Renkum krijgt een papiermuseum Papiermuseum
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Vele dorpsbewoners verdienden hun brood in de papierindustrie. Meer dan een kwart
eeuw geleden waren er plannen om een papiermuseum in Renkum te vestigen. Acht
jaar geleden kreeg het idee weer gestalte. Kees van Dongen en Hans Bregman gingen
er mee aan de slag. Met ongekend enthousiasme, doorzettingsvermogen en slimme
aanpak zetten zij zich in voor het realiseren van een museum. Eind augustus wordt het
werkelijkheid.
RENKUM– Van Dongen en Bregman hadden zich prima voorbereid en lieten zich door
deskundigen adviseren.
"Kees en ik vonden het belangrijk dat het papiermuseum in de Dorpsstraat zou komen",
vertelt Hans Bregman doelend op het feit dat er in de winkelstraat meer reuring moest
komen. Andere locaties zijn ook in beeld geweest.
Het Klooster en het voormalige café Van de Born leken op voorhand geschikt voor het
papiermuseum."Maar Het Klooster was veel te duur", weet Bregman die samen met Van
Dongen het pand waar Zeeman was gevestigd, kon huren. Daarvoor kregen zijn steun
van onder meer Parenco, sponsors en subsidie van de gemeente Renkum.
"De wethouders Eric Heinrich en Jasper Verstand waren enthousiast en zegden subsidie
toe. Dan ben je direct op de goede weg. Parenco staat voorlopig borg voor de huur. En
ook papierfabriek Schut in Heelsum, dat vierhonderd jaar bestaat, verleent haar
medewerking. Niet in geldelijke vorm, maar zijn leveren oude spullen die wij ten toon
gaan stellen. Deventer Stichting doet ook een duit in het zakje", glundert Hans
Bregmnan die samen met Van Dongen voor de inrichting van het omvangrijke pand aan
de Dorpsstraat, de zoon van Kees, benaderde.
"Hij is musea inrichter en geeft ons deskundige adviezen." Half juli is de
sleuteloverhandiging, dan kunnen Van Dongen en Bregman aan de slag.
"Eind augustus willen we openen. Er komt een filmzaaltje, de geschiedenis van de
papierindustrie in Renkum en Heelsum worden belicht.
We denken dat we elk jaar tienduizend bezoekers mogen verwelkomen, ja we vragen
wel een gering entree bedrag. Als het zaakje loopt, met opgeleide vrijwilligers, stoppen
Kees en ik en gaan we weer iets anders doen.
Maar we blijven voor het dorp Renkum en Heelsum actief."
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