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In het vorige nummer van Oud Rhenen werd melding gemaakt van wapens
van de familie van Rhenen en ook van een wapen van de stad Rhenen.1'2'3

Het meest bekende wapen van de familie van Rhenen is "een zwarte
schuinbalk op een gouden schild, vergezeld boven in het schild van een
zwarte leeuwekop met uitgestoken rode tong".

Hangest D'Yvoy had in de 18e eeuw echter
ook een wapen van de stad Rhenen
opgetekend, dat werd aangetroffen op het
oude.orgel in de Cunerakerk.
Dit wapen toont een vermoedelijk rood/wit
schild (de kleuren van de stad Rhenen, zie
vlag4) met gouden sleutel. Als schildhouder
is een adelaar afgebeeld (zie hiernaast).

Nu werd in het artikel in Oud Rhenen
gemeld, dat er ook een tweede wapen van
een familie "van Rheenen" bekend is; toen
werd aangegeven "een rode griffioen op een
zilveren schild".

Vermoedelijk is de heraldische voorstelling
echter niet een "griffioen" (half leeuw/half
adelaar) maar gewoon een "adelaar".
Daarom volgen hierbij tevens de afbeel-
dingen van de beide wapens "van Rhenen"
zoals die voorkomen op de grote wapen-
kaart, die te vinden is in de hal van het
Rijksarchief in Utrecht.

Van de acht wapens, die door D'Yvoy
werden aangetroffen op het orgel in de
Cunerakerk, werden er in genoemd artikel
wegens plaatsgebrek slechts vier afgebeeld.
Daaom hierbij tevens een afbeelding van de
overige vier wapens.
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