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Gilde Nieuws, editie november 2016 
 

Van de voorzitter   
 

De “dankjewel avond” is geweest. Met veel partijen is het afgelopen seizoen besproken. Tijd voor 

een winterslaap?  Niets ervan, de ontwikkelingen volgen elkaar in snel op.  

 

 we kunnen vanaf 1-1-2017 de toren weer op met rondleidingen via het VVV. Natuurlijk niet 

met de bouwlift en niet op de steigers, maar wel weer tot op de derde trans via de interne 

trap. 

 we gaan de zorg over de handmatige bespeling van de beiaard overnemen van de Stichting 

Beiaard Cuneratoren. Deze stichting houdt op den duur op te bestaan. Enige weken geleden 

tekenden beide stichtingsbesturen een intentieverklaring.  

 op de erebegraafplaats vinden steeds vaker herbegrafenissen plaats. Wat enkele maanden 

geleden bij toeval ontstond: een schoolklas was met begeleiding van het Cuneragilde op het 

monument aanwezig en kon bij toeval in de ceremonie delen, is nu door de het Ministerie 

van Defensie overgenomen bij de laatste herbegrafenis. De militairen hadden zelf twee 

groep 8 klassen uitgenodigd om de ceremonies bij te wonen en onze gidsen hebben de 

groepen ook nog rondgeleid. Waarschijnlijk wordt deze inspanning van het Cuneragilde bij 

komende herbegrafenissen met militaire eer een vast onderdeel. Verderop in dit Gildenieuws 

een verslag van Ton Dijkstra.  

 in januari worden de balies van museum en VVV samengevoegd.  Dat betekent dat veel 

meer vrijwilligers direct of indirect met het Cuneragilde te maken krijgen. De openstelling 

uren worden verruimd. En er komt tijdens openstelling een dubbele bezetting.  

 

We hebben een voorspoedig zomerseizoen gehad. Dat lijkt in 2017 nog beter te worden. Gevolg van 

die toename van het aantal rondleidingen zal zijn dat wij een grotere inspanning van u vragen. We 

zullen u ook eerder in het voorjaar gaan vragen in hoeverre u beschikbaar bent. Dat hoeft dan nog 

niet in detail, inclusief vakanties, maar wel indien mogelijk met een indicatie van de mogelijkheden 

die u komend seizoen heeft. Daarnaast zijn wij  permanent op zoek naar “jong talent”. Talent om 

verhalen te vertellen, talent om met groepen om te gaan, maar ook als gevolg van het overnemen 

van de werkzaamheden van de Stichting Beiaard Cuneratoren talent gezocht om donateurs te 

zoeken en aan te spreken. Iets voor uw buurman/-vrouw?   

 

Naast de twee eenheid vrijwilligers en bestuurders zoals het altijd al was,  krijgen we nu ook te 

maken met donateurs die we hopen over te nemen van de Stichting Beiaard Cuneratoren.  

Dus voortaan is het vrijwilliger (ca. 50), donateur (ca. 80) en bestuurder (precies 6). Getalsmatig is 

het al volstrekt duidelijk: het Cuneragilde kan niet zonder zijn vrijwilligers en ook niet zonder 

donateurs.  

Vragen, of gewoon eens praten over twijfels of tips: mailen of mailen voor een afspraak kan altijd: 

tom@leker.nl 
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Verslag zomeractiviteiten 2016 

 
De nadruk van de activiteiten van de zomercommissie ( Jan Blaas, Tineke Jansen en Frank 

Ganzevles) lagen dit jaar op de openstelling van de Cunerakerk  en het organiseren van de open 

rondleidingen  op de Grebbeberg ( Op zoek naar de Koningstafel).  Daarnaast zijn er nog reguliere 

contacten geweest met  vertegenwoordigers van de kerk, VVV en andere organisaties.  Zoals elk 

jaar start de commissie   met het rondzenden en verwerken van een vragenformulier aan alle actieve 

gildeleden. Een belangrijk onderdeel omdat deze, op dat moment actuele gegevens, daarna de basis 

zijn voor verdere planning van de schema’s en voor het koppelen van gidsen aan rondleidingen door 

de medewerkers van het VVV. 

 

Het zomerseizoen liep van 20 juni t/m 10 september (Monumentendag).   Vanwege de 

restauratiewerkzaamheden in het bovenste deel van de toren helaas dit seizoen geen 

torenbeklimmingen.  Vanuit toeristisch oogpunt maar ook voor onze torengidsen een teleurstelling. 

En helaas ook geen mogelijkheid om onze expositie over de restauraties van de toren onder de 

aandacht te brengen.  Omdat binnenkort de bovenste steigers zullen worden afgebroken zijn we in 

gesprek met de gemeente om de torenbeklimmingen weer  te kunnen hervatten .   

 

Voor de openstelling van de kerk gedurende de  44 dagen ( elke week van woensdag  t/m zaterdag 

middag van 13.00 uur t/m 16.30 uur) is dit jaar op het merendeel van de dagen een dubbele 

bezetting aanwezig geweest. 

 

Het aantal  gastvrouwen/heren bedroeg 18. 

 

Nog enkele cijfers m.b.t. de aantallen bezoekers  : 

                                    2014        2015          2016 

 Zomerseizoen           760           878             830 

Koningsdag               1100        1398          1565 

Open monum..dag      185          203            279 

Totaal                         2045        2479          2674 

Dit jaar hebben we het aantal open rondleidingen op de Grebbeberg uitgebreid naar 7. Gezien de 

grote belangstelling zijn deze rondleidingen nog altijd een succes. Dit is mede te danken aan de 

regelmatige terugkerende  stukjes in de lokale bladen en andere media. ( met dank nog aan Willy 

Hoorn die deze PR uitstekend heeft verzorgd ). Totaal aantal bezoekers dit seizoen  +/- 110. 

Beschikbare gidsen : 7 

 

Ook de rondleidingen over het Ereveld op de Grebbeberg  voor de schooljeugd en beperkt voor 

volwassenen zijn nog altijd een succes.   

Speciaal voor onze torengidsen zijn  we op 15 oktober onder leiding van de restauratiearchitect 

Joop Jansen de steigers van de Cuneratoren op geweest. Na het verhaal van Joop Jansen over de 

restauratie van de toren op de Dank je wel avond  een prima en unieke gelegenheid om dit met 

eigen ogen te aanschouwen. 

Nog enkele kanttekeningen : 

- De dubbele bezetting in de  kerk ook de komende jaren handhaven, in 2017 aandacht 

besteden aan de werving van nieuwe gastheren/vrouwen vanwege (verwachte)  uitstroom 

- Samenwerking en contacten met de kerk verlopen naar tevredenheid van beide partijen. 

- Plannen en aandachtpunten voor 2017 

o Repertoire orgelmuziek uitbreiden tijdens openstelling kerk 

o Assistentierooster ook voor 2017  
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o Organiseren bijeenkomst/rondleiding voor gastheren/vrouwen en kerkgidsen 

voorjaar 2017  

o Idem voor gidsen  van de rondleiding “Op zoek naar de Koningstafel” 

o Eerder  actualiseren en ter beschikking stellen aan de VVV van de lijsten gidsen per 

rondleiding  

o Onderzoeken ( mogelijk in samenwerking met de gemeente) naar mogelijke 

activiteiten in het kader van de afronding van de restauratie van de Cuneratoren in 

2017 ( b.v. themabeklimmingen voor de Rhenense bevolking) 

o Mailing naar te selecteren scholen in regio om de combi kerk/toren weer onder de 

aandacht te brengen  

o Contacten/communicatie  met OMD commissie verbeteren 

o Bij het vaststellen van de data van de  rondleiding “Op zoek naar de Koningstafel”  

aan het begin en eind rekening houden met de zonsondergang 

Namens de zomercommissie 

Frank Ganzevles 

 

Trivia en varia 
 

Gotiek 
 

Kerk en toren zijn gotisch. Maar tijdens de bouw bestond het woord gotisch of gotiek nog niet. Het 

werd in het  latijn: de 'opus francigenum': de franse stijl genoemd.  

Pas in het midden van de 16e eeuw,  gebruikt de italiaan Giorgio Vasari, als negatief waardeoordeel 

te woorden 'stile gotico'. Vasari heeft waarschijnlijk nooit een gotsich bouwwerk gezien, maar heeft 

er wel een waardering voor: barbaars en omdat in de overlevering Goten barbaren zijn van 

benoorden de Alpen, noemt hij het dus Gotiek en Gotisch.  

Ook in het noorden is dan de gotiek, of eigenlijk dus “de franse stijl” al afgezworen. Niet alleen 

maar de bouwstijl, maar alles uit de middeleeuwen kan geen genade meer vinden in de publieke 

opinie.  

Het worden 'de donkere middeleeuwen'.  En 'Middel Eeuwen' is ook een term van Vasari: de 

minderwaardige periode tussen klassieke oudheid en de gloriejaren waarin Vasari zelf leefde: de 

wedergeboorte van de klassieke oudheid. In het Italiaans dus 'Rinascimento', bij ons bekend met de 

franstalige term:  'renaissance'.   

De gotische bouwstijl kreeg pas weer wat waardering laat in de negentiende eeuw ('neo gotiek').  

Maar de middeleeuwen zijn nog steeds, ten onrechte, duister.  

 

Als bovenstaande u bekend voorkomt: dit is ook verteld bij de dankjewel avond.  

 

 

Bronnen:  

“Middeleeuwers tussen hoop en vrees” – Cas van Houtert, 2015  

ikipedia: Vasari 
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De steigers op! 
 

Op 15 oktober j.l.  zijn de torengidsen en enkele andere leden van het gilde onder leiding van de 

restauratiearchitect Joop Jansen de steigers van de Cuneratoren op geweest om met eigen ogen de 

restauratiewerkzaamheden te aanschouwen. Een prachtige en unieke gelegenheid  die mooi aansloot 

op het verhaal over de restauratie die Joop Jansen enkele dagen hiervoor heeft gehouden op de 

Dank je wel avond. Onderstaand enkele foto’s die een impressie geven van de rondleiding 

                       

                

Enkele 

leden van 

het Gilde  

                                                       

Joop 

Jansen 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spits met een vernieuwd loden jasje                        Een gedeeltelijke  vervanging van een boog 
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Ook aan de sanitaire voorzieningen is gedacht     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Nieuwe bogen in zand 

Nog enkele feiten :  

 

Gewicht steiger           300.000 kilo 

 

 Steigerdelen  21 km 

 Lood       19000 kilo eraf  21000 kilo erop 

 Natuursteen    90.000 kilo 

 Hakwerk             2800 m²  

 Voegwerk  2800 m² 

 Manuren  19.200 = 10 manjaar alleen op de bouwplaats 
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Een bijzondere rondleiding op het Ereveld 
 

Sommige rondleidingen op het Ereveld hebben iets bijzonders, dat niet van te voren te plannen of te 

voorspellen is. De rondleiding van de Bernadette Mariaschool uit Delft op 13 oktober was er zo’n 

eentje. 

Groep 8 van de 

Bernadette Mariaschool 

was op schoolkamp in 

Amerongen en kwam 

met de bus (lijn 50) naar 

de Grebbeberg. Ik ving 

de groep op en bracht ze 

naar de loods bij het 

bezoekerscentrum, waar 

ze de rugzakken konden 

achterlaten. Terwijl wij 

daar stonden, kwam er 

een politiewagen 

aanrijden en parkeerde 

bij de kinderen.  

 

Natuurlijk werd er direct geroepen: “Wie heeft er wat uitgespookt?” Ik stelde mij voor aan de agent 

en vertelde wat wij gingen doen. Ondertussen stonden de kinderen direct bij de politieauto. Voor dat 

ik het wist, kregen de kinderen van een bijzonder aardige agent een demonstratie van alle 

mogelijkheden van de auto. Zwaailichten, sirene, radio, de luidspreker schalde over de 

begraafplaats. Op een bepaald moment zat men met zes man in de auto!! Een bijzondere start van 

de rondleiding! 

Aan het einde van de rondleiding stonden wij bij het graf zonder steen van de herbegrafenis. Terwijl 

ik mijn verhaal deed, kwam er aan de andere kant van de heg een oude man met wandelstok 

aanlopen. Hij vroeg aan mij of hij ook iets mocht zeggen. Hij vertelde dat zijn vader op de Greb 

gevochten had en later in het verzet had gezeten. Kameraden van zijn vader waren hier begraven. 

De kinderen luisterden ademloos naar zijn verhaal en vroegen natuurlijk naar de namen van de 

gesneuvelden. Die graven wilden ze direct gaan zoeken. Ze hebben een poging op de computer van 

het bezoekerscentrum gedaan, maar moesten vrij snel naar de bus. De hele rondleiding had door al 

het extra’s wel twee uur geduurd. 

 

Ton Dijkstra 

 

Dubbele herbegrafenis op het Ereveld 

 
Op donderdag 10  november werden op het Ereveld korporaal Marinus de Wit en soldaat Pieter 

Saarloos herbegraven. Bij deze plechtigheid was ook het Cunera Gilde ook betrokken. Voor de 

herbegrafenis had het ministerie van Defensie drie scholen uit de Krimpenerwaard uitgenodigd: 

OBS De Sterrenboom uit Stolwijk, OBS De Polsstok uit Berkenwoude en OBS Prins Bernhard uit 

Lekkerkerk. Dit was mede een gevolg van de herbegrafenis in het voorjaar. Daarbij was toevallig 

een groep van het Cuneragilde aanwezig. Zij waren van harte welkom en werden door de militaire 

leiding bij de ceremonie betrokken.  

 

In eerste instantie had Defensie (Sectie Ceremonieel & Protocol van het Kabinet Commandant 

Landstrijdkrachten) Stichting De Greb benaderd met het verzoek om tijdens de twee ceremonies 
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(korporaal de Wit om 11.00 uur en soldaat Saarloos om 13.30 uur) voor de helft van de leerlingen 

(totaal 60 kinderen) een rondleiding te verzorgen. Stichting de Greb was daartoe niet in staat omdat 

ze al een rondleiding verzorgden, maar ook zagen ze er tegen op om twee keer zo’n grote groep van 

30 kinderen rond te leiden. 

 

Stichting De Greb verwees Defensie naar ons en wij draaien voor onze corebusiness natuurlijk onze 

hand niet om. Frank Ganzevles en ondergetekende hebben vervolgens ’s morgens en  ’s middags 

ieder een opgesplitste groep van 15 zeer geïnteresseerde leerlingen tijdens de ceremonies 

rondgeleid. Het bijzondere aan de scholen uit de Krimpenerwaard was natuurlijk de band met 

Rhenen. In de meidagen van 1940 kwamen uiteindelijk de evacuees uit Rhenen en Veenendaal 

terecht in de Krimpenerwaard onder andere in Stolwijk en Lekkerkerk. 

 

De school De Sterrenboom begon met de rondleiding. Deze 

grote groep was opgesplitst. Ik had al gehoord daar er op deze 

school een zeer betrokken leerkracht was, die met zijn groep al 

uitgebreid bezig was met de Slag op de Grebbeberg. Majoor 

Bart Jan Geers had ook op deze school een soort gastcollege 

gegeven. De docent ‘Adriaan’ met zijn groep werd door 

Frank rondgeleid. Bij de loopgraaf in de stoplijn aangekomen 

haalde Adriaan, na de uitleg van Frank, uit een plastic zak een 

rol prikkeldraad en een draadtang tevoorschijn. Een leerling 

moest vervolgens op zijn rug onder het prikkeldraad gaan 

liggen en met de draadtang het prikkeldraad doorknippen. 

Een wel zeer opmerkelijk voorbeeld van aanschouwelijk 

onderwijs!! 

 

De scholen werden uitstekend verzorgd door Defensie. Ze 

werden gebracht en gehaald met luxe militaire touringcars en 

tussen de middag kreeg iedereen een uitgebreide “lupa” = een 

zak met een lunchpakket. 

 

Aan de herbegrafenis is in de pers veel aandacht besteed. Op 

RTV Utrecht was een uitzending en in de Volkskrant van 14 mei stond een paginagroot artikel. 

Hierin werd een opmerkelijk feit verteld.  Korporaal Marinus de Wit werd samen met zijn vrouw 

Theresia herbegraven. Op de grafsteen komt alleen de naam van Marinus te staan. Dit is al de 

tweede gezamenlijke begrafenis. Er liggen op het Ereveld dus nu ook twee vrouwelijke burgers. 

 

Via Frank is informatie 

beschikbaar over de twee 

herbegraven militairen. 

 

Ton Dijkstra 
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Agenda 

- Donderdag 24 november 2016: Presentatie Jan Maarten Doorman over Elias Stark. 

Plaats en tijd: Hof van Rhenen, Koningin Elisabethplantsoen 17 te Rhenen van 20.00  

- Donderdag 16 februari 2017: Voorjaarsvergadering Cuneragilde. Locatie nog niet bepaald. 

Tot slot de laatste nieuwtjes 

Vrijdag jl is de saaie omheining rond de Cuneratoren behangen met 

afbeeldingen uit de Cuneralegende. Volgens mij zijn ze afkomstig 

uit  het Stripboek van Katrijn Kuypers. Wie de initiatiefnemer is, 

weet ik (nog) niet.  Hopelijk een trekpleister tijdens de 

zomeropenstelling van de Cunerakerk 2017.  

En de bouwsteigers zijn alweer een stukje gezakt, zodat het 

uurwerk weer in volle glorie te zien is. Hiernaast een avondlijke 

foto. Let ook op het oplichtende bladgoud op de punten van de 

pinakels boven het uurwerk. 


