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75 JAAR OUDHEIDKAMER

Bij het herdenken van het 75-jarig bestaan van onze Vereniging
past een woord van de voorzitter.Helaas kunnen wij nog niet
spreken van een viering van dit jubileum.de financiën laten
dit niet toe.Er zijn echter gevorderde plannen,hier in het
voorjaar gepaste doch bescheiden aandacht aan te besteden.

De "Vereeniging Oudheidkamer voor Rhenen en Omstreken" werd op-
gericht 23 December 1907 nadat reeds in 1903 hiervoor plannen
waren gemaakt.De grote stimulator is indertijd de Rhenense
gemeente-archivaris Dr R.Jesse geweest,die toen het voorzitter-
schap op zich nam.De Vereniging werd aangegaan voor een periode
van 29 jaren en 11 maanden.Op de Algemene Vergadering van 13
Mei 1937 werd,onder voorzitterschap van Ds A.G.van Willenswaard



'de vereeniging opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren,
alsoo eindigende den 22 November 1966'.
Helaas is de Vereniging op deze laatste datum niet formeel weer
opnieuw voor eenzelfde tijd aangegaan,zij is echter ook niet
ontbonden.Dit feit is dan ook tekenend voor het sluimerend be-
staan, dat de Vereniging, af gewisseld door enkele perioden van
opleving,jarenlang heeft geleid.

Op 19 October 1980 kwamen in het Café-Restaurant De Koning van
Denemarken 43 belangstellenden bijeen,met de bedoeling,de
Vereniging weer nieuw leven in te blazen.Het was toen op de 10e

December 1980.dat op een officiële ledenvergadering,door de nog
in leven zijnde bestuursleden van de Vereeniging Oudheidkamer
Mr J.Deen en J.Hovestad bijeengeroepen,vele nieuwe leden toetra-
den. Het bestuur trad af,een nieuw bestuur werd gekozen en machti-
ging werd verleend tot het voorbereiden van statutenwijziging.
De naam van de Vereniging werd enigszins gewijzigd.de statuten
werden aangepast en op 9 November 1981 werden deze notarieel
vastgelegd.

In de twee jaar,waarin onze herboren Vereniging weer gefunctio-
neerd heeft,zijn er naar mijn mening enkele nuttige zaken be-
reikt. Ten eerste weet de Rhenense bevolking en zeker ook het
Gemeentebestuur,dat de Historische Vereniging weer actief is.In
enkele besprekingen met diverse vertegenwoordigers van de ge-
meente, waaronder ook onze burgervader,werd aandacht besteed aan
een aantal punten,voornamelijk verband houdend met de conserve-
ring van historisch belangrijke objecten.Het verheugt mij hier-
bij te mogen constateren,dat deze contacten steeds zeer vrucht-
baar en zinvol zijn geweest.
Voorts werden er in deze tijd vele interessante voordrachten ge-
organiseerd waarbij de opkomst in het algemeen zeer goed was.He-
laas moet ik wel constateren.dat de zelfwerkzaamheid van de leden,
onder andere bij pogingen tot het activeren van werkgroepen,
minimaal mag worden genoemd.

Het is hier ook de plaats,mijn mede-bestuursleden te danken.Zonder
hun inzet was het niet mogelijk geweest in deze korte tijd weer
tot een actieve vereniging te geraken.In het bijzonder wil ik de
volijverige secretaris,J.Combrink vermelden die ondanks zijn
hoge leeftijd,zeer veel voor onze Vereniging heeft gedaan.Zeker
wil ik ook niet vergeten de redactiecommissie te danken voor al
het werk dat zij verzetten bij het samenstellen van ons periodiek
OUD-RHENEN.Dat de verhouding met het Streekmuseum uitstekend is,
is haast vanzelfsprekend.



Er rest nog een blik in de toekomst.Naast het voortzetten van de
in de wintermaanden gebruikelijke voordrachten en de zomerexcur-
sies,blijft een belangrijke taak de strijd voor het behoud van
de weinige historische objecten,die er nog in onze regio resten.
Wij kunnen geen overdreven eisen stellen,doch wij zullen ons
sterk moeten maken voor het behoud van werkelijk belangrijke
objecten,dit tegen de stroom van de ongunstige conjunctuur in.In
elk geval moeten wij trachten de houding van autoriteiten en
burgers in positieve zin te beïnvloeden.Hierbij hebben wij Uw
aller hulp nodig.

Tot slot nog een enkele opmerking over het voor U liggende jubi-
leumnummer van OUD-RHENEN.In een aantal artikelen is getracht,
bij wijze van sfeer-tekening,enkele aspecten uit de beginjaren
van onze Vereniging te belichten.Tevens werd getracht door enkele
illustraties enige afwisseling in de tekst aan te brengen.Daar
dit tijdschrift,uit kostenoverwegingen,in eigen beheer gestencild
wordt,is het niet mogelijk echte foto's e.d. te reproduceren.In
de verwachting,dat wij U toch enige interessante artikelen hebben
kunnen bieden wens ik onze Vereniging en het tijdschrift nog
vele jaren van groeiende voorspoed toe.

H.P.Deys
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