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Gilde Nieuws, editie maart 2016 
 

 

Klokken luiden Cuneratoren 
 

De drie luidklokken in de Cuneratoren zijn onderdeel van het carillon – de beiaard. De beiaard 

hangt in een klokkenstoel in het achtkant – de lantaarn, het bovenste stenen gedeelte in de laat 

gotische Cuneratoren.  

 

Alleen de grootste klok is oud. Deze heet de 

Paulusklok, heeft onderaan een diameter van 

ca. 140 cm en weegt ca. 1660 kg. Deze klok 

is in 1555 gegoten door Jan Tolhuis. Dit 

weten we omdat het leesbaar is in het reliëf 

op de klok.  

In 1943 zijn alle 26 klokken gevorderd door 

de bezetter om het brons te gebruiken voor 

oorlogstuig.  

Alleen deze klok in na de wereldoorlog terug 

gekomen in de toren. Hij was nog niet 

omgegoten.  
Foto Arnold van Hooft 

 

In 1958 giet de firma van Bergen weer een beiaard voor de Cuneratoren waarvan de Paulusklok de 

basis vormt en nu bestaat uit 47 klokken (vier octaven).  

Ter herinnering aan de omsmelting tijdens WOII staan er op de twee nieuwe luidklokken spreuken: 

Na woest geweld uit puin herboren Stijgt blijde klank uit deze toren  en Hoe diep door oorlogsleed 

geleid  De vrijheid daagde op Godes tijd 

 

Onder andere op zondagochtend beieren de drie grootste klokken. De klokken worden in beweging 

gebracht (hier elektrisch) en als een schommel gaan ze steeds iets verder slingeren totdat ze tegen 

de vrijhangende klepel slaan. Des te groter de bel des te langer de slingertijd. Tijdens het beieren 

halen de kleinere klokken de grote dus in. Je hoort de drie tonen dus steeds in een iets andere 

volgorde.  

Beieren met drie klokken, gebeurd op zondagen en kerkelijke feestdagen -ter kerke roepen- en ook 

bij huwelijken vanuit de kerk en om 8 uur op koningsdag.  

Beieren met alleen de Paulusklok gebeurt bij uitvaarten vanuit de kerk, na beëindiging van de 

dienst.  

 

De klokken worden ook gebruikt voor de tijdsaanduiding.  

 Het hele uur wordt geslagen (dus 1 tot 12 slagen) op de Paulusklok: de laagste toon die we 

hebben. Dit wordt overdag voorafgegaan door een wijsje waarbij het hele carillon gebruikt wordt. 

Alle bellen worden met een elektrohamer aan de buitenkant van de stilhangende bel aangeslagen. 

 Het halve uur wordt geslagen op de klok die een toon hoger is. Dit is de klok die ten 
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noorden van de Paulusklok hangt. Als je ervoor staat rechts / Herenstraat kant. Ook dit wordt 

voorafgegaan door een wijsje op het carillon. Alhoewel er dus tussen uur- en halfuurslag een 

toonhoogte verschil zit is dit voor een niet geoefend oor nauwelijks te onderscheiden.  

 De kwartierslag (kwart voor en kwart over) is een enkele slag op de klok ten zuiden van de 

Paulusklok, en dus nog een toontje hoger.  

 

Beieren, uurslagen en automatische bespeling, de wijsjes voor de uur en halve uurslag worden 

aangestuurd door een computer. De eerste slag bij de tijdaanduiding is minder dan 1 seconde na 

radiotijd. De klok loopt gelijk! 

 

Tom Leker 

 

Stand van zaken renovatie Cuneratoren 

 
De gemeenteraad van Rhenen heeft op 16 februari j.l. de laatste 265.000 euro beschikbaar gesteld 

voor de renovatie van de Cunratoren. Het geld komt uit de algemene reserve van de gemeente. 

Daarmee is de financiering van de restauratie volledig rond en komt daarmee uit op zo’n 5 miljoen 

euro.  

De 1
e
 fase is eind december met het terugplaatsen van 

het haantje voltooid. De delen waarin het meeste 

tufsteen is verwerkt, kosten het meeste werk. In de toren 

zijn 18 verschillende steensoorten verwerkt. Versleten 

onderdelen worden waar mogelijk vervangen door steen 

van dezelfde soort. Op ongeveer twee derde van de ruim 

80 meter hoge toren wordt een uitzondering 

gemaakt. Daar vervangt muschelkalk de huidige 

tufsteen.  

 Verwachting is dat de totale renovatie eind 2017 zal zijn 

afgerond. Vanwege de werkzaamheden rondom het 

middelste gedeelte van de toren zijn beklimmingen op 

dit moment niet meer mogelijk. Of dit ook zal gaan 

gelden tijdens de zomeropenstelling van de kerk is op 

dit moment nog niet duidelijk. De zomercommissie is in 

contact met de aannemer Hoffman om te kijken naar de 

mogelijkheden. 

                                                                     Wordt vervolgd. 

 

Verslag voorjaarsbijeenkomst Cuneragilde 

 
Op 18 februari j.l. vond  de voorjaarsbijeenkomst plaats in het museum het Rondeel. De 

bijeenkomst , bijgewoond door zo’n 30 leden, werd geopend door vicevoorzitter Ans Pilkes die in 

haar openingtoespraak de nieuwe bestuursleden Ton Dijkstra en Tom Leker aankondigde en de 

nieuwe gastvrouw   Hanneke de Groen verwelkomde in ons gilde. Ook werd  een dankwoord 

uitgesproken naar Frank Ganzevles die het bestuur gaat verlaten. Na de opening kregen 

achtereenvolgens onze secretaris Theo Peek  en e penningmeester Jan Blaas het woord.  Theo 

verontschuldigde zich voor het feit dat vanwege gezondheidsperikelen hij het jaarverslag in 

tegenstelling tot andere jaren nog niet af had kunnen maken. Jan Blaas gafop de voor hem wel 

bekende  wijze  een korte toelichting op het financieel jaar overzicht met als conclusie dat ondanks 

de wat tegenvallende bezoekersaantallen tijdens de zomeropenstelling we in 2015 meer geld aan de 

goede doelen hebben overgemaakt dan  in 2014. ( totaal €2250,-). 



3 

 

      Hierna werd het tijd voor de excursie naar de zolder van de Cunerakerk . Uitgerust met zaklantaarns 

vertrok een enthousiaste groep naar de zolder die via de pastoriekamer en een kleine, donkere en 

steile wenteltrap werd bereikt.  Aldaar werden we door  Freek ten Seldam, een groot kenner van de 

bouwhistorie van de Cunerakerk rondgeleid. Er werd het nodige verteld over  de ouderdom van het 

dak, behandeling van de balken tegen boktorren, de gewelven, het wit maken van het zolderdak, de 

sprinklerinstallatie,de leitjes en het nest van de kerkuilen. Tot slot konden we via een smalle 

doorgang naar de 1
e
 verdieping van de toren om daar een deel van de expositie over de restauratie 

van de toren te bekijken. Terug in het museum werd de avond  onder het genot van een hapje en een 

drankje afgesloten.  

 
 

 

Voorstellen van nieuwe leden 
 

Ton Dijkstra, nieuw bestuurslid 

Ik ben geboren (1950) en getogen in ‘s Gravenhage. Al bijna 45 jaar getrouwd 

met Anneke, vier kinderen en zeven kleinkinderen. Wij wonen al 35 jaar in de 

gemeente Rhenen, waarvan de laatste tien jaar in Elst. 

Ik heb de Pedagogische Academie gevolgd met als specialisatie Lichamelijke 

Opvoeding en Geschiedenis. Na zes jaar les te hebben gegeven in het basis 

onderwijs in Hattem, een oud Hanzestadje, ben ik les gaan geven in het 

Middelbaar beroepsonderwijs. Vervolgens ben ik terecht gekomen in het 

Ondernemersonderwijs. In verband met die baan zijn wij verhuisd naar Rhenen. 

De laatste vijftien jaar was ik werkzaam als accountmanager van een educatieve uitgeverij in Ede. 

Hiervoor kwam ik vooral bij ROC’s over de vloer. 

Van oudsher ben ik altijd erg geïnteresseerd in geschiedenis en in het  

bijzonder in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb als oud reserve officier (kapitein bd) veel affiniteit 

met defensie. De Slag op de Grebbeberg sluit daarbij natuurlijk goed aan. 

 

Tom Leker, nieuw als stichtingsbestuurder 

Meteen op de eerst bijgewoonde vergadering word je dan gevraagd een 

kort stukje over jezelf te schrijven. Vooral kort!  

Ik ben net pensioen. Vanaf het begin van het moderne gilde ben ik 

torengids. En dat was dus alleen op zaterdag. Nu ik meer tijd denk te 

hebben en door het ontbreken van de toren dit jaar (?), wil ik ook de 

zoektocht op de Grebbeberg gaan begeleiden.  

Naast het Gilde ben ik vrijwilliger bij Arena atletiek;  hardloop- en 

wandeltrainer en trainerscoördinator. Heb daarbij dus ervaring met omgang met groepen mensen en 

ook met het aansturen van vrijwilligers. Die ervaring hoop ik als stichtingsbestuurder ook te kunnen 

gebruiken voor het Gilde. 
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Verder terug in de tijd ben ik het grootste gedeelte van mijn werkzame leven als architect bezig 

geweest. Meestal grote en complexe industriële projecten waarbij veel disciplines betrokken zijn. 

Dus vrijwel nooit met woningen of restauraties.  

Ooit ben ik opgeleid in Delft, bouwkunde/architectuur. Na mijn afsturen ook nog gewerkt bij een 

van de architecten van de wederopbouw van Rhenen:  Vegter, de architect van onder andere de 

brandweerkazerne, het huidige Rondeel. Toen was ik nog onbewust dat  Rhenen ooit mijn 

woonplaats zou worden. Inmiddels wonen we er ruim 30 jaar.  

Ik voel me thuis in Rhenen als geboren Amersfoorter. Beide met een stedelijke oude kern, op de 

overgang van zand en veen. Beide plekken historisch, functioneel verwant als enige poorten naar de 

andere kant van de Vallei.  

En natuurlijk niet te vergeten: al heel lang getrouwd, drie volwassen zonen met partners en drie 

kleinkinderen.  

 

Hanneke de Groen: sinds 2002 woon ik in Rhenen, een schatje van een 

stadje aan de Rijn. Met als prachtige beeldvanger de Cuneratoren 

behorend bij de Cunerakerk. Toch krijg ik vaak als reaktie op een 

ontboezeming dat ik in Rhenen woon te horen: "o, daar bij 

Ouwehandsdierenpark!" Ja, ook antwoord ik dan met gepaste trots om 

over nog meer hoogtepunten te vertellen. 

In mijn werkzame leven heb ik altijd de vraagbaakfunctie vervuld op heel 

diverse terreinen en waarom dus nu niet voor het Cuneragilde? Gasten 

ontvangen, en wegwijs trachten te maken tijdens de zomeropenstelling 

lijkt me na een gedegen voorbreiding een uitdaging. Wie weet komt er dan iets vaker als antwoord: 

"Rhenen? O, dat stadje aan de Rijn met de Cuneratoren!" 

 

Aanbeveling 

 

 

 

 

 

www.eenwonderlijkeklim.nl van 5 maart tm 30 oktober een beklimming van de St Jan in den Bosch 

op de steiger naar 25 meter en aldaar de luchtbogen en alle figuurtjes erop van dichtbij bekijken.   
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Agenda 
 

Do 31 maart    20.00 uur in Hof van Rhenen. Presentatie Jan Maarten Doorman over 

"Rhenen in de periode 1910 - 1919". 

Vrijdag 15 april Concert in Cunerakerk en informatie over stand van zaken renovatie 

Cunerakerk, georganiseerd door Vrienden van de Cunerakerk. Vanaf 18.30 

uur 

Wo 27 april  Koningsdag met Openstelling van de Cunerakerk en zo mogelijk 

torenbeklimmingen  

Do 28 april   Bartho Kobus film "75 jaar Slag om de Grebbeberg", in deze film zal foto en 

filmmateriaal vertoont worden van het herdenkingsjaar "75 jaar Slag om de 

Grebbeberg", deze opnames zijn gemaakt door: Leo Schoonhoven, Bartho 

Kobus en Piet Hovestad. 

Za 11 juni  Cuneradag http://www.cuneradag.nl/  met kraam Cuneragilde en zo mogelijk 

torenbeklimmingen 

 


