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Gilde Nieuws, editie maart 2021 
 

 

Van de voorzitter 
 

In dit nummer van het Gildenieuws naast enkele inhoudelijke stukken ook als bijlage de 

jaarlijkse formaliteiten van de Stichting. Gebruikelijk is om deze te presenteren op een 

voorjaarsvergadering, maar die gaat zoals u ongetwijfeld begrijpt niet in fysieke vorm door.  

Bij dit Gilde nieuws dus het jaarverslag van de secretaris, het financieel overzicht en het 

jaarverslag van de beiaard dat we maken voor de donateurs – zowel particulieren als overheid 

– ter verantwoording.   

 

Om de jaarstukken heel kort samen te vatten:  de Stichting is financieel niet in nood. In 2020 

is vaker dan gebruikelijk op de beiaard gespeeld – de beiaard bespeling is de belangrijkste 

uitgavenpost van het Gilde. Er is fors bezuinigd op alle overige uitgaven en daarmee kon het 

boekjaar 2020 met een verlies van 1% afgesloten worden.  

Veel belangrijker is natuurlijk dat we in 2020 een heel groot aantal rondleidingen niet hebben 

kunnen realiseren.  Als bestuur zijn we ons bewust dat daardoor het “clubgevoel” kan 

afnemen en de afstand tussen bestuur en vrijwilliger groter kan worden.  

 

Dat is lastig te bestrijden. Zeker met in het achterhoofd dat 2021 waarschijnlijk nog wel 

ernstig beïnvloed zal worden door noodzakelijke beperkingen maar dat wellicht deze 

zomervakantie de vraag naar onze gidsendiensten ineens enorm “explodeert”.    

We kunnen dat nu niet plannen, we kunnen er ook geen prognose van maken, maar het gaat 

weer een keer los en dan vraagt het van ons allen veel improvisatie.   

 

Alle goede wensen voor de komende Paas- en lente dagen. En zodra het weer mag en kan 

gaan we na individueel overleg weer los met ons belangrijkste “werk en hobby” : vertellen 

over alle culturele en historische achtergronden van onze woonomgeving – Rhenen.  

 

 

Cuypers en de Kleefse troepen 
 

Je kun je afvragen wat die twee met elkaar te maken hebben. Ter geruststelling  het gaat wel 

over Rhenen.  

 

Op 3 maart 2021 is het 100 jaar geleden dat Pierre Cuypers overleed. Cuypers volgde zijn 

vormgeversopleiding in Antwerpen. Vanaf ca. 1850 is hij actief  als architect. Anders dan 

huidige architecten is het een totaalontwerper. Op zijn atelier werken op zeker moment wel 60 
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beeldhouwers.  

Zijn stijl wordt als Neogotiek benoemd. Veelal 

baksteen architectuur. Achter de gevels wordt al wel 

staal toegepast, maar het is dan puur “omdat het niet 

anders kan” en niet als een mogelijk middel iets mee 

vorm te geven.  

 

Cuypers is verreweg de belangrijkste Nederlandse 

architect van zijn tijd.  Er worden wel  

70   kerken door hem gebouwd. Maar ook 

bijvoorbeeld het romantisch vormgegeven kasteel de 

Haar. Van zijn hand zijn ook het Rijksmuseum (geopend in 1885) en het Centraal station in 

Amsterdam (1889). In die tijd heeft hij een 

vestiging in Amsterdam. Deze twee 

bouwwerken kun je nauwelijks Neogotisch 

noemen, maar eerder “eclectisch”. Dat wil 

zeggen een samenraapsel van vormgevings-

uitgangspunten dat vrijelijk door de architect 

gebruik wordt om expressie te geven aan de 

bouwopdracht.  

Vergelijk het met de gebouwen van architect 

ter Haar in Rhenen: het torenhuisje  en de villa 

de Tangh. Ook dat is eclectisch maar wel 

tweede helft 20e eeuw.  

 

Cuypers was zeker niet onomstreden. Maar dat was met name vanwege zijn  Rooms 

Katholieke achtergrond. Nederland was ernstig verzuild. Leden van onze hervormde 

koninklijke familie van Oranje weigerden acte de présence te geven bij de opening van “zijn” 

Rijksmuseum.  

Als architect was het, in die tijd,  geoorloofd om de bouwstijlen te interpreteren en dus ook 

een restauratie aan te passen aan de ideeën van de architect over hoe de gotiek eruit had 

moeten zien. Gevolg: ingrepen die bij hedendaagse restauraties ondenkbaar zijn.   

 

Hij werd  na de kerk- en torenbrand van 1897 restauratiearchitect van de Cunera. Onder 

andere de toevoeging van de  keizerskroon op de torenkap is van zijn hand. Hij deed dat aan 

de hand van  een vage verwijzing die op een oude tekening van Pieter Saenredam  gezien kan 

worden.  Een aantal andere gotische toevoegingen door Cuypers is door latere restauratie 

architecten weer teniet gedaan.     

 

Maar waarom werd Cuypers als katholiek juist in het hervormd/reformatorische Rhenen 

architect ? Het antwoord is simpel: in Rhenen konden ze niet anders. Er was geld nodig en 

alhoewel “monumenten” zorg nog niet bestond, was de invloed van Cuypers op de financiën 

van het Rijk wel zodanig dat een opdracht aan Cuypers meteen ook zorgde voor steun van het 

Rijk.  

 

Cuypers plaatste boven de toreningang een nieuw, romantisch beeld van Cunera dat nu nog in 

functie is. Het komt uit het atelier van Cuypers en kijk neer op de kerkgangers.  

Daarbij moet je bedenken dat  in ieder geval tot na de Tweede Wereldoorlog de kerkgangers 

geen gebruik maakten van de toren als ingangsportaal. De kerkgangers kwamen via de nu nog 

aanwezige houten portalen aan noord en zuidkant de kerk binnen.  Kerk en toren waren van 

elkaar afgesloten. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de torenhal opnieuw het voorportaal 

van de kerk. De kerkelijke gemeente heeft eeuwigdurend recht van overpad.  Het is een 
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erfdienstbaarheid van na de Tweede Wereldoorlog.  

 

Terug naar Cuypers. Hij was permanent op zoek naar topstukken voor 'zijn' Rijksmuseum. 

Dus in ruil voor Rijkssteun werd Rhenen 'gedwongen' het schilderij uit 1499 af te staan aan 

het Rijksmuseum. Er werd als compensatie een kopie van het schilderij gemaakt dat nog te 

zien is in het Stadsmuseum.  

 

Het is een afbeelding van de strijd tussen Gelre en het 

Sticht in 1499. De Kleefse troepen vallen Rhenen 

binnen. De schilder is onbekend en wordt, bij gebrek 

aan een betere naam ,  “de Meester van Rhenen” 

genoemd. Het is waarschijnlijk geschilderd tussen 

1520 en 1550.  

Je kunt het een schilderij in gotische stijl noemen. 

Het is anekdotisch en niet strikt realistisch.  

De kerk is half open weergegeven. Van een begin van 

torenbouw (start 1492) is niets te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

          Detail van de schrijn met Cunera 

 

In de kerk ligt in een schrijn een beeld (?) van Cunera en aan het hoofdeinde is een reliëf  

weergegeven van de halsdoekmoord op Cunera. Het is de bekende anekdotische afbeelding 

die we kennen uit houtsnedes uit 1480 en 1515 en van het bedevaart insigne.   

Ook zijn de kandelaars te zien. Ook zijn doeken met zwarte dwarsstrepen afgebeeld, als 

waren het verhandelbare replica's van de wurgdoek.    

 

De gebruikelijke interpretatie van het afgebeelde landschap en de stadsmuren is dat we op de 

voorgrond de Westpoort zien en op de achtergrond een brandende Bergpoort. We kijken dus 

naar het oosten en kijken  om de noordkant van Rhenen heen, langs de droge doelen - het 

Elisabethplantsoen..  Op de achtergrond zou dan de Anthoniskapel staan op de Heimenberg.     

 

Dat we naar het oosten kijken zou ook worden afgeleid uit de richting waarin het beeld van 
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Cunera in de schrijn ligt. Met de voeten naar het oosten zodat bij de heropstanding de dan 

weer levende dode in direct aanzicht van de Heiland verschijnt.  

 

Mijn interpretatie is anders: we zien de Rijnpoort op de voorgrond, de Westpoort in vuur op 

de achtergrond links en we kijken de kerk binnen via het opengewerkte koor.  – we kijken 

naar het westen.   

En het beeld van Cunera dan in de schrijn? Van het bestaan van een grafbeeld van haar  is 

historisch geen enkele aanwijzing. Volgens de legende is immers alleen de halsdoek van 

Cunera opgegraven door Willibrord. Wel bekend is dat er meerdere relieken in de kerk 

aanwezig waren en een aparte constructie hiervoor is niet onwaarschijnlijk.  Dat verering met 

name in de de grote hal van de kerk en niet in het koor van de kerk plaatsvond is te 

reconstrueren uit de bouwgeschiedenis van de kerk tussen 1400 en 1500.  

Het kapelletje op de achtergrond zou dan de melaatsen kapel kunnen zijn.  – zo ongeveer op 

de Donderberg.  

 

Het schilderij is in zekere zin ook eclectisch – een samenraapsel van wat realiteit is en wat de 

schilder goed uitkomt om te gebruiken.  En hoewel onvergelijkbaar, toch ook overeenkomstig 

de architectuuropvattingen van Cuypers. Beiden geïnspireerd door de gotiek, beiden een 

eclectische weergave ervan.  

 

Tom Leker, maart 2021 

 

 

Eijsbouts voor de deur ! 
 

De foto is geen autoreclame of een reclame 

voor lange ladders. Het is Eijsbouts die herstel 

verricht aan de luid installatie van de zware 

klokken.  

Meerdere mensen die in de omgeving van de 

toren wonen en op zondag het luiden van de 

klokken horen hadden de haperingen gehoord 

en een week later werd nog maar met  twee 

klokken geluid in plaats van met drie.   

Dat luiden op één, twee of drie klokken is beneden in de torenhal in te stellen. Het moet dus 

met een sleuteltje omdraaien en met wat knopjes indrukken iedere keer opgestart worden.  

Aangezien noch de gemeente (eigenaar), noch Eijsbouts  (op afstand) zaken die kapot zijn kan 

zien of horen, fungeren wij ook graag als ogen en oren voor kerk en toren.   

Iedereen kan natuurlijk zelf ook bij de gemeente iets melden, maar wij geven het graag ook 

rechtstreeks door aan de ambtenaar die hierover gaat. Vervolgens wordt dan een aannemer of 

monteur ingeschakeld.  

Ervaring is dat er serieus opvolging aan gegeven wordt. Kan even duren, zoals in het najaar 

na blikseminslag-  waardoor een deel van de verlichting het niet meer deed. Of zoals nu na 

een week of 3 dat Eijsbouts op de stoep staat. Inmiddels beieren op zondagmorgen de klokken 

weer met 3 klokken.  

 

De toren wordt natuurlijk ook regelmatig onderhouden. Het vaakst komt de inspectie en 

controle van de sprinklerinstallatie langs. Maar ook Eijsbouts is er minstens twee keer per 

jaar.  

 

 
 



5 

 

Drie gipsen beelden 
 

In 1981 kreeg een op kamers wonende student van de weduwe van restauratie architect  

Boeyinga, drie gipsen beelden die volgens haar afkomstig waren uit de prijsvraag om de 

opdracht te verwerven voor de nieuwe beelden op Cuneratoren. Sinds die tijd hebben de drie 

gipsen  rond gezworven.  Het was op bepaald ogenblik zijn bedoeling om de beelden in een 

huiskapel in Frankrijk te plaatsen. Zover is het allemaal niet gekomen. De drie beelden van 

ca. 60 centimeter hoog , zijn in 2018  geschonken aan de Vrienden van de Cunerakerk en deze 

hebben het Cuneragilde gevraagd om ze te beheren.  

 

Nu is het Cuneragilde niet collectie vormend, maar een plek samen bij de beelden in de toren 

zou een mogelijkheid zijn. In ieder geval: dergelijk materiaal hoort niet bij iemand thuis te 

staan. Voorlopig zijn ze door Rijk Willemse en ondergetekende geplaatst in de vitrinekast in 

de doopkapel van de Cunerakerk.  

 

Architect Boeyinga was direct na WOII restauratiearchitect. En er is bekend dat hij begonnen 

is met het uitschrijven van een prijsvraag onder drie beeldhouwers om proefbeelden voor de 

toren te maken. Deze drie genodigden zijn het geen van drie geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gipsen, waarvan we de maker dus niet kennen, vielen kennelijk in de smaak bij 

Boeyinga. Hij was een architect die duidelijk tot de Amsterdamse school behoorde en deze 

vrij statische beelden zijn ook duidelijk beïnvloed door de Amsterdamse school.  

De beelden stellen voor:  Philippus (met kruis en deegbal), Paulus (met zwaard en bijbel) en 

Marcus (met bijl en bijbel).    

Paulus en Marcus zijn beelden die nu ook op de toren staan, Philippus is geen onderdeel van 

de beelden op de toren.  

 

Tom Leker, maart 2021 
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Huwelijks aanzoek op de toren ! 

 

Niet uniek, maar altijd weer leuk als er een huwelijks aanzoek op de toren plaatsvindt.  

De toekomstig bruid met een goede smoes mee 

naar boven. De beiaardier was onderdeel van 

het complot en na het spelen van “lang zal ze 

leven” - omdat de bruid de rondleiding 

aangeboden had gekregen vanwege haar 

verjaardag een dag eerder, vond het aanzoek 

plaats.  

Bruidegom klassiek op de knieën en zoals het 

hoort een bruid in tranen. Een memorabel 

moment dat niet meer vergeten wordt.  

Om het enigszins Corona proof te doen – met 

Cuneragilde mondkapje :-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


