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J. Th. M. ’Joop’ Mom – In Memoriam

Philip J. van Dael / Ad J. de Jong
Vlak voor Kerst 2002 bereikte ons het 
droevige nieuws van het overlijden van 
Joop Mom, oud-lid van onze historische 
vereniging. Hij werd 60 jaar.
Joop Mom heeft veel betekend voor 
de geschiedenis en de archeologie van 
Rhenen. Ofschoon ooit uit Wageningen 
afkomstig, werd hij een echte Rhenenaar. 
Hij verzamelde van alles over Rhenen, 
prentbriefkaarten, publikaties, foto’s van 
Rhenenaren, noem maar op. Ook maakte 
hij zelf veel foto’s.
Het ging hem zeer aan het hart dat er 
voortdurend weer stukjes oud Rhenen 
verdwenen om plaats te maken voor 
nieuwbouw.  Regelmatig attendeerde hij de 

historische vereniging hierop en vroeg om actie om een en ander voor het nageslacht 
te behouden of in ieder geval vast te leggen.
Zo kon soms volledige afbraak vermeden worden en werd een voor ieder aanvaard-
bare oplossing gevonden. Niet altijd lukte dat, maar vaak kon wel worden bewerk-
stelligd dat de tijd werd genomen om een beperkte archeologische opgraving te 
kunnen doen, zoals bij de afbraak van een huis aan de Weverstraat of op het terrein 
van de voormalige villa van tandarts Van der Spoel. Bij dit laatste betrof het een 
stadsgedeelte waar zich ooit een Agnietenklooster en een commanderij van de 
Duitse Orde hadden bevonden.

Er zijn talloze van dit soort voorbeelden te noemen, waarbij hij allerlei instanties 
als de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) tot op het hoogste 
niveau inschakelde. Hij schroomde niet wantoestanden aan de kaak te stellen en 
kwam dan ook vaak in het plaatselijke nieuws met zijn acties. 
Hij was ongeduldig als er een zaak speelde. Moest er actie genomen worden en 
duurde het naar zijn zin te lang dan zocht hij het al snel hogerop, hetgeen hem niet 
altijd in dank werd afgenomen. Hij kon zich mateloos ergeren als Rhenense bodem-
vondsten niet snel genoeg gedetermineerd werden en ze voor jaren ergens in een 
depot terecht dreigden te komen zonder dat de Rhenense gemeenschap kennis kon 
nemen van de uitkomst van het onderzoek.
Zijn grootste wapenfeit was misschien wel de medewerking aan het archeologisch 
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onderzoek met betrekking tot de vroeg-middeleeuwse gouden en zilveren muntschat 
te Remmerden.
Joop vond aanvankelijk zelf met een geleende metaaldetector enkele gouden en zilve-
ren munten, maar vond dat er een gedegen opgraving onder professionele leiding 
diende plaats te vinden, hetgeen gebeurde en wekenlang werkte hij hieraan mee. Dit 
leverde een hoeveelheid aan gouden en zilveren munten op, die voor een  deel later 
permanent kon worden tentoongesteld in museum Het Rondeel te Rhenen.

Joop kwam hierdoor in de ban van de metaaldetector, wat een enorme verzameling 
aan bodemvondsten te Rhenen en naaste omgeving opleverde. Hij was een detaillist 
en elke vondst kreeg een nummer en de vindplaats werd netjes vastgelegd. Archeo-
logisch belangrijke vondsten werden veelal gemeld bij de Utrechtse provinciaal 
archeoloog, hetgeen kon leiden tot nader onderzoek. Het bracht Joop ook in contact 
met andere ‘detectorpiloten’ en zo kon hij de Stichting Vrienden van Museum Het 
Rondeel goede tips geven voor aankopen voor de collectie. Hij verzamelde veel lite-
ratuur rond zijn vondsten en wist goed waar hij mee bezig was. 
Toch ging het detectoronderzoek hem minder boeien en hij zocht later steeds meer 
naar vuurstenen artefacten in de omgeving van Rhenen. Een en ander zou uitgroeien 
tot een respectabele archeologische verzameling van vondsten op Rhenens grond-
gebied. Voor zijn overlijden heeft Joop laten vastleggen dat een groot deel van zijn 
collectie later naar museum Het Rondeel in Rhenen zou gaan.
Een van zijn meest interessante vondsten was een Romeinse falera, een eremedaille, 

met de afbeelding van de godin Medusa, 
die hij vond te Remmerden op een akker 
waar ooit een oude weg langs de grafheu-
vels in de buurt had gelopen. Joop ging 
hier zoeken nadat hij te Emmen luchtfoto’s 
had bestudeerd, waarop deze weg nog vaag 
te zien was. De weg liep vanaf de plaats 
waar vroeger een doorwaadbare plaats 
in de Rijn was, over deze akker langs de 
grafheuvels, richting Elst. Ook was hier in 
de buurt de eerder genoemde muntschat 
gevonden.
Het is zo maar een voorbeeld en er was 
zoveel meer, teveel om op te noemen!

Joop was niet altijd even gemakkelijk om 
mee om te gaan. Hij eiste vaak onmid-
dellijke aandacht voor waar hij mee bezig 
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was, omdat hij het belangrijk vond dat er actie genomen werd en vaak had hij gelijk. 
Zo verweet hij onze historische vereniging een zekere laksheid in bepaalde zaken en 
misschien onvoldoende aandacht voor zijn vaak terechte zorg. Dit deed hem beslui-
ten om als lid te bedanken. Heimelijk hield hij echter wel degelijk een vinger aan 
de pols en bleef tips geven. Voorts maakte hij een waardevolle index op de eerste 
jaargangen van ons tijdschrift Oud Rhenen, een waar monnikenwerk waar velen hem 
dankbaar voor zijn. Een soort haat-liefde verhouding met de vereniging. Hij was 
vaak geestelijk moe en begon zich meer en meer terug te trekken en werd selectief 
in met wie hij nog contacten onderhield. Hij kwam ook minder vaak in het nieuws.
Daarnaast bleef hij zeer handig en creatief. Zo kon hij uitstekend uit een paar gevon-
den waardeloos lijkende scherven weer een fantastisch geheel maken. Als men nu 
een blik in zijn tuin zou werpen begrijpt men wat we hiermee bedoelen, zoals b.v. 
een replica van de Rhenense waterput op het Marktplein.
Vlak voor zijn overlijden maakte hij uit speksteen een beeldhouwwerkje dat zijn 
depressies symboliseerde: vier figuurtjes in een kring, van terneergeslagen tot in 
opgerichte houding. Hij stuurde een foto van het eindresultaat als kerstgroet naar 
zijn vrienden en kennissen. Wij meenden er goed aan te doen om deze foto op te 
nemen in dit nummer van Oud Rhenen.
Het heengaan van Joop is een verlies voor de Rhenense gemeenschap. Hij was een 
bekende figuur die zelf veel in de publiciteit kwam, maar en passant Rhenen wees 
op haar, in archeologisch en historisch opzicht, rijke verleden. Voor zijn kinderen 
Mathijs en Astrid een vader om trots op te zijn.
Voor ons is met hem tevens een goede vriend heengegaan. Het is allemaal moeilijk 
voor te stellen dat hij er niet meer is. Enerzijds leden we mee als hij weer eens danig 
in de put zat, maar we hebben ook veel met hem kunnen lachen. Degenen met ons 
die hem wat beter en van nabij kenden zullen hem dan ook zeer missen!

De kerstkaart die Joop Mom naar vrienden en kennissen stuurde met de sculptuur uit speksteen, voor-

stellend de voortdurende kringloop van zijn gemoedstoestand




