Jaarverslag 2017 van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.
2017 was een jubileumjaar, de Vereniging vierde zijn 110 jarig bestaan. Verder zijn wederom veel activiteiten verricht
door alle vrijwilligers binnen de HVOR naast de vaste agendapunten van de Vereniging zoals de lezingen, het
Verenigingsblad OudRhenen en de dinsdagsociëteit. Het ledenbestand bedroeg op 1 januari 2017 546 leden en eind 2017
telde de Vereniging 553 leden. Helaas zijn 6 leden ons ontvallen en gelukkig hebben we weer 29 nieuwe leden.
Lezingavonden
Drie lezingavonden zijn verzorgd in de “Hof van Rhenen” en twee avonden vonden plaats op de nieuwe locatie in de hal
van de “Gedachteniskerk na de sluiting van de “Hof van Rhenen”. De jubileumviering vond plaats in de Cunerakerk.
Daarnaast zijn een aantal avonden in Elst en Achterberg gehouden. De lezingenserie begon met een presentatie door de
heer B. Cornielje over de Grebbelinie van de Tachtigjarige oorlog tot de mobilisatie van 1939 waarbij Marieke
Wittenhorst de muzikale ondersteuning verzorgde. In februari vertelde de heer V. van Poortvliet over de buitenhuizen en
kastelen op de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug onder de titel De Stichtse Lustwarande. In maart hielden mevrouw
J. van Klink en de heren H.Bussemaker en J.M. Doorman een presentatie over de onderzeebootcommandant Anton
Bussemaker(1900-1941). In september werd traditiegetrouw het Historisch Café gehouden, hierbij vertelden een aantal
leden over de activiteiten van henzelf of de werkgroepen waar zij deel van uitmaken. Zo kwamen Ad de Jong, Margo
kikkert, Hans v.d. Heide, Toine Maas, Toon Blokland, Piet Hovestad en tenslotte een gastspreker de heer Lagerwei aan
het woord. In oktober hield de heer R.Reiding een bewogen verhaal getiteld Kind van het Ereveld waarin hij vertelde
over de omgebrachte Russische krijgsgevangenen en de opsporing van nabestaanden. De jubileumavond op 9 november
in de Cunerakerk werd bezocht door ca 400 leden en genodigden. Op deze avond werd een feestrede gehouden door de
voorzitter en vervolgens vertelde Maarten van Rossem over de Nederlandse geschiedenis vanaf 1907.
Tijdschrift Oud Rhenen
In 2017 verschenen zoals gebruikelijk 3 afleveringen van ons blad OudRhenen . Ben van Laar heeft de redactie vanaf
september 2008 geleid en geeft het stokje vanaf september 2017 over aan de nieuwe redactie onder leiding van Toine
Maas.
Het bestuur van de HVOR
Het bestuur van de HVOR vergaderde in 2017 tien keer. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart trad de
penningmeester Jaap Klootsema af en tijdens een extra ledenvergadering in mei werd Krijn Klaassen als penningmeester
benoemd. De huisvesting zowel van de HVOR in de Commanderij als van de lezingen na het wegvallen van de “Hof van
Rhenen” heeft veel tijd en aandacht gevergd.
PR, Communicatie en Projectactiviteiten
Dit jaar kwam een nieuwe folder tot stand en is de vernieuwde H.V.O.R website www.oudrhenen.nl live gegaan.
Gedurende het jaar is de website verder ingevuld onder meer met de werkgroepactiviteiten en bijgehouden met
nieuwsflitsen. Voor de lezingavonden is er veel geflyerd. De ledenadministratie is meer op het versturen van emails
ingesteld en er zijn dan ook vele collectieve mails verstuurd om de leden goed te informeren. Medewerking aan de
stichting Slag om de Grebbeberg was een van de belangrijke projectactiviteiten. In dit kader werd het concert van de
Johan Willem Friso kapel georganiseerd in de Cunerakerk in mei.
Open Monumenten Dag
De werkgroep Open Monumenten maakt geen deel meer uit van de HVOR maar wordt voortgezet als comité samen met
de gemeente. Wel heeft de HVOR een marktkraam verzorgd tijdens de Open Monumenten Dag.
Werkgroep Virtueel Rhenen
Virtueel Rhenen kijkt terug op een succesvol jaar. Als voorbereiding op de viering van het 110 jarig bestaan , vroegen we
aan Marco Christis, ontwikkelaar van het Koningshuis, alle lege kamers te vullen met meubels en schilderijen. Bron: de
doctoraalscriptie van Willem Jan Hoogsteder. Tom Heger maakte in de rol van fotograaf een prachtige filmexpressie van
Rhenen zo’n 300 jaar geleden. Via 2 grote schermen kregen het virtuele Koningshuis en de virtuele stad tijdens de
viering in de Cunerakerk alle aandacht.
Beeldbank en filmgroep
De beeldbank is in augustus gestart met het selecteren van de Cord Otting collectie, deze negatieven collectie wordt
gedocumenteerd ten behoeve van de verdere archivering bij het RHCZOU in Wijk bij Duurstede.
Dinsdagmorgenbijeenkomsten
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Ca 40 leden komen wekelijks gezellig bijpraten, genieten van de koffie en luisteren en kijken naar foto’s, films of een
presentatie van één van de leden. De dinsdagmorgen groep maakte diverse uitstapjes onder meer naar de koepelkerk in
Renswoude.
Werkgroep Elst en Remmerden
Op 16 juni 2017 werd het boek “Elst vroeger en nu” tijdens een feestelijke bijeenkomst in het bijzijn van burgemeester
van der Pas aan het publiek gepresenteerd. Het Elster Geschiedenishuis verzorgde een viertal lezingen over verschillende
onderwerpen betreffende de Elsterse historie. Het bezoekersaantal was gemiddeld 60 personen. Ook werd er een lezing in
De Zoute Inval verzorgd. Naast deze plaatselijke lezingen zijn er ook diverse lezingen verzorgd in de regio. Met een
gemeentelijke subsidie zijn er gelden verkregen en kon er voor 4 mei een hekwerk rond het gedenkteken worden
gerealiseerd. Op 4 mei 2017 werd samen met het Oranje comité Elst de herdenking georganiseerd bij het Gedenkteken
voor het Bestegoed in aanwezigheid van een delegatie uit Ballymoney (Noord Ierland). Er is historisch onderzoek naar
de crash van een Lancaster tegenover de voormalige jeugdherberg De Eikelkamp gedaan waarbij contacten met
nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden o.a heeft geleid tot het bezoek van de familie Bate uit Australië aan
o.a. de crashplaats. Op het gebied van kunst en cultuur zijn er in Elst waardevolle ontdekkingen gedaan. Na en door
contact met de Willem Jansenstichting uit Westzaan zijn er prachtige schilderijen uit en over Elst in de openbaarheid
gekomen. Een extra dimensie aan de Elsterse historie. Ook de ‘oudere’ historie heeft door het onderzoek naar
bewonings- en gebruiksgeschiedenis volop onze aandacht. Maandelijks verscheen er een artikel over deze plaatselijke
geschiedenis in De Hank, de Dorpskrant van Elst. Door een subsidie van het Cuneragilde aangevuld met een subsidie
van Stichting Slag om de Grebbeberg (G75) kunnen wij een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Op het
Gedenkteken komen plaquettes met de namen van burgers en militairen uit Elst of die in Elst en Remmerden zijn
omgekomen of begraven. Op de website van Oud Rhenen zijn we, zij het met gepaste bescheidenheid, begonnen met het
geven van informatie betreffende de werkgroep en onze activiteiten. Binnen de HVOR onderhouden wij contacten met
de overige werkgroepen en verder met allerlei relevante organisaties en instanties zoals o.a. archieven, collegae
historische verenigingen en particuliere onderzoekers. De functie van coördinator van de werkgroep is door Toon
Blokland overgenomen van Nees van den Oosterkamp.
Werkgroep Achterberg
In 2017 zijn er drie bijeenkomsten in het Dorpshuis van Achterberg georganiseerd, de aftrap werd gedaan door
Achterberger Cornelis Hootsen. De heer Hootsen presenteerde een collectie foto’s van Achterberg die hij tussen 1970 en
1985 gemaakt heeft, de belangstelling was overweldigend. Helaas hebben we de voordeur van het Dorpshuis ruim voor
aanvang moeten sluiten waardoor we helaas diverse belangstellende teleur hebben moeten stellen maar op 23 mei heeft
de heer Hootsen nog een keer zijn foto’s getoond. Nadat de heer Toon Blokland diverse malen zijn lezing “My Darling
Wife” in de omgeving heeft gegeven was het op 24 oktober zover voor Achterberg. Op enthousiaste wijze vertelde de
heer Blokland het aangrijpende verhaal van parachutist Frank McNaught die de vliegtuigcrash in de Achterbergsche
Hooilanden overleeft, Frank wordt o.a. door Achterberger, Piet van Veldhoven, opgevangen waarna zijn onderduik- en
ontsnappingsverhaal naar bevrijd gebied begint.
Tijdens de Schoneveldse dag heeft werkgroep Achterberg ook dit jaar weer een kraam bemand, de kraam werd goed
bezocht en leverde zelfs weer een paar nieuwe leden op.
Werkgroep Archeologie Rhenen(WAR)
Het jaar 2017 zette in met het bescheiden maar vaste aantal leden van 5 amateurarcheologen die gezamenlijk de WAR
vormen. Ieder donderdagmorgen komt de werkgroep bijeen. In 2017 is het grootste deel van de aandacht gericht op het
computeriseren van de inventarisatie van de vondsten uit de ongeveer 25 jaar van het totale bestaan van de werkgroep.
Tevens werd gewerkt aan het digitaliseren van de schriftelijke neerslag van de belevenissen en activiteiten. Ook besteden
de leden hun tijd graag aan een behoorlijk aantal museumbezoeken en andere plezierige uitjes. Zo zijn bezoeken gebracht
aan overweldigende tentoonstelling: “Gladiatoren, helden van het Colosseum” in Nijmegen, de Archeodag in Amersfoort
en de Cultuurfabriek in Veenendaal. Op een basisschool in Rhenen is les gegeven in veldverkenning gevolgd door een
daadwerkelijke verkenning op een akker. Ten slotte is de werkgroep vooral de laatste tijd bezig met de vraag waar wij in
de komende periode een nieuw onderkomen zullen vinden.
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