
Gilde Nieuws, maart 2011

Uitnodiging lezing op donderdag 14 april 2011  

De eerder aangekondigde lezing door Rijk Willemse en Kees van de Waal over symbolen aan

binnen- en buitenkant van de Cunerakerk kan helaas wegens omstandigheden niet doorgaan. Rijk

Willemse heeft over dit onderwerp al wel informatie verzameld en uitgeprint en we zullen dit op 

14 april uitdelen zodat de gidsen er gebruik van kunnen maken.

Wij zijn blij dat Theo Peek bereid was een lezing te geven over de Gedachteniskerk. Een

rondleiding in de Gedachteniskerk zit in het rondleidingenpakket van het Cuneragilde, maar tot nu

toe is er over de Gedachtenis nog geen lezing of schriftelijke informatie aan (toekomstige) gidsen

verstrekt.  

Een korte introductie van Theo over zijn lezing, getiteld: Een uniek gebouw in Rhenen.

“Lang niet iedereen weet wat voor een bijzonder gebouw we in ons Grebbestadje hebben staan: de

GEDACHTENISKERK aan de Herenstraat 82. Of je nu mensen rondleidt als stadsgids door de

Rhenense binnenstad of met ze uitkijkt vanaf de Cuneratoren, er kunnen altijd vragen gesteld

worden over dat ‘Gedachtenismonument aan de Grebbe’. Om die vragen te kunnen beantwoorden

wil ik jullie graag alle mogelijke achtergrondinformatie geven. 

Aan de orde komen: de voorgeschiedenis van het gebouw; het

ontwerp, de realisatie en de inrichting ervan; en de verdere

ontwikkeling, waaronder ‘het nieuwe gedenken’ zoals dat in de

afgelopen tijd heeft plaatsgevonden en vanaf nu gestalte gaat

krijgen. Wat mij betreft zijn jullie dan ook van harte welkom op

donderdag 14 april 2011 in de hal van de kerk”. 
Foto Ingrid Tinbergen

Wij nodigen alle leden uit om de lezing en rondleiding door de kerk bij te wonen.

19.30 uur: Inloop en koffie

20.00 uur: Opening en korte toelichting op info Rijk Willemse 

20.15 uur: Lezing en rondleiding door Theo Peek

22.00 uur: Sluiting

I.v.m. de organisatie is het handig om je vooraf aan te melden via info@cuneragilde.nl  of telefonisch

bij Jan Blaas, tel. 61 63 63.

Uitnodiging viering 10-jarig bestaan: zaterdag 7 mei 2011

Het uitstapje naar Wijk bij Duurstede op 2 oktober 2010 ging niet door omdat veel medewerkers

met late herfstvakantie waren. De nieuwe datum is zaterdag 7 mei.  We handhaven hetzelfde

programma, met het verschil dat we  gaan lunchen in cafe De Engel.  

Programma:

9.30 uur:  Verzamelen boven aan de Veerweg. Met privé auto’s op weg naar een afgesproken 

     parkeerplaats  in Wijk bij Duurstede

10.30 uur: Start wandeling met VVV gidsen door de stad en door de kerk

12.30 – 13.30 uur: Lunch in De Engel

Vanaf 14.00 uur: Bezoek aan museum Dorestad. Neem uw museumjaarkaart mee.
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Introducés /partners zijn welkom. Omdat het een viering van het Cuneragilde betreft en we een deel

van de kosten betalen, moeten we voor introducés iets hogere kosten berekenen, nl. € 20,00. Voor

leden zijn de kosten € 15,00. 

Aanmelding vooraf is  noodzakelijk. Graag vóór 15 april via info@cuneragilde.nl of  mondeling na

de lezing op 14 april  of telefonisch bij Ans Pilkes, tel. 74 10. Geef bij de aanmelding aan met

hoeveel mensen je komt? Heb je vervoer nodig of kom je met de eigen auto? Zo ja, hoeveel

passagiers kun je meenemen? 

Verslag Gilde-avond op 2 februari 2011

De Gilde-avond (voormalige Dank-je-wel avond) op 2 februari in Het Rondeel werd goed bezocht,

ondanks het winterse weer.  Voorzitter Willy Hoorn heette de aanwezigen welkom, dankte Bert

Huiskes voor het gebruik van het museum en de vaste gastvrouwen van het museum voor het

verzorgen van de koffie. Secretaris Theo Peek gaf een geanimeerde toelichting op zijn jaarverslag.

Penningmeester Jan Blaas lichtte zijn financieel jaarverslag en begroting 2011 toe. Vragen werden

beantwoord. Het verslag werd goedgekeurd door de kascommissie bij monde van Ton van Drunen,

die samen met Han van Goethem de kas had gecontroleerd. 

Daarna hield Bert Huiskes zijn lezing met de titel Wat doet een museum? op informele wijze. Hij

leidde ons hierbij rond door het museum. Ook hier weer veel interactie tussen museumdirecteur en

leden van het Cuneragilde. Bert benadrukte dat hij in de toekomst de banden tussen Cuneragilde en

Het Rondeel wil versterken en vroeg om voorstellen voor samenwerking. Op de avond was ook

aanwezig Hiske Land, die in opdracht van de gemeente Rhenen een deel van de ontwikkelingen

rond het museum begeleidt. Het was een geslaagde avond en leerzaam om eens te horen wat er

allemaal komt kijken bij het beheren van een collectie. 

Foto’s Willy Hoorn
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Aanvullingen informatiemateriaal gidsen  

In maart heeft het bestuur aan alle leden informatiemateriaal over de vondst van een deel van de

oude stadsmuur en algemene informatie over de stadsmuren van Rhenen gemaild bij wijze van

aanvulling van de informatiemap voor gidsen.  Zoals reeds genoemd volgt nog uitgewerkte

informatie over het gebruik van symbolen in de Cunerakerk, samengesteld door Rijk Willemse en

schriftelijke informatie van Theo Peek over de Gedachteniskerk. Zo nodig kunnen we deze

informatie ook in pdf formaat aanleveren, zodat u ook een digitale versie heeft en/of aan de vorig

jaar verstrekte CD kunt toevoegen d.m.v. “bijbranden”.

Exclusieve inzet gidsen voor het Cuneragilde?

Een heikel punt is de inzet van Cuneragidsen buiten de boekingen via het VVV om.  De

afgesproken procedure is bij iedereen bekend en komt in het kort hier op neer:  bij een aanvraag

bekijkt een VVV-medewerkster de mogelijkheden, regelt een gids, reserveert en stuurt

bevestigingen. De financiën worden op het VVV-kantoor afgehandeld, waar ook het beheer van de

sleutels plaatsheeft.  Het levert geld op voor zowel het VVV, als via het Cuneragilde voor de ‘goede

doelen’. Het boeken lijkt eenvoudig, maar men beseft vaak niet hoeveel tijd hiermee gemoeid is.

Het komt een enkele keer voor dat gidsen op grond van hun kennis gevraagd worden om een groep

rond te leiden buiten de tussenkomst van het VVV om. Al kan niemand het monopolie claimen op

rondleiden is dit toch een vorm van oneerlijke concurrentie met het risico van dubbelboekingen als

via de VVV een aanvraag voor het Cuneragilde binnen komt.  Er kunnen per geval natuurlijk

redelijke argumenten bestaan, maar wij vragen u toch zo veel mogelijk mee te gaan met onze

afspraken.

Rondleiding van familie of een groepje goede kennissen.

We hanteren al enkele jaren de regel dat gidsen eenmaal per jaar het recht hebben om zonder kosten

familie of goede kennissen rond te leiden. Het VVV legt dat vast zorgt voor sleutels en reserveert

ook. Dus altijd overleggen met het VVV.

Reanimatiecursus door Het Rode Kruis

De Rijksoverheid timmert aan de weg door het plaatsen van  AED’s

(Automatische Externe Defibrillator) op strategische punten in

openbare gebouwen en langs de wegen. Levensreddend?  Ja, in eerste

instantie geeft de AED een elektrische schok aan het hart om de

circulatiestilstand op te heffen, maar daarnaast is reanimatie d.m.v.

hartmassage en beademing noodzakelijk.  Het ontbreken van

reanimatievaardigheden bij onvoorbereide hulpverleners is dan ook de

kritische kanttekening van professionele organisaties zoals Rode Kruis en EHBO.  

In de Cunerakerk is een AED aanwezig, dus de kans op gebruik hiervan tijdens een rondleiding of

beklimming is aanwezig. We hebben navraag gedaan bij Het Rode Kruis. Zij bieden het

Cuneragilde een reanimatiecursus aan in het Rode Kruisgebouw aan de Kerkstraat 1. De cursusduur

is één dag en bestaat uit twee lesblokken: van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur. De kosten,

inclusief lesmateriaal (boekje)  en officieel certificaat van de Hartstichting en de Nederlandse

Reanimatie Raad, bedragen € 35,00 p.p. Daarna volgt er nog één keer per jaar een herhalingsles. De

cursus wordt gegeven op de eerste zaterdag van de maand met een maximum aantal cursisten van

zes mensen.

Wie belangstelling heeft voor een reanimatiecursus kan zich melden via info@cuneragilde.nl of bij

één van de bestuursleden. 

Arnold van Hooft: impressie en tips van een gids

Gildeleden zijn over het algemeen “vertellers”. Vertellers van hoe het ooit was. Of dat “ooit” op

waarheid berust, laat ik buiten beschouwing. Het gaat om het gevoel, om de beleving en de

waarneming van de bezoeker. Waarnemen en gevoel is niet alleen een spannend verhaal. Het is de
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interactie van de gids met de bezoekers.

Mooie woorden maar nu concreet. De VVV Rhenen vraagt me om een of meerdere groepen te

begeleiden voor een aangeboden activiteit. Datum en tijd passen in mijn agenda en ik ontvang enige

voorinformatie over de groep. Op de afgesproken datum ben ik er minstens 15 tot 30 minuten voor

aanvang. Ik ben in het bezit van de nodige attributen. Mijn persoonlijke attributen zijn: badge

Cuneragilde, zaklamp,laserpen waarmee ik tot 80 meter kan aanwijzen, gelamineerde kaart en/of

fotomateriaal.  

Als gids maak ik graag zichtbaar, wat door de bezoeker, niet eerder zichtbaar of waarneembaar was.

Het verrast soms de bezoeker “nu woon ik zolang in Rhenen en wil je geloven dat ik …….” Dat

zegt meer over de bezoeker dan over mij, immers ik woon niet in Rhenen; ik ben geïnteresseerd in

de geschiedenis, in de leuke en minder leuke momenten van bewoners en buitenstaanders die

Rhenen bezochten of bestuurden. Het symbool voor Rhenen de “toren” met bijbehorende kerk,

gigantisch voor de tijd waarin dit bouwwerk tot stand kwam. Ik probeer de bezoeker mee te nemen

in de tijd, het landschap de omgeving de “politieke ontwikkelingen”, hoe waren de

leefomstandigheden van de bevolking in de stad en van hen buiten de stad? Ik probeer de historie te

beschrijven in jaarringen, vanaf heden tot het tijdstip dat Cunera in beeld kwam. Gids en de

bezoekers moeten zich niet gaan vervelen. Ik probeer er ook graag iets persoonlijks in te brengen,

hoe zag mijn omgeving eruit: vijfentwintig jaar geleden, vijftig jaar, honderd jaar, tweehonderd jaar

etc. 

Dit waren zomaar een paar tips en ervaringen, misschien heeft u er iets aan. Maar ga vooral gewoon

verder op uw eigen wijze, immers iedere gids is uniek. 

Arnold van Hooft.

Noot van de redactie: Ieder gids doet het op zijn eigen manier, dat wil niet zeggen dat we kunnen

leren van andermans ervaringen. Het zou leuk zijn als, in navolging van Arnold, meer gidsen in het

Gilde Nieuws willen vertellen over hun ervaringen met hun tips. 

Oproep voor gidsenmateriaal: afbeeldingen om te lamineren

Arnold van Hooft geeft in zijn gidservaringen de tip over gebruik van laminaat kaart(en) als zijn

vaste  uitrusting.  Onze waarneming is dat veel gidsen vaak een eigen map met aanvullend

beeldmateriaal bij zich hebben, die ze ter illustratie aan hun gasten laten zien. Plattegronden of

afbeeldingen van historische panden ter illustratie van “zoals het ooit was”, bijv. het Koningshuis,

oude plattegronden, ligging stadsmuren …..   

Het bestuur wil graag een verzameling

afbeeldingen aanleggen en in A3 formaat laten

lamineren. Deze kaarten  kunnen bijvoorbeeld in

een kast bij de VVV bewaard worden voor

gezamenlijk gebruik. Bij aanvang van een

rondleiding kunnen gidsen zelf een aantal

kaarten,  die in hun verhaal passen,  uitkiezen  en

natuurlijk weer terugbrengen voor gebruik door

een volgende gids. Deze werkwijze wordt onder

meer gebruikt door het Gilde Wageningen. 

OPROEP: Zijn er gidsen die hier al mee werken en voorstellen of vragen hebben voor afbeeldingen

die we kunnen lamineren en gebruiken voor onze verzameling? 

Gebruikersovereenkomst en gemeente

N.a.v. de beschadiging door reclamedoeken die vorig jaar op Koninginnedag zonder vergunning

opgehangen waren, is er op het gemeentehuis een discussie ontstaan over veiligheid en juridische

aansprakelijkheid bij gebruik van de toren. Ook de torenbeklimmingen door het Cuneragilde waren

punt van discussie. Het bestuur heeft hierover gesprekken gevoerd met de burgemeester.
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Afgesproken is om een gebruikersovereenkomst af te sluiten, met hierin tegelijkertijd afspraken

over de inrichting van de toren (bijv. zitbanken op de etages) en praktische zaken, zoals opruimen

van duivenpoep, schoonvegen van de trappen etc. Veelal zaken die nu door vrijwilligers met hand

en bezem uitgevoerd worden, maar waarvoor de gemeente ongetwijfeld beter schoonmaakmateriaal

in huis heeft. 

Tenslotte: interactie tussen bestuur en leden onderling  en subcommissies?

In een volgende editie van het Gilde Nieuws zullen we jullie informeren over komende activiteiten

op Koninginnedag 30 april, Cuneradag op 18 juni, Open Monumentendag/streekmarkt  op 

10 september,  Maand van de geschiedenis in oktober. 

De voorbereiding  voor dit soort jaarlijkse evenementen ligt meestal in handen van andere

organisaties of speciale commissies.  Hun vraag is altijd: wat gaat het Cuneragilde voor leuks doen

op die dag?

Tot nu toe gaat er altijd iemand van het bestuur in op uitnodigingen om een originele activiteit te

bedenken. Echter …. de vertegenwoordiging door een bestuurslid staat natuurlijk  niet garant voor

de meest creatieve inbreng/bijdrage namens het Cuneragilde. Het kan ook anders en misschien wel

veel beter als andere leden zich zouden willen inzetten voor een specifiek evenement  en hiervoor

ook de vertegenwoordiging namens het Cuneragilde op zich willen nemen? 

En wat vinden jullie van het instellen van subcommissies? In de afgelopen 10 jaar van ons bestaan

kennen we geen traditie van subcommissies. Bijv. een commissie voor het organiseren van

lezingen, coördinatoren voor informatie- en uitwisseling van ervaringen tussen torengidsen,

stadswandelingen gidsen, Grebbebergwandelingen etc.  

Kortom, het gaat om betrokkenheid en spreiding van werkzaamheden, die iemand leuk vindt om te

doen en waarin hij/zij goed in is. We horen graag jullie ideeën over verbetering van interactie en

samenwerking. 
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