
75 JAAR OUDHEIDKAMER RHENEN

" d?cember 1982 was het 75 Jaar geleden dat de
Oudheidkamer Rhenen" werd opgericht. 75 Jaar, een
mensenleven, waarin ontzettend veel gebeuren kan. De
stormen van de Ie wereldoorlog en daarna die van de
2e zijn over de stad geraasd, maar hebben feitelijk
aan het doen en laten van de vereniging weinig veran-
derd. Het waren een aantal notabelen in de gemeente,
die tot het oprichten van de "Oudheidkamer" besloten.
De naam was voor die tijd heel gewoon, overal in het
land werden ze ingericht en vaak waren ze niet meer
dan de naam vermeldde: een kamer, een ruimte, soms
zelfs een klein gebouw, waar men al die zaken verza-
melde, die op de historie van stad of dorp betrekking
hadden. ^ - y

Onder de notabelen van Rhenen nam de heer Jesse een
voorname plaats in. Rhenen had toen nog een andere
status dan nu, toen was het nog 'de' stad in de regio,
met een kantongerecht, een internationaal station, een
normaalschool voor de onderwijzersopleiding en zelfs
een, eifen archivaris die de zorg droeg voor het stads-
archief, speciaal voor het oudste deel hiervan. Deze
ï'u?' Jesse beijverde zich om niet alleen de oude
stukken in goede staat te bewaren en te beheren, hij
zorgde er ook voor dat deze archiefstukken bereikbaar
waren, door ze te catalogiseren en ze van een eenvou-
dige verduidelijking te voorzien. Zo verzorgde hij in
december 1915 een hernieuwde uitgave van de "Oude In-
ventaris der Bezittingen van het Gasthuis te Rhenen".
2a K f̂  Rijksarchivaris in Utrecht in 1927 zijn tevre-
denheid kon uitdrukken over de wijze waarop Rhenen ,
voor de zaak zorgde, was voor een niet gering deel te
danken aan Dr. Jesse. Reeds op 5 oktober 1907 werd van
ô i H^eniH^g ten huize van de archivaris de eerste
oprichtingsbijeenkomst gehouden, 33 leden traden toe.
Bestuursleden in die tijd waren Dr. Jesse, D. Hoiting,

oAr-I311,, £U?̂ ï'uD^H- Recter en C'J' van Holst van Ingen
Oorspronkelijk had de vereniging een beperkter doel-
?*™ J!9* f1 ?nZS historische vereniging. De Oudheid-
kamer had (en heeft) een aantal voorwerpen in bezit,
die om beheer' vragen. Daartoe verleende de vereniging



in 1937 een bijdrage van ƒ 700,- om in 'De Brakke' in
de Molenstraat een museum in te richten dat op 15 juni
1938 officieel geopend werd. Dr. Jesse was toen al geen
bestuurslid meer. In 1937 was hij om gezondheidsredenen
afgetreden en had de 'Oudheidkamer' 30 jaar gediend.

De aktiviteit van de 'Oudheidkamer' was in die tijd
vooral gericht op het 'Streekmuseum'. Met de gemeente
was een overeenkomst gesloten over het beheer van de
inventaris, die grotendeels eigendom was en is van de
Vereniging. De gemeente zorgde voortaan voor het beheer.
Een beheerscommissie regelde de zaken. Op deze wijze was
er een goede samenwerking ontstaan. Aan een conservatrice
werd de zorg voor het geheel opgedragen. Mevrouw Aleid
v.d. Bunt heeft dit werk jarenlang gedaan. Zij was een
bekwame vrouw, die de historie van stad en land goed ken-
de, maar die behalve voor Rhenen, ook nog voor Zeist het
geschiedkundige werk verrichtte, hetgeen in de praktijk
niet altijd voldeed: Rhenen was wel een beetje onverzorgd,
vooral de laatste jaren, toen ziekte de werkkracht van
Mevrouw v.d. Bunt sloopte.
Een stimulans kreeg de Vereniging door het ontdekken
van het Frankische grafveld in 1952, hetgeen een druk
bezoek (wel 2000 personen) voor het Streekmuseum op-
leverde. Na het overlijden van de conservatrice was
het museum enige jaren zonder leiding, terwijl de Ver-
eniging sluimerde en van weinig aktiviteit deed blijken.
Burgemeester Bijleveld voerde een aantal besprekingen
met belangstellenden en zo werd mevrouw Heijenga ten-
slotte de opvolgster van mevr. v.d. Bunt. Zij trof een
toestand aan die veel werk voor de toekomst eiste en
die om extra hulp vroeg. Een eerste zorg was (en is)
het opnieuw samenstellen van een inventaris en het or-
ganiseren yan tentoonstellingen. Ook het gebouw zelf
vroeg en vraagt om de nodige herstellingen en beveili-
ging.
Het opnieuw aktiveren van de 'Oudheidkamer' bracht le-
ven in de brouwerij, waarbij gezegd dient te worden,
dat akties van het bestuur, van zusterverenigingen als
Bond Heemschut en Menno van Coehoorn, bij het gemeente-
bestuur vrucht beginnen af te werpen, zodat we met ver-
trouwen de eerstkomende jaren, op weg naar het 100-
jarig bestaan, tegemoet kunnen zien.

J. Combrink
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