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Gilde Nieuws, editie aug/sept 2013 

 

 

UITNODIGING 

 

DANK-JE-WEL avond op 3 oktober 2013 

 

Als afsluiting van het zomerseizoen nodigen wij jullie van harte uit voor onze Dank-je-wel avond 

op donderdagavond 3 oktober. 

 

Als vanouds een moment voor ontmoeting, uitwisselen van ervaringen en een themalezing.  

 

Spreker is Joop Jansen, namens de gemeente projectleider voor de restauratie van de Cuneratoren. 

Hij zal voor ons een presentatie geven over de aanstaande restauratie van de Cuneratoren.  

 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur  - open vanaf 19.30 uur voor koffie 

Locatie: Oude Raadhuis 

 

 

    Open Monumentendag op zaterdag 14 september 

 

    Het Cuneragilde doet mee met verschillende activiteiten: 

- Openstelling Cunerakerk van 10.00 – 17.00 uur 

- Rondleiding langs de graven in de Cunerakerk om 12.00 en 13.30 

uur 

- Vijf torenbeklimmingen tussen 12.00 – 16.00 uur  

- Assistentie bij de boottochten van de Blauwe Bever om te vertellen 

over de strijd tussen de bisschoppen van ’t Sticht en de hertogen 

van Gelre. 

 

 

 

 

 

De kanselbijbel in de Cunerakerk te Rhenen 

 

De restauratie van de Kanselbijbel was dit jaar de 

doelbestemming van onze inkomsten uit de 

zomeropenstelling van de Cunerakerk. De kerkvoogdij 

had aangegeven dat deze bijna 70 jaar gebruik 

dringend aan restauratie toe was. 

 

De bijbel is in 1688 gedrukt door Hendrick en Jacob 

Keur in Dordrecht en Marcus Doornick in Amsterdam. 
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Onbekend is wanneer de Bijbel in Rhenen is aangeschaft.  

De vorige restauratie vond plaats in circa 1943/1944 na beschadiging door de kerkdakbrand op  

3 september 1934. Bij de evacuatie van Rhenen op 22 oktober 1944 heeft Graves van Willenswaard 

de toen gerestaureerde bijbel in veiligheid gebracht zodat hij in juni 1945 als president kerkvoogd 

een tweede mededeling in de bijbel kon schrijven: ‘God geve, dat na niet langen tijd deze 

kanselbijbel in de nogmaals gerestaureerde Cunerakerk, een plaats zal vinden …’  

 

Op 25 juni 2013 is de recent gerestaureerde kanselbijbel weer terug in de Cunerakerk met dank aan 

het Cuneragilde. De restauratie is verricht door de heer W.C. (Wim) van ’t Zelfde aan de Lingedijk 

in Leerdam, bestuursvoorzitter van het Bijbelmuseum in Leerdam. www.statenbijbelmuseum.nl 

 

Willem H. Strous 

Noot: deze tekst is een uittreksel van een uitgebreid artikel dat Pim Strous gaat publiceren in de 

volgende editie van Oud Rhenen. 

 

 

Impressie Op zoek  naar de Koningstafel 

 

De nieuwe cultuurhistorische rondleiding lijkt een succes te zijn.  De vier open wandelingen in de 

zomerperiode zonder aanmelding vooraf werden goed bezocht. De eerste drie trokken  resp. 15 – 23 

(avondwandeling) en 8 belangstellenden.  Inmiddels zijn er ook al drie rondleidingen geweest, die 

geboekt werden via de VVV.   

 

Hieronder een impressie van een avondwandeling, die ik met echtgenoot en twee kleindochters 

meeliep (zie foto’s met gids Theo Peek).  Het is een stevige wandeling, waarbij goed op de 

tijdsduur van 1 ½ uur en op een goede dosering van onderwerpen gelet moet worden.  Bij een grote 

groep loopt men over smalle weggetjes in een lint achter de gids aan en is het voor de gids lastig om 

tijdens het lopen contact met de mensen te onderhouden.  Belangrijk zijn daarom de haltepunten 

voor informatie, contact en interactie met de bezoekers.  Theo deed dit met enthousiasme.  

Al met al een gevarieerde rondleiding met geologie (ontstaan van de Grebbeberg), archeologie, 

geschiedenis van de zandwinning, WO II aan de hand van een restant van een kazemat, natuur, 

fluitende vogels, uitzichten, oude verdedigingswerken, cultuurhistorische Walburcht, toepassing 

van eiken hakhout met spaartelgen en anekdotes.  

De meeste bezoekers kwamen uit Rhenen en de regio Betuwe. De avondwandeling gaf een extra 

magie aan de rondleiding. Het zou spannend geweest zij als we een groep Galloway’s of een kudde 

Konikspaarden tegen het lijf gelopen waren.  

 

Inmiddels zijn er voor de gidsen gelamineerde afbeeldingen beschikbaar. Ter illustratie van 

onderwerpen die nu niet met het oog zichtbaar zijn voor bezoekers, zoals een luchtfoto met het 

Hoornwerk en de ets van Houtman met het rustieke  picknick  tafereel onder de vier linden op de 

Tafelberg uit 1850.  

 

Willy Hoorn 
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Laatste informatie restauratie toren: steigerbouw 
 

Ondanks het feit dat er nog onvoldoende geld is voor financiering van de grote restauratie en er nog 

geen aanbesteding heeft plaats gevonden, heeft het gemeentebestuur besloten om eind augustus 

alvast te starten met de steigerbouw rond de Cuneratoren. Er wordt aan de buitenkant van de toren  

een lift gebouwd. De parkeerruimte rond de kerk wordt voor opslag van materialen gebruikt en er 

komen nieuwe overkappingen voor de toegangsdeuren. 

Op dit moment is nog onbekend hoe lang de restauratie zal duren. Men gaat van boven naar 

beneden werken, te beginnen met het herstel van de koepel.  

Zoals eerder in het Gilde Nieuws gemeld, gaan de torenbeklimmingen tijdens de restauratie zo veel 

mogelijk gewoon door.  Er zullen uitkijkgaten in het gaasdoek rond de steigers gemaakt worden.  


