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Gilde Nieuws, editie januari 2017 

 
UITNODIGING  

 
Jaarvergadering op donderdag 16 februari 2017 

Locatie: oude raadszaal in het Oude Raadhuis 

Tijd: 20:00 uur (inloop en koffie vanaf 19:30 uur) 

 

Tijdens deze jaarlijkse voorjaarsvergadering worden jaarverslag, jaarrekening en plannen 

voor het komende jaar behandeld. Daarna een informatieve lezing door beiaardier  

Klaas de Haan over de handmatige bespelingen van de beiaard in de Cuneratoren. 

 
Van de voorzitter 
 
Voor me ligt “Het Kunstreisboek voor Nederland”, de zevende druk uit 1977. Het komt uit de 
boekenkast van mijn ouders en was de voorbereiding voor bezoek aan ander plaatsen: “wat is er daar te 
zien”. Een opmerkelijk boek: 800 pagina's met beschrijving van gebouwen, samengesteld door de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg. 
Ging je dus op “kunstreis” dan ging je “monumenten” bekijken. Monument en Kunst zijn hier 
kennelijk nog synoniem.  Enigszins verwonderlijk ook dat het voorwoord van de eerste druk gedateerd 
is op juni 1940 en met geen woord rept over verwoestingen of  ander oorlogsgeweld. 
In de 1977 versie zijn schade en herstel in Rhenen, en in bijvoorbeeld Rotterdam, nog steeds slechts een 
viertal regels. Niet meer dan de feitelijkheden “verwoesting en herstel”. 
Op een heel andere plaats in het boek wel een verwijzing naar “het historisme” van “de Delftse 
School”. In 1977 bestond de belangstelling voor de wederopbouw architectuur nog nauwelijks.   
 
De huidige belangstelling voor de wederopbouw periode wordt breed gedragen. De “wederopbouw” is 
echter niet synoniem aan de traditionalistische architectuurstroming door de Delftse School architecten. 
Modernisten zijn ook onderdeel van de “de wederopbouw”, al hebben we daar in Rhenen geen 
voorbeelden van.  Historisch is het oordeel over de modernistische wederopbouw altijd veel harder 
geweest dan over de traditionalisten. Het “historisme” van de traditionalisten wordt nu door velen 
geïdealiseerd. Ook door deze bouwers zijn ontwerpkeuzes gemaakt die met onze huidige kennis op z'n 
minst omstreden te noemen zijn. 
 
In onze praktijk om mensen rond te leiden en te vertellen over de historie van Rhenen doen we er goed 
aan ons bewust te zijn van het samenklonteren van begrippen.  Rhenen is echt meer dan alleen maar de 
“pandastad” van Nederland, om eens een modern voorbeeld te noemen. Rhenen is op dezelfde manier 
ook meer dan “een gaaf  voorbeeld van  de (?) wederopbouw”. En de historische periode van de 
“Wederopbouw” is meer dan alléén het historisme van de Delftse School. 
 
Ik hoop u allen te zien op onze Gildeavond op donderdag 16 februari in het “Oude Raadhuis”. 
Elders in dit Gildenieuws vindt u de uitnodiging. 
 
Tom Leker 
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Trivia en varia beiaard 
 
In 1954 schonk de Nederlandse overheid de Amerikanen een klokkentoren en beiaard met 50 klokken 
uit dankbaarheid voor de Amerikaanse oorlogsinzet. “The Dutch Carillion” staat op voor veel 
Amerikanen heilige grond: the Arlington Cemetry in Washington.  In 1995 is het op kosten van 
Nederland opgeknapt. De komende, twee jaar durende opknapbeurt wordt door de Amerikanen 
betaald en kost € 4 miljoen (stalen toren en beiaard).   
 
Beiaard bespeling in Vlaanderen is opgenomen op de lijst van Werelderfgoed. 
 
Onze beiaardier Klaas de Haan, gebruikt als geschreven muziek onder andere een facsimile van een 
handgeschreven uitgave van beiaardmuziek uit 1746 van de Antwerpse beiaardier Johannes de 
Gruytters. Even later improviseert hij met even veel gemak op moderne muziek. 

 
 

 
 

Volgende beiaardbespelingen op de tweede en vierde zaterdag van februari. 
Beklimming start om 13.30 en de bespeling om 14.00 uur. 
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Tentoonstelling in de Cunerakerk 

 

De Protestantse Gemeente Rhenen heeft zich aangesloten bij de landelijke activiteiten van het 

Lutherjaar, de herdenking van 500 jaar Hervorming. Ook schenkt de gemeente aandacht aan het feit 

dat het op 13 juni 2017 precies 425 jaar geleden is dat de magistraat van Rhenen, op verzoek van de 

dan net beroepen predikant Willem Oosterzee, de eerste kerkenraad benoemde. 

In de kerk komen op verschillende plaatsen, verspreid door de kerk, vitrines met voorwerpen die het 

verhaal van 425 jaar Kerkenraad en 500 jaar Hervorming vertellen. Als rode draad door de 

tentoonstelling loopt het verhaal over het onderwijs waarmee, door Luthers oproep om zelf de bijbel 

te kezen, een begin werd gemaakt. 

De tentoonstelling wordt op dinsdag 13 juni 2017 ’s avonds geopend. 

  

Met het Gildebestuur wordt overlegd om de zomeropenstelling van de Cunerakerk twee weken te 

vervroegen. Ook de mogelijkheid om op dinsdag de kerk open te stellen wordt bekeken. Omdat 

deze twee wensen van de kerk meer menskracht vergen, zal een beroep gedaan worden aan de 

gemeenteleden om bij te springen.   

 

Op de Gildeavond van a.s. 16 februari kan ik al wat meer hierover vertellen. 

 

Willem H. (Pim) Strous 

 

 

Herbegrafenis 12 december 2016 
 

Korporaal Arnoldus Johannes Maria van Koot vervulde zijn dienstplicht in 1934-1935. In augustus 

1939 werd hij weer opgeroepen vanwege de algehele mobilisatie. Arnold van Koot woonde toen in 

Antwerpen. Hij diende bij het 1e Bataljon van het 6e Regiment Infanterie (6 R.I.). Dit regiment 

verdedigde de zogenaamde Peelstelling. De 25-jarige Van Koot kwam om het leven tijdens een 

zwaar luchtbombardement door de Luftwaffe op 10 mei 1940, in het buurtschap Meeren bij Mill. 

Hij was met enkele soldaten op de terugweg van het ophalen van eten. De commandopost van 6 

R.I., waar de veldkeuken stond, was daarbij een van de prominente doelen. Hij was de enige 

gesneuvelde. 

De korporaal liet een vrouw en een zoon achter. Van Koot werd aanvankelijk begraven op de 

Rooms-Katholieke begraafplaats in Mill en later overgebracht naar het familiegraf in Brasschaat 

(België). Aangezien er geen nabestaanden meer in leven zijn en vanwege herinrichting van de 

begraafplaats verzocht de Oorlogsgravenstichting onlangs om de stoffelijke resten over te brengen 

naar het Ereveld Grebbeberg. Personeel van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke 

Landmacht (BIDKL) heeft dat vervolgens gedaan. 

Bij het opgraven van kpl Van Koot bleken zijn schoenen en puttees nog in vrije goede staat 

aanwezig te zijn. Omdat het familiegraf geruimd moest worden, zijn de overblijfselen van de andere 

familieleden ook in het graf op het Ereveld herbegraven. In de week, voorafgaande aan de 

herbegrafenis van Arnold van Koot, zijn die familieleden al in het graf neergezet.. Daarover is zand 

gestort en vervolgens is op 12 december de kist van Arnold van Koot daar weer bovenop ter aarde 

gesteld. Op de grafsteen komt alleen zijn naam te staan. 

Het herbegraven van familieleden van een gesneuvelde gebeurt vaker. Ze komen over het algemeen 

in aparte kisten. Ook bij de vorige herbegrafenis van kpl De Wit is dit gebeurd. 

Ton Dijkstra 
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GEZOCHT: Versterking van het bestuur  

Jan Blaas heeft te kennen gegeven uit het bestuur te stappen. Hij is lid sinds 2001 en hij heeft zich 

buitengewoon ingezet als voorzitter, lange tijd in combinatie met het penningmeesterschap.   

Maar gelukkig gaat hij door met zijn werk in de Activiteiten Commissie en ook als gids 

Cunerakerk, stadswandelingen, op zoek naar de koningstafel, schoolkinderen Grebbeberg en 

torengids.  Niettemin zullen we binnen het bestuur zijn ervaring en pragmatische inbreng zeer 

missen.    

 

Het bestuur bestaat nu uit:  

Tom Leker, voorzitter  

Theo Peek, secretaris  

Ton Dijkstra, penningmeester  

Ans Pilkes, lid  

Willy Hoorn, PR  

  

De Activiteiten Commissie bestaat uit:  

Frank Ganzevles  

Tineke Jansen  

Jan Blaas  

Omdat we het als bestuur door de overname van de beiaardbespelingen drukker krijgen, zijn we op 

zoek naar een of meerdere bestuursleden. En als u liever praktisch bezig bent, dan is aanvulling van 

de Activiteiten commissie een optie.  Meldt u aan bij de voorzitter.  

  

Open Monumentendag 2017  

Dit jaar in het weekend van 10 september 2017.  Het thema is: Burgers, boeren en buitenlui.  

Voorzitter Tom Leker zit namens het Cuneragilde in het comité Open Monumentendag.   

 


