft 666 Facebookvrienden en 425 volgers 
op Twitter. In de periode van september 2015 tot en met 31 december 2016 kwamen 146.474 mensen 
rechtstreeks in contact met de inhoud van Leven in de Liemers via Facebook. 13.055 van de Fa-
cebook gebruikers deelden de berichten, reageerden of klikten erop of gaven het een like. Dankzij deze 
interactie zagen 287.438 mensen de berichten van Leven in de Liemers. Een van de populairste Facebook 
berichten was de foto van de processie in Loo, afkomstig uit de collectie van Kunstwerk! Liemers Museum. Deze 
foto bereikte meer dan 10.000 mensen. Op de website zijn de persoonlijke verhalen het meest populair. Daar-
na volgen de canonvensters, activiteiten en nieuwsitems. Het meest gelezen verhaal op de site gaat over de 
bevrijding van Zevenaar. De Tweede Wereldoorlog blijft jong en oud fascineren. Andere thema’s die erg populair 
waren op sociale media zijn: tradities, streektaal, religie, industrieel erfgoed en monumenten. Ondanks de uiteen-
lopende thema’s hadden deze populaire berichten één ding gemeen. Allen onderstreepten het eigen karakter van 
het Liemerse gebied. Bij deze verhalen voelen de inwoners zich het meest betrokken, want het zijn hún verhalen. 

“Ik vond het altijd erg leuk om mee te lopen, 
mooie jurkjes en schoentjes aan.

Nu lopen onze dochters mee.
Blijft een mooie traditie!”

http://www.levenindeliemers.nl
http://www.levenindeliemers.nl
https://www.facebook.com/Levenindeliemers
https://twitter.com/LiemersLeven
http://levenindeliemers.nl/verhalen/134-bren-carriers-sparenburg
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5. Toekomstperspectief

De basis is gelegd. Maar het verhaal van de Liemers is nog niet af. Er valt nog zo 
veel meer te vertellen en te delen. De verzamelde verhalen kunnen worden aange-
vuld of worden gebruikt als inspiratie voor nieuwe verbindende activiteiten. Extra 
verhalen uit de gemeenten Rijnwaarden en Montferland maken het verhaal van de 
Liemers in de toekomst nog completer. En nieuwe activiteiten in deze gemeenten 
maken het gebied en haar inwoners écht tot één geheel.   

Doorontwikkeling  

Na 2016 wil Leven in de Liemers doorgaan met het verzamelen en borgen van verhalen. De website Leven in de 
Liemers blijft online. Het project met alle content kan verder worden ontwikkeld. Hoe? U vindt een aantal ideeën 
hieronder. De opgeleide vrijwilligers worden opgevangen en blijvend begeleid door Erfgoed Gelderland. 

Liemers++

Liemers++ (voorheen gebiedscommissie Liemers) heeft als doel om de leefbaarheid en gebiedskwaliteit te ver-
beteren en de vrijetijdseconomie te stimuleren, toeristische routestructuren te verduurzamen en te verbinden met 
cultuurhistorie. In juni 2015 werd het projectteam van Leven in de Liemers uitgenodigd om een projectvoorstel 
met begroting in te dienen dat kan bijdragen aan het versterken van de regio en de doelstellingen van  
Liemers++. Een projectvoorstel dat voorziet in een uitbreiding van Leven in de Liemers naar de gemeente 
Rijnwaarden en Montferland, met een extra Oral History workshop reeks, stimuleren van activiteiten en de ont-
wikkeling van een eigen Liemerse Mediabank waarbij de verbinding met toerisme wordt gelegd, werd ingediend. 
Dit projectvoorstel werd in juni zeer enthousiast ontvangen. In december 2016  heeft de Provincie Gelderland 
enthousiast gereageerd op dit voorstel en geadviseerd het in te dienen voor de nieuwe Cultuur- en Erfgoedpact 
periode. Ook de gemeente Rijnwaarden heeft laten weten hierbij te willen samenwerken.

DE COÖPERATIEVE VERBRUIKERSVERENIGING ‘DE VRUCHTBOOM’. OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM

https://www.rijnwaarden.nl
https://www.rijnwaarden.nl
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“Geschiedenis dicht bij de mensen. 
En daar waar zij ontstaan is! Laat het fundament 

van je huidige bestaan zien.”

Verbinding met toerisme  

Leven in de Liemers was tot nu toe vooral voor en door de inwoners van het gebied. Maar zou het niet fantas-
tisch zijn als er ook mensen buiten het gebied kunnen genieten van al het moois uit de Liemers? Erfgoed - imma-
terieel, onroerend en roerend - vormt een aanzienlijk onderdeel van de regionale cultuur. Als de lokale inwoners 
en bezoekers van buiten het gebied op de hoogte zijn van het regionale verhaal en de tastbare overblijfselen 
daarvan, ontstaat cultuurhistorisch bewustzijn en een gevoel van trots op het eigen gebied met draagvlak voor 
behoud en ontwikkelingen tot gevolg. De cultuurhistorie draagt bij aan de waardering van de herkomst en wordt 
voor de inwoners beleefbaar.

Beeldbank 

De bijna honderd prachtige historische en persoonlijke verhalen die zijn verzameld staan niet op zich. Ze hebben 
tastbare stukken nagelaten. Een mooi voorbeeld is het populaire verhaal over de bevrijding van Zevenaar. Het 
verhaal is verbonden aan talloze collectiestukken die uit deze periode zijn overgeleverd. Prenten, kogels en 
andere collectiestukken van organisaties in de Liemers vertellen ieder een deel van het verhaal over de Tweede 
Wereldoorlog in de Liemers. Leven in de Liemers wil samen met Liemers Museum, Streekarchivariaat Liemers & 
Doesburg en de historische verenigingen en kringen uit de regio collectiestukken die een verhaal vertellen over 
het gebied toegankelijk maken in één portal. Erfgoed Gelderland wil hiervoor haar kennis, advies en het samen-
werkingsverband met de Hogeschool Arnhem Nijmegen inzetten om deze te ontwikkelen in de vorm van een 
zogenaamde Liemerse mediabank. Door reeds ontwikkelde techniek van CollectieGelderland hierbij in te zetten 

kan het duurzaam en efficiënt ontwikkeld worden.  

FOTO VAN HET QUARANTAINEKAMP IN DIDAM UIT DE COLLECTIE VAN DE 

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM

ONTWERP VOOR DE LIEMERSE BEELDBANK DOOR 

HAN STUDENTEN

http://www.collectiegelderland.nl/zoeken/?q=Collectie+Tweede+Wereldoorlog&fq=instellingscode%3a0247&p=3&t=g
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6. Par tners
Leven in de Liemers werd uitgevoerd door Erfgoed Gelderland in opdracht van de 
gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, binnen de regeling Cultuur- en Erf-
goedpact van de Provincie Gelderland. Erfgoed Gelderland, Bibi Bodegom - Cultu-
rele projecten en Kunstwerk! Liemers Museum bekleedden het projectteam. Het 
Historisch Verband en Streekarchivariaat Liemers & Doesburg vormden samen met 
Erfgoed Gelderland en Liemers Museum de canonredactie.  

Erfgoed Gelderland

De projectleiding van Leven in de Liemers was in handen van Erfgoed Gelderland. Samen met het Liemers Muse-
um verzorgde Erfgoed Gelderland eveneens de projectuitvoering. Erfgoed Gelderland wil bijdragen aan de zichtbaar-
heid van het erfgoed en de kwaliteit ervan. Zij maken deel uit van een coöperatie van erfgoed organisaties. 
Met en voor de leden van de coöperatie zetten zij zich in voor de slogan: samen verleden toekomst geven. Het 
project Leven in de Liemers heeft veel voordeel gehad aan de expertise van Erfgoed Gelderland als kennisorganisatie 
binnen het provinciale erfgoedveld. De kennis en ervaring van Erfgoed Gelderland op het gebied van canonontwik-
keling, verhalenprojecten en Oral History hebben bijgedragen aan een goed en efficiënt verloop van het project.

Kunstwerk! Liemers Museum 

Het Liemers Museum heeft gedurende het project een essentiële verbindende rol gehad. Vanuit haar centrale posi-
tie in het gebied fungeerde het museum niet alleen als belangrijke ontmoetingsplaats, haar sterke regionale netwerk 
was erg belangrijk bij het bij elkaar brengen, stimuleren en mobiliseren van de grote groep auteurs die betrokken 
was bij de ontwikkeling van de Liemerse canon. Ook op het gebied van educatie was de inzet van het museum 
onmisbaar. Dankzij de inzet van haar educatieve expertise en contacten met docenten is de Liemerse Kidsquiz een 
groot succes geworden. Tot slot hebben de enthousiaste vrijwilligers van het Liemers Museum een grote bijdrage 
geleverd aan het project door het schrijven en publiceren van streekeigen verhalen en bijzondere collectiestukken op 
zowel de website van Leven in de Liemers als sociale media. Daarnaast verrichtten de vrijwilligers van het museum 
diverse extra werkzaamheden voor het project als het rondbrengen van posters naar scholen etc.

SOLDATEN TEN TIJDEN VAN DE EERSTE WERELDOORLOG UIT DE COLLECTIE VAN KUNSTWERK! LIEMERS MUSEUM

https://www.duiven.nl
https://www.westervoort.nl
https://www.zevenaar.nl
https://www.gelderland.nl/1
http://erfgoedgelderland.nl/
http://www.bibibodegom.nl/
http://www.bibibodegom.nl/
http://www.liemersmuseum.nl/
http://erfgoedgelderland.nl
http://erfgoedgelderland.nl/voor-leden/cooperatie/
http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/oral-history/
http://www.liemersmuseum.nl
http://www.liemersmuseum.nl
http://www.liemersmuseum.nl
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Historisch Verband en Streekarchivariaat Liemers
en Doesburg

Samen met Erfgoed Gelderland en het Liemers Museum vormden het Historisch Verband waarin bijna alle  
historische verenigingen van de regio verbonden zijn en Streekarchivariaat Liemers & Doesburg de redactie voor 
de Liemerse canon. Met hun inhoudelijke historische kennis van het gebied leverden zij een belangrijke bijdrage 
aan de invulling en samenhang van de canon. Het Streekarchivariaat Liemers en Doesburg stelde haar 
archieven en bronnen ter beschikking voor het historisch onderzoek van de canonauteurs. Alle betrokken  
organisaties zetten bovendien hun netwerk in om potentiële canonauteurs op te sporen en te enthousiasmeren 
voor de canon en de activiteiten van Leven in de Liemers. Zo werden de banden van het netwerk van lokale 
historici aangehaald en bestendigd. Het Liemers Museum stelde voor de bijeenkomsten van de lokale auteurs bij 
het tot stand komen van de canon het museum als vergaderplek ter beschikking.

LODEWIJK XIV STEEKT BIJ LOBITH DE RIJN OVER, 12 JUNI1672. DOOR ADAM FRANS VAN DER MEULEN

http://www.liemersverleden.nl
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7.  Betrokken organisaties
Leven in de Liemers gaat uit van de kracht van het gebied. Daarom zijn alle activi-
teiten bottom-up en met leveranciers, samenwerkingspartners en locaties uit de 
streek ontwikkeld. Hieronder vindt u een lijst met organisaties die betrokken zijn 
geweest bij Leven in de Liemers.

AK-print Westervoort
Bibliotheek Liemers
Communicatiehuis de Liemers
Cultuur Historische Vereniging Zevenaar
De Liemers helemaal goed
De Panoven
Dorpsraad Ooy
Driekoningentreffen
Eet-lokaal Zevenaar
Filmhuis Zevenaar
Flyboard Gelderland
Gilde St. Remigius
Heemkundekring Bergh 
Heemkundekring Rijnwaarden
Het Musiater
Historisch Verband
Historische Kring Duiven 
Historische Kring Groessen Loo 
Historische Kring Westervoort
Hobbyclub Duiven 
Huis Aerdt
Imkervereniging Liemers 
Joannesschool Groessen
Jubileumcommissie Seniorenvereniging Giesbeek

KlupOranje
Kookboek Lekker op z’n Liemers
Kunstatelier M-ooy
Kunstkring Duiven (KKD)
Landgoed Halsaf
Liemers Actueel
Liemers College Zevenaar
Liemers Gezicht
Liemers++
Organisatie Midwinterhoorntocht Zevenaar
Omroep Gelderland
Oudheidkundige Vereniging Didam 
Oudheidkundige Vereniging Wehl
Radio/TV Mozaïek
Ridders van Gelre
RTV favoriet
Schiet- en dartvereniging De Roos
Stichting 3 OeverFestival / De Nieuwe Grens
Stichting Behoud Landgoed Sevenaer
Stichting tot Behoud Buitenplaats Bingerden
Streekarchivariaat Liemers en Doesburg
SW Studio
Video Club Duiven
Volksuniversiteit Zevenaar
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8.  In de pers
Leven in de Liemers werd opgemerkt! Hieronder vindt u een overzicht van  
berichten over het project die zijn geplaatst in de digitale media. 

Algemeen 

http://www.liemersactueel.nl/nieuwe-editie-cultuur-en-erfgoedpact/ 
http://www.westervoortplaza.nl/2015/02/19/duiven-westervoort-en-zevenaar-starten-met-nieuwe-editie-cul-
tuur-en-erfgoedpact/ 
http://www.duivenplaza.nl/duiven-westervoort-en-zevenaar-starten-met-nieuwe-editie-cultuur-en-erfgoedpact/ 
http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/leven-in-de-liemers/
http://www.bibibodegom.nl/all-portfolio-list/leven-in-de-liemers/

2015

Start geschiedenisproject Leven in de Liemers 
http://liemers.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/32684/start-geschiedenisproject-leven-in-de-liemers 
http://liemers.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/32461/leven-in-de-liemers- 
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/leven-in-de-liemers-1.5013724 
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/geschiedenisproject-brengt-leven-in-de-liemers-in-kaart-1.5046639 

Geslaagde startbijeenkomst Leven in de Liemers
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/leven-in-liemers-officieel-van-start-1.5076107
http://documentslide.com/documents/zevenaar-post-week29.html

Gezocht: interviewers voor het project Leven in de Liemers
http://www.liemerstrots.nl/agenda/gezocht-interviewers-voor-project-leven-in-de-liemers/

Interviewers en Verhalen Gezocht: Leven in de Liemers!
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/oral-history-interviews-over-leven-in-de-liemers-1.5187970 

2016

Stimuleringsbijdrage voor activiteiten Leven in de Liemers
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/62-stimuleringsbijdrage-voor-activiteiten-leven-in-de-liemers
http://erfgoedgelderland.nl/nieuws/stimuleringsbijdrage-voor-activiteiten-leven-in-de-liemers/
http://www.regio8.nl/18-000-euro-voor-leven-in-de-liemers/nieuws/item?803520 
https://www.westervoort.nl/file/3538/download 
https://issuu.com/zichtopmedia/docs/20022016_zav_ali (pag. 8)
http://www.angerlosnieuws.nl/03_februari_2016.pdf (pag. 3)
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Uw activiteit maakt kans op een financiële bijdrage
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/64-uw-activiteit-maakt-kans-op-een-financiele-bijdrage
http://www.liemersactueel.nl/leven-in-de-liemers-wil-het-verhaal-van-de-liemers-delen/ 
http://www.liemersactueel.nl/maak-met-uw-liemerse-activiteit-kans-op-een-financiele-bijdrage/
http://liemers.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/39451/uw-activiteit-maakt-kans-op-een-financiele-bij-
drage-?redir 

Gezocht: bijzondere manieren om Liemerse verhalen te delen
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/76-gezocht-bijzondere-manieren-om-liemerse-verhalen-te-delen
http://www.liemersactueel.nl/gezocht-bijzondere-manieren-om-liemerse-verhalen-te-delen/ 
http://liemers.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/39946/gezocht-bijzondere-manieren-om-liemerse-ver-
halen-te-delen-?fromplista) 
http://babberich.straatinfo.nl/nieuws/leven-liemers-wil-verhaal-delen_3058316/ 

Leven in de Liemers brengt Leven in de brouwerij!
http://www.liemersactueel.nl/elf-bijzondere-initiatieven-dankzij-leven-in-de-liemers/
http://www.liemersactueel.nl/liemerse-verhalen-en-gedichtenactie-aan-de-beschouwers-van-dit-pand/
http://3oeverfestival.nl/wp-content/uploads/2016/05/nieuwsbrief-012016.pdf 
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/leven-in-de-liemers-organiseert-verhalen-en-gedichtenactie-1.6691260 
http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/zevenaar/leerlingen-liemers-college-maken-vijf-korte-films-over-woii-vi-
deo-s-1.6688314 
http://www.rtv-favoriet.nl/2016/05/06/leven-in-de-liemers-brengt-leven-in-de-brouwerij/ 

Leven in de Liemers en Volksuniversiteit Zevenaar zijn op zoek naar verhalenvangers
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/153-verhalenvangers-gezocht
http://www.liemersactueel.nl/leven-in-de-liemers-en-volksuniversiteit-zevenaar-zoeken-verhalenvangers/
http://www.montferlandnieuws.nl/nieuws/algemeen/128709/leven-in-de-liemers-en-volksuniversi-
teit-op-zoek-naar-verhalenvangers 
https://drimble.nl/regio/gelderland/arnhem/38074654/leven-in-de-liemers-en-volksuniversiteit-op-zoek-naar-ver-
halenvangers.html 
http://paper.gemeentenieuwsonline.nl/open/1e9a94f7#p11 
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/bewoners-interviewen-elkaar-over-geschiedenis-op-cursus-1.6338832 

Kidsquiz leert scholieren over Liemerse geschiedenis
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/179-kidsquiz-leert-schoieren-over-liemerse-geschiedenis
http://www.liemersactueel.nl/kidsquiz-leert-scholieren-over-liemerse-geschiedenis/ 
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/kidsquiz-leert-scholieren-over-liemerse-geschiedenis-1.6621582 
http://zevenaar.straatinfo.nl/nieuws/kidsquiz-leert-scholieren-liemerse-geschiedenis_6706625/ 
http://www.nieuwsdump.nl/nieuws/kidsquiz-leert-scholieren-over-liemerse-geschiedenis 

Feestelijke oplevering Leven in de Liemers
http://www.levenindeliemers.nl/actueel/180-feesteijke-oplevering-leven-in-de-liemers
http://paulmuldermuziek.nl/agenda/ 
http://www.gelderlander.nl/gemeenten/canon-van-liemers-eind-november-gepresenteerd-1.6630536 
http://erfgoedgelderland.nl/agenda/2242/ 
https://www.evensi.nl/feestelijke-oplevering-leven-in-de-liemers-het-musiater/193782943 



21

Leven in de Liemers succes
http://www.liemersactueel.nl/feestelijke-afsluiting-project-leven-in-de-liemers/ 
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2122319/Geschiedenis-van-de-Liemers-leeft
http://www.rijnwaardenpost.nl/nieuws/algemeen/56902/project-leven-in-de-liemers-is-een-succes- 
http://www.ovd-didam.nl/index.php/nieuws/525-afsluiting-project-leven-in-de-liemers 
http://erfgoedgelderland.nl/nieuws/leven-in-de-liemers-vertelt-het-verhaal-van-de-regio/ 



Projectteam: Bibi Bodegom (Culturele Projecten), Jette Janssen (Erfgoed Gelderland), Karin Degen (Kunstwerk! 
Liemers Museum), Lian van der Zon (Erfgoed Gelderland).

Het Cultuur- en Erfgoedpact project Leven in de Liemers werd mede mogelijk 
gemaakt door Provincie Gelderland
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