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Gilde Nieuws, editie juli 2015 
 

 

 

Zomeropenstelling Cunerakerk 
 

De zomercommissie, bestaande uit Tineke Jansen, Frank 

Ganzevles en Jan Blaas heeft heel veel werk verzet. De 

inventarisatie van activiteiten van de leden, verwerking en 

actualisering van de database, samenstelling roosters 

Cunerakerk en torenbeklimmingen, nieuwe checklist 

openen/sluiten Cunerakerk, etc.  

 

 De zomercommissie, versterkt 

met Evert van Vulpen, nam ook de inrichting van de overzichtsten-

toonstelling op 2 etages in de Cuneratoren, voor haar rekening.  

Hierbij mag in het bijzonder de inbreng van Jan Blaas genoemd worden. 

Hij slaagde erin om een deel van de oude gereedschappen in bruikleen te 

krijgen van Gereedschap Museum Mensert in Delft.  Op 16 juli wordt de 

expositie geopend door wethouder Jan Klein. 

 

Vorig jaar maakte de kerk een “gesloten indruk” door het hekwerk rond 

de toren. We ontvingen beduidend minder bezoekers.  Dit jaar werd er 

een nieuw obstakel aan de toegankelijkheid toegevoegd, nl. de start van 

de restauratiewerkzaamheden.  De werkers moeten rond de toren kunnen 

lopen met risico voor vallend gesteente, dus op werkdagen werd ook de hoofdingang van de  kerk 

afgesloten   

Voor bezichtiging van de kerk heeft de zomercommissie gekozen voor toegang via de zuidelijke 

deur van de torenhal, naast de torendeur. Een echte kruip-sluip route. De zomercommissie heeft een 

grote banner gemaakt en op het hekwerk bevestigd. Laten we hopen dat toeristen deze ingang weten 

te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Hoorn 
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Stripboek over Cunera 
 

Op 13 juni, Cuneradag, presenteerde Katrijn Kuijpers in de Cunerakerk 

het lang verwachte stripboek over de Cuneralegende. Gemaakt door 

een collectief van meerdere striptekenaars.   

 

In diverse tekenstijlen wordt op ingenieuze wijze de Cuneralegenda 

vanuit verschillende gezichtshoeken uitgebeeld en toegelicht. 

 

Voor € 10,- te koop bij museum Het Rondeel of bij Bruna. 

 

 

 

Video Pieter de Vries over cultuurhistorische wandeling over de Grebbeberg 
 

In een video voor @NieuwsVallei vertelt Pieter de Vries over zijn belangstelling voor de 

Grebbeberg en zijn gidsenwerk voor het Cuneragilde.  In de video loopt Pieter een deel van de 

cultuurhistorische route over de Grebbeberg.  

NieuwsVallei is een initiatief van de academie journalistiek & communicatie van de Christelijke 

Hogeschool Ede http://www.nieuwsvallei.nl/site/index?page=2 

Het Cultuur Platform Rhenen heeft deze video op haar website geplaatst. 

Kijk op: https://cultuurinrhenen.nl/de-verborgen-walburcht-op-de-grebbeberg/ 

 

 

Foto’s van restauratiewerkzaamheden op 24 juni. 
 

Zorgvuldig worden genummerde ornamenten en stenen op pallets geladen om vervoerd te worden 

naar een steenhouwersatelier voor bewerking en renovatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Archeologisch bodemonderzoek naast Cunerakerk 

 
In verband met bouwwerkzaamheden voor een beperkte aanbouw aan de Cunerakerk is begin juni 

twee dagen lang archeologisch bodemonderzoek verricht. Voor de toekomstige aanbouw moest 

grond afgegraven worden voor het leggen van een fundering. Bij graafwerkzaamheden  > 40 cm in 

de historische Rhenense bodem is bijna altijd archeologisch bodemonderzoek verplicht. Zeker als 

het gaat om grond rondom de Cunerakerk, waarvan bekend is dat zowel in de kerk als naast de kerk 

eeuwenlang mensen begraven werden. De kerk dateert uit de late middeleeuwen. Aan de kerk is 

gebouwd vanaf ca 1400. De rijke mensen werden in de kerk begraven, arme mensen rondom de 

kerk, soms in een kist, meestal in doeken gewikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vermoeden werd bevestigd. Met 

meetapparatuur kon het archeologisch 

team vaststellen dat er vele stoffelijke 

resten diep begraven liggen, waarvan 70 

tot 80 % jonge kinderen.  De in de 

bovenlaag aan getroffen stoffelijke 

resten dateren uit de 18
e
 eeuw, dat blijkt 

uit de spijkers (van kisten), scherven en 

muntjes.  

 

Ook werd voor een steunbeer een kleine 

put aangetroffen.  Doel? 

 

Het archeologisch team heeft de 

stoffelijke resten uiterst zorgvuldig opgegraven en veilig gesteld voor onderzoek. Na onderzoek 

worden ze elders herbegraven, waarschijnlijk in een verzamelgraf. Dat veiligstellen was nodig, 

anders zouden de stoffelijke resten tijdens het groot grondverzet voor de bouwwerkzaamheden 

misschien niet opgemerkt zijn en vernietigd worden. Dank zij dit korte archeologisch onderzoek 

voorafgaand aan de bouw was er ook gelegenheid voor waardevolle metingen en documentatie van 

de vondsten. Alle onderzoeksresultaten zullen later in een rapport verschijnen. 

 

Willy Hoorn 

 

 

 

 



4 

 

De uitreiking van 14 subsidiebeschikkingen van het fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht 

vond plaats op 2 juli 2015 in de Cunerakerk. Totaal werd er 3,5 miljoen aan subsidies uitgedeeld. 

De gemeente Rhenen ontving een subsidie van € 650.000 voor restauratie van de Cuneratoren. 

 

Voorafgaand aan de uitreiking gaf bouwhistoricus Karel Emmens een presentatie over de 

bouwgeschiedenis van de Cunerakerk. Hij beschreef de verschillende bouwfases sinds de bouw in 

de late Middeleeuwen. Hij sloot zijn verhaal af met bovenstaande samengestelde foto ter illustratie 

dat de bouwconstructie van de Cunerakerk ongewijzigd is gebleven sinds 1644.  

Deze fraaie compositiefoto heb ik bij Karel opgevraagd en in samenspraak hebben we de afbeelding 

van tekst en jaartallen voorzien. Deze foto zal ik op A3 formaat afdrukken, lamineren en toevoegen 

aan de tas met afbeeldingen voor gidsen van de Cunerakerk. 

 

Willy Hoorn 

 

Agenda 

 
Wo 15 juli 2015 Avondwandeling cultuurhistorie  

   Grebbeberg, start 19.00 uur 

Do 16 juli 2015 Opening overzichtstentoonstelling Restauraties 

1897 – 2014 door wethouder Jan Klein 

Za 25 juli 2015 Avondwandeling cultuurhistorie  

                                    Grebbeberg, start 19.00 uur 

Za 15 aug 2015 Middagwandeling cultuurhistorie  

    Grebbeberg, start 14.00 uur 

Wo 26 aug 2015 Avondwandeling cultuurhistorie 

                                   Grebbeberg, start 19.00 uur 

Za 12 sept 2015 Open Monumentendag, thema Kunst en ambacht 


