
De Historische Vereniging GO jaar

Het is met "herdenken" vaak zo, dat men niet goed
weet "waar" te beginnen. Uit overlevering is ons
bekend dat het de Dr. Jesse was, die met het plan
kwam om tot een soort vereniging te komen, die het
rijke oudheidkundige bezit van Rhenen moest gaan
beheren; 1907 was het jaar (ongeveer) en daarom is
de nu bestaande Historische Vereniging Oudheidkamer
een 80-jarige.
We zijn daarmee de oudste organisatie op dit gebied
in de provincie: Dr. Jesse was zijn tijd ver vooruit.
Gegevens over die beginperiode "uit de eerste hand"
zijn er natuurlijk slechts weinig, maar zo hier en
daar informerend kwam er toch wel het een en ander
boven water.
In die tijd (1907) was burgemeester van Rhenen
Jhr. Schimmelpennick. Hij woonde op Heimerstein en
is meer dan 40 jaar burgervader geweest. Een nazaat
van de bekende Corn. Houtman, de Oostindiévaarder uitP
de 17 eeuw, namelijk de heer Houtman, was gemeente-
secretaris.
Nu bestond er in die tijd reeds een verzameling van
historische en kunstvoorwerpen, die in of bij Rhenen
gevonden waren en die dienden een "onderkomen" te
hebben.
Met medewerking van de gemeente werd een deel van het
Oude Stadhuis op de Markt daarvoor bestemd en de heer
Jesse werd tot beheerder of conservator aangesteld
voor een zeer minieme beloning.
Een eigenlijke historische vereniging naar buiten was
het toen nog niet; men ontplooide weinig activiteit.
Nu en dan liet de "oudheidkamer" van zich spreken als
er gevonden voorwerpen werden tentoongesteld of als
een of andere spreker de zaak kwam toelichten.
De Dr. Jesse werd opgevolgd door de nieuwe gemeente-
ontvanger de heer W. Zanen en die weer door de con-
servatrice Aleid v.d. Bunt. De voorwerpen hadden toen
hun eigen plaats gekregen in "De Brakken" in de Molen-
straat en we hadden toen dus een Streekmuseum.
Soms stonden toen lezingen op het programma.
Het ledental v/as maar klein en de jaarlijkse contri-
butie mocht geen naam hebben (ƒ l,—). Zo naderde men,
in alle rust, de tijd van de 2e Wereldoorlog.



Over de mobilisatietijd van 1914-1918 werd niet
gerept. De Wereldoorlog II kwam men merkwaardig
goed door en nadien ging men voort op de inge-
slagen weg.
Omstreeks 1949 zorgde de zgn. Rhenense Goudvondst
voor nieuw elan. Bi] wegwerkzaamheden in Eist
werden een aantal gouden voorwerpen gevonden,
waarschijnlijk Merovingisch. 'Ze kregen een plaats
in een kluis van de Gemeente, maar werden niet
tentoongesteld. De angst voor diefstal was te
groot. Men ging replica's maken, die nu te zien
zijn in "Het Rondeel".
Toen reeds zijn er maatregelen genomen om te
garanderen dat de historische voorwerpen voor het
nageslacht bewaard zouden blijven. De Vereniging
en het Gemeentebestuur deden hiervoor de nodige
bepalingen vaststellen.
Het Museum in de Molenstraat mocht zich soms in
grote en dan weer lange tijd in matige belang-
stelling verheugen. Eerst toen de vereniging in
1979 overging om door ruimere statuten de werk-
zaamheid van de "Oudheidkamer" uit te breiden en
het lidmaatschap voor een groter publiek aantrek-
kelijker te maken konden we van een echte histori-
sche Vereniging gaan spreken.
Het steeds groeiende ledental, het bezoek van de
lezingen en de belangstelling voor het periodiek
"Oud Rhenen" bewijzen dat we op de juiste weg zijn.

De Redactie.

Het adres van de penningmeester is
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