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Gilde Nieuws, editie september 2020 

 
Van de voorzitter 
 

Veel van ons handelen is bepaald door de aanwezigheid van het corona virus. We schrijven 

onze agenda “in potlood”, “als de situatie niet anders wordt en we beiden nog gezond zijn,  

dán kunnen we wellicht …”. 

Dat schrijven met potlood en het gebruik van een gummetje heb ik lang gedaan en het was 

ook een van de tradities in mijn beroep. Je maakt veel schetsjes, gumt zo nu en dan wat uit of 

begint opnieuw.   

Met het gebruik van de computer is schrijven in potlood lastig geworden. Een afspraak in de 

agenda is er juist wél of juist niet. Een voorgenomen afspraak, “in potlood”, is niet zichtbaar 

te maken.  

En misschien is dat een teken van deze tijd – we willen het allemaal wel “zeker weten”. Liefst 

in drukletters, onherroepelijk en wel meteen. Het omgaan met onzekerheden zijn velen van 

ons verleerd. Een ontspannen “pluk de dag” kunnen we niet meer.  

 

Ik heb twee potloodafspraken voor jullie:   

 

-  de herfstvakantie proberen we de Cunerakerk voor bezoek te openen (21 t/m 24 oktober). 

De activiteitencommissie zal gastvrouwen en gastheren hiervoor benaderen.  

- op donderdagavond 5 november een aan de situatie aangepaste “dankjewel avond” in de 

Gedachteniskerk. Daar blikken we terug op dit gedenkwaardige jaar in ons bestaan. Details 

volgen later. 

 

Met de beperkingen die er waren hebben we ook een beetje geëxperimenteerd: bij een 

torenbeklimming met een gezin met kinderen bleek de afstand van 1,5 meter niet te 

handhaven (doen we dus niet !) , maar een basisschoolklas die op dit moment onderling geen 

1,5 meter eis hebben, was wel rond te leiden op het Ereveld. 

Gelijktijdig realiseren we ons ook dat een aantal gidsen en gastvrouwen en – heren op dit 

moment niet wil of kan rondleiden.  Weet dat  er  in ons Gilde altijd respect is voor ieders 

individuele keuze.  

Zijn er landelijk of regionaal ingrijpende wijzigingen in onze bewegingsmogelijkheden en 

heeft dat invloed op komende rondleidingen en andere afspraken dan sturen we een Gilde 

|Nieuwsbrief.  

 

In dit nummer twee artikelen over de lichamelijke onzekerheden die bij ziekte horen.  Te 

lezen in het artikel over de kras-sporen bij de ingang van de kerk en het gebruik om Blasius 

aan te roepen tegen keelklachten. 

De artikelen over ringwalburgten en over de Vikingen in de lage landen tonen sporen over 

dreiging en verdediging die we hier in de directe omgeving ook zo goed kennen. Het artikel 

over het bezoek aan het museum over de Slag om de Schelde roept ook al echo's op uit de 

geschiedenis in Rhenen.  
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In Rhenen is veel te zien en over Rhenen valt veel te vertellen.  

Ik zie of hoor weer graag van jullie.  

 

 

Opmerkelijke sporen 
 

In het laatste nummer van ‘Groninger Kerken’ is een artikel opgenomen met de íntrigerende 

kop ‘Steenpoeder, slakken en spijkers. Groninger kerken en hun omgeving als geneesmiddel’. 

Martin Hillenga belicht hierin ook de sporen die we op oude kerk- en torenmuren kunnen 

waarnemen: kras- en slijpsporen.  

 

Vaak lopen mensen  achteloos voorbij aan deze door mensenhand aangebrachte 

beschadigingen. Soms zijn het eenvoudige verticale of horizontale gleuven. Ook ronde 

vormen en kromme gleuven komen voor. In baksteen en zandsteen. Buiten en binnen.  

 

Waarom zijn deze beschadigingen aangebracht? Wat is de betekenis ervan? In oude verhalen 

worden deze sporen wel eens  ‘duivelskrassen’ genoemd. De duivel zou zich verzet hebben 

tegen de bouw van de kerk. Soms wordt de verklaring gezocht in het slijpen van messen, 

beitels of spaden. Of in het aanscherpen van zwaarden die hierdoor een extra kracht zouden 

verkrijgen. In de ronde vormen zouden dolende zielen of een ziekte huizen. De meeste 

verklaringen zijn inmiddels weerlegd. Tegenwoordig wordt vrijwel algemeen aangenomen dat 

de gleuven ontstaan zijn bij het winnen van steenpoeder om dat te gebruiken als medicament. 

Absoluut zeker is deze verklaring niet maar het is wel een serieuze overweging.  

Kerken en kerkhoven hebben een bijzondere status. Sommige huismiddeltjes die van oudsher 

bestonden tegen ziekten, kennen een extra waarde toe aan ingrediënten afkomstig uit deze 

omgeving. Gregorius van Tours schreef in de zesde eeuw al over de tombe van Sint Martinus. 

Tijdens een epidemie werden velen in de stad genezen door het steenstof dat van deze tombe 

werd afgeschraapt. Andere bronnen schrijven over pelgrims die stukjes steen afbraken en 
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steenstof meenamen. En dit gebeurt op sommige plaatsen nog steeds. Zoals in Houthem (L). 

Een schepje gewijd zand van het graf van Sint Gerlach wordt door gelovigen gebruikt voor de 

genezing van ziek vee. 

Steenpoeder werd inwendig gebruikt of in zakjes gedragen als afweermiddel tegen allerlei 

ziekten en kwalen. Het middel is niet erger dan de kwaal. Het stof van  baksteen en zandsteen 

bevat siliciumdioxide. Dat wordt nog steeds toegepast in levensmiddelen en geneesmiddelen. 

 

Ook aan de muren van de Cuneratoren zijn slijpsporen zichtbaar. Het is heel wel denkbaar dat 

pelgrims die naar Rhenen kwamen voor de verering van Cunera steenpoeder of kleine stukjes 

steen hebben meegenomen. Door de aanraking van de wurgdoek hoopte men kracht te 

ontvangen voor genezing. En daarbij zou het slijpstof ook kunnen helpen. 

 

Ans Pilkes – van Delft 

 

 

Blasius en Kunera 
 

Blasius van Sebaste genas mens en dier, met name van keelklachten. Naamdag is 3 februari. 

Nog vrij recent en misschien nog wel, ging men op die dag naar de kerk om ritueel bevrijd te 

worden van “ ... keelziekten en alle andere kwaad...”. De priester houdt twee al of niet 

brandende kaarsen gekruist voor de keel. 

 

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, staf, tabberd) met 

kruis, met twee gekruiste kaarsen of een gedraaide waskaars. 

Dat laatste is een herinnering aan het gebruik van 

bescherming afsmeken tegen keelziekten. 

Blasius is omstreeks 316 onthoofd door de Romeinen. Bij 

Kunera  is  het jaartal 337 belangrijk. Dat is dus 21 jaar na de 

onthoofding van Blasius. Zij wordt niet onthoofd, maar wel 

gewurgd. In beide legendes spelen kaarsen een belangrijke 

rol.  Bij Blasius ook de onderliggende jaloezie als motief : hij 

kon goed met wilde dieren omgaan – dus “dan zal het wel een 

Christen zijn”.  

En in afbeeldingsvorm zijn de gekruiste kaarsen van Blasius 

erg verwant met de gekruiste wurgdoek van Cunera in onder 

andere het bedevaart insigne.  Het hoogtepunt van de verering 

van Blasius is in de 10e tot 13e eeuw. De Cuneraverering is 
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daaropvolgend en heeft t in Rhenen een hoogtepunt in de 14 en 15e eeuw.  

Mijn conclusie  - de Cuneralegende  is geïnspireerd door de Blasiuslegende.   Met alle 

voorbehouden want mijn conclusie is gebaseerd op associatief denken en niet op degelijk 

bronnenonderzoek.   

Lees het verhaal van St Blasius van Sebaste eens na op: www.heiligen.net/patronaten.php 

De foto is van een gipsen kerk beeld in Thorn. 

Tom Leker 

 

Hreni, Renim, Rene en toch weer RHENEN 
 

In 855 heette het dorp  in een oud document  Hreni.  Die H is waarschijnlijk nooit 

uitgesproken en lijkt afkomstig uit een romeins gebruik om namen in het Grieks waarbij een 

komma achtig teken voor de R gebruikt werd – een spiritus asper – te vertalen met een -hr > 

rh-  combinatie.  Zo ook in latijnse naam voor de rivier Rhenus als naam van de Rijn. In het 

Duits nog steeds Rhein.  

 

In Germaanse gebieden (hier dus) werd de h in eerste instantie vaak voor de R gezet (Hreni), 

later liet men hem gewoon ook weg.  In 944 was het Renim, in 1160 Renen. Later pas, 

waarschijnlijk om een geleerde indruk te maken,  kwam de h weer terug.  Rhenen dus.  

 

 

Zeeland 
 

In oktober 2019 is het nieuwe onderkomen van het 'Bevrijdingsmuseum Zeeland'  in 

Nieuwdorp op Walcheren geopend.  

Rode draad in het museum is de 'Slag om de Schelde' om de toegang van de haven van 

Antwerpen te krijgen. De haven van Antwerpen was voor de geallieerden noodzakelijk om de 

bevoorrading van de troepen te kunnen faciliteren.  

Op 30 oktober 1944 werd Nieuwdorp bevrijd.  

Het museum is gebaseerd op een extreem grote verzameling objecten die in eerste instantie in 

privé bezit verzameld zijn.  Je mag het wat mij betreft ook een uit de hand gelopen hobby 

noemen.  

 

Resultaat nu is een modern, ruim en goed uitgerust museum 

op 4 ha terrein,  met 4500 m2 overdekte tentoonstelling 

ruimte waarin 40.000 objecten  thematisch staan opgesteld – 

van suikerzakjes tot complete geschutskoepels.  

 

Natuurlijk zijn er ook een aantal panelen over het begin van 

WO2 met uitgebreid aandacht voor de slag om de 

Grebbeberg.  

 

Beslist het bezoeken waard ! 

 

www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl    -   museumjaarkaart geldig 

zondag en maandag gesloten, in de winter ook dinsdag dicht 

 

Tom Leker 
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Een bezoek aan de ringwalburcht Oost-Souburg op Walcheren 

 

juli 2020 / Tom Leker 

 

Net ten oosten van Vlissingen aan de Schelde, ligt Oost- Souburg. Midden in het dorp een 

open ringvormige vlakte met een dijkje van een meter of drie hoog eromheen. Met wat 

bordjes met tekst en plaatjes erbij.  

 

De erbij genoemde tekst is:   

“U staat in de poort van de Karolingische burg van Oost-Souburg. Tussen 875 en 900 (de 

“Karolingische tijd”) hebben de bewoners van Walcheren dit terrein ingericht als versterking 

tegen de Vikingen. Zij legden op een hoge, droge plaats op het eiland een cirkelvormige wal 

aan, met een gracht eromheen. Tussen 900 en 975 hebben er mensen binnen de wal gewoond. 

Daarna is het terrein van deze “walburcht” altijd onbewoond gebleven. De plattegrond van 

Oost- Souburg wordt er nog steeds door bepaald.  

Tussen 1969  en 1983 heeft de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen 

op het terrein uitgevoerd. Op grond daarvan heeft de gemeente  Vlissingen in 1994 de wal, de 

paden en de poort van de oude versterking gereconstrueerd.” … etc 

 

Prachtig  dat de plaatsnamen allemaal nog een verwijzing naar deze “burgen” bevatten: 

Domburg, Middelburg, Burgh Haamstede, Oostburg en Oost- Souburg.  

In het recente  boek “Wij Vikingen” staan wat recenter bespiegelingen over dergelijke 

versterkingen. ... Op de volgende pagina een enkele pagina.  

Ga je zoeken op internet dan kom je bijvoorbeeld deze site tegen:   

https://wikingen.jouwweb.nl/meer-over-de-wikingtijd/versterkingen-uit-de-wikingentijd 

 

Vraag blijft of dit gekoppeld kan worden aan onze eigen walburg op de Heimenberg.    Over 
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nut en doel van onze D vormige walburg is nog steeds veel onduidelijkheid.   Zou 'onze' 

walburg ooit een naam hebben gehad ?  Een enkele suggestie:  Heimo burg.  Andere kunt u 

zelf bedenken. 

Nader onderzoek gewenst ! Waarschijnlijk zullen we het niet meer te weten komen. Maar 

altijd leuk om erover na te denken. 

 

 

Wij Vikingen  (tentoonstelling Leeuwarden  en boek  2020 ) 

 
Overdruk voor vrijwilligers Cuneragilde juli 2020  

afbeelding uit boek: De ringwalburcht Zutphen, circa 900. Reconstructie Ulco Glimmerveen 
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Carillon 
 

In de oude toren zingt het carillon, 

Van alle dagen regen, van alle dagen zon, 

Van addertjes in het gras, 

Van bloempjes in de weide. 

Zoals het altijd was 

En blijven zal door alle tijden. 

 

In de oude toren zingt het carillon. 

Soms moet ik even zoeken hoe het wijsje ook weer begon, 

Van pijn die nooit genas, 

Van komen en van scheiden. 

Zoals het altijd was 

En blijven zal door alle tijden. 

 

In de oude toren zingt het carillon. 

Ik wou dat ik zijn liedje altijd verder zingen kon, 

Van goud dat werd tot as, 

Van God die alles leidde. 

Zoals het altijd was 

En blijven zal door alle tijden. 

 

JULES DE CORTE 
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Foto-impressie van onze beiaardconcerten in augustus 

 

Mathieu Daniel Polak - 1 augustus                        Ariane Toffel en Georg Wagner – 8 augustus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Kroeze – 15 augustus                                             Twan Bearda – 22 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas de Haan – 29 augustus                                        Luistertuin Stadsmuseum Rhenen 


