
1 

 

 

Gilde Nieuws, editie mei 2020 
 

 

Van de voorzitter 
 

Van vitale vrijwilligers zijn velen van ons, ineens, gedegradeerd tot kwetsbare ouderen. Bij 

mij roept dat weerstand op – “over dat etiket beslis ik zelf wel”. Het blijft angstaanjagend dat 

het merendeel van de slachtoffers van deze griep valt onder de 70 plussers.  Anderzijds volgt 

het percentage overlijdens de normale verdeling.  Er overlijden altijd al meer 70 plus dan  

70 min. Er overleden de afgelopen 2 maanden echter wel meer mensen dan in andere jaren en 

dat zijn er dus als altijd meer 70 plussers.  

Als we niet getroffen worden door een tweede piek zijn we snel weer in normale cijfers terug. 

Alleen blijft wel gedragsaanpassing noodzakelijk. Zowel van uzelf als van anderen.   

 

Het ziet ernaar uit dat culturele instellingen (zoals het Stadsmuseum) vanaf 2 juni weer open 

kunnen  gaan. Openstelling van de Cunerakerk voor inloopbezoek zou dan mogelijk kunnen 

worden.  Voor het Cuneragilde begint het openingsseizoen standaard een maand later 

(schoolvakantie) en er moet dan ook wel enig bezoek te verwachten zijn.  Erbij hoort ook nog 

een toestemmingstraject;   door  de gemeente op basis van de noodverordening, de gemeente 

als toreneigenaar en de Protestantse Gemeente Rhenen als eigenaar van de kerk. En daarbij 

hoort ook nog,  als belangrijkste, dat we voldoende vrijwilligers kunnen motiveren om ons 

cultureel erfgoed aan anderen te laten zien.  

 

Alle groepsrondleidingen staan voorlopig nog stil. Ook daarvoor zijn allerlei toestemmingen 

en overleggen noodzakelijk, en dat maakt het niet makkelijk.  

Eind mei, begin juni sturen we alle vrijwilligers per mail een update over de stand van zaken 

op dat ogenblik. Wat mij betreft,  voor dit moment, voldoende over het Covid-19.  

 

In deze nieuwsbrief een aantal artikelen over de recente periode, deels ter compensatie van de 

gemiste voorjaarsvergadering en annex aan allerlei afgezegde activiteiten rond  “75 jaar 

vrijheid”.  

 

Echter ook nog wat varia over onderwerpen die wat verder, in tijd,  van ons weg liggen maar 

onder “normale” omstandigheden gewoon ook u aandacht zouden trekken.  

 

Veel leesplezier. En als altijd alle sterkte gewenst. Voor mij blijft u in de eerste plaats een 

“vitale vrijwilliger”.  

 

Tom Leker 
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Beiaardconcerten in augustus 

 
De bespelingen van de beiaard in de Cuneratoren zijn een belangrijke activiteit van het 

Cuneragilde geworden. In 2017 heeft het Cuneragilde deze muzikale taak en de financiële 

verplichtingen overgenomen van de voormalige Stichting Beiaard Cuneratoren Rhenen. Sinds 

de lock down zijn muzikale evenementen en concerten verboden vanwege de verplichte  

1,5 meter onderlinge afstand. Dat geldt gelukkig niet voor de beiaarden, muziek op grote 

hoogte en op veilige afstand te beluisteren. Tijdens de Lijdenstijd voor Pasen heeft de beiaard 

de functie van concertzalen overgenomen en hebben de twee beiaardiers van het Cuneragilde  

passiemuziek gespeeld vanaf de Cuneratoren. 

 

Mede dank zij de financiële steun van donateurs van de beiaard worden er in augustus  

5 beiaardconcerten gegeven op zaterdagmiddag van 16:00 – 17:00 uur. 

- Zaterdag 1 augustus speelt  Mathieu Polak (o.a docent beiaardschool Amersfoort)  

- Zaterdag 8 augustus een duo bespeling door Georg Wagner & Ariane Toffel. Zij zijn 

een echtpaar en woonachtig in Duitsland. 

- Zaterdag 15 augustus speelt Anne Kroeze.  

- Zaterdag 22 augustus speelt Twan Bearda    

- Zaterdag 29 augustus  speelt Klaas de Haan, de vaste beiaardier van het Cuneragilde. 

 

Vorige jaar is de traditie van de Luistertuin achter 

Koningsplein 8 weer opgepakt. Onder het genot 

van een glas wijn en hapje was dat samen luisteren 

en het concert volgen met een programmaboekje in 

de hand een succes formule. Het is de vraag of dit 

jaar in de luistertuin voldoende onderlinge afstand 

genomen kan worden. Mogelijk kan het samen 

luisteren dit jaar gespreid worden over het naast de 

luistertuin gelegen groene parkje langs de 

Doelenwal.   

 

 

 
Het Cuneragilde en de viering van 

75 Jaar Vrijheid 
 

Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf september 2019 de 

viering van 75 Jaar Vrijheid van start ging. Vanaf het eerste begin is het Cuneragilde door de 

Projectgroep 75 Jaar Vrijheid van de gemeente Rhenen bij de organisatie betrokken. Wat kon 

het Cuneragilde voor de festiviteiten in Rhenen betekenen? Rondleidingen op het Ereveld? 

Beiaardbespelingen? Deelname aan het scholenproject? Het luiden van de 

bevrijdingsklokken? Lichtjes op het Ereveld? 

Voor alle activiteiten werden de voorbereidingen gestart. Er kwam zelfs een 

programmaboekje uit, maar helaas stak het uitbreken van de coronacrisis een spaak in het 

wiel. 

Wat heeft het Cuneragilde ondanks de ‘lock down’ toch nog kunnen doen? 
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Rondleidingen op het Ereveld 

Het Cuneragilde zou alle groepen 7 en 8 van de 

basisscholen in de gemeente Rhenen een gratis 

rondleiding op het Ereveld en de Grebbeberg geven. Het 

ging om zo’n 500 leerlingen. Daar kwamen later er nog 50 

kinderen van de Cuneraschool bij. Groep 6 wilde ook 

graag een rondleiding volgen. Het was een hele klus om 

een schema te maken waarin alle groepen met een gids 

een plek hadden en die de betrokken scholen ook 

uitkwam. Vol goede moed zijn de rondleidingen begin 

maart van start gegaan. We hebben totaal 133 kinderen 

een rondleiding kunnen geven, totdat het coronavirus 

toesloeg. Einde rondleidingen. 

 

 

 

 

Jury van de werkstukken, die de scholen over VRIJHEID gemaakt hebben. 

De scholen zijn erg enthousiast aan de slag gegaan, maar van een jurering van alle 

werkstukken is er helaas niet van gekomen. Het Cuneragilde maakte deel uit van de jury. 

 

 

 

Op 24 april werd met een concert herdacht dat 

75 jaar geleden op 24 april 1945 de Cuneratoren 

door Franse piloten in Engelse vliegtuigen 

(Spitfires) de Cuneratoren aanvielen en vooral 

de spits vernietigden. Het Canadese leger dacht 

dat er in Cuneratoren een Duitse waarnemer zat 

die het artillerievuur op het front bij Lienden 

leidde. 

 

 

 

 

 

 

Op 27 april (Koningsdag) speelde Klaas de Haan  

een speciaal ‘verjaardagsconcert’ voor de Koning. 

Normaal gesproken is er op Koningsdag veel te 

veel herrie in de stad en wordt er niet op de 

beiaard gespeeld, maar nu was het klokkenspel in 

een uitgestorven stad heel goed te horen. Extra 

feestelijk was het dat op bankjes, op de stadsmuren 

en op creatieve luisterplekjes rondom de 

Cunerakerk mensen waren gekomen om het 

concert te beluisteren. 
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Op 3 mei werd in het kader van de landelijke 

beiaardestafette een speciaal bevrijdingsconcert 

gegeven. De estafette is begonnen in Maastricht op 

21 sept 1944 en eindigde op 5 mei 1945  in 

Wageningen. In april/mei 1945 was de bevolking 

van Rhenen geëvacueerd en de stad uitgestorven. 

In de eerste week van mei startte echter Operatie 

Faust: de voedselvoorziening van het westen van 

Nederland, waar een hongersnood heerste. In 

overleg met de heer Henk Deys en na het 

raadplegen van andere bronnen is besloten 3 mei 

aan te wijzen als de ‘bevrijdingsdag’ van Rhenen. 

Op die dag reden de geallieerde vrachtwagens, 

bestuurd door chauffeurs van Van Gend en Loos 

uit Utrecht voor de eerste keer door Rhenen.      
  
 

 

 

 

Nadat het concert was afgelopen luidden 

van 14.10 tot 14.20 uur de grote 

kerkklokken van de Nederlands 

Hervormde kerk in Achterberg en Elst, 

de Gedachteniskerk en natuurlijk de 

Cuneratoren. Rhenen is bevrijd!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 4 mei was het Cuneragilde wederom actief. In heel 

Nederland waren alle dodenherdenkingen ‘uitgekleed’ tot 

een zeer sobere aangelegenheid. Landelijk was echter het 

verzoek gedaan om de taptoe om acht uur te blazen. De 

muziekvereniging OBK deed daarom bij het Cuneragilde 

het verzoek of het mogelijk was om twee trompettisten de 

taptoe vanaf de Cuneratoren te laten blazen. Dat vonden 

we een goed idee en Tom en Ton gingen met de 

trompettisten tegen acht uur de toren in. Het was 

kraakhelder en de wind viel mee. Twee minuten voor 

acht schalde de taptoe over Rhenen. Na de twee minuten 

stilte lied Tom de zware luidklokken als teken van rouw 

klinken.  

 

 

Veel geplande activiteiten van de Viering 75 jaar Vrijheid gaan dit jaar definitief niet meer 

door. Er is een lichtpuntje. De Regiments Fanfare Grenadiers en Jagers van de Koninklijke 

Landmacht zal voor de schooljeugd op 20 oktober toch nog twee concerten geven. 



5 

 

De coronacrisis is nog lang niet voorbij en voor het Cuneragilde zal het een stil jaar worden, 

maar gelukkig laat de beiaard namens het Cuneragilde luid van zich horen. 

 

Ton Dijkstra 

 

Beiaardbespelingen 
         

In deze tijd van coronacrisis heeft de beiaard heeft de eer van het Cuneragilde hoog gehouden. 

Muziek op grote hoogte en op veilige afstand van elkaar te beluisteren. Er zijn drie speciale 

beiaardconcerten gegeven en de luidklokken lieten twee keer speciaal hun zware klanken 

horen. Klaas de Haan en Siem Gerritsen bespeelden afwisselend de beiaard in de 

Cuneratoren.. 
 

 

     Klaas de Haan                                                                    Siem Gerritsen 

 

 

Gedenkteken van de neergestorte Lancaster 

 
Op het landgoed Prattenburg is in de bosrand van de akker  

tegenover de vroegere jeugdherberg  Eikelkamp een nieuw 

gedenkteken geplaatst. Het gedenkteken is mede mogelijk 

gemaakt door een financiële bijdrage van het Cuneragilde.  

Het onderstaande artikel is geschreven door Goof van Lienden, 

de belangrijkste onderzoeker van deze crash. Goof is lid van  de 

werkgroep Elst & Remmerden van de HVOR. 

 

Het gedenkteken ligt langs de wandelroute van het Trekvogel 

pad. Als u  vanuit Elst  een korte wandeling wilt maken op het 

landgoed Prattenburg begin dan bij de ingang van het 

voormalig MOB-complex. U komt dan halverwege de bosweg 

tussen twee akkers een soort rotonde van bomen tegen. Hier 

staat het gedenkteken. Er is een bankje om uit te rusten.  

 

Aan het eind van de middag op 21 december 1942 vertrokken vanaf zeven vliegvelden in 

Engeland 137 bommenwerpers voor een aanval op München. De route ging over het noorden 

van Frankrijk en langs het Bodenmeer. Op de heenweg werden in Frankrijk drie 

bommenwerpers neergeschoten. Op de terugweg werd het nog erger. Zoals een van de 

bemanningen in het logboek schreef: “Hot route home”.  Maar liefst negen bommenwerpers 
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werden neergeschoten, twee in Duitsland, vier in Frankrijk, twee in België en een in 

Nederland. De geplande route voor de terugvlucht was over het zuiden van België. Deze 

routes werden zorgvuldig gepland door de Royal Air Force om zoveel mogelijk 

luchtdoelgeschut van de vijand te vermijden. Maar de bommenwerpers werden ook 

aangevallen door Duitse nachtjagers. Om aan het vuur van die nachtjagers te ontsnappen 

werden door de bommenwerpers scherpe bochten gemaakt. De route was dan niet belangrijk 

meer, het was een kwestie van overleven.  

 

Zo kwam Lancaster W4191 waarschijnlijk boven Nederland terecht, werd hier aangevallen 

door een Messerschmitt 110 afkomstig van vliegveld Venlo en stortte neer in het veld 

tegenover de voormalige jeugdherberg “Eikelkamp”. Daarbij zijn alle zeven bemanningsleden 

omgekomen. De  piloot van de Messerschmitt was Hauptmann Reinhold Knacke, navigator 

Kurt Bundrock. Deze Kurt Bundrock heeft in de oorlog een dagboek bijgehouden. In dit 

dagboek is een kort verslag van de aanval op deze bommenwerper te vinden. Deze 

Messerschmitt was, als experiment,  bewapend met een 3 cm kanon. Een van de granaten 

explodeerde in het staartgedeelte van de Lancaster. Volgens het dagboek braken stukken van 

de staart af en stortte het toestel neer op een “rechthoekig barakkenkamp”. Later hoorde de 

navigator dat het barakken van de Nederlandse Arbeidsdienst waren, in Elst beter bekend als 

de “Eikelkamp”.  Het verhaal van de navigator is hier niet helemaal juist. Het toestel viel in 

het veld tegenover de “Eikelkamp”. Enkele delen vielen wel op een barak. Elstenaren die zich 

de crash nog herinneren hebben het over een wiel dat op een barak viel. Waarschijnlijk het 

staartwiel van de bommenwerper. In het brandweerrapport van 22 december 1942, gericht aan 

de burgemeester van Rhenen, wordt ook gesproken over brand in een barak. Citaat uit dit 

rapport: “Ter plaatse gekomen sloegen de vlammen hoog op, doch spoedig daarna was alles 

ineens uit, terwijl een barak van het arbeidskamp spoedig was geblust door eigen personeel.” 

 

De zeven omgekomen bemanningsleden werden door de Duitsers begraven op de 

begraafplaats “Rusthof” in Leusden: 

James Roy Walker  Piloot   20 jr. 

Douglas Robert Bannerman 2e Piloot  30 jr. 

Harold Bate   Navigator  34 jr. 

Gordon Joseph Bentley Radiotelegrafist 21 jr.  

Peter Clinch Hind  Bommenrichter 23 jr.  

Cecil Albert Davey  Boordschutter  19 jr.  

George James Dean  Boordschutter  20 jr. 

 

Begin mei is op initiatief van de Werkgroep Elst & Remmerden van de HVOR een 

gedenkteken met informatiepaneel geplaatst bij het veld waar Lancaster W4191 neerstortte. 

De onthulling was gepland voor 4 mei waarbij familie van de gesneuvelde vliegers aanwezig 

zou zijn. Door de corona crisis kon dat echter niet doorgaan. We hopen dit op een later tijdstip 

alsnog te doen. 

 

 Ton Dijkstra 
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Capitulatie 14 mei 1940, afgebeeld in het Capitulatiemuseum in de 

Museumschool Johannes Post in Ridderkerk-Rijsoord 
 

 

Iedereen kent de capitulatie van Duitsland en de 

onderhandelingen in hotel De Wereld in 

Wageningen op 5 mei 1945.  

De capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 is 

veel minder bekend. Dat is niet iets om te vieren, 

maar wel belangrijk onderdeel van de geschiedenis 

van WO II. 

 

Twee geleden bezocht ik het Capitulatiemuseum in 

Ridderkerk-Rijsoord. Het was een toevallig bezoek 

tijdens een reünie van de 44e  afd. Veldartillerie 

van mijn echtgenoot, In principe is zo’n reünie een 

jaarlijks dagje uit met diner etc. dat georganiseerd 

wordt door een van de oudgediende militairen.  In 

2018 was dit een bezoek aan de Museumschool in 

Rijsoord.  

 

 

 

 

 

In het klaslokaal waar de capitulatieonderhandelingen plaatsgevonden hebben, is een 

nagebootste poppenopstelling van de Nederlandse en Duitse delegaties. Tot mijn verrassing 

hing aan de wand onder meer de bekende schoolplaat van de verdediging van het viaduct 

tijdens de Slag om de Grebbeberg. Ik heb een aantal foto’s gemaakt. 

 

 

Het Capitulatiemuseum of de Museumschool is een particulier museum in de voormalige 

Johannes Postschool, een Christelijke school met de Bijbel, tijdens en na WO II.   

In dit schoolgebouw, onder de rook van Rotterdam met nog brandende Coolsingel, werd op 

14 mei 1940 de capitulatie getekend door generaal Henri Winkelman, opperbevelhebber van 

de Nederlandse Strijdkrachten en de Duitse generaal Georg von Küchler.  

 

De museum is het initiatief van Ad Los (tussen 70 en 75 jaar). Hij doet de rondleidingen ook 
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zelf. In de jaren 90 kocht hij dit schoolgebouw van de gemeente Ridderkerk. Ad Los maakte 

van het gebouw een educatief centrum, waarin hij ook zijn andere hobby’s, ruimtevaart en 

sterrenkunde, ten toon stelt.   https://www.museumschool.nl/exposities/ 

Er is een planetarium en een tijdmachine met onder meer een tijdreis in een Lancaster 

https://www.museumschool.nl/tijdmachine/ 

 

Museumschool bezoeken? 

Het museum in Ridderkerk-Rijsoord is beperkt open en op afspraak. Groepen kunnen hier ook 

een lunch bestellen en een bootreis maken. Zie https://www.museumschool.nl 

 

Willy Hoorn 

 

 

Genealogie, berijmde passie en translatie van Sinte KUNERA, 1480 
 

 

In 1922 is Emond Emonds gepromoveerd op 

handschriften en incunabelen van de legende. 

Het komt er op neer dat er een beperkt aantal 

bronnen zijn maar dat er daaruit twee 

uitspringen. Een Latijnse tekst en een nauw 

verwant handschrift uit 1480 dat nog steeds 

beschikbaar is in de bibliotheek in Gent.  

Van dit handschrift heeft de promovendus een 

transcriptie in zijn proefschrift opgenomen. 

Het bijbehorende handschrift is tegenwoordig 

via internet gewoon te downloaden.  

 

NB. De houtsnede uit de berijmde tekst van 

1480 is tevens de voorpagina van 

bovengenoemd promotie onderzoek in 1922 

 

Voor liefhebbers is er voldoende te bestuderen. Enkele kleinigheden naar aanleiding hiervan:   

 

Volgens de genealogie was Kunera afkomstig van de Orkney eilanden én was ze een prinses 

uit York.  Het symbool van York is de volledig witte Yorkshire roos. Het huis Lancaster had 

als symbool een volledig rode Lancaster roos. Pas in de middeleeuwen na de rozenoorlog 

ontstond de rood-witte Tudor roos uit beide voorgangers.  

In plaats van de Tudorroos, zoals die nu in het plafond van de torenhal is opgenomen, hoort 

daar dus eigenlijk de volledig witte Yorkshire roos te hangen.  

 

https://www.museumschool.nl/exposities/
https://www.museumschool.nl/tijdmachine/
https://www.museumschool.nl/
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De Kunera handschriften geven geen uitsluitsel over 11  of 11.000 medereizigers van Cunera.  

In het handschrift staat XI m. De regels van het weergeven van romeinse getallen zouden een 

hoofdletter M en een punt ertussen noodzakelijk maken =   XI.M. Maar die regels zijn door 

de jaren heen helemaal niet als vaststaand aan te merken.  

In een versie van de verwante 

Ursula legende vond ik wel een 

sympathieke verklaring: Tien 

reisgezellen van Ursula, samen 

dus elf,  waarvan Cunera er een 

was, allen worden met name 

genoemd, allemaal voorzien 

van veel (wel duizend) 

bedienden/medereizigers.  

 

Voor liefhebbers is zowel de promotie uit 1922 als PDF file beschikbaar, evenals de 725 

regels van het handschrift met daarnaast de transcriptie.  Stuur een mail naar tom@leker.nl  

als je een of beide PDF files wilt ontvangen   Uitsluitend voor vrijwilligers van het Gilde. 

 

Tom Leker 

 

 

Slechtvalk op de Cuneratoren 
 

Er zit al langere tijd een slechtvalk op de toren. De 

duiven hebben het er moeilijk mee. Er zijn geen 

zwermen duiven of kraaien die rond de toren vliegen. 

Zo nu en dan laat hij zich fotograferen.   

De slechtvalk heet in het latijn “falco pelegrinus”. In 

sommige landen wordt hij dus ook pelgrimsvalk 

genoemd. Misschien vanwege zijn grijze kleed - zo 

grijs als een pelgrimsmantel.  

Het is een vliegkunstenaar, extreem wendbaar en heel 

erg snel. Hij pakt zijn prooi vaak gewoon uit de lucht. 

Vervaarlijk grote, gele poten met grote en scherpe 

nagels.  

Vlak voor de Pasen was er damesbezoek. Het wijfje is 

ruim groter als het mannetje. Er werd op de bovenste 

omloop luid ge-”kekt”.  Met Pasen zijn ze vertrokken.  

De nestomstandigheden op de Cuneratoren lijken niet 

echt gunstig. Kaal op de bovenste omloop en zonder 

een dakje erboven. En ook, voor een nogal forse 

vogel weinig ruimte om van vloer naar balustrade te 

vliegen.  

Wellicht zijn ze doorgevlogen naar de nieuwe RABO toren in Utrecht, waar een uitstekende 

nestgelegenheid voor deze prachtige jagers gebouwd is.  

 

De slechtvalk is een 'rode lijst' soort. Verdient bescherming, mag niet gestoord worden, etc.  

Inmiddels durven de duiven alweer rond de toren te vliegen.  

 

 


