
1 

 

 

Gilde Nieuws, editie april 2015 
 

 

 

Voortgang werkgroep inrichten expositie restauraties Cuneratoren 
 

In de afgelopen voorjaarsvergadering heeft de werkgroep ( bestaande uit Tineke Janssen, Evert van 

Vulpen en Frank Ganzevles)  een overzicht gegeven van de stand van zaken. Belangrijkste punt  

was de mededeling van de gemeente dat zij niet in staat blijken om de eigen beelden, pinakels en 

spuwers  uit het eigen museum naar de eigen toren te transporteren. Advies was om een offerte te 

laten maken door een derde partij en een subsidieaanvraag bij het voormalig Gast en weeshuis in te 

dienen.  

De werkgroep heeft inmiddels een offerte laten opstellen. Het bedrag voor transport is echter 

zodanig hoog (bijna  €10.000) dat het geen zin heeft om hiervoor subsidie aan te vragen. Er resten 

nu nog 2 andere mogelijkheden. Ten eerste nogmaals een offerte aanvragen bij de aannemer die ook 

de restauratie van de toren gaat doen en ten tweede we gaan het zelf doen. Zodra bekend is wie de 

aannemer voor de restauratie gaat worden  zullen we wederom een offerte gaan aanvragen.   

Verder is de werkgroep  bezig om de gipsen beelden gereed te maken voor de expositie.  

Ook is er inmiddels via het museum een vitrinekast beschikbaar waarin gereedschappen die 

gebruikt worden voor steenbewerking geëxposeerd zullen worden. Het is de bedoeling dat dit 

materiaal begin april in de toren geplaatst kan worden.  

Ook wordt informatie verzameld over de restauraties in het verleden, denk daarbij aan de 

bouwstijlen en gebruikte steensoorten etc. Deze informatie is bestemd voor de torengidsen die dit 

vervolgens weer kunnen uitdragen bij hun rondleiding.  De planning is nog steeds om aan het begin 

van het zomerseizoen de expositie al dan niet met de beelden, pinakels en spuwers gereed te 

hebben. 

Daarnaast wil de werkgroep spandoeken laten maken waarop van veraf is te zien is dat de kerk open 

is voor bezichtiging en de toren beklommen kan worden. Het is de bedoeling dat deze spandoeken 

bevestigd worden op de omheining van de toren en op een zondanige plaats dat ze vanaf het 

Frederik van de Paltzhof goed zichtbaar zijn.   

Tot zover de voortgang van de werkgroep. 

 

Frank Ganzevles   

 

 

Godelieve van Gistel, Vlaanderen 
 

Zij is wellicht één van de meest vereerde Vlaamse heiligen geweest.Zij werd rond 1045 geboren op 

slot Londefort in Wierre-Effroy in het Beligische graafschap Boulogne. Haar vader heette 

Heinfried, haar moeder Odgiva. Volgens de gewoonte van die tijd werd zij uitgehuwelijkt; de keuze 

van haar vader was gevallen op heer Bertolf van Snipgate bij Gistel in Vlaanderen. 

Maar Godelieve viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog 

op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Godelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te 

worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij zwaar werk moest doen en slechts 

een homp brood te eten kreeg. Latere gelovigen voegen eraan toe, dat de helft van haar voedsel nog 
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naar de armen ging.Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om 

haar heen de praatjes en pesterijen almaar erger werden, vluchtte zij naar haar vader.Deze was 

woedend vanwege de schande hem en zijn dochter aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn 

van Vlaanderen en bisschop Radboud van Doornik om hulp. Inderdaad kwam er een verzoening tot 

stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.Maar in de nacht van 6 juli 

1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Lantbert en Hacca, naar buiten gelokt en met een doek 

gewurgd. Vervolgens gooiden zij haar in een put om de schijn te wekken, dat zij verdronken was. 

Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was 

gepleegd kleurden blinkend wit. Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte om te laten zien dat hij 

verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn omgeving serieus 

genomen. 

The life and Miracles of Saint Godelieve. Geschilderd door de 15
e
 eeuwse Meester van de Sint Godelieve 

Legende. Het hangt in The Metropolitan Museum of Art 

 

Verering en cultuur 

Al gauw zagen de mensen Godelieve aan voor een heuse martelares; zij begonnen haar als een 

heilige te vereren en riepen haar hulp in bij hun noden. Tot de opzienbarende wonderen die aan haar 

bemiddeling worden toegeschreven, behoort de genezing van het blinde meisje Edith, dochter uit 

het tweede huwelijk van haar voormalige echtgenoot Bertolf, en 

niet in het minst de bekering van Bertolf zelf. Op latere leeftijd trok 

hij zich terug in de benedictijer abdij van St-Winoksbergen. Daar 

zou een van zijn medebroeders, Drogo, een levensbeschrijving van 

haar samenstellen: de 'Vita Godeliph'. Waarschijnlijk heeft hij zijn 

gegevens nog uit de mond van Bertolf zelf opgetekend. Op 30 juli 

1084 werden Godelieve's relieken door de bisschop van Doornik 

verheven tot de eer der altaren; dat stond in die tijd gelijk aan een 

heiligverklaring. 

 

Op de plaats van haar dood verrees een abdij, met de toepasselijke 

naam Ten Putte. Tot op de dag van vandaag trekken er talloze 

pelgrims naartoe om er te drinken van het gemeeskrachtige water 

en om Godelieve's graf te bezoeken in de parochiekerk van Gistel. 

Sinds 1458 vindt hier op de eerste zondag na 5 juli de 

Godelieveprocessie plaats, een dag waarop godeliefkoeken worden 

gebakken. 
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Zij is patrones van Gistel en Brugge; van kleermakers en naaisters (waarschijnlijk vanwege de doek 

waarmee ze werd gewurgd). Haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn en koorts; tegen keel- 

en oogziekten (dat laatste vanwege de genezing van Edith); daarnaast wordt zij aangeroepen bij 

echtelijke ruzies en last van boze schoonmoeders. 

 

Zij wordt afgebeeld als maagd met een koord, strop of sjaal om de hals of in de hand; bij een put 

met bronwater, met bloemenkransen. 

 

Ans Pilkes 

 

 

Tassen en sleutels voor gidsen in museum Het Rondeel 

 
Zolang onduidelijkheid blijft over openingstijden van de VVV liggen alle draagtassen met 

gelamineerde afbeeldingen bij museum Het Rondeel, evenals de sleutels van de Cunerakerk en 

Cuneratoren.   

 

Nadeel is dat het museum alleen ’s middags open is, dus bij rondleidingen in de morgen moeten  

een dag van te voren de sleutel en tassen door de gids opgehaald worden. 

 

Openingstijden Rondeel: 

Maandag en zondag gesloten 

Dinsdag - vrijdag: 12.00 – 17.00 uur  

Zaterdag  13.00 – 17.00 uur  

 

Er zijn draagtassen met gelamineerde afbeeldingen ter ondersteuning van 

1. Torenbeklimmingen 

2. Stadswandelingen 

3. Cultuurhistorische rondleiding Grebbeberg 
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Herdenkingsjaar 75 slag om de Grebberg 
 

Het Cuneragilde werkt ook mee aan de herdenkingsactiviteiten 

van 75 Slag om de Grebbeberg. 

Hieronder een selectie van foto’s van activiteiten.  Zie ook 

http://www.75jaarslagomdegrebbeberg.nl/ en activiteiten onder pagina 

http://www.75jaarslagomdegrebbeberg.nl/activiteiten/ 

 

Februari 2015. Onthulling herdenkingskunstwerk door schoolkinderen (teksten op voetpad vanaf 

“Roggeveld” naar Militair Ereveld)  en lancering van app met twee wandelroutes met informatie 

over de Slag om de Grebbeberg (foto’s Willy Hoorn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download via http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=smartphone-app-de-slag-om-de-

grebbeberg 
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18  februari 2015. Opening tentoonstelling Democratiefabriek in de Gedachteniskerk en voordracht 

door Teun Jordaan (foto’s Willy Hoorn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 maart boekpresentatie en overhandiging eerste boek aan 

WO II veteraan Ben Brus (foto’s Leo Schoonhoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2015. Aanbieding stripboek over de Slag om de Grebbeberg door striptekenaar Henny 

Vaessen ( foto’s Leo Schoonhoven) 



6 

 

 

Bijdragen van het Cuneragilde aan 75 jaar 

Slag om de Grebbeberg: 

 

Februari t/m maart 2015. Gratis 

rondleidingen voor alle basisscholen in 

Rhenen, Elst en Achterberg 

(foto Lex Mulder) 

 

1 en 4 april,  6 en 9 mei 2015. 

Vier open cultuurhistorische rondleidingen 

over het zuidelijke deel van de Grebbeberg 

op 1 en 4 april, 6 mei en 9 mei (zonder 

foto)  

 

 

 

 

Een schatje van een stadje, versie 1949 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lied “Een schatje van een stadje”  wordt wel het stadslied van Rhenen genoemd.   

Tineke Jansen bezit een papieren versie met copyright 1949 (zie afbeeldingen). Alle gildeleden 

ontvangen een leesbare versie in pdf formaat. 

 

 

AGENDA 

 

23 maart t/m 24 april van 10.00 16.00 uur in Gedachteniskerk 

75 jaar Slag om de Grebbeberg: tentoonstelling Routes of Liberation 

 

Woensdag 22 april om 20.00 uur in Hof van Rhenen: 

Lezing over “De Weg van de Wederopbouw” door Harm Post, landschapsarchitect 

 

Maandag 27 april, Koningsdag van 10.00 – 17.00 uur. 

Cuneragilde zorgt voor openstelling Cunerakerk en torenbeklimmingen 

 

Vrijdag 1 mei vanaf 19.30 uur in de Cunerakerk 

Bijeenkomst Vrienden van de Cunerakerk 
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Woensdag 6 mei 2015 om 14.00 uur: 

75 jaar Slag om de Grebbeberg rondleiding over Grebbeberg o.l.v. gids van het Cuneragilde. 

Aanvang 14.00 uur. Verzamelen parkeerplaats Ereveld Grebbeberg. Gratis. 

 

Zaterdag 9 mei 2015 om 19.00 uur: 

75 jaar Slag om de Grebbeberg rondleiding over Grebbeberg o.l.v. gids van het Cuneragilde. 

Aanvang 19.00 uur. Verzamelen parkeerplaats Ereveld Grebbeberg. Gratis. 

 

Maandag 25 mei, 2
e
 Pinksterdag om 12.30 uur tot ca 13.45 uur: 

Dodenherdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg voor gesneuvelde militairen van het  

8
e
 Regiment Infanterie. Vertrek stille tocht om 12.15 uur vanaf het Paviljoen. 

 

Zaterdag, 13 juni 2015, Cuneradag in Rhenen: 

Met onder meer de presentatie van het stripboek over Cunera, een ingenieuze verhaalvorm waarin 

feiten en fictie over de legende en historische feiten naast elkaar worden gezet. 

 

Zaterdag 13 - 20 jui 2015, Cunera feestweek in Amerongen 

Met op 20 juni 2015 Afsluitdag met Cunera Pelgrimstochten voor wandelaars, fietsers en 

hardlopers. Routes  van Amerongen naar  Wijk bij Duurstede en Rhenen. En een spektaculaire 

afscheidsavond op de Hof in Amerongen en de Andrieskerk. 

http://amerongeninspireert.nl/wandelen/ 

 

 

 

Sneeuwbaleffect van sociale media werkt! 
 

Het Cuneragilde heeft sinds kort een eigen twitteraccount  twitter.com/cuneragilde.  Hierop zetten 

we onze aankondigingen.  

 

Dat twitter  werkt blijkt.  Onze aankondigingen over rondleidingen in het kader van  

75 jaar Slag om de Grebbeberg werden geretweet werden door, onder meer, de burgemeesters van 

Rhenen en Wageningen. En burgemeesters hebben altijd een grote groep volgers.  

Onze open rondleiding op 1 april werd bezocht door 25 deelnemers. Waarschijnlijk dank zij 

aankondiging in RBC, maar ook dank zij twitter. 

 

Heeft u zelf ook een twitteraccount? Bekijk dan ook onze twitterberichten, wordt volger en retweet 

ze naar uw eigen netwerk. 

  

 

 


