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IN MEMORIAM J. COMBRINK

Op 12 mei is op 89-jarige leeftijd overleden de heer J. Combrink. Hiermee
is een markante figuur en een inspirerend bestuurder, onderzoeker en
publicist in de kringen van de Historische Vereniging Oudheidkamer
Rhenen en Omstreken van ons heen gegaan.
Combrink, reeds lang met pensioen, kwam in Rhenen als een vreemde
eend in de bijt. Het was slechts bij toeval, dat een advertentie van Huis ten
Dale deze rasechte Amsterdammer, die wegens familie-omstandigheden
naar rustiger oorden moest uitzien, in de Grebbestad terecht kwam. Kort
nog heeft hij kans gezien, zijn befaamde cursus handenarbeid, een van zijn
geliefde themas, in Rhenen voort te zetten. Hier was veel belangstelling
voor en hij breidde zijn contacten met de Rhenense bewoners hiermee
verder uit.
Zijn interesse voor zijn woonomgeving begon te groeien. Hoe kon het ook
anders, nieuwsgierig en leergierig als hij was. Behalve leergierig was hij
ook een schoolmeester in hart en nieren, en dat in de goede zin des
woords. Combrink had het- veel verder kunnen brengen, wanneer hij
vroeger betere kansen had gehad. Toch heeft hij bereikt hetgeen in zijn
mogelijkheden lag, en dit in de meeste gevallen tot nut van zijn medemens.
Het valt hier buiten het bestek van dit In Memoriam zijn verdiensten buiten
Rhenen aan te halen. Moge ik volstaan met zijn rol in de Burger-bescher-
ming van 'zijn' wijk, die van het Concertgebouw-kwartier, gedurende de
oorlogsjaren, te noemen. Meer nog dan vaklieden en deskundigen wist hij
brandweer en bescherming optimaal te organiseren. Hij was ridder in de
Orde van Oranje-Nassau en drager van het Verzetskruis.

In Rhenen kroop zijn bloed al gauw, waar het eigenlijk niet gaan kon. Hij
schreef een boek waarin zijn liefde tot zijn laatste woonplaats tot uiting
kwam. Een woonplaats, waarmee hij een haat-liefde relatie onderhield. Hij
verzette zich steeds heftig tegen het, naar zijn mening, ingeslapen gedrag
van stadsbestuur en -bevolking. Steeds kwam dan zijn Amsterdam als goed
voorbeeld naar boven. Maar zodra iemand een kwaad woord over Rhenen
durfde te uiten, dan was er geen betere stad in de wereld. Hij wist er dan
ook bijzonder veel van. Het Oud-archeif kende hij goed. Hij bestudeerde
vele detail-onderwerpen uit de Rhenense geschiedenis en hij publiceerde
hier graag over. Hier kwam zijn schoolmeesters-aard naar voren. Hoewel,
het meest uitgesproken uitte zich deze geaardheid in zijn vele lezingen. Er
bestond geen onderwerp of hij kon er over praten of meepraten. Het was
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voor hem een grote behoefte, de ander in te wijden in zijn diepgaande
kennis over Rome, Florence, Cyprus, de gilden, leerbehandeling, de Pest
en wat niet al, maar vooral natuurlijk over Amsterdam. En Rhenen, niet te
vergeten.

Combrink was een moeilijk mens, voor zijn omgeving maar vooral voor
zichzelf. Hij had een enorme wilskracht en een sterk lichaam. Des te triester
was het, gelnvalideerd te raken, aanvankelijk door het missen van een
been. Daardoor kon hij geen wandelingen meer maken en bijvoorbeeld
geen excursies meer leiden, hetgeen hem steeds goed afging. Later trof
hem ernstige rheuma in de handen. In zijn laatste jaar kon hij vrijwel niet
meer schrijven, zijn grote lust en liefde. Vlak voor zijn dood had hij nog een
groot overzichtsartikel over Cunera ten behoeve van een landelijk maand-
blad onder handen. Met behulp van anderen werd de tekst opgeschreven.
Het is bij een ruw raamwerk gebleven, hij heeft het helaas niet meer
kunnen invullen.

De Rhenense historische vereniging, opgericht in 1907, was na de oorlog
reeds vele jaren in een diepe slaap terecht gekomen. Combrink vond
enkele medestanders, die deze vereniging weer nieuw leven wisten in te
blazen. Tien jaar lang kunnen we, naar ik meen, weer spreken van een
bloeiende vereniging, die, naast historisch onderzoek en het houden van
wetenschappelijke lezingen, ook tracht bij de autoriteiten aandacht te
krijgen voor het gepast behoud van de Rhenense bouwkundige historie.
Gedurende deze tien jaar was hij een van de drijvende krachten in de
vereniging, die hij als secretaris voortreffelijk diende. Nog geen maand voor
zijn dood werd hij daarvoor geëerd met het erelidmaatschap.

Combrink is niet meer. Lang zullen wij in het bestuur en zeker ook privé,
een leemte voelen. Maar het zal een leemte zijn waarin zijn nagedachtenis
steeds weer met warmte in onze gedachten zal komen.
Hij ruste in vrede, een vrede waar hij eigenlijk de laatste jaren steeds meer
naar verlangde

H.P.D.
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