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Gilde Nieuws, editie december 2013 
 

 

Verslag Dank-je-wel-avond Cuneragilde Rhenen - 3 oktober 2013 

Na een geanimeerde inloop in de hal van het Oude Raadhuis van bijna 30 gildeleden en dames van 

de VVV met koffie/thee en cake, heette voorzitter Willy Hoorn ons van harte welkom. Er volgde 

een korte discussie over de resultaten van het afgelopen seizoen, waarna we uitgenodigd werden in 

de trouwzaal plaats te nemen voor de foto-presentatie van Joop Jansen (bouwkundig adviseur van 

bureau Delfgou te Scherpenzeel) onder titel:  

“OP (de) HOOGTE’ over de komende restauratie van de Cuneratoren. 

Vooraf toonde hij foto’s en tekeningen van de grootste torens in Nederland – de Dom van Utrecht, 

OLV-toren Amersfoort, Cuneratoren Rhenen, de torens van Amerongen en Wijk-bij-Duurstede – en 

we waren er allemaal over eens dat 

‘onze’ toren de mooiste is, omdat zij 

alle positieve elementen van de andere 

torens in zich verenigt: slanke, open 

vorm op een  prachtige locatie, laat-

gotisch met ook Renaissance-

elementen (‘speklagen’) enz.  

 

Zes jaar geleden werd hij benaderd 

om deze toren eens grondig te (laten) 

bekijken. Door middel van abseil-

techniek constateerde men toen al dat 

er o.a. stenen in de tweede geleding 

los zaten en gevaar zouden kunnen 

opleveren: van het kroonstuk met 

gesoldeerde delen, waaronder de 

bontekraagkever het hout van binnen-

uit uitholt, tot de lichte musselkalk-

steenlagen in alle drie de geledingen dienen nodig gerestaureerd te worden.     

In het verleden werden om de 30/50 jaar allerlei herstellingen en toevoegingen uitgevoerd (met geld 

van de gemeente): b.v. na de brand in 1897 en t.g.v. de verwoestingen in WO II.  

Na herhaalde subsidie-aanvragen kreeg men voor de huidige restauratie in 2012 maar liefst € 

13.500 over 6 jaren verdeeld!!! Huidige schattingen van deskundigen lopen op tot 3 à 4 miljoen…. 

(De gemeente heeft momenteel € 950.000 ter beschikking).     

Het 3x ophangen van doeken in 2010 i.v.m. de ‘Giro d’Italia’ deed de toren ook geen goed….  

 

Dit voorjaar is als start van de langverwachte restauratie met een hoogwerker opnieuw een 

inspectie uitgevoerd, waarna besloten is Nederlandse specialisten een offerte te vragen. Diverse 

mankementen kwamen aan het licht: loszittende pinakels en waterspuwers, gescheurde en door de 

wind vervagende natuursteen enz. Ook het bladgoud op de wijzerplaten moet vervangen worden. 

O.a. om diefstal te voorkomen vereist dat al een beschermwand om de toren van wel 5 m. hoogte! 
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Ter informatie zal de gemeente inlichtingen verstrekken: via mailing, website, info-bijeenkomsten 

en infoborden bij de bouwplaats. De restaurateurs hebben toegezegd tijdens de torenbeklimmingen 

(die dan wel doorgaan!!) over hun werk te willen vertellen.  

Als overlast wordt onderkend: bereikbaarheid kerk + belemmeringen verkeer, geluid en stof, 

aanvoer en opslag van materieel. Daar wordt zo veel mogelijk rekening mee gehouden. De steiger 

zal b.v. daartoe met stofwerend materiaal worden omgeven. 

Genoemde steiger, waarvan de opbouw inmiddels gestart is, krijgt een hoogte van 82 m. en  de lift 

erin zal 22 personen of 2000 kg. materiaal tegelijk ‘vertikaal bewegen’. De steiger wordt om de 10 

m. hoogte met 8 bouten aan de muur 

van de toren bevestigd en er komen 32 

steigerlagen à 2 ½ m. hoogte. De huur 

van  steiger + lift bedraagt € 120.000 

voor de komende 2 ½ jaar.  

Tenslotte nodigde hij ons allen uit t.z.t. 

een keer met hem in de lift naar boven 

te gaan, zegde hij ons kijkgaten in de 

wanden toe en infoborden om e.e.a. 

goed te kunnen volgen.  

 

Na afloop van zijn lezing werd hij 

hartelijk bedankt voor zijn ‘toch wel 

dramatisch verhaal’ en genoot iedereen 

van de hapjes en drankjes die in de hal 

van het Oude Raadhuis werden gepre-

senteerd (met dank aan Smits Specialiteiten).  

Al met al een gezellige en interessante Dank-je-wel-avond van ons Cuneragilde!                        

Theo Peek, secr. 

 

 

Afbeeldingen van de Cuneratoren in de steigers (1960 en 2013) 

 

 

  

Tekening Willem Hofker 1960 Foto Henk Deys 1960 Foto Joop Koekoek nov 2013 
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Evaluatie openstelling Cunerakerk en torenbeklimming zomer 2013 
Onderstaand de resultaten van de evaluatie door de zomercommissie. 

In de evaluatie is monumentendag niet meegenomen, hiervoor komt een apart 

verslag. 

De zomeropenstelling liep van 26 juni tot en met open monumentendag (OMD) op 14 september. 

De cijfers : 
Aantal dagen openstellingen en beklimmingen    :  48 

Betrokken gastvrouwen/gastheren                      :  15 

Betrokken gidsen toren                                            :   11 

Aantal  bezoekers kerk   excl OMD                        : 1200 ( tegen 2000 in 2012 en 1800 in 2011) 

 Aantal torenbezoekers                                           :  295  ( tegen 218 in 2012 en 308 in 2011) 

Inkomsten uit de torenbeklimmingen                         :  € 737,50 

Inkomsten uit verkoop in kerk                                    :  nog niet bekend 

Opbrengst  Collectebus                                               :  nog niet bekend                                                           

 

De pluspunten : 

- De openstelling en de torenbeklimming voorzien nog steeds in een behoefte vanuit 

toeristisch oogpunt en is dus nog steeds een succes.  

- Het aantal gastvrouwen/heren en gidsen toren is toereikend om aan de behoefte te voldoen, 

echter met de kanttekening dat aanvulling van gastvrouwen/heren de komende jaren 

noodzakelijk zal zijn gezien de hoge gemiddelde leeftijd  en de behoefte/noodzaak om  in 

toenemende mate  met 2 personen de openstelling te doen. 

Minimale aantal diensten per gastheer/vrouw : 3 x   

- De instelling van het assistentierooster  is een succes en wordt gewaardeerd door de 

gastvrouwen/heren.  Dus in de toekomst handhaven. De commissie is van mening dat een 

assistentierooster voor de toren niet wenselijk is. 

- Samenwerking met het museum is goed, men houdt actief het schema bij.  Dit aspect is 

gezien de toekomstige ontwikkelingen belangrijk. 

- Tijdig is gestart met de voorbereidingen en het opstellen van een planning van de benodigde 

activiteiten. 

- Het gebruik van mail en digitaal invullen van het opgavenformulier is goed bevallen en zal 

worden gecontinueerd. Wel zullen we het formulier nog wat moeten aanpassen. 

- Samenwerking in de zomercommissie verliep prima waarbij de toetreding van Tineke 

Jansen een aanwinst is voor de commissie.  

 

De verbeter- en aandachtspunten : 

- Verhinderingen en  het ruilen worden niet altijd doorgegeven aan de VVV en/of de 

coördinator. In de communicatie zal dit volgend jaar extra aandacht moeten krijgen. 

- Regelmatige en tijdige publicatie van de zomeropenstellingen in de diverse media ( en ook 

op het veerpontje) is van wezenlijk belang en moeten we blijven vasthouden en vooral de 

websites( VVV, Gemeente en onze eigen website)  hierin meenemen  

- Het is belangrijk dat de torengids voorafgaand aan de beklimming even langs gaat bij  de 

gastheer of gastvrouw die in de kerk staat. ( ten behoeve van onderling contact, uitwisseling  

en kennismaking)  
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- Checklist voor de openstelling van de kerk bevat een onduidelijk m.b.t. glazen deuren : 

(aanscherpen over  welke deuren  het gaat en of ze nu open of dicht moeten bij afsluiten)  

- De invulling van gidsen voor open monumentendag direct meenemen in het zomerschema 

- In 2014 weer een gezamenlijk beklimming doen met de torengidsen voor uitwisseling van 

ervaringen en om binding met elkaar te houden. Het is aan te bevelen dit ook te organiseren 

voor de gidsen van de nieuwe wandeling Op zoek naar de koningstafel 

De zomercommissie : 

Jan Blaas 

Frank Ganzevles 

Tineke Jansen 

 

 

Bezoek Museum Catharijneconvent in Utrecht 

 

Tijdens een museumbezoek aan het 

Catharijneconvent maakte  ik een 

foto van dit schilderij van een 

kerkinterieur als gebruiksruimte, 

waarbij er iemand op de preekstoel 

staat te preken (?) terwijl de 

bezoekers/luisteraars rondlopen en 

al of niet geïnteresseerd aanwezig 

zijn. Het deed me denken aan het 

interieur van de Cunerakerk door 

Pieter Saenredam.  

 

‘Ursula en reisgenoten’  is de titel van het 1 meter hoge houten 

beeld van Sinte Ursula.   

 

Schilderij en beeld behoren tot de vaste collectie van het 

Catharijneconvent. 

Willy Hoorn 

 

Informatie over herdenking Slag om de Grebbeberg 75 jaar geleden. 

Vanuit de gemeente heeft men het plan opgevat de Slag om de Grebbeberg en de Mobilisatie daar-

vóór uitgebreid te herdenken, in een periode die zal lopen van september 2014 t/m mei 2015. 

Diverse werkgroepen zijn intussen gevormd, die de binnen gekomen plannen hebben uitgewerkt en 

in deze maand hebben aangeboden aan de overkoepelende Projectgroep. Daarin wordt besloten wel-
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ke plannen worden uitgewerkt en welke strategie verder gevolgd gaat worden.  

 

Wij hebben onze gebruikelijke rondleidingen onder de aandacht gebracht (ook die over de Grebbe-

berg) en mogen verwachten dat daarvan – wellicht met een enkele aanpassing/uitbreiding – rijkelijk 

gebruik gemaakt zal worden. We houden jullie op de hoogte!         

Theo Peek. 

 

 

Tekst uit Scholenbrief  Grebbewandeling groep 7/8 door Pieter  

de Vries: 
In mei 2015 zal Nederland uitgebreid stilstaan bij het feit dat 75 jaar geleden onze 

vrijheid verloren ging in de Slag om de Grebbeberg.  

Dat voorjaar gaat waarschijnlijk de nieuwe Nederlandse speelfilm De Grebbeberg 

van Martin Lagestee in première.  

 

       

 

In september j.l. verscheen het jeugdboek  Het Papegaaienmeisje. Suzanne 

Honders beschrijft de gebeurtenissen in Ouwehands Dierenpark tijdens WOII.  

De dierentuin lag destijds middenin het slagveld, een bizar gegeven. 

 

Film en boek zijn twee voorbeelden van de aandacht voor dit historische feit. Het 

is te verwachten dat in de aanloop naar mei 2015 alle media de gebeurtenissen 

uitgebreid tegen het licht houden.  

 

 

 

 

Agenda voorjaar 2014 

Donderdag 6 februari  Voorjaarsvergadering in Museum Het Rondeel  

Zaterdag 12 april  Excursie  Cunerakerk (graven en kerk) en torenbeklimming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


