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Gilde Nieuws, editie oktober 2015 
 

 

Dank-je-wel avond met lezing Joke Honders over heiligenbeelden rondom de 

Cuneratoren 
 

Welke beelden stonden er oorspronkelijk op de toren?  Hoe is de plaatsing van de beelden gekozen? 

 

Dit zijn de belangrijkste vragen die Joke zich in haar onderzoek heeft gesteld. Daarbij heeft ze op 

een kritische manier gekeken naar de bestaande kennis zoals wij die al jaren als gidsen vertellen en 

ze komt daarbij tot bijzonder interessante nieuwe inzichten en theorieën. De oorspronkelijke 

beelden uit de middeleeuwen zijn niet zomaar gekozen en zeker niet willekeurig op een plek gezet.   

 

 In de vooroorlogse situatie en na de brand in 1934 zouden er nog 16 beelden geweest zijn. 

Burgemeester Bosch van Rosenthal heeft zich na de oorlog hard gemaakt voor een serie nieuwe 

beelden. De vier beelden in museum Het Rondeel en het beeld zonder hoofd op de klokkenzolder 

zijn de restanten van de oorspronkelijke beelden aan de toren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1968 kreeg Meindert de Boer opdracht nieuwe beelden te maken. Hij maakte twee beelden per 

jaar, waarbij hij streefde naar menselijke figuren. Vooraf maakte hij 14 kleine voorbeelden in gips, 

die nu te zien zijn op de overzichtstentoonstelling in de toren (eerste verdieping). 
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In 1976 werd Ursula als laatste geplaatst. Ook Meindert de Boer heeft zich 

bezig gehouden met de keuze van de heiligen en de plaatsing. Helaas kunnen 

we het hem niet meer vragen aangezien hij vorig jaar is overleden.  

 

Evangelisten en andere heiligen zijn te herkennen aan hun vaste attributen, 

zoals Marcus met leeuw, Lucas met rund, Jacobus minor met een 

vollersknuppel om wollen stoffen te vervilten, Andreas met kruis op de rug, 

Maria met kind, Johannes met een kelk, Petrus, met een sleutel of met twee 

sleutels 

 

Het beeld van bisschop is discutabel. Was 

dit oorspronkelijk wel David van 

Bourgondië ? Deze bisschop is nooit heilig 

verklaard. Op de oude klokkentoren staat 

een beeld zonder hoofd. Vanwege het 

zwaard als Paulus genoemd maar is het misschien Johannes de 

Doper gezien de rechterarm met zaaiattribuut. 

 

Joke Honders heeft een belangrijke correctie op de plattegrond in het artikel over de Cuneratoren, 

zoals dit aan de gidsen bekend gemaakt is. De beelden van Bartholomeus, Mattheus en Jacobus 

in de linker zuidelijke hoek moeten gewisseld worden. Hieronder links de correcte plattegrond.  
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Ook heeft zij verschillende theorieën over de plaatsing van de heiligenbeelden. 

Een theorie is dat de plaatsing gebeurd is volgens segmenten van de dierenriem en de maanden met 

sterrenbeelden en het zonnewiel  

 

Dat licht zij toe aan 

verschillende dia’s  

met reconstructies  

Joke koppelt plaatsing 

en volgorde aan 

beelden aan 

sterrenbeelden. Bijv.  

Aan de oostzijde: 

Petrus was een visser 

en heeft sterrenbeeld 

Vis. Johanes de doper 

onder sterrenbeeld 

weegschaal, 23 sep is 

naamdag van 

Johannes. 

 

Het zijn interessante 

hypothesen en we zijn 

heel benieuwd naar 

haar verdere studie en 

publicatie die zeker 

nog zal volgen. 

 

Als toetje presenteerde 

Joke nog een nieuwe 

verklaring voor de 

“gevangenis’ of  

mogelijk ‘kapel’ voor 

de Agnieten. Het kan 

ook een cel zijn 

geweest voor 

vrijwillige opsluiting 

(“inkluizing”). 

 

Daarmee besloot Joke 

haar lezing die 

bijzonder boeiend en 

inspirerend was.  

 

 

PS Willy. De theorie 

van plaatsing volgens 

sterrenbeelden en 

dierenriem wordt bevestigd door de aannemer Hofmann, restaurateur Cuneratoren. Volgens hem is 

dit ook het geval bij de toren in Elst (Gld).  
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Vrijwilligers Museum 

Er gaat nogal wat veranderen in het museum. Hoe dat er allemaal precies uit gaan zien is nog niet 

duidelijk. Het wordt een museum dat helemaal met vrijwilligers moet gaan werken. Dat is zeker. 

Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Meer dan er nu zijn. Lidy Bultje, van de 

begeleidingscommissie museum, heeft ons als Cuneragilde gevraagd: kunnen jullie aan de gidsen 

vragen of er misschien onder hen nieuwe vrijwilligers voor het museum zijn te vinden. Bij dezen de 

oproep: wie van u wil vrijwilliger in het museum worden? U kunt zich bij mij melden: 

anspilkes@casema.nl of 0317 7412 082. 

Expositie in museum Het Rondeel: Toen Rhenen stadrechten kreeg 

Op zaterdag 10 oktober is in het museum de expositie ’Toen Rhenen stadsrechten kreeg – Leven in 

Rhenen 1250-1500’ geopend. Een boeiende expositie over de stadsrechten van Rhenen. Wijk bij 

Duurstede en Vianen worden er ook bij betrokken. Het zijn de twee Utrechtse steden die in 

ongeveer dezelfde tijd stadsrechten kregen. 

Aan de tentoonstelling is een scholenproject verbonden. Wie, er heeft zich zal iemand gemeld, wil 

aan dit project meewerken. Opgave bij Bert Huiskes of het museum: museum.rondeel@rhenen.nl, 

tel 0317 61 20 77 

Kruisvaarders en weldoeners 

Kruisvaarders  en weldoeners is de naam van een tentoonstelling in het Centraal Museum te 

Utrecht. Het toont de geschiedenis van een middeleeuwse ridderorde. Die bestaat nog steeds, maar 

de moderne ridder bestrijdt de armoede. In colbert met das. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije 

van Utrecht is een van de drie overgebleven ordes in Nederland. Het is een afsplitsing van de Duitse 

Orde, die aan het eind van de twaalfde eeuw is ontstaan tijdens de Derde Kruistocht. Rhenen heeft 

deze Orde binnen haar muren gehad. 

http://centraalmuseum.nl/bezoeken/tentoonstellingen/kruisvaarders-en-weldoeners/ 

Tiny Walstra kwam met het voorstel samen naar deze tentoonstelling te gaan. Dat zou kunnen op 

zondagmiddag 1 november of zondagmiddag 8 november. Wie mee wil kan zich bij mij opgeven: 

anspilkes@casema.nl of 0317 741 082 

Ik ben al naar deze tentoonstelling geweest en kan u van harte aanraden er naar toe te gaan. Ik ga 

met plezier een tweede keer. 

Ans Pilkes 

Verslag zomeractiviteiten 

Dit jaar kwam de zomercommissie (Jan Blaas, Frank Ganzevles en Tineke Jansen) driemaal bijeen 

om de opening van het zomerseizoen voor te bereiden. Het seizoen liep van 24 juni tot en met 12 

september.  

Voor de openstelling van de Cunerakerk van 41 dagen waren 22 gastvrouwen en/- heren 

beschikbaar, waarvan 8 personen reserve. Voor de torenbeklimming waren 12 gidsen beschikbaar, 

waarvan 1 gids reserve. Daarnaast waren er de bekende dagen zoals Koningsdag, Cuneradag en 

Open Monumentendag.  
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De zomercommissie was ook deels betrokken bij de inrichting van de expositie “De restauraties van 

de Cuneratoren”. Hiertoe heeft de torencommissie (Frank Ganzevles, Evert van Vulpen , Tineke 

Jansen en de onmisbare hulp, waar nodig, van Jan Blaas) overleg gevoerd met Joop Jansen van 

architectenbureau Delfgou en met de Gemeente. De expositie werd geopend op 16 juli en werd 

goed ontvangen.  

Al met al was het weer een seizoen met de nodige activiteiten en gebeurtenissen. 

 

Bezoekers aantal:  2014  2015 

Cunerakerk   760   878 

Koningsdag   1100   1398 

Monumentendag 185   203 

 

Tineke Jansen 

 

Foto-impressie zomeropenstelling Cunerakerk  en Open Monumentendag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                           

 

                                            Inke Camphens, interim manager Het Rondeel, bezoekt de balie in de Cunerakerk 

Op Open Monumentendag informeerde en demonstreerde Jan Blaas over oude ambachten en 

gereedschappen  

 

Voortgang restauratie Cuneratoren. 

 

Verloopt volgens schema. De verwachting is dat in december 2015 de eerste fase, het bovenste deel 
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van de toren, afgerond wordt. Op de bovenste rij foto’s de oude ornamenten en daaronder de 

schappen met nieuwe ornamenten en een blik op de klokken vanaf de bouwsteiger. 

Ter informatie: een ornament weegt ca 700 kg. Het kost een hele dag om het op te takelen en te 

plaatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Sjef Koster 
 

Sjef (Joseph Antonius) Koster is overleden op 18 september 2015 in Wageningen, 76 jaar oud.   

Vanaf de oprichting van het Cuneragilde in 2000 was hij betrokken bij het Cuneragilde.  

Sjef ontwikkelde zich tot een degelijke gids voor stadswandelingen; hij gaf rondleidingen in de 

Cunerakerk en het Oude Raadhuis en was gastheer bij de zomeropenstelling van de Cunerakerk.  

 

AGENDA 

 

Do 29 okt Hof van Rhenen. 20.00 uur. 

Lezing Historische Vereniging: ir G.J. Poesse over de geschiedenis van wooncomplex  

Rhenendael 

11 juli tm 29 nov.  Tentoonstelling Kruisvaarders en weldoeners in Centraal Museum Utrecht 

  http://centraalmuseum.nl/bezoeken/tentoonstellingen/kruisvaarders-en-weldoeners/ 

Zo-middag 1 of 8 nov.  

Gezamenlijk bezoek Cuneragilde aan centraal museum: Kruisvaarders en 

weldoeners. Opgeven bij Ans Pilkes (zie oproep op pag 4) 

Wo 18 nov Het Bestegoed in Elst, 20.00 uur 

  Lezing Historische Vereniging: mw K.Sitalsing vertelt over de Surinaamse Boeroes 

Di 24 nov Hof van Rhenen, 20.00 uur 

Historische Vereniging: W. Baars vertelt over 70 jaar M.A.C.R.O, motorcrossfestijn  

in Rhenen   


