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De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen 
en Omstreken sinds 1980

H.P. Deys

Op 5 oktober 1907 werd ten huize van dr. R. Jesse de oprichtingsvergadering 
gehouden van een historische vereniging, en op 23 december 1907 werd in 
Rhenen opgericht de ‘Vereeniging Oudheidkamer voor Rhenen en Omstreken’. 
Deze vereniging heeft in de loop der jaren een aantal activiteiten ontwikkeld, 
waaronder het onderhouden van een museum, de zogenaamde Oudheidkamer.
Door diverse omstandigheden, onder andere de oorlogsjaren, maar ook door 
vergrijzing van het ledenbestand bleven de activiteiten in de na-oorlogse jaren 
vrij beperkt. Omdat zich toch de behoefte aan een meer actieve vereniging 
manifesteerde werd in de loop van 1980 door de heer J. Combrink, een oud 
Amsterdamse onderwijzer/leraar, en inmiddels woonachtig in Rhenen, het 
initiatief genomen tot het nemen van stappen die moesten leiden tot de oprich-
ting van een nieuwe historische vereniging. Nadat enkele personen waren 
gepolst vormde zich een klein werkgroepje, bestaande uit de heren Combrink, 
Dekhuyzen en Deys en de dames Bovenschen-Bor en Heyenga. Dit comité 

”De Koning van Denemarken” zoals de (oudere?) lezers zich het pand herinneren als ze ‘s avonds 

naar binnen gingen om een lezing bij te wonen (foto A. van Soest, 1���)
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besloot zich tot de geïnteresseerde inwoners van Rhenen te wenden, met het 
voorstel te komen tot de oprichting van een historische vereniging. In een 
rondschrijven van 1 oktober 1980 werden belangstellenden opgeroepen tot 
deelname aan een bijeenkomst op 9 oktober in de Koning van Denemarken, 
waarin plannen tot de oprichting zouden worden besproken. Tevens werd door 
de heer Deys een aantal historische foto’s geëxposeerd.
Op de bijeenkomst van 9 oktober waren 43 belangstellenden aanwezig, een 
viertal personen had bericht van verhindering gestuurd. Hier werd afgespro-
ken, dat er nadere stappen tot een oprichting zouden worden genomen.

Het museum van de Oudheidkamer Rhenen in 1939

Nadat het verslag van de bijeenkomst in de plaatselijke pers was verschenen, 
reageerde hier de voorzitter van de (nog bestaande) Oudheidkamer Rhenen 
en Omstreken, mr J. Deen schriftelijk op, waarbij hij de suggestie deed, geen 
nieuwe vereniging op te richten, maar de oude, na aanpassingen, voort te 
zetten. Hij zou, met de nog in functie zijnde secretaris-penningmeester J. 
Hovestad (van de Hoboken-bank) een vergadering van de Oudheidkamer bijeen 
roepen, waarop een en ander zou kunnen worden besloten.
Met dit voorstel werd ingestemd en zo werd op 10 december 1980 een 
Algemene ledenvergadering bijeen geroepen van de nog bestaande 
Oudheidkamer. De ledenlijst telde toen 38 leden. De voorzitter mr. Deen 
opende de vergadering en stelde niet-leden in staat terstond lid te worden tegen 
een (statutaire) contributie van ƒ1,=, waar 37 aanwezigen gebruik van maak-
ten.  Hiermee was het quorum voldoende om de geagendeerde bestuursverkie-
zing te houden, waarbij de beide nog zittende bestuursleden Deen en Hovestad 
meedeelden, zich niet meer herkiesbaar te stellen. Nadat de nieuwe kandidaat-
bestuursleden door de vergadering waren gekozen, volgde een schorsing van 
de vergadering waarbij de nieuwe bestuursleden de functies konden verdelen. 
Door de vergadering werd als voorzitter aangewezen de heer dr H.P. Deys. In 
de overige functies kwamen na onderlinge verdeling J. Combrink (secretaris), 
J.G. Koekoek  (penningmeester) en als leden A.J. (Joop) Bovenschen (pers-
contacten), mevr. R. Bovenschen-Bor (2e secretaris) en H.E. Dekhuyzen (2e 
voorzitter). Als zevende bestuurslid werd korte tijd later benoemd mevr. Ch.H. 
Delfin-van Mourik Broekman (archeologie). De contributie werd vastge-
steld op ƒ20,=, hetgeen sommige aanwezigen te laag achtten. Aan het nieuwe 
bestuur werd machtiging verleend tot een statutenwijziging en opstelling van 
een huishoudelijk reglement, tot déchargeverlening aan de afgetreden penning-
meester en tot het benoemen van een lid in de Beheerscommissie, die de muse-
ale bezittingen van gemeente en (voormalige) Oudheidkamer beheerde. 
Tot slot werden op deze bijeenkomst de nieuwe ontwerp-statuten doorgeno-
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men, waarna besloten werd deze door een notaris in definitieve vorm te passe-
ren. De belangrijkste wijziging in de statuten betrof de doelstelling. In de oude 
statuten luidde deze: het opsporen, verzamelen, bewaren en ten toon stellen 
van voorwerpen, die hiervoor volgens het Bestuur in aanmerking komen. De 
nieuwe doelstelling werd veel ruimer opgesteld: de bestudering en de versprei-
ding van de kennis van de historie van Rhenen, Elst (U.), Achterberg en 
omgeving in de ruimste zin des woords. Hierdoor werd de taakstelling van onze 
vereniging veel breder, waardoor het houden van lezingen mogelijk werd, en het 
uitgeven van een tijdschrift en het instellen van werkgroepen met een speciaal 
onderzoeksgebied. Daarnaast werden slechts zaken van technische aard in de 
statuten aangepast.
Eén van de belangrijkste gevol-
gen van de nieuwe opzet, behalve 
het houden van zes lezingen 
per jaar over de geschiedenis 
van Rhenen en omgeving, is het 
verschijnen van het tijdschrift 
Oud-Rhenen. Dit tijdschrift, 
waarvan juist de 25ste jaargang 
voor U ligt, wordt alom zeer 
gewaardeerd. Het heeft een 
belangrijke functie gehad in 
het openbaar maken van vele 
verschillende onderzoeken die in de afgelopen jaren hebben plaats gehad en 
tevens kon verslag worden gedaan van een aantal belangrijke gebeurtenissen.
Wat de werkgroepen betreft, kan gesteld worden dat de belangrijkste werk-
groep, zeker in omvang, de WAR is, de Werkgroep Archeologie Rhenen. 
Daarnaast zijn actief (geweest) de Werkrgroep Rhenens Dialect en de 
Werkgroep Toponiemen en de werkgroep Rhenen-virtueel. Ook in het maat-
schappelijk leven vervult de Vereniging een rol. Zij is vertegenwoordigd in 
enkele vaste gemeentelijke commissies, op de jaarlijkse Koninginnemarkt 
wordt de Vereniging gepresenteerd en ook tijdens andere gelegenheden, zoals 
de Landelijke Archievendag en dergelijke zijn wij present.
Naast de uitgave van het tijdschrift zijn, min of meer in verenigingsverband, 
door enkele individuele leden boeken gepubliceerd en thans is een groot 
geschiedkundig werk in voorbereiding dat zal moeten verschijnen bij gele-
genheid van het 100-jarig bestaan. Bezien wij ook de diverse activiteiten op 
verschillende andere gebieden, dan kunnen wij spreken van een geslaagde 
voortzetting van de in 1980 bijna ingeslapen Vereniging Oudheidkamer voor 
Rhenen en Omstreken.

”De Koning van Denemarken”




