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Korte uitleg bijzondere architectuur 
Gedachteniskerk Rhenen.

door Theo Peek, lid Gedachteniscommissie Gedachteniskerk, op 28 maart 2008
uitgesproken bij de aanvang van het Symposium in het kader van het 100-jarig 
bestaan van de HVOR.

Voorgeschiedenis.

Als lid van de Gedachteniscommissie heet ik u van harte welkom op deze speciale 
bijeenkomst in deze bijzondere ruimte. We gaan vanmiddag namelijk uitgebreid 
praten over de vroegste geschiedenis van ons Grebbestadje, maar we doen dat 
in een ruimte die ons herinnert aan een periode van de jongste geschiedenis van 
onze gemeente: de Meidagen van 1940. Toevallig was het toen net als nu ook een 
‘vroege Pasen’ en vielen de Pinksterdagen op 12 en 13 mei, de dagen waarop de 
meeste Nederlandse militairen gesneuveld zijn (en waarom nu nog steeds jaarlijks 
op Tweede Pinksterdag de ‘Vereniging 8 RI 1940’ haar dodenappel op het Militaire 
Ereveld Grebbeberg houdt). 
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In de zeven maanden Mobilisatietijd vóór die oorlogsdagen waren er in deze 
omgeving 10.000 militairen gelegerd. Eén van de geestelijke verzorgers, die ook 
de verschrikkingen van de Meidagen meemaakte, was aalmoezenier Verhoeven. 
Hij werd in oktober 1943 de eerste pastoor van de nieuw opgerichte katholieke 
parochie te Rhenen “onder den titel van de H. Cunera”, maar werd in 1945 weer 
luchtmachtaalmoezenier in het Nederlandse leger. 

Totstandkoming Gedachtenis-munument.

Bij zijn afscheid beloofde hij ons een stenen kerkgebouw, “want met die dubbel-
tjes en kwartjes die jullie in het offerblok van het houten noodkerkje doen hebben 
jullie over 100 jaar nog geen stenen gebouw”. 
En hij heeft woord gehouden: Door zijn toedoen werd - na een minder succesvolle 
prentjesactie t.b.v. het ‘Bouwfonds Gedachteniskerk aan de Grebbe’ - in april 1954 
een ééndaagse steentjesactie gehouden, die ruim ƒ 400.000 opbracht. 
Daarna werd een landelijke architectenprijsvraag georganiseerd, met als 
winnaar Jules Kirch uit Leiden. Hij kreeg de opdracht: het ontwerpen van een 
Gedachteniskerk aan de Grebbe, tevens parochiekerk van de St.-Cuneraparochie te 
Rhenen.
In 1957 vond in het toenmalige Hotel “Het Wapen van Hardenbroek” de aanbe-
steding plaats en voor nog geen ƒ 360.000,-- mocht Bouwbedrijf Nieuwenhuis 
uit Arnhem gaan bouwen. Op 10 mei (!)1958 werd de eerste steen gelegd (de 
hoeksteen bij de glazen toegangsdeuren) en in het najaar van 1959 is het gebouw 
kerkelijk ingezegend. (Toen daarvóór het stenen gebouw klaar was en de steigers 
uit de koepel waren verwijderd, verzuchtte één van de eerste bezoekers: “Het lijkt 
wel een parachute!”)
Onder het motto ‘Dat wij met Christus zullen leven” (Rom. 6) gaf Jules Kirch 
gestalte aan elementen als: opstanding en dood, horizontaal en verticaal, aan de 
aarde gebonden en op de hemel gericht. Het nationale monument dat hij zodoende 
ontwierp, bestaat dan ook uit twee elementen: een ruime hal om te gedenken, en 
een kerkruimte om het geloof te vieren. 

Aankleding Gedachtenishal.

Toen hij in 1988 hier nog eens op bezoek was merkte hij op, dat er wel veel paro-
chievieringen werden gehouden, maar dat hij weinig hoorde over het nationale 
karakter. Daarom is toen een Gedachteniscommissie in het leven groepen onder 
leiding van pastor Nühn om daar meer gestalte aan te geven: De naam van de 
kerk verscheen op de klokkentoren (gerealiseerd door de Chr. LTS “Talma” te 
Veenendaal) en werd de Gedachtenishal ingericht met: 
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-  een achterwand met figuraties, bestaande uit de contouren van de Grebbeberg 
en vijf kruisen (vijf dagen strijd, vijf jaren bezetting), een fakkel van de hoop 
en een plateau met opschrift “Opdat wij leven”, waarop geplaatst kan worden: 

-  een Gedenkboek waarin de namen van alle gevallenen op de Grebbeberg, met 
hun necrologische gegevens; 

-  een fotopresentatie van zeven panelen, met foto’s van Mobilisatietijd tot 
Wederopbouw; 

-  een vitrinekast met voorwerpen van oud-strijders en informatie over WO II; en:
-  een verkooppunt met prentbriefkaarten en een informatieboekje over deze kerk.

Inrichting kerkruimte

In de eigenlijke kerkruimte is - naast het rustaltaar - een altaartafel geplaatst 
‘midden tussen de mensen’ (eind jaren ’50 een bouwkundige primeur). 
Daardoor zijn voorganger én gelovigen rond het centrale middelpunt gekeerd 
(indachtig de woorden van de Heer: “Waar twee of meer in Mijn Naam bijeen zijn, 
daar ben ik in hun midden”). 
De vloer is van ‘aards gesteente’, gelegd als een grillig tapijt; de banken zijn 
gebrand en uitgeborsteld, symbool van de zwartgeblakerde restanten van oorlog 
en geweld; de 14 kruiswegstaties, gemaakt door Johan Ponsioen te Tiel zijn sepia 
uitgevoerd, de 5 gebrandschilderde ramen beelden de Nederlandse strijdkrachten 
uit: land- lucht- en zeemacht. 
Aan de overkant het koorpodium, twee grote gebrandschilderde ramen, uitbeel-
dend de offers die de priesters in OT en NT hebben gebracht, en het orgel met 
losstaande speeltafel, dat fa. Verschueren in Heythuizen heeft gebouwd. 
In de beschrijving die Jules Kirch van deze ruimte gaf, staat: “Het interieur is 
geheel in zichzelf gekeerd, nergens naar buiten gericht; vanuit een centraal middel-
punt hemelgericht, met een koepel als extra dimensie. Een geëigende afdekking, 
geen zwaar gewelf, maar een lichtvoetig spel van achtzijdig geplooide betonscha-
len, licht toelatend uit alle windstreken.” 
(Toen we hem in 1988 vroegen hoe hij op de gedachte was gekomen dit in de 
vorm van een parachute te doen, zei hij verbaasd: “Die gedachte heb ik nooit 
gehad!!” Wij weten intussen hoe die gedachte wel de wereld in is gegaan…). 
Verder schreef hij: “Van daaruit is een luchtig uitgesponnen lichtkroon neergela-
ten, tongen van vuur uitbeeldend, die neerdalen als op een nieuwe Pinksterdag.” 
(Hierop wordt de lichtkroon ontstoken).
Ik wens u veel genoegen, na deze korte informatie over deze bijzondere ruimte, bij 
het vervolg van deze speciale bijeenkomst. 


