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Gilde Nieuws, editie juni 2016 
 

 

Van de voorzitter 

Achter mijn functie staat a.i., Ad Interim – tijdelijk. Met ingang van de volgende 

bestuursvergadering – op 27 juni a.s. – komt een einde aan mijn voorzitterschap. Tom Leker, sinds 

kort in het bestuur, zal deze functie dan gaan bekleden.  

Tom, van harte welkom als onze nieuwe voorzitter. Ik wens je een goede tijd toe. In een eerdere 

aflevering van Gildenieuws hebt u al kennis kunnen maken met Tom. Naast het voorzitterschap 

neemt Tom ook mijn functie in Open Monumentendag over. Daarnaast zal hij zich ook gaan 

bezighouden met de Club van 10. Wat deze Club van 10 doet zal elders, in een volgende aflevering 

van Gildenieuws, uit de doeken worden gedaan. 

Ans Pilkes – van Delft 

 

Onze a.s. voorzitter introduceert  in het Gilde Nieuws een nieuwe rubriek met de titel Trivia 

&Varia.   En column voor en door gildeleden, die iets willen delen. Wetenswaardigheden. Tips 

Leuke ervaringen of foto’s tijdens rondleidingen……. 

 

Trivia & Varia 
 

“Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet” 
 

Voor onze generatie is dat een zegswijze die al snel gekoppeld 

wordt aan de Tweede Wereldoorlog toen de bezetter in 1943 heel 

veel klokken uit torens opeiste voor de oorlogsindustrie.  

De zegswijze is echter veel ouder: Smolt je een klok om tot een 

bronzen kanon en je veranderde niets aan de brons samenstelling 

dan ontplofte bij het eerste schot (of in ieder geval niet veel later) 

je kanon. Het klokkenbrons heeft 20% tin in de legering en de rest 

is vrijwel geheel koper. 

Een kanon heeft brons nodig met slechts 10% tin. 

Kanon kapot, en dus geen oorlogswinst. De zegswijze: “wie met 

klokken schiet wint de oorlog niet” is dus een simpele 

materiaalkundige constatering uit de 15e eeuw of daaromtrent en 

heeft in oorsprong dus geen waarde oordeel in zich. (“je 

verkwanselt je erfgoed toch niet”). Het waarde oordeel mag je er 

wat mij betreft aan koppelen, maar is historisch onjuist.  

 

Tom Leker 
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Impressie van de puzzeltocht rondleiding op 2 juni 2016 

 
Tijdens de puzzeltocht bleek het elektrisch licht in de onderaardse gang kapot te zijn. Dat was extra 

spannend voor groep 5 van de Eben Haezerschool uit Bennekom. Tini Walstra verzon ter plaatse 

een originele oplossing: ze vond in de opslagruimte een lantaarn met een kaars.  

Ik vraag me af, zouden de vrome vrouwen uit het Agnietenklooster op dezelfde manier in het 

donker met een lantaarn de lange afstand tussen klooster en Cunerakerk gelopen hebben? 

 

Herbegrafenis van soldaat Nicolaas van Fruit van Hertog op het Ereveld 

 
Op donderdag 2 juni vond er een zeldzame gebeurtenis op het Ereveld plaats: een herbegrafenis. Per 

jaar zijn er maar 2 à 3 herbegrafenissen. Deze worden niet in de pers aangekondigd. Het was dat 

Willy Hoorn bij een rondleiding op woensdag een pas gedolven graf zag. Bij navraag kreeg zij het 

tijdstip van de herbegrafenis te horen. 

 

Het betrof de herbegrafenis van Nicolaas van Fruit van Hertog. Toen hij sneuvelde was hij 27 jaar 

oud, getrouwd en hij had een dochtertje. Hij behoorde tot een eenheid, die de Peelstelling 

verdedigde. Na de doorbraak van de Peelstelling rukten de Duitsers op richting Zeeland om 

mogelijke hulp van Franse en Engelse troepen te voorkomen. Op de terugtocht richting Tilburg 

werd de colonne van Nicolaas van Fruit van Hertog door Duitse vliegtuigen onder vuur genomen. 

Hierbij sneuvelde Nicolaas.  In eerste instantie werd hij in Tilburg begraven, later in Moergestel. 

Toen het graf in Moergestel geruimd moest worden, kwam de gemeente Moergestel met het 

voorstel van een herbegrafenis op het Ereveld. In samenwerking met de Oorlogsgravenstichting is 

dat gelukt. 

 

Op de ochtend van de herbegrafenis organiseerde het Cuneragilde voor de Wittenbergschool uit 

Scherpenzeel een rondleiding. De gidsen Jan Blaas en Ben Hartman konden hun rondleiding niet 

beter onderbouwen dan het meemaken van deze plechtige gebeurtenis. De kinderen waren van harte 

welkom. De familie en de aanwezige militairen vonden het juist heel leerzaam en stelden hun 

aanwezigheid zeer op prijs. 

Een luitenant-kolonel hield een inleiding over deze begrafenis, waarin de eerder genoemde feiten 

gememoreerd werden. De overste betrok de kinderen ook bij zijn verhaal en legde moeilijke 

begrippen uit. 
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In een indrukwekkende stoet werd de door vier soldaten gedragen (kleine) kist, voorafgegaan door 

een trommelslager met omfloerste trom, naar de laatste rustplaats van Nicolaas van Fruit van 

Hertog gebracht. Achter de kist de familie, waaronder de dochter van Nicolaas, en enkele hoge 

militairen. De kinderen vormden een soort erelinie. Het maakte indruk dat de dochter van Nicolaas, 

die haar vader nooit bewust gekend heeft, nu als oude vrouw haar vader opnieuw begroef. 

 

De ceremonie: het neerzetten van de kist boven het graf, het neerleggen van zijn onderscheiding en 

een helm op de kist, de last post geblazen door de hoornblazer in het uniform van de meidagen, de 

toespraken, het vouwen van de Nederlandse vlag en het overhandigen van de vlag aan de dochter 

van Nicolaas van Fruit van Hertog, het laten zakken van de kist in het graf en het leggen van de 

bloemstukken. Het werd ademloos gevolgd. Een meisje werd zelfs onwel en moest gaan zitten. 

Een compliment voor het gedrag van de kinderen! Het was voor iedereen een indrukwekkende en 

leerzame ceremonie. 

 

Ton Dijkstra 
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Zomeractiviteiten 2016 

De zomercommissie is dit voorjaar weer een 

aantal keren bijeen geweest om de activiteiten 

voor het zomerseizoen voor te bereiden.  

De rondleiding “op zoek naar de koningstafel” 

zal elke woensdag en zaterdag in juli en augustus 

plaats vinden, te beginnen op zaterdag 25 juni.  

Het rooster voor de zomeropenstelling van de 

Cunerakerk is zo goed als rond en de kerk zal 

open zijn van 29 juni tot en met 10 september 

(Open Monumentendag).  

Het spandoek met de openingstijden hangt weer 

op de schutting rond het bouwterrein van de kerk. We hopen dat dit alles (helaas zonder 

torenrondleidingen) weer tot een zomer zal leiden met veel inspirerende en informatieve contacten 

voor het Cuneragilde. 

Tineke Jansen, namens zomercommissie 

 

Impressie Cuneradag 11 juni 2016 

 


