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Gilde Nieuws, editie december 2019 

 
 

Van de voorzitter 
 

Het gaat goed in Nederland (-Rhenen, -Europa) hoor je velen zeggen. Op zo'n drukke 

toeristische dag in de vakantie loopt er genoeg toeristen rond  en de de horeca, maar ook het 

Cuneragilde, vaart daar wel bij.  Het wordt drukker door de groter wordende groep 

gepensioneerde “baby boomers” en het wordt drukker met dagtoerisme vanwege de gunstige 

conjunctuur.  

 

We merken dat in groeiende aantallen bezoekers en een groter aantal rondleidingen op 

afspraak. Voor een aantal van ons zal het aantal rondleidingen waarvoor ze gevraagd worden 

wel voldoende zijn. Voor een enkeling onder ons kan het niet vaak genoeg.  

Vrijwilligers werk doen we met z'n allen omdat we het leuk vinden om te doen.  En willen we 

een goed verhaal kunnen vertellen dan hoort daar onderhoud van kennis en vaardigheid bij.  

Om aan de vraag te voldoen hebben we nieuwe gidsen nodig, dus we vragen u allemaal om 

namen te noemen van buren en of kennissen in Rhenen en omgeving.  Andere mogelijkheid is 

natuurlijk om meer uren te vragen van onze vrijwilligers. Best mogelijk om het te vragen, 

maar het blijft natuurlijk altijd vrijwillig.  

 

Was er afgelopen jaar relatief veel aandacht voor kerk en doksaal, komend jaar zal dat 

waarschijnlijk verschuiven naar Grebbeberg en verwoesting en wederopbouw van de stad. 

Velen zullen zich realiseren dat de komende viering van 75 jaar bevrijding een van de laatste 

gelegenheden is om nog getuigenissen uit eerste hand te kunnen noteren.  En ook door de 

aandacht in de landelijke pers zal de belangstelling voor oorlog en vrede rond Grebbeberg en 

Rhenen in 2020 toeristen naar Rhenen trekken.  

 

Bijgaand een aantal foto's van de beschieting van de toren, eind april 1945. De foto's zijn 

gemaakt door Emmy Andriesse in 1945. De negatieven liggen in het Bibliotheekarchief in 

Leiden.  Gemaakt in vrede, getuigend van oorlog.  Het Rhenens decor van de bevrijding.  

 

In deze nieuwsbrief ook een verslag van de aanbieding van het boek over het Doksaal. Met 

veel uitwerking van de middeleeuwse symboliek. Opmerkelijk vind ik dat er in het doksaal 

geen verwijzingen zijn naar Cunera. Tijdens de bouw ervan (ca. 1550-1560) was het 

hoogtepunt van de Cuneraverering (1519)  kennelijk al ver weg.  

Paus Hadrianus – onze Nederlandse Paus – wordt in 1522 benoemd en overlijdt in 1523.  

Hij is afkerig van het volksgeloof met lokale heiligenverering en bijbehorende aflaten. In 

Rome zijn “ze” zo geschrokken van deze buitenlander dat ze honderden jaren geen 

buitenlander meer benoemen.  

Precies dit tweestromenland is wat Jos de Weerd (zie voorlopig verslag) op de dankjewel 

avond benoemde in de aanloop naar de reformatie.  Roerige tijden dus.  

En ondertussen bouwt Rhenen zijn Cuneratoren, alsof er niets aan de hand is.  

 

De gemeente is bezig met een nieuw beleidsplan voor Toerisme en Recreatie.  Dat zal in de 
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loop van 2020 aan de Gemeenteraad voor besluitvorming worden aangeboden. Speerpunten 

zijn Natuur, Cultuur en Horeca. En daarbij hoort  kwalitatieve dagrecreatie.   Dat is precies 

wat we als Cuneragilde te bieden hebben. Kortom we kunnen ons laten horen en we zullen 

waarschijnlijk ook gehoord worden.  

 

Graag nodig ik u uit om de website van het Cuneragilde te bezoeken. De nieuwsbrieven, ook 

oudere, zijn achter het wachtwoord MooiRhenen te lezen. Na het inloggen kan de gewenste 

nieuwsbrief gedownload worden. Deze wordt dan als PDF opgeslagen in je download map. 

Die opent dus niet vanzelf. Ziet u fouten op de site, of dingen die niet werken, dan horen we 

dat graag.  

 

Bij deze laatste nieuwsbrief past, namens het bestuur,  als gebruikelijk een welgemeend 

woord van dank voor de inzet die u als vrijwilliger geleverd heeft en past de wens dat u goede 

feestdagen mag beleven.   

We zien u allemaal graag terug in 2020.  

 

Tom Leker 
 

Foto’s Emmy Andriesse vam de Cuneratoren  in 1945 (bibliotheekarchief in Leiden) 
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IAN TOLHVIS ME FECIT,  
Dat staat in het randschrift van de Paulusklok in de toren. Onze grootste en oudste klok is dus 

gemaakt door Jan Tolhuis  in 1555 en heet Paulusklok.  

De rest van het randschrift - “FRATRES SCIENTES QVIA HORA EST IAN NOS DE 

SOMNO SVRGERE NVNC PROPIR EST NOSTRA SALVM CVM CREDIDIMVS AD 

ROMANUM 13  - is  een verwijzing naar de Bijbel, de brief van de Apostel Paulus aan de 

Romeinen. Om precies te zijn Romeinen 13:11-14 dat in modern Nederlands vertaald kan 

worden als: “Broeders: Het uur is voor u aangebroken om uit de slaap te ontwaken. Reeds is 

het heil ons dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de boeken over de “Klokkenvordering 1942-1943” komen 9 klokken van  Jan Tolhuis voor. 

Ze zijn vrijwel allemaal “uitgenomen” in februari- maart 1943 en zijn afgevoerd naar Spijk.  

Onze Paulusklok op 31 maart 1943.  Alle Tolhuis klokken hebben de oorlog overleefd.  

Uit deze inventarisatie  blijkt verder dat 4212 klokken met een gewicht van 1633 ton brons 

gespaard zijn gebleven en dat 4793 klokken met een gewicht van 1872 ton zijn afgevoerd 

naar Duitsland.  

 

“Voor het aan de eigenaren terugbezorgen der klokken (1946)….. onder leiding gebracht van 

de hoofden Rijksinspectie Kunstbescherming .. ir J.J. Vegter te Leeuwarden, ….,  Architect 

B.J. Boeyinga te Amsterdam.....”  etc. Vegter kennen we in Rhenen als architect van onder 

andere de brandweerkazerne (Rondeel) (1941, 1942). En Boeyinga is de restauratiearchitect 

van de toren na 1945.  

 

De Rhenense Paulusklok is de grootst bekende  “Tolhuis”klok (140 cm , 1660 kg). De klok 

van de Proosdij van Abcoude is net iets kleiner. De klok in Nieuwkoop is 102 cm en weegt 

696 kg.  Alle overige klokken (Culemborg, IJsselstein, Vreeswijk, Oost Graftdijk, St Pancras, 

en Dordrecht zijn tussen de 30 en 70 centimeter diameter.  

 

De klok van de Proosdij van Abcoude (137 cm, 1567 kg) heeft als randschrift – SANTE 

COSMAS ET DAMIANVS IS MIN NAEM . MIN GELUIT IS VOER GOD BEQUAM . 

DEN LEVENDEN ROEP ICK  . DEN DODEN OVERLUI ICK . IAN TOLHVIS VAN 

VTRECHT ME FECIT ANNO DOMINI 1537 -  . In dit randschrift een deelcitaat van het 

latijnse  “Vicos voco, Mortues plango, Fulgara frango”. In moderne vertaling : De levenden 

roep ik, de doden beween ik, de bliksem breek ik.  Een tekst die vaker door klokkengieters 

werd (en wordt) gebruikt om het doel van de klok weer te geven. De tekst  - DEN DODEN 

OVERLUI ICK – bevat een oude maar ook nog bestaande traditie: overluiden (een nederlands 
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werkwoord). Zowel het woord overluiden als de traditie staan op uitsterven.  

Daarom enige uitleg: Het is het laten klinken van één of meerdere klokken na een overlijden.  

Is er één klok aanwezig dan met deze enkele klok.  Zijn er bijvoorbeeld drie klokken,  dan bij 

een man eerst de laagste toon, dan een toon hoger  en dan nog een hoger.  Bij overlijden van 

een vrouw eerst de middelste toon en dan lager, en bij een kind eerst de hoogste en dan 

omlaag.  In Friesland is dit nog op enkele plaatsen traditie. Het overluiden gebeurt gebeurde  

de dag / dagen na het overlijden.  

Verwant daaraan wordt, ook in Rhenen,  bij een begrafenis vanuit de kerk gebeierd met de 

zwaarste klok als de kist de kerk verlaat.  
 
Tom Leker 
 
Verwijzingen:   
- “Klokkenvordering 1942-1943”  van H.J. Nieuwenhuizen. Uitgegeven door Waanders in 
1996  in opdracht van de Rijksdienst Monumentenzorg in twee banden, ruim 700 pagina.   
ISBN 90 72691 27 X. Wie wil studeren, melde zich.  
- vertaling randschrift: uit bijbelvertaling uit het Grieks door H.A.P.J Ogilvie 1968 en via 
Latijn>Engels>NL via google 
- overluiden onder andere uit cursus Ter Lering ende Vermaek 2001,  Rijk Willemse.  
 

 

Verslag Dank-je-wel avond op 24 oktober 2019 

 
De gastspreker op deze dank-je-wel avond was Jos de Weerd, mediëvist met specialisme  

religiegeschiedenis en wetenschappelijk medewerker aan de VU in Amsterdam. Volgens de  

aankondiging was het onderwerp waarover hij een lezing zou geven: Twijfel en Vernieuwing  

in de kerk in het midden van 

de 16e eeuw.  

 

Tussen 1450 en 1550 was er 

vooral spanning onder 

theologen over de uitleg van 

het heilig sacrament van 

brood en wijn en de 

incarnatie van Jezus.  

Daarnaast was men klaar met 

de functie van heiligen, de 

pelgrimstochten en de platte 

materiele verkoop van aflaten 

voor zonden.  

Het werd een zoektocht naar  

nieuwe religieuze vormen,  

waarbij het alleen maar zou moeten gaan om Christus. De spanning tussen spiritualiteit  

tegenover de materialiteit van de heiligenvereringen, die uiteindelijk resulteerde in de  

Reformatie. 

 

Jos de Weerd slaagde erin om dit zware thema op begrijpelijke wijze uit te leggen aan de  

hand van  vier stellingen met historische dossiers en afbeeldingen.  

Hij startte met het bekende schilderij over het Beleg van Rhenen uit 1499 door de hertog van  

Gelre. Hij eindigde met de conclusie dat het Hof van Gelre bijgedragen heeft aan de  

destijdse religieuze conflicten. Scheiding tussen kerk en staat was er toen nog niet. 
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Jos de Weerd heeft toegezegd om zelf een samenvatting te maken van zijn lezing. In het  

voorjaar zullen we zijn verslag toesturen naar onze vrijwilligers. 

 

Willy Hoorn 

 

Boekpresentatie over de Geschiedenis van het Doksaal in de Cunerakerk 

 
Op 15 november was de boekpresentatie van het lang verwachte boek over de geschiedenis  

van het doksaal tijdens een bijeenkomst, die georganiseerd was door de Stichting Vrienden  

van de Cunerakerk. Kunsthistoricus en mediëvist Anton van Run schreef een naslagwerk met  

vele foto’s. Uitgeverij Matrijs publiceerde het boek. 

 

In het boek onder meer informatie over de ontbrekende Bijbelse voorstellingen op de  

rechthoekige vlakken op het doksaal. Alle oorspronkelijke voorstellingen werden tijdens de  

Reformatie in de 16e eeuw weggeschraapt. Met nieuwe technieken zijn de restanten  

geanalyseerd. Anton van Run legde in zijn lezing de koppeling tussen oudtestamentische  

Bijbelverhalen op de rechthoekige vlakken en de oorspronkelijke nieuwtestamentische  

Bijbelverhalen op de vierkanten vlakken.  

N.B. Historisch gezien zijn de huidige oudtestamentische voorstellingen, die in de jaren 1950  

op de vierkanten vlakken zijn “gerenoveerd”, dus niet correct. 

 

De bijeenkomst werd geleid door Toine Maas en het boek werd aangeboden aan Hans  

Boerkamp, wethouder Cultureel Erfgoed in Rhenen. 

Het is een indrukwekkend naslagwerk, dat in de boekenkasten van onze (kerk)gidsen niet mag  

ontbreken. Het boek is te koop bij VVV StadsmuseumRhenen en Bruna, € 29,50. 
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Stadsquiz Rhenen 
 

Op vrijdagavond 1 november werd voor de eerste keer de Stadsquiz 

Rhenen gehouden. Een team van het Cuneragilde deed aan deze 

Stadsquiz mee. De stadsquiz werd georganiseerd door De Lionsclub De 

Grebbeleeuw en het Cultuurplatform Rhenen. 

 

Wat is een Stadsquiz? Dit fenomeen is overgenomen uit Noord-Brabant, waar elk zichzelf 

respecterend dorp een eigen dorpsquiz heeft. Een stadsquiz lijkt erg veel op een Pubquiz. Het 

belangrijkste verschil met de pubquiz is dat de opgaven in teamverband op een zelfgekozen 

locatie (voor het Cuneragildeteam de omgebouwde kelder in het huis van Tom Leker) worden 

uitgevoerd. Geadviseerd wordt om dat team te laten bestaan uit 10 tot 25 deelnemers. Dat lijkt 

heel veel, maar dat is ook nodig omdat de opdrachten heel divers zijn. Een team dat  bestaat 

uit een mix van jong en ouder is zeker aan te bevelen. Er zullen mensen op internet moeten 

gaan speuren, er zijn ‘doe’ opdrachten en er moeten mensen daadwerkelijk op pad om vragen 

te kunnen beantwoorden. We zitten dus niet samen in de kroeg en er zijn geen presentatoren, 

zoals bij een pubquiz: we moeten het zelf doen. Je mag alle denkbare hulpmiddelen 

inschakelen: er is geen limiet. 

Het Cuneragildeteam bestond uit de Tineke 

Jansen, Frank Ganzevles, Olga Krips, Jan 

Blaas, Bertil  Goosmann , Ronald  

Clemenkowff , Tineke Knoppert, Marcel 

Tiehuis, Theo Peek, Willy Hoorn en Ton 

Dijkstra (captain). Metha Leker hielp ook met 

zoeken op internet en er werd druk 

getelefoneerd met de hulplijnen.  

Een week voordat de Stadsquiz op  

1 november van start ging, kregen we al 

voorbereidende opdrachten. In vijftien 

winkels in het centrum van Rhenen waren 

rebussen verstopt, die opgelost moesten 

worden.  

 

Ook moest er een “selfie” gemaakt worden van het team met op de achtergrond de 

Cuneratoren. Op zaterdagmiddag 26 november kon je een aantal Cuneragilders mét gele sjaal 

door het centrum zien lopen om tenslotte op de Veerweg capriolen uithalen om een geslaagde 

selfie te maken. 
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Voor aanvang van de Stadsquiz Rhenen haalde ik als teamcaptain om zeven uur een 

vragenboek op in het Huis van de Gemeente en ging daarmee naar ons teamhonk.   

 

Om negen uur moest ik weer terug naar het Huis van de Gemeente om daar een geheime 

opdracht te vervullen en een verkeersquiz te maken. 

De opdrachten waren zeer gevarieerd en soms heel pittig. Er waren maar een paar opdrachten 

over Rhenen; de weg van Rhenen naar Rheden aan de hand foto’s van gebouwen; vragen voor 

de wat oudere jeugd (expeditie Robinson, van wie is die tatoeage?) ; een graptogram; 

vliegvelden herkennen aan de hand van landingsbanen; dierennamen afleiden van foto’s; 

welke voetbal werd gebruikt op welk EK of WK; wie is de tekenaar van een bepaalde cartoon, 

paardensprong, enz.  

Met Tom ben ik op de fiets nog de stad in geweest om vragen over gevelstenen te 

beantwoorden.  

Een bijzondere opdracht was een zo lang mogelijk koord  te punniken. Tineke Knoppert had  

75 cm gepunnikt, de winnaar 18 meter! (met behulp van een punnikmachine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor elf uur moesten de opdrachten bij de Koning 

van Denemarken ingeleverd worden en toen kwam 

het wachten  op de uitslag op vrijdag 22 november. 

Een van de doelstellingen van de Stadsquiz was 

het activeren van de bevolking, samenwerken, 

verbinden. Dat is zondermeer gelukt. Er deden 35 

teams mee, meer dan 450 deelnemers!  

 

De prijsuitreiking was bij Bollee. Het was er erg 

gezellig. We kregen antwoorden en instinkers te 

horen en leuke foto’s te zien. Winnaar werd OG 

notenkraker, tweede Fam. Gerritsen. Het 

Cuneragildeteam eindigde in de middenmoot op 

een nette 20ste  plaats. We lieten bevriende teams 

van het Stadsmuseum en de HVOR ver achter ons.  

 

Volgend jaar wil het Cuneragilde weer meedoen, 

maar op verzoek van Bertil gaan we eerst op 

trainingskamp op de Bahama’s! 

 

Ton Dijkstra 
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Ronald Clemenkowff maakte deze luchtfoto met een drone. 

 

 

 


