Secr: Rozenlaan 72
3911DX Rhenen

Rhenen, 30 juli 2022.
Geachte dames en heren,
In het najaar van 2022 ontvangen wij u weer graag op onze bijeenkomsten van de Historische
Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. In de periode september tot en met november
2022 organiseren we 3 avonden in de Hal van de Gedachteniskerk. De volgende bijeenkomsten
staan in het najaar op het programma:
- Dinsdag 27 september 2022 om 20.00 uur vindt het Historisch Café plaats waarbij een aantal
presentaties wordt gehouden over bereikte resultaten of bepaalde wetenswaardigheden. Op deze
avond zal de heer Just Vlak spreken over het recent tot stand gekomen boek ”Verdwenen uit Rhenen:
het lot van Rhenense Joden in de Tweede Wereldoorlog”. De Rhenense geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog wordt gedomineerd door de Slag om de Grebbeberg tussen 11 en 13 mei 1940 en de gevolgen daarvan voor
de stad. Daardoor was er later weinig of geen aandacht voor het lot van Joodse mensen uit Rhenen als gevolg van de
Duitse bezetting. De ad-hoc werkgroep ‘Joodse Oorlogsslachtoffers Rhenen’ heeft thans een boek het licht doen zien over
de lotgevallen van deze groep medeburgers, opdat zij niet worden vergeten.

-Onze 2e spreker is mevrouw Mirjam Groenendijk, voorzitter van het bestuur van het stadsmuseum,
zij spreekt over het “Topschilderij van Jan van Goyen”. De fondswerving voor het 17e -eeuwse topschilderij
van Jan van Goyen gaat in september de eindsprint in : voor eind van het jaar moet het gedaan zijn! In juni rest ons nog
ongeveer €80.000, de rest is binnen of toegezegd. Daarom willen graag aan de leden van de HVOR nog eens toelichten hoe
bijzonder , ook historisch , de schilder en dit schilderij zijn. Ook vertellen we graag wat er allemaal bij komt kijken als j e
zo’n project tot een goed einde wil brengen en hoe we dit schilderij zien als de start naar een nieuw verhaal voor
museumbezoekers : Rhenen, lieveling van topschilders
-Na de pauze vertelt de heer Kobus van Ingen onder de titel “Terug naar de Kuilweg”. De senioren
sociëteit van onze HVOR is alweer een aantal maanden terug op ons vertrouwde adres op de Kuilweg. Tot begin juli
hebben we een gevarieerd programma gedraaid en daarnaast bezochten we ook het Bromfietsenmuseum aan de
Meentsteeg en zijn we ook nog Betuwse Kersen gaan eten bij de Romeinse wachttoren bij De Spees te Opheusden. Sinds we
weer terug zijn op de Kuilweg mogen we ons verheugen in een toename van het aantal bezoekers. Waren we in de
Coronatijd teruggezakt tot zo’n 25 bezoekers, momenteel zitten we weer op zo’n 35 tot 40 bezoekers. Het is niet altijd
vreugde. In het afgelopen half jaar hebben we enkele leden door overlijden of langdurige ziekte moeten missen. In de loop
van augustus gaan we weer een nieuw programma samenstellen voor de tweede helft van dit jaar.

-De 4e presentatie op deze avond bestaat uit de film gemaakt door Bartho Kobus tijdens de “Invictus
Games” die in april zijn gehouden in Den Haag, een aantal HVOR leden en schoolkinderen waren
hierbij uitgenodigd
-Donderdag 27 oktober om 20.00 uur presenteert de heer Govert van Lienden, lid van de HVOR
werkgroep Elst en Remmerden, zijn lezing "Lancaster W4191 kwam niet terug". De spreker
behandelt het verloop van het onderzoek naar de vlucht van het vliegtuig in december 1942 en de problemen die hij
tegenkwam, hij belicht de omstandigheden aan boord van een Lancaster tijdens een bombardementsvlucht. Wat gebeurde
er tijdens die nachtelijke vlucht en tenslotte vertelt hij over de zoektocht naar de familie.

-Donderdag 24 november2022 om 20.00 uur spreekt de heer Constant van den Heuvel, docent aan
het Ichthus College in Veenendaal, onder de titel “Kruis op de Berg” over de slachtoffers van de
wraakactie door de Duitsers in 1945 na een mislukte verzetsactie. De fusillade van 20 november 1944 tussen
Rhenen en Veenendaal”(boekuitgave Utrecht 2015). De heer van den Heuvel heeft vele malen de herdenking van de
mannen die zijn gefusilleerd bij het kruis nabij de Oude Veensegrindweg georganiseerd

De locatie van de bijeenkomsten is dus: de Hal van de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 in Rhenen
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
G.H. van Nieuwenhuizen
secretaris HVOR

