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Gilde Nieuws, editie april 2019 
 

 

 

Van de voorzitter 
 

Koningsdag is weer voorbij. Voor velen van het Cuneragilde is Koningsdag een aanloop naar 

het drukke zomerseizoen. Het was weer druk in de Cunerakerk met ruim 1700 bezoekers en 

alle vijf beklimmingen van de toren volledig uitverkocht.  

Bij de voorafgaande “lintjesregen” is onze oud gids Teun Jordaan onderscheiden. Namens het 

Cuneragilde van harte gefeliciteerd.   

Op het Ereveld heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden van de actieve gidsen om bij 

te praten en kennis uit te wisselen. Intervisie wordt dat genoemd. Niet geheel vrijblijvend, 

maar bedoeld om kennis en vaardigheden van het gidsen aldaar af te stemmen, op peil te 

brengen voor zover nodig, maar met name om het verhaal “fris”te houden. We gidsen 

allemaal met bezieling en plezier, maar soms is het nodig om eens even bij de buurman te 

rade te gaan en/of de achterliggende documentatie nog eens te lezen.  Binnenkort is er ook 

zo'n bijeenkomst voor de torengidsen. Twijfelt u over u eigen verhaal bij een groep, vraag dan 

aan een ervaren gids om eens mee te lopen.  

 

Het zomerseizoen staat voor de deur. De openingsperiode van de Cunerakerk is van 26 juni 

tot en met 14 september (open monumentendag).  De Cunerakerk is dan  gratis  open op 

woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag middagen.  We bemannen/bevrouwen dan een 

stand in de kerk. Op deze dagen is er ook om 14.30 uur een beklimming van de toren met 

gids.  

Op de tweede en vierde zaterdag van de maand is de beiaardier tijdens deze beklimming  aan 

het spelen. Er zijn uitzonderingen: als er lawaai is in de stad, zoals bij de Rijnweek, speelt de 

beiaardier niet, maar klimmen we wel.    

 

De werkverdeling met het Stadsmuseum wordt langzamerhand duidelijker.  Het koppelen  van 

een groep aan een gids blijft gedaan worden door Bix Dohne, Elma van den Elsäcker en Rob 

Jansen. Ze doen dat voortaan als mede vrijwilliger van het Cuneragilde. Ze blijven gelijktijdig 

overigens ook nog steeds vrijwilliger van het Stadsmuseum.  Komende periode willen we 

gaan experimenteren u voor werkzaamheden via mail of whatsapp te benaderen in plaats van 

via de telefoon. Over hoe en wat van dit experiment hoort u later.  

 

De kosten van rondleidingen en bezoeken zijn sinds jaren weer gestegen. We reken nu voor  

kinderen tot 12 jaar € 2,- en voor alle anderen € 5,- per rondleiding.  

 

In de nieuwsbrief verschillende onderwerpen.  Heeft u voor de volgende nieuwsbrief copij 

dan houden we ons aanbevolen.   Dat zou wat mij betreft ook eens een stukje kunnen zijn 

over het  toneelstuk van Vondel - “Maagden” met Ursula van Keulen als onderwerp.  Nauw 

verbonden aan onze Cuneralegende.  

Mijn persoonlijke voorkeur is om de 10.000 maagden in de Cunera (en Ursula) legende zo 

langzamerhand maar eens te gaan vervangen door gewoon 10+1 deelneemsters aan de tocht 
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naar Rome. Zoals het was in de brondocumenten uit de negende eeuw.   

 

Een goed rondleidingen seizoen gewenst, met mooie herinneringen aan leuke en inspirerende  

bezoeken. 

 

 

Jaarverslag Activiteitencommissie Cuneragilde  2018 
 

Ook in 2018 heeft de Activiteitencommissie (voorheen de Zomercommissie) weer een druk en 

enerverend jaar achter de rug. Naast de reguliere activiteiten zoals het maken van de roosters 

en regelen bezetting  voor  het zomerseizoen en dagevenementen (Cuneradag, Koningsdag en 

Monumentendag) is de AC vorig jaar in toenemende mate betrokken geweest bij het regelen 

van gidsen voor specifieke rondleidingen/bijeenkomsten. Genoemd kunnen worden : 

- Rondleiden/begeleiden schoolklassen bij herbegrafenissen van gesneuvelde soldaten 

op het Ereveld op de Grebbeberg ( in 2018 vond dit 3 x plaats). We hebben in dat 

kader via Ton Dijkstra goede contacten met het Ministerie van Defensie 

-  Torenbeklimming met lunch in de Cuneratoren voor de plaastselijke Rotary afdeling 

- Rondleiding/torenbeklimming voor vertegenwoordigers van bedrijven betrokken bij 

de recente restauratie van kerk en toren ( klantevent) 

- Rondleiding kerk/toren voor groep beiaardvrienden 

- Lunch/torenbeklimming in het kader van prijs bij pubquiz 

- Bijdrage van 5 gidsen aan klassendag in het kader van Monumentendag 

  

Daarnaast hebben we in heel 2018 op de 2e  en 4e zaterdag van elke maand een 

torenbeklimming met bezoek aan de beiaardier georganiseerd. Reacties van bezoekers  zijn 

zondermeer positief te noemen mede ook door de enthousiaste uitleg ( en spelen van 

verzoeknummers) van onze beiaardier Klaas de Haan. 

  

Openrondleidingen Grebbeberg ( “Op zoek naar de Koningstafel”) 

Dit jaar hebben we  een  10 tal rondleidingen georganiseerd waarbij we hebben moeten 

constateren dat de belangstelling in tegenstelling tot andere jaren minder is geweest. 

Mogelijke oorzaak is onvoldoende publiciteit voor deze cultuur historische rondleiding. In 

2019 zullen we hier meer aandacht aan (moeten) besteden. 

  

Openstelling kerk en torenbeklimming in zomerseizoen 

Het zomerseizoen liep in 2018 van woensdag 27 juni t/m 8 september. In totaal 44 dagen met 

openstelling van kerk en torenbeklimming.  

In het, vooral warme, seizoen 2018 mochten we ons verheugen in een enorme toename van 

het aantal bezoekers in de kerk: totaal 4631, dat is 1376  meer dan het vorige seizoen.  Dit 

komt vooral door veel belangstellenden op Koningsdag en Open Monumentendag. Maar ook 

tijdens de reguliere openingstijden nam het aantal geïnteresseerden toe. 

De vele bezoekers kwamen met hun eigen belangstelling, vragen en opmerkingen. Hier een 

paar opmerkingen die in ons logboek zijn weergegeven: 

 

- Een tip om de protestantse kerk in Elst (Betuwe) te bezoeken waar onder het schip en 

het koor fundamenten zijn te bezichtigen van 2 Romeinse tempels en Middeleeuwse 

kerken 

- Er kwam een pelgrim op bezoek die vanuit Noord Holland (lopend) op weg was naar 

Rome 
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- Een echtpaar die gratis bijbels wilde neerleggen is doorverwezen naar de kerkeraad 

- Er kwam een meisje spelen op een viool wat door de bezoekers gewaardeerd werd.  

 

Veel opmerkingen geven vooral aan dat er veel vragen waren van geïnteresseerde mensen en 

dat het prettige contacten waren.  

 

Nieuw dit jaar was het organiseren van  enkele torenbeklimmingen met na afloop  gluhwein 

en chocolademelk tijdens de kerstmarkt.   

 

Aantallen rondleidingen en bezoekers 

Onderstaand een overzicht van de aantallen rondleidingen  en bezoekers die via het VVV zijn 

aangevraagd. 

 

Rondleiding : Cunera- 

toren 

Ereveld Konings- 

tafel 

Cunera- 

kerk 

Museum Gedachteniskerk Stadswan- 

deling 

aantal 

rondleidingen 14 13 6 11 1 2 8 

 aantal personen 591 769 59 191 20 21 118 

 

Plannen voor 2019 

Voor volgend jaar heeft de AC naast de reguliere zaken de volgende plannen : 

- Organiseren bijeenkomsten van onze gidsen voor uitwisselen van kennis en ervaring ( 

intervisie) 

- Bijdrage leveren voor vernieuwing van de stadswandeling ( meer aandacht Delftse 

school en bezoek museum)  inclusief organiseren van een aantal open rondleidingen 

- Actualiseren speurtocht kerk en mailings naar scholen voor combi 

speurtocht/beklimming 

- Ontwikkelen speurtocht voor kinderen op Grebbeberg 

 

Al met al een hebben we het jaar 2018 met een goed gevoel afgesloten. 

 

Frank Ganzevles 

 

 

Voorjaarsvergadering 21 februari 2019 
 

Tijdens de voorjaarsvergadering in de hal van de 

Gedachteniskerk presenteerden secretaris en 

penningmeester de jaarverslagen.  

Gastspreekster Katrijn Kuypers hield een lezing over 

De spookverhalen over Cunera.  

De Cuneralegende en pelgrimstochten hebben altijd 

een haast toeristische aantrekkingskracht gehad, met 

name op eigenaren van landgoederen. Ieder wilde een 

graantje meepakken. Dat leidde tot verhalen. Waren 

dat spookverhalen of was dit waar gebeurd? Katrijn 

onderzocht de verhalen over de vermeende 

aanwezigheid van Cunera op Prattenburg. 

 



4 

 

 

 

VVV balie en Cuneragilde  
 

De VVV balie is onderdeel van de Museum-balie. Heel duidelijk komt dat tot uitdrukking in 

de locatie, maar ook de vrijwilligers die de balie in gang houden zijn vrijwilligers van het 

Stadsmuseum Rhenen.  

Het Stadsmuseum Rhenen is een stichting, met één beroepskracht: Maike Woldring.  

Voor de meesten van u zal dit allemaal wel bekend zijn.  

Deze wijzigingen in structuur hebben echter ook voor het Cuneragilde wel degelijk gevolgen. 

Er moesten de afgelopen jaren keuzes gemaakt worden.  Nieuwe afspraken over wie wat doet 

en onder welke condities.  

 

Voor de duidelijkheid in het kort de afspraken tussen “Museum” en “Gilde” 

- alle balie medewerkers nemen de telefoon op en krijgen dus ook mensen aan de lijn die 

geïnteresseerd zijn in een rondleiding door het Cuneragilde. 

- de baliemedewerkers zijn vrijwilligers die zo veel mogelijk ondersteuning van ons krijgen.   

Opleiding blijft een permanent punt van aandacht. 

- het vinden van een gids bij een groep blijft gedaan worden door drie vrijwilligers: Bix 

Döhne, Elma van den Elsäcker en Rob Jansen (nieuw). Bix, Elma en Rob doen dit “matchen” 

van een groep aan een gids, als vrijwilliger van het Cuneragilde. Ook de nazorg, zoals 

facturering, doen ze als Cuneragilde vrijwilligers.  Voor andere taken zijn en blijven ze 

vrijwilligers van het museum. 

- we gaan voorzichtig experimenteren met mail en/of whatsapp voor het vinden van een gids 

voor een groep.  Hierover ontvangt u te zijner tijd aanvullende berichten.  Natuurlijk blijven 

we ons best doen uw persoonlijke wensen voor het geven van rondleidingen te honoreren. 

 

Het Stadsmuseum heeft een openbaar gedeelte (zonder toegangskosten). Dit openbare 

gedeelte is bij een rondleiding met een groep natuurlijk ook bereikbaar en openbaar, voor 

zover er geen andere bezigheden zijn en natuurlijk alleen als het museum open is.  

Toegang tot het gehele museum is gratis met de museum jaarkaart.   U steunt het museum 

door af en toe u kaart te laten scannen en er dan ook een gratis kopje koffie te gaan drinken.  

U steunt het Museum ook door  de groep die u rondleid naar het museum te verwijzen.  
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20 april 2019 – Intervisie gidsen scholenrondleiding Grebbeberg (Ereveld, 

WO II) 
 

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die zich bezig houden met hetzelfde 

vakgebied. Het is een goede gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, tips te 

geven over de aanpak en om nieuwe informatie te delen. Het is ook een prettige manier om de 

kwaliteit van onze gidsen op peil en scherp te houden.  

Vorig jaar beklommen alle torengidsen de Cuneratoren om elkaar bij te praten. In april hielden 

de Grebbeberg gidsen een gezamenlijke rondleiding over het Militair Ereveld Grebbeberg.  

 

 
 

Kerk(en) branden 
 

Cunerakerk en -toren zijn gotisch. Wij noemen het zo omdat deze middeleeuwse bouwstijl  in 

1519 in Rome in een brief aan de paus zo genoemd werd:   “de bouwstijl van de Goten” in de 

betekenis van “de bouwstijl van barbaren”. De middeleeuwers spraken zelf van een kerk in 

“Franse stijl'. Belangrijke representant van deze Franse stijl was de  Notre-Dame in Parijs.  

De Notre-Dame is een basilicale kathedraal met 5 beuken. Dat wil zeggen een hoog 

middenschip , naastliggende beuken duidelijk lager en de twee buitenste beuken nog een stuk 

lager.  Om de zijwaartse krachten die ontstaan door de gewelven en de dakspanten op te 

vangen, zijn aan de buitenkant luchtbogen geplaatst.   Binnen zorgt het voor een ijle 

architectuur, met veel zijwaarts invallend licht. 



6 

 

 

Ook in Den Bosch staat zo'n basilicale 

kathedraal met luchtbogen aan de 

buitenkant.   En ook daar ging het soms 

mee mis. Op bijgaand plaatje, een 

schilderij van mijn zwager Hans van de 

Ven, is de kerkbrand van 25 juli 1584 

verbeeld. Een heftige brand, nog geen 

twee weken na de moord op Willem 

van Oranje.  Hier is de brand ontstaan 

door blikseminslag in het vieringtoren. 

Op dezelfde plaats als de brand in 

Parijs.   Die vieringtoren was ca. 85 

meter hoog en was  van hout. De 

brandende resten vielen door de 

gewelven van het zuid- transept heen 

en zorgden er voor dat de brand zich 

binnendoor kon uitbreiden   De west 

toren ging ook in vlammen op, orgel en 

luidklokken werden verwoest.  De 

brand en het bezwijken van de vieringtoren lijkt allemaal erg op de brand in Parijs.  

 

 

Onze Cunerakerk is een hallenkerk. De 

zijbeuken zijn net zo hoog als de 

middenbeuk. Gebouwd zonder 

luchtbogen omdat de bouwers op andere 

manieren de spatkrachten van kap en 

gewelven gingen opvangen.  Maar 

misschien wel minder strek en stabiel.   

Ook de Cunerakerk kent z'n branden 

door bliksem, door bouwwerkzaam-

heden en dergelijke.  Op de afbeelding 

de grote brand in 1897. 

 

Nu volgt in Frankrijk een, ongetwijfeld 

heftige, discussie over de 

uitgangspunten van restauratie.  Moet 

die vieringtoren van architect Viollet-le-

Duc (19e eeuws toevoeging) ongewijzigd terug of gaan ze wat nieuws bedenken. Min of meer 

gemakshalve en om dergelijke heftige discussies te voorkomen is de huidige 

restauratiepraktijk in Nederland - “bouw terug naar laatst bekende situatie”.   Maar ook aan de 

Cuneratoren zijn begin twintigste eeuw ruimhartig toevoegingen gepleegd door Cuypers en 

die zijn later weer door opvolgende architecten deels teniet gedaan – versobert.    

 

Die E.E. Viollet-le-Duc (1814-1879) en P. Cuypers (1827-1931)  waren bevriend en dachten 

beiden de ware aard van, onder andere, de gotiek onder de bevolking te kunnen brengen.  Een 

andere tijdgenoot van deze heren was A. Gaudí (1852-1926), die met zijn Sacrada Família de 

opvolging van de gotiek gebouwd heeft in Barcelona. Nog steeds niet klaar, de vierigtorens 

moeten nog. Maar over deze laatste gotiekbouwer een ander keer, bij een andere gelegenheid.  
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Nog wat kleine opmerkingen in de zijlijn:  

 

- de Goten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ondergang van het Romeinse Rijk. Met 

de renaissance ontstaat het terug verlangen naar de klassieke tijd. De tussenperiode wordt 

achteraf bestempeld als  'de donkere middeleeuwen' met als bouwstijl de gotiek. Het zijn 

achteraf opgeplakte, uiterst negatief bedoelde, kwalificaties. 

 

- het woord kathedraal verwijst alleen naar de functie: bisschopskerk. Een gotische abdijkerk 

kan net zo belangwekkend  gotisch zijn. 

 

- een vieringtoren is de opbouw op de kruising van schip en transept. Midden op het 

symbolisch kruis, het ruimtelijk centrum van een gotische kerk. Ook de Cunerkerk heeft een 

vieringtoren(tje). Van de vieringtoren op de St.Jan is alleen de stenen onderbouw nog over.  

 

- de Notre-Dame heeft  geen brandscheidingen  en geen sprinkler. De Cuneratoren en het 

kerkdak hebben een automatische blusinstallatie en tussen kap en gewelven is een betonnen 

brandscherm aangebracht.  

 

- de Notre-Dame is eigendom van de staat en de kerk huurt hem. Dat is gevolg van de 

scheiding van kerk en staat (laïcité).  De kerk wordt  primair gezien  als cultureel erfgoed 

(=staat=godsdienst neutraal) en pas secundair religieus (=kathedraal=Rooms Katholieke 

bisschopskerk).  Restauratiekosten zijn voor de overheid (en haar private sponsors). 

 

Tom Leker //  18-4-2019 

 

 

 

Een Cunera, uit de omgeving van Den Bosch  
 

Op de afbeelding hiernaast een afdruk van een glas in lood raam met Cunera 

als onderwerp. Jammer dat deze niet meer in volle luister in een 

zondoorschenen raam te zien is. Jammer ook dat het raam niet in Rhenen te 

zien is. Het is overigens ook niet zomaar ergens in de huiskamer te plaatsen. 

Het raam van 80 cm breed  is 5,5 meter hoog en bestaat uit 7 panelen. 

Het raam is lang geleden alweer door dhr. Smit aangetroffen(1984) bij een 

aannemer in de buurt van Schijndel. Het raam is niet gesigneerd, maar zou 

volgens kenners kunnen komen van glazeniersbedrijf F. Nicolas en zonen 

(1880-1939) uit Roermond. Deze glazeniers waren onder meer 

toeleverancier van Pierre Cuypers, die in die tijd veel neogotisch gebouwen 

ontworpen en gebouwd heeft. Bovendien heeft Cuypers meerdere keren in 

zijn carrière Cunera aan zijn ontwerpen toegevoegd.  

 

Het is dezelfde Cuypers die na de brand van 1897 de Cuneratoren 

gerestaureerd heeft en gezorgd heeft dat er nu een beeld van Cunera boven 

de ingang van de toren aanwezig is.  

 

Het raam is eigendom van J.E.A. Smit. Voor zijn pensionering had hij in 

Rhenen een bedrijf voor glazeniersbenodgdheden.  
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Een hele familie vast in de Cuneratoren 
 

Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag had jullie secretaris zijn kinderen en kleinkinderen 

uitgenodigd om met z’n allen de Cuneratoren te beklimmen. Zaterdag 6 april was het zover. 

Onder de vrolijke klanken van het carillon trok mede-bestuurslid Ans Pilkes als torengids met 

16 familieleden naar boven, variërend van 16 tot 80 jaar. Op de eerste verdieping leidde Ans 

ze allemaal naar buiten en maakte zij hen attent op de ‘felicitatie-liedjes’ die op dat moment 

klonken, wat zij als verrassing voor de jubilaris met de beiaardier had afgesproken.  

Heel verrassend! 

Opa en oma gingen terug naar beneden en de rest van het gezelschap trok naar boven. 

Iedereen was erg onder de indruk, toen men de beiaardier van dichtbij aan het werk zag met 

de (oorverdovende) bespeling van het carillon. Na een tijdje klom men verder naar boven en 

werd er genoten van het uitzicht. Er werd druk gezwaaid naar de (groot)ouders, die op een 

bankje op het Koningshof zaten en terug zwaaiden. Intussen had de beiaardier zijn speeluurtje 

er op zitten en vertrok weer. 

Toen de eersten van het gezelschap naar beneden gingen, ontdekten ze halverwege de toren 

dat er een deur op slot zat. Gauw terug naar boven, waar Ans nog uitleg stond te geven. De 

beiaardier had blijkbaar niet in de gaten dat er nog mensen boven waren…  

Wat nu? Goede raad was duur. In het donker (ook het licht was uitgedaan!) ging men bij het 

licht van diverse mobieltjes omlaag. Na allerlei pogingen een oplossing te vinden kwam Ans 

op het idee de voorzitter Tom Leker van ons gilde te bellen, die normaal de sleutel van de 

toren heeft voor de beiaardier, die hem net bij hem had teruggebracht! Toevallig was Tom – 

met de sleutel nog in zijn zak - in de stad en was snel ter plaatse en kon de familie opgelucht 

naar buiten. Gelukkig!  Wat een verhaal! 

Een welverdiend gezamenlijk ijsje op het terras van de ijscoboer was daarna het slot van deze 

bijzondere, enerverende en avontuurlijke middag! Die zullen ze niet gauw vergeten! 

 

Theo Peek, secretaris Cuneragilde Rhenen.  

 

 

 

  

 

 

 


