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Gilde Nieuws, editie sept 2014 
 

Datum Dank-je-wel avond nog onbekend 

De datum van de traditionele Dank-je-wel avond voor alle Cuneragilde gidsen en gastvrouw/heren 

als  dank voor hun inzet het afgelopen jaar en voor onderlinge ontmoeting is op dit moment nog niet 

bekend. Waarschijnlijk zal de Dank-je-wel avond eind oktober zijn. Binnenkort ontvangen alle 

leden hiervoor een speciale uitnodiging. 

 

Tijdens de Dank-je-wel avond kan ook persoonlijk kennis gemaakt worden met onze vijf nieuwe 

gastvrouwen/heren en gidsen in spe. 

 

 

Nieuwe leden 
Een warm welkom aan onze nieuwe leden. Ze zijn al aan de slag gegaan tijdens de afgelopen 

openstelling van de Cunerakerk. Hopelijk kunnen ze zich zelf met foto voorstellen in het volgende 

Gilde Nieuws: 

Dhr. Harry Barrau 

Mw Willemien Lemstra-van Gent 

Dhr Adrie van Manen 

Dhr Henk de Ruiter 

Dhr Thomas Strategier 

 

Expositie in de toren 

Dit seizoen is de zomercommissie bezig om in de toren o.a. 

door middel van foto's, bouwtekeningen en beelden een 

indruk te geven van de restauraties die de toren in de loop der 

jaren heeft doorgemaakt. Een deel hiervan zal getoond 

worden in het achthoekige gedeelte van de toren, De 

Lantaarn. Deze ruimte, vlak onder de klokken, is ook een 

plek waar veel 'rommel' is opgeslagen. Afgelopen week is 

een groepje vrijwilligers bezig geweest dit op te ruimen. 

Doordat Joop Jansen van het architecten bureau Delfgou 

bereid was om alles met de lift naar beneden te brengen, was 

het na een paar uurtjes ruimen, snel geregeld. Op Open 

Monumentendag moet een deel van de inrichting gerealiseerd 

zijn.                                                                                   Vlnr  Jan Pieter Flipse, koster Aart Roodenburg, Tineke Jansen 

Tineke Jansen 
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Nieuw monument op het Ereveld 

Op de Grebbeberg bij Rhenen is onlangs een monument onthuld voor militairen van de Vrijwillige 

Landstorm. De regionale legereenheden van gewapende burgers werden precies honderd jaar 

geleden opgericht, enkele dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In de meidagen van 

1940 vochten de reservisten voor het eerst tegen een vijand, waarbij er enkele honderden 

sneuvelden. 

 

De Vrijwillige Landstorm bestond tussen 1914 en 

1940 uit tienduizenden Nederlandse burgers, die 

hun eigen woonomgeving wilden beschermen. Het 

leger kon ze inschakelen als het erop aankwam. De 

reserve-militairen kregen een vuurwapen en een 

militaire opleiding en werden regelmatig getraind. 

 

De tradtitie van de Vrijwillige Landstorm wordt 

tegenwoordig voortgezet door de vrijwillige militairen van het Korps Nationale Reserve. De 

drieduizend reservisten vieren met de onthulling van het monument in Rhenen hun eeuwfeest. 

 

Het gedenkteken bij het ereveld op de Grebbeberg is een beeld van een man met een spade in de 

grond en een geweer op de rug. Het gaat om een replica van een standbeeld uit 1923, dat in 1945 bij 

een bombardement verloren is gegaan. De inscriptie luidt: "Ter herinnering aan de gevallenen van 

de Vrijwillige Landstorm meidagen 1940." 

 

Op de onthulling kwamen maandagmiddag zo'n driehonderd mensen af. Er staat op dit moment nog 

een tijdelijke wassen variant van het monument, over zes weken moet de definitieve versie klaar 

zijn. 

Frank Ganzevles 

 

 

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 
 

Wie deze zomerperiode in de Cunerakerk dienst heeft gedaan als gastvrouw/-heer zal weten dat er 

gewerkt is aan de ramen. Na ruim zestig jaar – de Cunerakerk werd in december 1949 weer in 

gebruik genomen na de vernielingen in april 1945 – was het lood in de ramen dermate versleten dat 

restauratie dringend nodig was. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 

Rhenen was er in geslaagd voldoende financiële middelen te vinden om de kosten te dekken. Dat 

was mede te danken aan een belangrijke sponsor, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 

(RDO). 

 

Deze Orde was in de Middeleeuwen een kloosterorde die tijdens de Derde Kruistocht werd gesticht 

bij de belegering van de stad Akko. Priesters die zieke en gewonde strijders verzorgden en ridders 

die Jeruzalem probeerden te heroveren op de moslims sloten zich aaneen in wat kortweg de Duitse 

Orde, een geestelijke ridderorde, werd genoemd. Na het vertrek uit het Heilige Land, richtte de 

Orde zich op gebieden in het oosten van Europa. Zij genoot veel aanzien door haar grondige kennis 

van de medische wetenschap die de hospitaalridders hadden opgedaan tijdens hun verblijf in het 

Midden Oosten. Ten gevolge daarvan verwierf zij via schenkingen grote grondgebieden.  

De Orde telde in de zestiende eeuw veertien Balijen, de benaming voor een provincie, met o.a. 

Utrecht sinds 1270. Deze Utrechtse Balije, met veertien commanderijen waarvan Rhenen er één 

was, werd bestuurd door een Landcommandeur die in Utrecht in het Duitse Huis zetelde.   
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De Duitse Orde keerde zich in de zestiende eeuw tegen de Reformatie waarna de Balije van Utrecht 

zich afsplitste. Toen de Staten van Utrecht in 1581 de katholieke eredienst verboden, en alle 

katholieke instellingen en hun bezittingen naastten, beloofde de toenmalige Landcommandeur dat 

alle ridders protestant zouden worden, waardoor de Orde in de Nederlanden kon blijven bestaan. Na 

de reformatie is er altijd in Rhenen een ridder, lid van een protestantse adellijke familie, 

commandeur geweest, tot op de dag van vandaag. 

Maar tot de reformatie was de commandeur in Rhenen, behalve beheerder van de goederen in 

Rhenen en omgeving, ook priester in de Cunerakerk, de parochiekerk.  

 

Dankzij dit historische gegeven konden de 

kerkrentmeesters een subsidieverzoek indienen bij 

de RDO voor een financiële bijdrage in de 

restauratie van de kerkramen. De Orde heeft 

namelijk een charitatief fonds voor o.a. 

cultuurhistorische projecten, waaronder 

restauraties aan kerken en gebouwen, zowel 

exterieur als interieur. Voor toekenning geldt dat er 

een aantoonbare relatie moet bestaan tussen het 

gebouw en de RDO, en die is er.  

In het raam boven de noordingang ziet u daarom nu het wapen van de Ridderlijke Duitsche Orde 

Balije van Utrecht, als de schenker van dit raam. 

 

Willem H. Strous 

 

 

De gebrandschilderde glas-in-lood afbeeldingen in de 

Cunerakerk 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst bij gebrandschilderd glas met het Zegel van de Hervormde Kerk met granaatappel (teken van 

vruchtbaarheid):  Laat de kerk nooit de eerbied voor de overheid verliezen. 

 

Tekst bij  gebrandschilderd glas bij het Wapen Rhenen (met stadspoorten en sleutel van Sint Pieter 

(SP):  en laat de overheid nooit de raad van de kerk in de wind slaan 

 

Beide gebrandschilderde afbeeldingen werden in 1946 aangeboden door burgemeester Bosch van 

Rosenthal. 
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Het Lam Gods op het plafond van het koor  

 

Over het Lam Gods uit Geschiedenis van Rhenen (blz. 111):  

“In het gewelf van de koorsluiting, waar de ribben van de 

overwelving samenkomen, bevindt zich een sluitsteen. Deze 

dateert waarschijnlijk uit de late veertiende eeuw en is voorzien 

van een voorstelling van het Lam Gods”. 

 

Waarschijnlijk  was de plek van het hoofdaltaar gesitueerd onder 

het Lam Gods. 

 

 

 

Impressie Open Monumentendag  

13 september 2014 
 

Op Monumentendagen is de kerk altijd open en zijn 

er torenbeklimmingen.  Door de “inlijving” van het 

actiejaar over 75 jaar Slag om de Grebbeberg met 

korte halfuur rondleidingen over het Militair Ereveld 

tussen 10.30 – 15.30 uur, was het Cuneragilde dit 

jaar op drie fronten actief.  Daarnaast werd ook de 

Gedachteniskerk door het Cuneragilde bemensd. 

Open Monumentendag is voor veel leden ook de 

kans om met partner of familie  monumenten buiten 

Rhenen te gaan bekijken, dus alle activiteiten 

vergden veel inzet en tijd van relatief weinig gidsen en gastvrouw/heren met overlap binnen vier 

roosters.   

Ans Pilkes vertegenwoordigde het Cuneragilde binnen de Monumentencommissie.   

Met name veel dank en complimenten voor de organisatie door en inzet van Tineke Jansen en Frank 

Ganzevles.  

 

Willy Hoorn-de Vries 
 

 

AGENDA (Cuneragilde en lezingen Historische Vereniging) 

 

 

17 sep. Bijeenkomst Historische Vereniging in Hof van Rhenen samen met Stichting Publicaties 

Oud Rhenen (SPOR) met presentatie  nieuw boek “Beschermd door steen. De stadsmuren 

van Rhenen”, Aanvang 20.00 uur.  N.B. Het boek is ter plaatse te koop voor € 24,95. 

 

1 okt Rondleiding Cuneragilde op de Grebbeberg, woensdagmiddag om 14.00 uur (kader 75 jaar 

Slag om de Grebbeberg) 

 

9 okt Lezing Bernier Cornielje van Stichting De Greb over de periode tussen de wereldoorlogen I 

en II onder de titel “Interbellum”. 
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4 okt Rondleiding Cuneragilde op de Grebbeberg, zaterdagavond om 19.00 uur (in kader 75 jaar 

slag om de Grebbeberg) 

 

21 okt. Lezing J.M. Doorman in Hof van Rhenen over “Mobilisatie 1939 in Elst en Veeneind”. 

(kader Slag om de Grebbeberg). Aanvang 20.00 uur 

 

?? okt.  Dank-je-wel avond Cuneragilde met lezing en hapje/drankje na afloop 

 

13 nov. Lezing J.M. Doorman in Dorpshuis in Achterberg over “Mobilisatie 1939 in Elst en 

Veeneind”. (kader Slag om de Grebbeberg). Aanvang 20.00 uur 

 

25 nov Lezing Historische Vereniging in Hof van Rhenen door G.Crebolder, journalist en ex-

gemeentearchivaris in Barneveld, over “De Franse Winter”. De periode 1793 – 1794. 

Aanvang 20.00 uur 


