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Gilde Nieuws, editie januari 2018 

 

 

Vooraankondiging Voorjaarsvergadering 

Donderdag 22 februari 20:00 – 22:00. Inloop vanaf 19:30 uur 

Locatie:  Hal van de Gedachteniskerk 

 

 

Van de voorzitter 

 

Weer een jaar voorbij. Een jaar waarin het Cuneragilde zichtbaarder is geworden. Ik vind dat 

nodig, enerzijds omdat we met z'n allen gewaardeerd werk doen: verhalen vertellen over ons 

Rhenens erfgoed. Anderzijds omdat een zichtbare groep vrijwilligers ook makkelijker anderen 

aantrekt om deel te nemen. Daarom staan we ook bijvoorbeeld de kerstfair. We zijn zichtbaar 

en worden zo ook gevonden.  

 

Op 22 februari houden we onze voorjaarsvergadering in de hal van de Gedachteniskerk. 

Vrijwilligers en donateurs zijn van harte welkom. Het bestuur geeft inzage in beleid en 

financiën van de Stichting en er is een spreker van buiten Rhenen.  

 

Belangrijk is ook dat we, nu ook formeel, de werkzaamheden maar ook de financiën van de 

Stichting Beiaard Cuneratoren hebben overgenomen. Deze stichting is inmiddels opgehouden 

te bestaan. Het is een goed voorbeeld van hoe een in principe tijdelijke stichting zijn belangen 

weet voort te zetten, maar niet meer als aparte bestuurlijke groepering actief hoeft te zijn.  

 

Voor onze nabije omgeving wordt 2018 een spannend jaar. Om maar wat wijzigingen te 

noemen: het huisblad van Historische Vereniging krijgt een nieuw concept en nieuwe 

vormgeving,  het Museum krijgt een nieuwe bestuurlijke structuur en een nieuw gebouw en 

de OpenMonumentenDag 2018 krijgt een uitgebreidere programmering.  

En dit alles met in de loop van het jaar gemeentebestuurders met een nieuw of hernieuwd 

mandaat. 

Ik wens u allen mooie rondleidingen toe in 2018, zowel als gids als bezoeker.  

 

Tom Leker 

De jute tas met Cuneragilde logo 

 

De vrijwilligers van het Cuneragilde hebben voor de kerst een presentje 

ontvangen: een jute schoudertas met logo. De bedoeling van deze tas is dat 

deze gebruikt wordt tijdens rondleidingen en dat hierin afbeeldingen voor 

uitleg onderweg meegenomen kunnen worden. 

Heeft u als rondleider een prachtige verzameling plaatjes, aarzel dan niet 

om die digitaal delen. Dan maken we er een soort catalogus van en kunnen 

collega rondleiders deze bestellen bij het bestuur. Ieder z'n eigen 

afbeeldingen is makkelijker dan een tas die ergens opgehaald moet worden.  

En natuurlijk mag u de tas ook voor andere doeleinden gebruiken. 
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Cunera muurschildering in Terwolde 
 

Op de vrijwilligersavond is de afbeelding van Cunera in Terwolde 

gepresenteerd. Voor wie er niet bij was de belangrijkste feiten:   

André Karper, voormalig Gilde vrijwilliger, ontdekt op Open 

Monumentendag 2017 in de dorpskerk van zijn nieuwe woonplaats 

een afbeelding van Cunera. Het bleek een muurschildering uit 

1540 te zijn die bij de reformatie bedekt is met een laag witsel. De 

afbeelding is vrijwel onbekend in Rhenen.  

De voorstelling heeft dezelfde compositie als de houtsnedes en het 

bedevaart insigne  uit de 15e en 16e eeuw.  De afbeelding is ca. 1 x 

1,2 meter groot en heeft een prominente plaats in de PKN kerk in 

Terwolde. Een kopie van de afbeelding staat op bijna ware grootte, 

85%, op een “banner” in de hal van de Cunerakerk.  

Ooit was de Cunerakerk ook witgepleisterd en zeer waarschijnlijk zullen er tot de reformatie 

ook afbeeldingen van Cunera te zien zijn geweest.  

Terwolde ligt tegenover Deventer aan de IJssel, aan een van de middeleeuwse oost-west 

routes vanuit het westen via Amersfoort of Rhenen naar Deventer en verder naar het oosten.  

 

Toelichting bij de foto op de Kerst- Nieuwjaarsgroet van het Cuneragilde 

 

In de Gedachteniskerk staat dit gerestaureerde beeld van Cunera. Restauratie was nodig 

omdat het sterk beschadigd was door vandalisme. Het beeld stond buiten bij de ingang van de 

kerk. Daar hebben vandalen het beeld beschadigd. Een arm werd eraf geslagen, maar werd 

later terug gevonden in de struiken bij de kerk. Handen en halsdoek waren verdwenen. Het 

provisorisch opgeknapte maar gehavende beeld 

heeft geruime tijd in de hal van de kerk gestaan.  

 

Het is een bijna levensgroot beeld. Volgens de 

verhalen is het na de oorlog gemaakt uit koper 

van lege granaathulzen. De maker was Lex 

Ernste uit Tiel. 

 

In 2015 is het grondig gerestaureerd door 

Jan Peek (een broer van Theo). Het zwart 

uitgeslagen metaal is door hem uitgedeukt 

en geborsteld. Verdwenen sleutel en 

halsdoek zijn nieuw gemaakt en 

toegevoegd. Het staat nu in een van de vijf 

nissen in de oostwand in de kerk zelf. 

Een beeld met een bijzonder verhaal. 

 

Ans Pilkes – van Delft 

 
Bij de foto’s: 

1. Huidige gerestaureerde beeld (foto Ans Pilkes) 

2. Beeld zoals het voor de restauratie was (foto Ingrid Tinbergen) 

3. Jan Peek bezig met de restauratie (foto’s Ans Pilkes) 
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Opening/viering restauratie Cuneratoren en Cunerakerk 
 

Op 14 december zijn de Cunerakerk en  -toren formeel geopend. Veel gidsen en gastvrouwen  

en -heren waren erbij. En de meesten hadden, om zichtbaar te zijn, hun gele gilde shawl om. 

Op deze bijeenkomst zijn er gilde-dassen uitgereikt aan de restauratie bouwers. Het zijn, net 

als de gidsen,  mensen die verhalen vertellen over de kerk en toren.  

Gevolg was wel dat iemand van een andere Rhenense vrijwilligersorganisatie uit de droom 

geholpen moest worden: “Nee, het waren niet allemaal vrijwilligers van het Cuneragilde.” 
                                                                                                            

    Foto Bix Döhne                                                                         

 

Ter gelegenheid van de opening heeft het Cuneragilde zich verplicht om een aantal gratis 

rondleidingen te geven aan de genodigden bij  de opening. Hier staat een donatie van de 

gemeente tegenover.  

 

Cunerakerk en -toren in hout 
 

In de stand van het Cuneragilde stond tijdens de kerstfair een houten 

exemplaar van kerk en toren. Die staat al een jaar of 15 op de kast in de 

Commanderij en is ooit door het toenmalig bestuur van het Gilde van de 

afvalbak gered.  

We wisten niet wie de maker was. Op de kerstfair konden voormalige 

buren het vertellen: de maker is Han van Kooten die gewoond heeft aan 

de Achterbergsestraatweg. Hij was meubelmaker en is ca. 30 jaar 

geleden overleden. Het model is dus waarschijnlijk uit de eind 

zeventiger jaren.  

We zullen in het model een notitie aanbrengen over de maker.  

En zo nu en dan zullen we het model in een stand van het Gilde 

tentoonstellen. In de toren zit een verticale krimpscheur en de 

bekroningen van vieringtoren en Cuneratoren ontbreken.  

 

 

 

Beiaard en rondleidingen voorjaar 2018 
 

Onze beiaardier Klaas de Haan speelt ook de komende maanden 

wekelijks. Soms op donderdag ochtend, soms op vrijdagavond 

en twee keer per maand op zaterdagmiddag.  Net als afgelopen 

periode gaan we door met rondleidingen op de tweede en vierde 

zaterdag van de maand om 14.30 uur.  De beiaard kan dan 

bezocht worden.  Kaartjes zoals gebruikelijk via de balie van 

het Museum/VVV. 
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Kerstmarkt in Rhenen – 17 december 2017 

Het Cuneragilde was present bij de jaarlijkse kerstmarkt in Rhenen. Een koude dag. Voor de 

gelegenheid waren er kleurige kaarsen van de Cuneratoren besteld bij kaarsenmakerij van 

Zideris. Ze vonden gretig aftrek. Maar liefst 52 kaarsen zijn er verkocht.  Ook zijn we heel 

blij met de aanmelding van 2 nieuwe vrijwilligers. 

 

Agenda met lezingen Historische vereniging (HVOR) en Cuneragilde 

 
Dinsdag 23 januari 2018 om 20.00 uur.  

Locatie: Hal van de Gedachteniskerk. HVOR lezing. Presentatie door Bernier Cornielje het leven van 

“Mata Hari”. De presentatie wordt door Marieke Wittenhorst met passende muziek omlijst.  

 

Woensdag 24 januari 2018 om 20.00 uur.  

Locatie: Het Bestegoed in Elst.  HVOR lezing. Nees van den Oosterkamp spreekt over de 

geschiedenis van Elst aan de hand van een prachtige fotoserie. 

 

Dinsdag 20 februari 2018 om 20.00 uur.  

Locatie: Hal van de Gedachteniskerk. HVOR lezing. Dr Helmer Helmers houdt een presentatie met als 

titel “Het Rhenense Koningshuis en de Diplomatie van Winterkoning en winterkoningin” 

 

Donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19:30 uur).  

Locatie: Hal van de Gedachteniskerk. Presentatie Cuneragilde. Voorjaarsvergadering Cuneragilde met 

lezing voor vrijwilligers en donateurs 

 

Dinsdag 20 maart 2018 om 20.30 uur.   
Locatie: Hal van de Gedachteniskerk. HVOR lezing. Jaap Pilon spreekt over een stuk geschiedenis 

van Veenendaal in zijn presentatie “Mijn Kerkewijk”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoekstra Fotografie 


