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Gilde Nieuws, editie september 2018 
 

 

Uitnodiging Dank-je-wel avond 

 

Woensdag 24 oktober 20-22:00 uur. Inloop en koffie vanaf 19:30 uur 

 Locatie: Hal van de Gedachteniskerk 

 Spreker: Katrijn Kuypers.  

Thema: De spookverhalen over Cunera  
 
Toelichting op de lezing: 

Op de ‘dank-je-welavond’ op 24 oktober zal Katrijn Kuypers een lezing houden die als 

uitdagende titel heeft: ‘De spookverhalen over Cunera’. De aanleiding om Katrijn uit te 

nodigen was haar artikel ‘Prattenburg toegevoegd aan de Cuneralegende’ in het eerste 

nummer van het vernieuwde blad van de HVOR ‘Oud Rhenen’. Samen met ons wil Katrijn op 

zoek naar mogelijk andere ‘spookverhalen’ over Cunera. Bij de lezing worden ook 

afbeeldingen getoond die betrekking hebben op het verhaal van Cunera. 

 Katrijn Kuypers is een van de initiatiefnemers en samenstellers van het stripboek “De 

halsdoek van Cunera’’ dat in 2015 verscheen. 

 

Van de voorzitter 
 

Het zomerseizoen 2018 is voorbij. Deze introductie van het Gildenieuws schrijf ik een dag na 

de crematie van Riki van de Werf. Een van de getrouwen uit de eerste uren van het 

Cuneragilde. Elders in dit Gildenieuws een in memoriam. Haar crematie op zaterdag 8 

september viel samen met de OpenMonumentenDag. 

 

OpenMonumentenDag is traditioneel de afsluiting van het zomerseizoen van het Cuneragilde.  

Drukke dagen voor veel vrijwilligers betrokken bij Cunerakerk en -toren.  De piek van de 

scholierenbezoeken aan het Ereveld ligt duidelijk eerder in het jaar...  

We gaan terugkijken op onze jaarlijkse dank je wel avond. Het was geen slecht jaar, maar 

daarover hoort u ook op de dankjewel avond.   De uitnodiging hiervoor is elders in dit 

Gildenieuws opgenomen.  

 

We zijn verhalen vertellers. Om die verhalen te kunnen vertellen studeren we op allerlei 

beschikbaar materiaal. En als we de verhalen vertellen komt er zo nu en dan ook onverwacht 

een verhaal terug.  

 

Zoals bijvoorbeeld tijdens OMD zaterdag: bij de laatste restauratie is volgens traditie een 

bericht achtergelaten voor de volgende restauratie over zeg 50 jaar.  Dat bericht is opgenomen 

in een dicht gesoldeerde loden koker, verborgen in het toren haantje. Maar waar was nu het 

bericht van 50 jaar geleden.  Dat schijnt niet gevonden te zijn !  En toch kreeg ik gisteren een 

indicatie van de plaats van een koperen koker:  ingemetseld onder de tweede trans in de 

zuidwest hoek van de toren.  
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En dan toch nog maar wat over de 

OpenMonumentenDag:   

- de tentoonstelling in de kerk van Rhenense 

kunstenaars die zich grotendeels hebben laten 

inspireren op Cunera heeft als winnaar een 

mobiel bedevaarts kastje opgeleverd dat 

gemaakt is door Margot Kikkert. Het wordt de 

komende tijd tentoongesteld in het net 

geopende Stadsmuseum Rhenen. 

 

- in het museum de tijdelijke 

tentoonstelling van de kaarten van Henk 

Deys. Kaarten zijn voor gidsen een 

bruikbaar medium om de laatste ca. 500 

jaar geschiedenis van Rhenen en omgeving 

te bestuderen. 

 

- we hebben op die openingsdag ook nog 

ca. 120 scholieren door de monumenten en de stad “gesleurd”:  Strak geregisseerd in 

anderhalf uur met zes groepen door de kerk, over de kerkzolder, naar de tweede trans op de 

toren, door de stad naar de molen, langs de 

stadsmuur naar de catacomben van het museum, 

met daar een spannend verhaal.  Gelijktijdig, wel 

allemaal in andere volgorde overigens. Ook al 

hebben de gidsen met deze rondleiding geen 

ervaring:  het lukt wel, en het lukt met name 

omdat de gidsen ervaring hebben. De 

complimenten van diverse buitenstaanders 

ontvangen voor niet alleen deze gidsen, maar 

voor alle Gilde vrijwilligers. 

 

Veel leesplezier gewenst van een trotse 

voorzitter en kom zeker naar de “dankjewel” avond.  

Tom Leker   

 

 

In Memoriam Riki van der Werf – Van Dael 
 

Zoals u wellicht gelezen hebt, hebben we op 8 september afscheid moeten nemen van Riki 

van der Werf - Van Dael. Velen van u kennen haar nog van de tijd dat ze bestuurslid was van 

ons Gilde. 

Vanaf de oprichting is ze zeer actief geweest in verschillende functies. Zo had ze met velen 

van ons contact i.v.m. het regelen van allerlei activiteiten, zoals het inplannen van gidsen voor 

torenbeklimmingen, gastheer/vrouw in de Cunerakerk, stadswandelingen e.d. Door haar vele 

contacten was ze onze zeer betrokken tussenpersoon bij het persoonlijk ‘wel en wee’ van de 
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leden. Ook vertegenwoordigde ze ons in de Commissie Open Monumentendag en was ze 

actief bij De Blauwe Kamer.                            

Na 12 jaar beëindigde ze in september 2012 haar bestuurswerk bij het Cuneragilde. Daarna 

trok ze zich geleidelijk aan terug, waarbij haar gezondheid ook een rol speelde.          

Dankbaar zijn we voor haar inzet in al die jaren. Op haar rouwkaart wordt ze getypeerd als 

“levendig, stoer, sterk, bijzonder eigenwijs”. Zo willen wij haar ook graag blijven herinneren. 

 

Jan Blaas, Theo Peek. 

 

Foto Balie Cunerakerk 2010. Vlnr 2010 Pim Strous                      Foto 2008 vlnr Ans Pilkes, Theo Peek, Lenie                          

Riki van der Werf, Jan Blaas, Willy Hoorn,                                           Nissen, Riki van der Werf, Jan Blaas 

 

 

Trivia en Varia 
 

Garderobe en toiletgebouw Cunerakerk 
 

Tijdens de restauratie van de toren is er ook gebouwd en gesleuteld aan de Cunerakerk.  Het 

kerkdak is vernieuwd  en er is een gebouwtje aan de noordkant van de kerk bijgekomen. In de 

kerk zelf is het bankenplan aangepast en er is een “koffiecorner” bijgekomen.  

Hoe statisch het gebouw ook lijkt, historisch gezien zijn er permanent aanpassingen geweest.  

Allemaal aanpassingen aan het zich langzaam wijzigen van het gebruik van het gebouw.  

 

Het ontwerp van de aanbouw is van architect Ron Verduijn, werkzaam bij van Hoogevest 

Architecten uit Amersfoort.  

De ontwerper sluit aan bij de op 

dit moment gebruikelijke 

ontwerpmiddelen om een 

dergelijke, op zich lastige 

bouwopgave, vorm te geven. 

“Hou het zo simpel mogelijk, 

maak zichtbaar dat het om 

nieuwbouw gaat en houdt 

afstand”.  Twee schijnbaar losse 

blokjes gebaseerd op de travee 

maat van de kerk, door glas 

gescheiden van de kerk.  
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Zoals op de foto blijkt, bevat de gevel voor velen nog een verrassing: de naam CUNERA in 

baksteen reliëf.  Deze zomerochtend foto benadrukt dit reliëf, maar meestal zal het minder 

goed zichtbaar zijn. Let vooral ook op de op “koppenmaat” uitgevoerde maatvoering van de 

tekst. Met zorg en liefde voor baksteenarchitectuur uitgevoerd, net als de 

wederopbouwarchitectuur in Rhenen.   

 

 

Zichtlijn Cunerabergje <> Cunerakerk en toren is immaterieel erfgoed 
 

“Sta je op het aangegeven midden 

van het Cunerabergje en kijk je naar 

de kerk,  dan zie je dat het 

vieringtorentje exact midden voor de 

toren staat.”   

 

Voor de minder bekenden in Rhenen:  

- Cunerabergje is de officiële naam 

van het Rijksmonument dat door 

velen wordt aangeduid als 

Cuneraheuveltje en ligt direct ten 

oosten van Cuneralaan 14. Volgens 

de legende is het de begraafplaats 

van Cunera en de plaats  waar Willibrord de wurgdoek heeft opgegraven.  

- Het viering torentje is het torentje dat op het kruis van het dak van de Cunerakerk  staat.  

 

Oftewel de as van de kerk wijst in een rechte lijn naar het Cunerabergje. Dat kan geen toeval 

zijn. Kerk en Cunerabergje zijn in ieder geval al vanaf het begin van de kerkbouw aan elkaar 

gekoppeld.  

Voor romaanse en gotische kerken is de meest voorkomende oriëntatie van het schip exact 

west-oost. In Rhenen wijkt dit een aantal graden af en loopt de as van de kerk dus over het 

Cuneraheuveltje.  

 

De laatste jaren was 

de begroeiing in de 

naastliggende tuin 

zodanig dat in de 

zomer deze lijn niet 

meer te zien was. Dit 

voorjaar hebben we 

dus links en rechts 

geïnformeerd  wie de 

eigenaar van dat 

groen was en of er 

gesnoeid kon 

worden. Al gauw 

kwam naar voren dat 

de bomen en het 

groen spoedig 

gesnoeid zouden 

worden, maar dat de locatie (de tuin waar de bomen stonden) bebouwd zou gaan worden.  
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Het bleek dat het bestemmingsplan twee woningen direct aansluitend aan het Cunerabergje 

toeliet en dat het bestemmingsplan dus geen enkele bescherming voor dit immaterieel erfgoed 

biedt.  

 

Een situatie die alle betrokken partijen natuurlijk betreuren. Waarom het niet vanaf het begin 

af in het bestemmingsplan heeft gestaan: ongetwijfeld onwetendheid.  En daarom is het 

belangrijk dat het Gilde de verhalen over Rhenen blijft vertellen. Niet alleen hier, maar ook 

elders.  

De huidige situatie is als volgt: met de verkopende partij en de potentiële nieuwe eigenaren 

van de twee kavels is informeel overleg. Ze hebben de intentie zodanig te bouwen dat de 

zichtlijn in tact blijft. Dus bouwen in een enkele laag zodat je over de woningen heen kan 

blijven kijken.  

 

Dus alhoewel onbeschermd loopt dit misschien nog goed af. We blijven het proces van 

vergunningaanvraag en vergunning verlening kritisch volgen.  

 

 

Oefenklavier in de toren 
 

Iedere torengids kent het wel. Het oefenklavier dat opgesteld staat in de achtkant van de toren. 

Iedereen kan het een keer proberen te bespelen. Vooral kinderen vinden het leuk om dat te 

doen. Wie het in de toren geplaatst heeft is onbekend. Ook weten we niet wie het gemaakt 

heeft. Bekend is wel dat Piet Hoolhorst, beiaardier op het carillon dat voor de oorlog bij de 

molen stond opgesteld, oefenklavieren bouwde voor de firma van Bergen. Van Bergen schonk 

zo’n oefenklavier als relatiegeschenk aan de koper van een beiaard. Het carillon dat door Piet 

Hoolhorst bespeeld werd is in de oorlog meegevoerd naar Duitsland. Na de oorlog is er geld 

ingezameld voor het huidige carillon. De zoon van Piet Hoolhorst, Wim, vertelde wat hij nog 

wist van de oefenklavieren die zijn vader maakte. Uitgebreid onderzoek , samen met Jan 

Peek, van het oefenklavier in de toren gaf geen duidelijkheid. Er was niets te vinden dat zou 

kunnen aantonen dat Hoolhorst de maker ervan is. Piet Hoolhorst was niet alleen beiaardier, 

hij was ook 40 jaar lang, van 1925– 1965, dirigent van Ons Genoegen. 

 

Resten dus nog de vragen: Wie weet waar het oefenklavier vandaan komt? Wie weet wie het 

gemaakt heeft? Wanneer u iets weet hierover dan hoor ik het graag! 

 

Ans Pilkes – van Delft 
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Herbegrafenissen op het militaire Ereveld op de Grebbeberg. 
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 825 

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 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 voor het verlengen van de grafrechten daar voor 

betalen. Voor de nabestaanden zijn hun gesneuvelde familielid vaak “ver” weg. Een vergeten 

oom of opa. Ook krijgt het graf soms door een herindeling van de begraafplaats een wat 

ongelukkige plaats. Kiest de familie er dan niet voor om het graf te handhaven dan wordt het 

graf geruimd.  

De familie van deze militairen krijgen dan van de Oorlogsgraven Stichting de mogelijkheid 

van een herbegrafenis op het Ereveld aangeboden. 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 vrijdag 28 september was er een dubbele herbegrafenis. ’s Morgens werd  Petrus van der 

Velden begraven en ’s middags 

Hendrik Verbruggen. Het 

bijzondere aan beide 

herbegrafenissen was dat in beide 

gevallen ook directe familieleden 

mee begraven werden. Bij Piet 

van der Velden werden zijn 

ouders herbegraven. De ouders 

werden een dag  voor de 

herbegrafenis in stilte, zonder 

publiek in het graf van hun zoon 

herbegraven.  De echtgenote van 

Hendrik Verbruggen werd 

tegelijkertijd met haar man, in 

hetzelfde grafkistje begraven. In 

beide gevallen komt alleen de naam van de militair op de grafsteen te staan. 

 

De achtergronden van beide militairen. 

Petrus van der Velden is geboren opm30-3-1920 in Schoten, een klein plaatsje in de buurt 

van Haarlem. Als dienstplichtig militair was hij ingedeeld bij de 4e Compagnie van het 10e 

Depot Bataljon in Leiden. Een Depot Bataljon was een bewakingseenheid. Soldaat Van der 

Velden was pas korte tijd opgekomen voor “zijn nummer” en nauwelijks opgeleid. 

Op 10 mei landden Duitse parachutisten op de vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en 

Valkenburg rond Den Haag. De opzet was de regering, het opperbevel van het Nederlandse 

leger en het koninklijk huis gevangen te nemen en daardoor de leiding van het militaire verzet 

uit te schakelen. 

De parachutisten en de luchtlandingstroepen kregen een warm onthaal van de Nederlandse 

troepen en de luchtlandingen zijn dan ook mislukt. Ook de eenheid van Piet van der Velden 

werd in strijd geworpen. Ondanks nauwelijks opgeleid, met slecht materieel en weinig munitie 
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( 10 patronen de man) lukte het de Nederlandse troepen vliegveld Valkenburg te heroveren. 

Piet van der Velden is op zaterdag elf mei bij de zware gevechten gesneuveld. In eerst 

instantie kreeg hij een zogenaamd veldgraf in de tuin van de kerk van Valkenburg. Later is hij 

begraven op het kerkhof van de St. Bavo in Haarlem. In datzelfde graf zijn later ook de ouders 

van Petrus van der Velden begraven. 

 

Bij deze herbegrafenis waren 26 kinderen (groep 

7) van de Cuneraschool uit Rhenen aanwezig. Na 

een rondleiding op het Ereveld door twee gidsen 

van het Cuneragilde vormden zij een onderdeel 

van de herbegrafenis. Door de bevelvoerende 

officier werden ze welkom geheten en kregen ze  

de achtergrond te horen van Piet van der Velden. 

Daarna vormden de kinderen een erehaag naar 

het graf. De hele ceremonie maakte erg veel 

indruk op de kinderen. Daarom wilden ze ook 

aanwezig zijn bij de herbegrafenis van Hendrik Verbruggen. Dit was namelijk een bijzondere 

herbegrafenis.  

Het kistje met de overblijfselen van Hendrik 

en Cornelia Verbruggen werd namelijk in een 

oude militaire vrachtwagen uit de Tweede 

Wereldoorlog (een Dodge) vanuit Dreumel 

naar het Ereveld gebracht. Met militaire 

ceremonieel werd door de draagploeg 

(manschappen van het regiment Limburgse 

Jagers) het kistje eerst in Dreumel in de 

Dodge gezet om  vervolgens door diezelfde 

draagploeg werd op het Ereveld uit te laden. 

Daarna volgde de ceremonie van de herbegrafenis. Er was heel veel publieke belangstelling 

en wel drie televisieploegen. De kinderen stonden er met hun neus boven op.  

De begrafenis van Hendrik Verbruggen was op nog een ander vlak bijzonder. Hendrik 

Verbruggen is namelijk niet gesneuveld, maar op 15 augustus 1940 aan een ziekte overleden. 

Hendrik was met zijn eenheid (41e  RI) betrokken bij de verdediging van de Peel-stelling. Na 

de demobilisatie kwam Hendrik ziek thuis en is daar, in Dreumel, overleden. Zijn vrouw was 

zwanger.  Hendrik junior is in 1941 geboren en heeft zijn vader dus nooit gekend.  

Normaal gesproken moet een militair in de Tweede Wereld Oorlog gesneuveld zijn of aan zijn 

verwondingen zijn overleden, wil hij op het Ereveld begraven mogen worden. Bij Hendrik 

Verbruggen is dus van die regel afgeweken. 

Ton Dijkstra 
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Opening Stadsmuseum en VVV 
 

Op Open MonumentenDag was al een klein gedeelte van het museum opengesteld in verband 

met de Rhenen op de Kaart tententoonstelling van Henk Deys. Een voorproefje van de 

formele opening van het Stadsmuseum op 10 december. 

 

De verhuizing van de VVV naar een ruimte binnen het Oude Raadhuis is al een feit. Er is een 

mooie nieuwe balie met gastvrije VVV vrijwilligers.  Het Cuneragilde stuurde een 

bloemenattentie. 

 

 
Foto Bix Dohne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       

 

 

 

 

De balie van het 

Cuneragilde op 

Open 

Monumentendag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


