Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van start
In het Huis der Provincie in Arnhem is woensdagmiddag 16 januari 2019 de aftrap
gegeven voor het schrijven van Het Verhaal van Gelderland. Ergens in 2022 moet het in
boekvorm verschijnen.
Het Verhaal van Gelderland valt in vier grote delen uiteen. De tijd dat Gelderland nog niet
bestond, Gelre in de Middeleeuwen, als onderdeel van De Nederlanden en als onderdeel
van het Koninkrijk.
Het Verhaal moet in tien hoofdvragen antwoord geven op zeg maar 25 eeuwen Gelderland,
Gelre en het gebied waaruit dit is ontstaan. Veel is bekend in losse stukken zonder
samenhang. Nu wordt naar die samenhang gezocht, waarvoor ook een beroep wordt
gedaan op lokale kennis. Daarbij wordt ook het Overkwartier betrokken, Roermond en Goch
(Dld). De schrijvers zullen zeker ook regionale bijeenkomsten organiseren om te horen wat
zeker niet mag ontbreken in Het Verhaal.
Het project dat door de Gelders Staten is geïnitieerd en wordt gefinancierd zoekt
antwoorden op tien kernvragen. Wat is of was de invloed van het landschap op de
ontwikkelingen, wat waren of zijn nu nog de externe invloeden, wie zijn of waren de bazen,
welke groepen kenden we in de Gelderse samenleving, waar leefde en leeft Gelderland
van, wat was en is de rol van religie en kunst, hoe kijken anderen naar Gelderland, welke
resten van het vroegere Gelderland zijn nog terug te vinden en tot slot welke debatten
werden en worden er gevoerd, kortom hoe kijken we naar onze geschiedenis.
Professor Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud universiteit
in Nijmegen wil het boek toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen. Dus veel beeld
materiaal verwerken.
In 1418 tekenden de Gelderse adel en de steden een Verbondsbrief om samen te werken
om het bestuur te organiseren. In woorden van vandaag zou de uitleg kunnen zijn Wij gaan
ervoor. In dezelfde stijl tekenden erfgoedorganisaties, musea en andere instellingen die zich
verbonden voelen met de Gelderse geschiedenis ook een soort Verbondsbrief. De
organisaties geven daarmee aan het project Het Verhaal van Gelderland te steunen.
Namens het Erfgoedplatform Heumen tekende bestuurslid Jan Paul Bevoort het
convenant, getuige de foto’s hieronder.
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