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Gilde Nieuws, editie Mei 2018 
 

Van de voorzitter 
 

Het is een paar dagen na Koningsdag als ik dit 

schrijf. Mooi weer en andere factoren zorgden 

voor een succesvolle openstelling van de 

Cunerakerk. Ruim 2300 bezoekers, ongeveer 

1,5 x zoveel als Koningsdag 2017. Alle 

torenbeklimmingen waren uitverkocht.  

  

 

Het is voor de activiteiten commissie een 

drukke tijd. Alle vrijwilligers worden benaderd 

om de seizoenindelingen te maken.      
                                                                                                     Foto’s Dirk de Jong            

Het zomerseizoen voor de Cunerakerk en -toren loopt van woensdag 27 juni tot en met 

zaterdag 8 september (Open Monumenten Dag). Dagelijkse openstelling kerk op woensdag, 

donderdag, vrijdag en zaterdag en op die dagen een torenbeklimming om 14.30 uur.  

 

Wat doorgaat ook tijdens het zomerseizoen is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand  een 

torenbeklimming met als extra een spelende beiaard. Er zijn een aantal uitzonderingen op 

dit schema. Op Cuneradag, de Rijnweek, etc. wordt er niet gespeeld tijdens de beklimming.  

De bespelingsagenda van de beiaard voor het komend trimester is bijna ”rond”. Klaas de 

Haan, onze vaste beiaardier, heeft een gedeelte van dit trimester verplichtingen elders. 

Bespelingen worden voor een deel overgenomen andere beiaardiers.  

 

Vanaf 3 mei iedere 1e en 3e donderdag van de maand de wandeling “Op zoek naar de 

Koningstafel”, kaartjes bij de gids, 19.00 uur parkeerplaats Ereveld.  (de wandelingen in 

september zijn in de middag)  

 

Op vrijdag 7 september is de formele opening van het museum gepland. Het museum is 

waarschijnlijk al eerder open. Je kunt er met een museumjaarkaart te zijner tijd gratis in.  

 

Een dag later, 8 september is het Open Monumentendag, met als landelijk motto: “in 

Europa”. Afgeleid daarvan is het Rhenens motto dit jaar “via Rhenen”. De Open Monumenten 

Dag wordt georganiseerd door het Cultuurplatform. Het Cuneragilde helpt bij de organisatie 

door de kerk en de toren open te houden. Voor de open monumentendag heeft ondergetekende 

een “inspiratiedocument ”geschreven om de kunstenaars uit Rhenen te motiveren om een op 

Cunera gebaseerd kunstwerk te maken dat op OMD tentoongesteld kan worden in de kerk dan 

wel het nieuwe museum.  OMD wordt dit jaar ook gecombineerd met een andere activiteit 

van het Cultuurplatform: Kleurrijk Rhenen 

 

De museum en daarmee ook de VVV balie is sinds begin dit jaar los van de gemeente. Het 

nieuwe museum bestuur en de nieuwe coördinatrice, Maike Woldring hebben het er druk mee. 
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De financiële steun van de gemeente voor de VVV balie, toch het uithangbord voor het 

“toeristisch product Rhenen”, is minimaal. Gevolg is ook dat de werkzaamheden die de VVV 

balie voor het Gilde verricht opnieuw tegen het licht gehouden worden. Er ontstaat dus 

nieuwe werkelijkheid, met nieuwe afspraken en nieuwe procedures.  Komende periode, tot    

8 september blijft een en ander nog bij het oude. Over hoe het daarna zal gaan zullen we nog 

besluiten moeten nemen en zullen we later berichten. Voorlopig is het dus nog: 'als je het niet 

weet hoe het gaat dan is het net als vorig jaar'. 

 

Het wordt weer een druk seizoen. Het aantal gepensioneerden neemt toe en voor een deel is 

dat onze doelgroep. Kerk en toren zijn weer uit de steigers, de stadskern heeft een 

aantrekkelijke nieuwe vloerbedekking gekregen en daardoor wordt Rhenen ook steeds 

aantrekkelijker voor een bezoek.  

 

Vrijwilligers zoeken we permanent. Er is niet veel 'verloop' maar er is wel een toename van 

het aantal rondleidingen. Heeft u dus nog een kennis of een buurman waarvan u denkt: dat 

zou wel eens een gids kunnen zijn, geef dan zijn of haar naam door.  Niet gevraagd is niet 

..etc.  

 

Kijk u ondertussen ook eens op onze nieuw vormgegeven site: www.cuneragilde.nl   Al veel 

duidelijker dan voorheen, maar er wordt ook nog hard aan gewerkt, met name door Bertil 

Goosmann.  

 

Ik wens u allen een goed zomerseizoen toe, met rondleidingen die u als gids enthousiast en 

met veel plezier invult. Vergeet daarbij dus vooral uw eigen hobby niet. Als we als bestuur of 

activiteiten commissie behulpzaam kunnen zijn om dat plezier in die hobby te behouden of te 

vergroten, dan horen we dat graag.  

 

Tom Leker 

 

Verslag activiteitencommissie 
 

De voorbereidingen voor het zomerseizoen zijn inmiddels in volle gang. De 

opgaveformulieren zijn verstuurd en worden na ontvangst verwerkt in de roosters voor de 

openstelling van de kerk en de torenbeklimmingen. Het zomerseizoen loopt dit jaar van 27 

juni tot en met monumentendag  8 september 2018. In totaal 44 dagen waarbij de vrijwilligers 

van ons gilde de openstelling van de kerk en de torenbeklimmingen  mogelijk maken.  Ook 

zijn we bezig met het inplannen weer  een aantal open rondleidingen op de Grebbeberg. ( Op 

zoek naar de koningstafel).  In dit Gilde nieuws meer hierover. 

Inmiddels hebben we Koningsdag achter de rug. Er was zeer veel belangstelling voor zowel 

de kerk als de 5 torenbeklimmingen.  Getrurfd werden 2320 bezoekers  in de kerk hetgeen een  

stijging is van 50 % t.o.v.  van vorig jaar. 

Ook zijn in deze periode ( april/mei)  de rondleidingen voor de scholen op het Ereveld in 

volle gang.  

Verder liggen nog de volgende zaken op het bordje van de commissie : 

-  Regelen torenbeklimmingen Cuneradag 

- Uitwerken plannen voor  rondleiding met medewerkers VVV/Museum 

-  Uitwerken plannen voor intervisie bijeenkomsten met eigen gidsen 

- Begeleiden en opleiden nieuwe gidsen 

 

Frank Ganzevles, Tineke Jansen, Jan Blaas, Pieter de Vries, Bertil Goosman 
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Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers in Elst 

 
Het Cuneragilde schenkt elk boekjaar een groot deel van haar “winst” aan goede, historische 

doelen in de gemeente Rhenen. Zo is de Statenbijbel van de Cunerakerk gerestaureerd, de 

aanschaf van een vitrine in de Gedachteniskerk gefinancierd en de aankoop van stukken voor 

het museum het “Rondeel” 

mogelijk gemaakt. 

Vorig jaar is besloten het 

gedenkteken voor de 

oorlogsslachtoffers in Elst uit 

te kiezen. Het gedenkteken 

bevindt zich aan de 

Tabaksweg tegenover de 

ingang van het 

Multifunctioneel gebouw “Het 

Bestegoed”. 

 

Op het gedenkteken staat de 

tekst “Voor hen die vielen 

1940 – heden”. Het 

Cuneragilde heeft aan de 

Werkgroep Elst & 

Remmerden van de HVOR 

voorgesteld op het 

gedenkteken plaquettes met 

namen van gesneuvelde militairen en omgekomen burgers aan te brengen. 

De werkgroep vond dat een geweldig voorstel en is voortvarend met een speciale werkgroep 

aan de slag gegaan. Er is gekozen voor drie plaquettes: een plaquette voor in Elst gesneuvelde 

geallieerde militairen, een plaquette voor gesneuvelde Nederlandse militairen en een plaquette 

voor door oorlogshandelingen omgekomen burgers. Op 4 mei is de plaquette van de 

gesneuvelde geallieerde militairen op de zuil bevestigd. De twee andere plaquettes volgen in 

de loop van het komend jaar. 

 

Op 4 mei wordt voor het eerst in Elst een dodenherdenking gehouden om 20.00 uur. Tot 

vorig jaar was dat om 12.00 uur. Dit is op verzoek van de bevolking uit Elst. Bij de 

dodenherdenking zal tevens de plaquette op het monument onthuld worden door de loco-

burgermeester Simone Veldboer. Het bijzondere aan deze herdenking is de aanwezigheid van 

twee nabestaanden van een gesneuvelde militair uit Engeland. 

 

Historische achtergrond van het monument. 

 

Oprichting 
Het monument is opgericht op initiatief van de Werkgroep Elst & Remmerden van de 

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. De oprichting is geïnspireerd 

door de vondst in 2014 van een ontwerp voor een oorlogsmonument tussen archiefstukken 

van het vroegere College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw. Het 

huidige monument is daarom gebouwd naar dit ontwerp uit 1949 dat is gemaakt op verzoek 

van de toenmalige Elster Oranjevereniging. Het oorspronkelijke ontwerp is waarschijnlijk 

gemaakt door ir. J.B. van de Haar die als architect betrokken was bij de wederopbouw van 

Rhenen na de Tweede Wereldoorlog. De oorspronkelijke tekst “Voor hen die vielen 1940 – 
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1945” is gewijzigd in “Voor hen die vielen 1940 – heden”. Deze wijziging heeft bewust plaats 

gevonden om aansluiting te zoeken bij de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei van “alle 

gevallenen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter 

wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en 

daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”.    

Onthulling 
Het gedenkteken werd op zaterdag 25 april 2015 onthuld door de Burgemeester van Rhenen, 

drs. J.A. van der Pas.   

Adoptie 

Het gedenkteken is geadopteerd door beide Elsterse basisscholen: CBS “Het Visnet” en OBS 

“De Woudmees” 

 

Ton Dijkstra 

 

Herbegrafenissen op het Ereveld  

 
Elke in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Nederlandse militair heeft het recht om op het 

Ereveld op de Grebbeberg begraven te worden. Op het Ereveld liggen op dit moment 821 

militairen begraven. Dit zijn niet alleen gesneuvelden van de Slag om de Grebbeberg (ruim 

400 gesneuvelden, vooral van het 8e RI) maar ook gesneuvelde militairen uit heel Nederland. 

De meeste gesneuvelde militairen zijn omgekomen  tijdens de meidagen van 1940. 

Er liggen echter ook militairen begraven van de Prinses Irene brigade (vanaf 1944) en 

omgekomen vliegers van 320 en 322 Dutch squadron. Deze twee squadrons vlogen vanuit  

Engeland missies boven bezet Europa. 

Er zijn echter ook veel gesneuvelde militairen door de familie begraven in hun woon- of 

geboorteplaats op een “burger”-begraafplaats. Na 78 

jaar beginnen op deze begraafplaatsen de grafrechten 

te verlopen en moet de familie daar opnieuw flink 

voor betalen. Voor de nabestaanden zijn hun 

gesneuvelde familielid vaak “ver” weg. Een vergeten 

oom of opa. Worden de grafrechten niet betaald dan 

worden de graven geruimd.  

Deze militairen krijgen dan een herbegrafenis op het 

Ereveld. Met militaire eer wordt de gesneuvelde 

begraven.  

Bij deze plechtigheid zijn veelal familieleden 

aanwezig, maar sinds een paar jaar ook 

basisschoolkinderen. Het Cuneragilde assisteert bij de 

plechtigheid door de kinderen een rondleiding te 

geven op het Ereveld en de Grebbeberg. 

 

Op donderdag 24 mei is er een dubbele herbegrafenis. 

Om 11.00 uur wordt P.J.J. Clevis begraven en om 

14.00 uur J.G. Derks 

Op dinsdag 29 mei wordt J.A. Molhoek  om 11.00 

uur begraven. 

 

Belangstellenden worden door Defensie uitgenodigd om bij de plechtigheden aanwezig te 

zijn. 
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Rondleidingen voor schoolkinderen op het Ereveld en de Grebbeberg. 
 

Het hoogseizoen voor de rondleidingen op de Grebbeberg is weer begonnen. Eigenlijk is de 

rondleiding niet op de Grebbeberg, maar op de Laarsenberg. Om geen verwarring te zaaien, 

vertellen we dat de kinderen maar niet! 

Op veel scholen is er in de maanden april en mei een project 

over de Tweede Wereldoorlog en dat wordt vaak afgesloten 

met een bezoek aan het Ereveld en omgeving. Opvallend dit 

jaar is dat er steeds meer jongere kinderen ( 9 à 10 jaar) 

komen. Dat vraagt toch wel enige aanpassing van het verhaal  

van de gidsen. 

Dit jaar heb ik een extra attractie. Via Jan Maarten Doorman 

heb ik een helm van het Nederlandse leger uit 1940 gekregen. 

De vader van Jan Maarten heeft als jongen na de slag op de 

Grebbeberg deze helm gevonden. Het is dus een helm met 

een verhaal! 

De kinderen vinden deze helm ook geweldig en willen hem 

allemaal wel op. Ze vinden de helm best zwaar!  

Ik maak er ook altijd een wat officieel moment van. Bij de 

graven van majoors Landzaat en Jacometti toon ik hun foto. 

Het graf krijgt dan een gezicht. Deze keer staat een leerling 

van basisschool De Hien uit Dodewaard met helm en foto bij 

het graf van majoor Landzaat. Let op de tekst op haar T-shirt: 

“Believe in the future”. 

 

Ton Dijkstra 

 

Open rondleiding naar Koningstafel volgens ander schema 

 
De open rondleidingen naar Koningstafel zijn weer begonnen. Jan Blaas heeft donderdag 19 

april de eerste ronde gemaakt met een bescheiden groepje van zes liefhebbers. De 

donderdagavond is uitgekozen voor onze open rondleidingen. Zo voorkomen we dat gidsen 

van het Cuneragilde andere georganiseerde excursies in het vaarwater zitten.  

Vorig seizoen bleek namelijk dat de woensdagse excursieavond vaak ook door Het Utrechts 

Landschap op de agenda werd gezet. Dan stonden op de parkeerplaats van het militair ereveld 

soms twee gidsen op dezelfde tijd te wachten op deelnemers aan een excursie door hetzelfde 

bos.  

Na wat gepuzzel kwam onze Activiteitencommissie uit 

op de donderdagavond. Op die dag hebben we minder 

concurrentie van andere ‘groene’ evenementen van 

organisaties als Het Utrechts Landschap, het IVN of de 

Blauwe Bever. Ons excursieschema is voortaan twee keer 

per maand, elke eerste en elke derde donderdagavond. 

We hebben nu ongeveer acht gidsen voor tien cultuur-

historische wandelingen, waarbij deelnemers zich niet 

vooraf opgeven. Het aantal gidsen voor deze open 

rondleidingen is net voldoende, in aanmerking genomen 

dat het ook voor onze gidsen vakantietijd is. Bovendien moet er altijd een tweede gids om 

19.00 uur stand-by zijn om uit te rukken, voor het geval onverwacht veel meer dan het 

maximum van twintig deelnemers op de parkeerplaats staat.  

Binnenkort ontvangen alle gidsen het rooster. Maar eerst gaat onze nieuwe man Dick Verkaar 
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(zie elders in deze nieuwsbrief) deze week, op donderdag 3 mei, vooraan in de tweede open 

rondleiding van dit seizoen.  

 

Pieter de Vries 

 

Vooruitblik op Cuneradag zaterdag 9 juni: Cunera, haar toren, haar kerk 

en Redbad 
 

Op de Cuneradag, zaterdag 9 juni, staan Cunera, haar toren en haar kerk weer in het 

brandpunt van onze belangstelling. Terwijl het in de benedenstad gezellig druk is rond de 

kramen en ander vertier, is er ’s middags een programma in de kerk waarbij ook ons 

Cuneragilde is betrokken.  

Als elk jaar op Cuneradag zijn er torenbeklimmingen. Maar wie opziet tegen de klim omhoog, 

of gewoon niet aan de beurt komt, die kan in de kerk terecht bij onze torengids Bertil 

Goosmann. Schuif gezellig aan in de kerkbanken voor een powerpoint-presentatie over de 

historie en alle bijzonderheden van de Cuneratoren.  

Bertil doet dat op uitnodiging van de Stichting Cuneradag, die deze zaterdagmiddag ook een 

lezing over kerk op het programma heeft gezet. Dat behoefte is aan meer kennis over onze 

kerk bleek op Koningsdag, toen ruim 2300 bezoekers even binnenliepen. Freek ten Seldam 

kent de kerkhistorie als weinig anderen. Hij vertelt aan de hand van illustraties en leidt 

aansluitend een korte rondgang door kerk en koor. 

 

Cunera en Redbad  

Na de pauze is het woord aan historicus Marijke 

Carasso-Kok. Zij publiceerde in het Jaarboek voor 

Middeleeuwse Geschiedenis (2001) een analyse over 

de totstandkoming van de Cuneralegende, zoals wij die 

kennen. Op uitnodiging van de Stichting Cuneradag zal 

zij ook ingaan op de figuur van de koning in de 

legende. Deze ‘Koning van de Rijn’ uit de legende was 

mogelijk de Friese koning Radboud, of op zijn Fries: 

Redbad.  

Over deze Friese ‘warlord’ - Leeuwarden is dit jaar niet 

voor niets culturele hoofdstad van Europa – gaat de 2,5 

uur durende Nederlandse speelfilm Redbad, die op 24 

juni in roulatie gaat. We moeten dus nog even 

afwachten voor we kunnen kennismaken met de 

bioscoopversie, maar op Cuneradag onthult mevrouw 

Carasso-Kok ons wat historici feitelijk van deze 

Redbad/Radboud weten.  

 

Vertelling en muziek 

Voorafgaand aan de lezing over Cunera en Radboud is er een korte vertelling van Caroline de 

Kovel, om even in de sfeer van het vroegmiddeleeuwse Rhenen te komen. 

De lezingen in de Cunerakerk worden omlijst door muziek van Rhenense ensembles en 

solisten. Zaterdagmiddag zijn dat de dames van Donna & Dwars, pianist Jan van Laar zit 

achter de vleugel. De presentatie is in handen van Riet van der Wielen. 

Het middagprogramma is van 13.30 uur tot 16.30 uur.  

 

Halen en brengen 

Mensen die dit middagprogramma willen bijwonen, maar minder goed ter been zijn, kunnen 
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bellen met de organisatie (06-16 78 75 01). Wij zorgen voor vervoer. Graag voor woensdag 6 

juni aanmelden.  

 

Pieter de Vries 

 

Ursula van Keulen en ons beeld van Cunera 
 

Dat de Cunera legende verbonden is met de Ursula legende 

weten we allemaal wel.  Cunera was reisgenoot van Ursula. 

Ze zijn op de terugweg van Rome overvallen in Keulen. 

Allemaal vermoord behalve Cunera die in de omgeving van 

Rhenen terecht komt.  

 

In Keulen staat de Ursula kerk.   De Ursula kerk is van 

oorsprong romaans en later uitgebreid in de gotische tijd met 

onder andere de “gouden kamer”. Daar zijn heel veel relieken 

bewaard uit de middeleeuwen. Knekels van velen zijn er als “wandbekleding” tentoongesteld. 

Opgegraven botjes die volgens velen afkomstig zijn van de moord op de duizenden  maagden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Keulen wordt veel duidelijker over de 

mythevorming geschreven dan hier in Rhenen over de mythevorming  rond Cunera.   Er 

schijnt daar dus aangetoond te zijn dat het oorspronkelijk verhaal ging over 11 reisgenoten en 

dat dat in de late middeleeuwen  gegroeid is naar 10.000 - Ursula werd begeleid door 

“XMV”: tien Martyres Virgines = tien jonge martelaressen of  begeleid door XM (10.000) 

Virgines (maagden). 

 

De oorspronkelijke verhalen over Ursula en Cunera werden 

natuurlijk mondeling overgedragen. Pas veel later komt er een 

geschreven Latijnse tekst met daarin die XMV.  En dat wordt dan 

waarschijnlijk weer veel later vertaald als een Latijnse afkorting 

van 10.000 maagden. En die mythevorming gaat natuurlijk nog 

steeds door. Wij hebben nu een heel andere interpretatie van het 

begrip maagd dan de middeleeuwer. Een maagd was toen gewoon 

wat 50 jaar geleden een “juffrouw” was en wat we tegenwoordig 

een tiener noemen.  

 

Zo gaat het dus ook met de interpretatie van de afbeeldingen. Je 

kunt je afvragen of zowel Ursula als Cunera in de oorspronkelijke 

verhalen beiden koningsdochters waren. Het kan ook een 
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interpretatie van later datum zijn. Heiligen als Ursula en Cunera worden traditioneel 

afgebeeld met een kroon. En het dragen van die kroon op afbeeldingen kan later weer 

aanleiding zijn geweest om er koningsdochters van te maken. Het zijn echter geen 

koningskronen, het zijn heiligenkronen.  

 

En er is nog iets vreemds aan de hand met die middeleeuwse afbeeldingen. Ze zijn 

anekdotisch. De  afbeeldingen van Cunera waar ze gewurgd wordt, tonen Cunera met een 

kroon en een aura. In chronologie klopt dat natuurlijk niet. Eerst werd ze gewurgd en pas later 

heilig verklaard.  De middeleeuwer had daar geen moeite mee. Wij wel, wij hechten heel erg 

aan correcte weergave van oorzaak en gevolg en dat vertroebelt ons beeld van de 

middeleeuwer.  

Bij de overgang van gotiek naar renaissance verandert dat. Het is leuk om onze afbeelding 

van Cunera in de kerk in Terwolde (1540 en anekdotisch)  te vergelijken met afbeeldingen 

van bijvoorbeeld Dürer vlak voor 1500 maar al wel met perspectief. De muurschildering in 

Terwolde is nog duidelijk passend in de gotische tradities terwijl Dürer al renaissance is.  

Een interessante tijd  die overgangsperiode van gotiek naar renaissance. De Cuneratoren werd 

gebouwd en is nog 99% gotisch.  Het doksaal in de Cunerakerk is van heel kort daarna maar 

100% renaissance. 

 

Tom Leker 

 

Voorstellen nieuwe gidsen 
 

 

Ik ben Dick Verkaar (1953) en sinds het najaar van 2017 lid van het 

Cuneragilde. Het is mij een groot genoegen om mensen rond te leiden 

rond de Koningstafel op de Grebbeberg. Sinds mijn pensioen, nu ruim 

anderhalf jaar geleden, heb ik onder meer daarvoor de tijd. 

Mijn vrouw Annemiek en ik wonen sinds 1989 in Rhenen en onze twee 

kinderen zijn hier gedurende een belangrijk deel van hun jeugd 

opgegroeid, voordat zij hun eigen weg buiten Rhenen zochten. Annemiek 

en ik zijn ondertussen ook grootouders geworden van twee kloeke 

kleinzonen.  

Ik heb een brede belangstelling voor natuur, de wereld om ons heen en de 

ontstaansgeschiedenis van het landschap in het bijzonder, de geschiedenis en culturele variatie 

en rijkdommen. Vanuit de eerste onderwerpen gezien was mijn keuze voor een 

biologieopleiding een logische. Ik ben in Utrecht gepromoveerd op een planten ecologisch 

onderzoek. Na mijn promotie werkte ik bij toegepaste onderzoeksinstellingen van de 

rijksoverheid; in de laatste dertig jaar van mijn professionele loopbaan steeds in 

(interim)managementfuncties. 

Ik houd van het maken van fietsreizen, het schrijven van verhalen, soms in boekvorm, 

wandelen, onze moestuin en de hulp aan nieuwkomers in Rhenen. Maar voor het Cuneragilde 

heb ik vooral een andere passie: de deelnemers aan de excursies te boeien met verhalen over 

natuurlijke verschijnselen (natuur, geologie, geomorfologie, landschapspatronen), die zij ter 

plekke kunnen waarnemen, over de rijke geschiedenis van het gebied (prehistorie, Romeinse 

tijd, Franken en Friezen etc.), het gebruik van het gebied als verdedigingslinie, weidegebied, 

hout- en looistofwinning, landgoed, jacht- en strijdgebied en natuurontwikkelingsgebied. Ik 

vind het prachtig, als de excursies mensen verleiden om voor hen nieuwe dingen te ontdekken 

en te ervaren. 


