


Jaarverslag Beiaard Cuneratoren 2017

Samenvatting:
Stichting Cuneragilde Rhenen heeft in 2017 de zorg en activiteiten voor de
beiaard overgenomen van de Stichting Beiaard Cuneratoren. De beiaard heeft in
2017 vaker gespeeld dan in voorgaande jaren. De toren is na een restauratie
weer volledig zichtbaar en te bezoeken. De speeltafel voor handmatige bespeling
van de beiaard is aangepast nadat de speelcabine ten gevolge van restauratie
opgetild bleek.
Door een aanzienlijke subsidie van de gemeente heeft het jaar 2017 een
financieel beperkt positief resultaat.
Het bestuur van de Stichting Cuneragilde Rhenen dankt allen die hebben
bijgedragen. Beleidsvoornemen 2018 is doorgaan met de beiaard onder de
aandacht van bevolking en toeristen te brengen en het aantal bespelingen te
handhaven
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Inleiding

Dit is het eerste jaarverslag voor de beiaard in de Cuneratoren dat opgesteld is
door de Stichting Cuneragilde Rhenen.
In november 2016 tekenden de Stichting Beiaard Cuneratoren (SBC) en het
Cuneragilde een intentieverklaring waarin, samengevat, afgesproken werd dat
met onmiddellijke ingang de zorg voor de bespeling bestuurlijk en praktisch
overgenomen werd door het Cuneragilde (1), dat de kosten van bespeling
gedragen zouden worden, tot nader af te spreken datum, door SBC (2), dat
inkomsten, van donateurs en uit subsidies, ontvangen zouden worden door
het Cuneragilde(3) en dat het SBC op een hen conveniërend ogenblik zou
liquideren(4).
In 2017 heeft het Cuneragilde kunnen kennismaken met de praktische kant
van het regelen van de bespeling en het werven van gelden hiervoor.
Eind 2017 is de SBC geliquideerd en zijn tegoeden waarover het beschikte
overgemaakt aan het Cuneragilde.

In het onderstaande de belangrijkste zaken die gespeeld hebben rond de
beiaard en de beiaardiers. Iets over historie, belang van, restauratie, bespeling
en over inkomsten en uitgaven.

De Cuneratoren
Toren, inclusief beiaard, zijn eigendom van de gemeente Rhenen. Dit
eigendom gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw toen Koning
Lodewijk Napoleon de belangrijkste kerktorens in Nederland uit het
eigendom van de diverse kerken ontvreemdde. Dit had een strategisch
juridische achtergrond. Om het Franse rechtssysteem in te kunnen voeren was
een nauwkeurige beschrijving van eigendommen noodzakelijk. Hiervoor werd
een kadastrale registratie en bijbehorende landmeting ingericht. Aan de toren
is in die tijd jarenlang een bordes gemonteerd geweest waarop
landmeettoestellen geplaatst konden worden.
Resultaat is dus nog steeds dat de toren inclusief beiaard gemeentelijk
eigendom zijn.
Onderhoud en primaire zorg voor de instandhouding van toren inclusief
beiaard berust dus bij de gemeente.

Restauratie
Toren en beiaard zijn rijksmonumenten. De laat gotische toren is gebouwd
tussen 1492 en 1531 en is vele keren aangetast door brand/bliksem, oorlog ,
vocht en vorst. De toren is even zovele keren weer hersteld en gerestaureerd.
Ook de laatste jaren heeft de toren in de steigers gestaan. Op 1 januari 2017
kreeg het Cuneragilde weer de mogelijkheid om de toren met groepen
belangstellenden te beklimmen.
In de herfst van 2017 was een en ander gereed en is de toren wederom in
volle glorie te bewonderen.

Beiaard
De beiaard in de Cuneratoren bestaat uit 1 historisch klok (de Paulusklok, ca.
1660 kg zwaar, toonhoogte d1, geboortejaar 1550, Jan Tolhuys), twee
luidklokken door “Eijsbouts” uit Asten uit 1954 en 44 klokken die gegoten en
gestemd zijn in 1958 door de firma “van Bergen” uit Heiligerlee.
De drie zwaarste klokken vormen samen een “gelui”. Dit gelui wordt gebruikt
door de kerkelijke gemeente om diensten aan te kondigen.
Deze drie zwaarste klokken vormen tevens de basis van de tijdsaanduiding:
de hele uren op de zwaarste klok, de halve uren een toon hoger en een enkele
kwartierslag op de lichtste van de drie.
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Ontstaan beiaardtraditie
De oudste klokken werden gebruikt in de kloosters om de broeders en zusters
op te roepen om zich te verzamelen om in gebed te gaan. Het gelui op een
enkele bel deelde de dag wel in, maar was slechts een zeer grove tijdsindeling.
Bij het ontstaan van de steden, met hun diensten- en handelssamenleving
werd “tijd” als communicatie en afspraken raamwerk belangrijk.
De plaatselijke toren voorzag hierin. Er waren immers nog geen horloges en
private uurwerken. De uur-slag, halfuur-slag en eventueel kwartierslag zijn
eeuwenoude stedelijke tradities. Rhenen voegt zich al eeuwen in deze basis
traditie die uit de middeleeuwen stamt.
Uit die tijd stamt ook het beiaardspel. Puur pragmatisch: als je enkele klokken
hebt kun je een wijsje spelen en dat wijsje speel je voorafgaand aan de uur-
slag, als waarschuwing: “als je wilt weten hoe laat het is moet je zo meteen
meetellen”. Bij een kale uurslag weet je nooit zeker of je de eerste slag of
slagen gemist hebt.

Automatisch spel en handmatige beiaard bespeling zijn dus, net als de
klokken, van middeleeuwse oorsprong.
De middeleeuwse stadskern van vrijwel alle Hollandse, Vlaamse en Noord-
Franse steden, wordt altijd door één of meerdere beiaards meerdere keren
per uur gekleurd met het geluid van zingend brons. En zo nu en dan door een
handmatige concert bespeling door een beiaardier.

Stad (stedelijke ontwikkeling) en beiaard zijn onlosmakelijk verbonden. Het
is dan ook niet voor niets dat de “beiaard-cultuur” in Vlaanderen behoort tot
UNESCO wereld erfgoed en in Nederland onderdeel is van de “Nationale
Inventaris Cultureel Erfgoed Nederland”.
- Een stad die haar beiaard niet kan luiden is geen stad maar een dorp.-

De beiaard in de Cuneratoren
De drie zwaarste klokken kunnen beieren. Dit gelui wordt mechanisch-
elektrisch aangedreven. De gehele installatie zou echter vrij eenvoudig terug
te brengen zijn naar handmatig luiden.
De drie klokken hangen aan een krukas ophanging waardoor het beieren
minder moeite kost en ook een hogere frequentie heeft. Nadeel hiervan is dat
het geluid uitsluitend naar de vloer gericht is en dus minder ver draagt.

Alle 47 klokken zijn opgenomen in een mechanisch/automatisch spel met
elektrisch aangedreven hamers aan de buitenzijde van de bellen. Dit
mechanisch spel werkt met elektromagneten die “bediend” worden door een
“Midi-computer”. Deze computer is geplaatst in de meterkast in de hal van de
toren. Deze midi muziekcomputer is van omstreeks 1998 en was destijds
“modern”. Tegenwoordig beschouwen we de hierin opgenomen EPROMs met
hierin aangebrachte melodietjes als gebruiksonvriendelijk en alleszins
gedateerd. Het aanbrengen van andere uur wijsjes is alsof je je weg moet
vinden op een twintig jaar oude home-computer.

Voor handmatige bespeling zijn alle klokken verbonden via draadstangen en
tuimelaars met een mechanische speeltafel - stokkenklavier. De beiaardier
maakt een verticale beweging met de stok in het klavier en deze wordt
uiteindelijk via een tuimelmechanisme omgezet in een horizontale beweging:
de klepel die op ingestelde afstand aan de binnenkant van de bel hangt wordt
tegen de bel geslagen (getrokken).

De “van Bergen Beiaard” inclusief het “van Bergen” stokkenklavier is de enige
nog spelende “van Bergen”.
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Het is een zware beiaard en behoort tot de top 10 van Nederland. Het is een
beiaard met een eigen karakter, en niet zoals vele jongere beiaards een
standaard product.

Toren restauratie 2015-2017 > nieuwe draadregelaars
Tijdens de laatste restauratie bleek dat de klokkenstoel (de eikenhouten, los
in de toren staande constructie, waarin alle klokken zijn opgehangen, inclusief
de speelcabine met stokkenklavier) twee gescheurde balken bezat. Hoe lang
dit al aanwezig was en in hoeverre dit kritisch geweest is, is niet te zeggen.
Wel is duidelijk dat speelcabine inclusief de 7 zwaarste klokken een
onbetrouwbare ophanging / ondersteuning hadden.
Tijdens de restauratie (2017) is besloten enige stalen hulpconstructies, in de
verder eikenhouten klokkenstoel, aan te brengen. Tijdens de uitvoering
hiervan is de speelcabine opgetild om de doorbuiging van de gescheurde
balken te compenseren.
Onbedoeld neveneffect was dat hiermee de afstand van speeltafel tot bellen
gewijzigd werd. Voor de bellen boven de speeltafel werden de
verbindingsdraden hierdoor te lang, voor de bellen onder de speeltafel
werden de draden hierdoor te kort. Een aantal bellen kwam daardoor buiten
regelbereik en daarmee was de beiaard feitelijk niet meer “concertwaardig”.
In overleg tussen de gemeente, beiaardier en Eijsbouts is besloten om nieuwe
“draadregelaars” aan te brengen.
Het lengteprobleem werd hierdoor opgelost en de instelling van de
draadlengte, die ook wijzigt ten gevolge van temperatuursverschillen, kan nu
eenvoudiger gecorrigeerd worden. Bovendien zijn de nieuwe draadregelaars
vrijwel onderhoudsvrij en maakt de gehele speeltafel iets minder bijkomend
lawaai. Tenslotte is de bespeling “directer”: “er zit minder speling op”.

Verder hebben tijdens deze toren restauratie geen ingrepen in de beiaard
plaatsgevonden.

Status speelcabine en stokkenklavier
De speelcabine bestaat uit een houten vlonder in de klokkenstoel waarop
bronzen kozijntjes met lexaan (plexiglas) beglazing. Een deel van deze
beglazing is vervangen (laatste 10 jaar ?) en voorzien van kit in de kozijnen
opgenomen. De oudere “beglazing” is zonder kit dan wel anderszins lekkend
in de kozijnen opgenomen. Bij wind zorgt dit voor een extra lawaai in de
cabine, maar ernstiger is dat hier ook lekkage optreedt en de vloer bij storm
en regen dus nat wordt. Dit zorgt met name in de winterperiode voor een
vochtig klimaat voor de inventaris van de speelcabine.
Het is niet onmogelijk dat stokkenklavier, bank en vloer hieronder lijden.

Het stokkenklavier heeft ondanks nieuwe draadregelaars nog veel bijgeluiden.
Het is aan te bevelen om in overleg met de beiaardier hiernaar te laten kijken
en enige verbeteringen aan te laten brengen.

Automatisch spel ingesteld /schoonmaak publieksruimten
In december 2017 is het automatisch spel opnieuw ingesteld door de
beiaardier. Na vier jaar dezelfde uur wijsjes (tijdens de restauratie speelde de
beiaard op werkuren niet) klinken er nu weer nieuwe (andere) uur en half-
uur wijsjes. Traditioneel heet dit het “versteken” van de wijsjes op de
speeltrommel – in de Cunerakerk dus het opnieuw instellen van de “midi-
computer”.
De publieksruimtes zijn eind 2017 (voor de opening van de toren)
schoongemaakt en de tentoonstellingsruimtes zijn opnieuw ingericht door
vrijwilligers van het Cuneragilde.
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Aantal bespelingen
Vanaf begin januari 2017 was het voor het Cuneragilde weer toegestaan om
met groepen de toren te bezoeken.
In 2016 was het gebruikelijk dat de beiaardier ongeveer 2x per maand
speelde op afwisselend een zaterdagmiddag en een donderdag (markt)
ochtend. Deze bespelingen stonden los van de activiteiten van het
Cuneragilde.
Per januari 2017 is gestart met een bespeling op de tweede en vierde zaterdag
van de maand én deze bespeling te combineren met een torenbeklimming. Het
publiek kan dus van dichtbij kennismaken met de handmatige bespeling.

Vanaf het zomerseizoen (startend 2 juni) is het aantal bespelingen opgevoerd
van 2x per maand op zaterdagen naar wekelijks. In de eerste en derde week
wordt afwisselend op donderdagochtend en vrijdagavond gespeeld.

Er zitten enkele “gaten” in de agenda: Rijnweek en kermisweek, de kerstfair
zaterdag, etc. Gedurende deze dagen zou het beiaardspel lokaal overstemd
worden door de kermismuziek en de uitvoeringen tijdens de Rijnweek.

Op Open Monumenten Dag werd in opdracht van de OMD commissie
gespeeld.
Op 16 september vond een concertbespeling plaats met twee beiaardiers (o.a.
quatre-mains bespeling en een trompettiste. Uitvoerden waren Klaas de
Haan, Anne Kroeze en Esther Simon-Grolleman. Voor deze concert bespeling
is subsidie gevraagd en verkregen bij het Cultuurplatform Rhenen. Er is enkele
keren voorafgaand aan de uitvoering geoefend door de uitvoerenden.

Tijdens de opening van de toren heeft een extra bespeling plaatsgevonden in
opdracht van de gemeente.
Aantal bespelingen :
23 zaterdagen (januari t/m december)
8 donderdagen
9 vrijdagen
1 concertbespeling op zaterdag

Totaal 41 bespelingen (waarvan door SBC/Cuneragilde bekostigd 36
bespelingen)

Beiaardiers in 2017
Klaas de Haan, vaste beiaardier sinds 1998 (!)
Anne Kroeze (enkele vervangingen van Klaas de Haan en concertbespeling)
Bob van der Linden (enkele vervangingen). Bob is eind 2017 benoemd tot
vaste beiaardier op de Eusebius in Arnhem.
Siem Gerritsen speelt eens per maand op een donderdag ochtend, wederzijds
vrijblijvend. Hij is amateur-beiaardier, met opleiding beiaardschool
Amersfoort, en bespeelt de Cunera-beiaard als “stage”. Zijn bespelingen zijn
niet opgenomen in de financiën en in de aantallen bespelingen.
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Financiën 2017
Eind 2017 is de Stichting Beiaard Cuneratoren (SBC) geliquideerd. Het positief
saldo is in november overgemaakt naar het Cuneragilde.
In 2017 zijn de kosten van bespelingen voornamelijk gedragen door de SBC.
Alle subsidies en andere bijdragen, ook van donateurs, zijn ontvangen door
het Cuneragilde.
Hierdoor is de balans van het Cuneragilde in 2017 zeer aanzienlijk
“opgepompt”. Dit is duidelijk weergegeven in de balans van de Stichting
Cuneragilde Rhenen.

Een paar opmerkingen hierover:
 het bestuur van het Gilde is blij verheugd dat vrijwel alle donateurs en

subsidiegevers de overstap van SBC naar Gilde gemaakt hebben.
 Een eenmalige subsidie, toegekend medio 2017, voor extra

bespelingen gedurende een jaar, is geboekt in 2017, maar is dus voor
ca. 50% ook bedoeld voor 2018.

 de gelden voor de beiaard zijn zichtbaar gemaakt op de balans van de
Stichting Cuneragilde Rhenen, zoals is afgesproken in de
intentieverklaring tussen SBC en Gilde. Deze voorziening is conform
beleid van het SBC om bespeling van de beiaard en daarmee het
instant houden van het immaterieel erfgoed langjarig te borgen.

In 2017 dus een positief resultaat, enerzijds door meevallende donaties uit
private bronnen, anderzijds ten gevolge van de eenmalige bijdrage van de
gemeente.
We hebben de beiaard vanaf juni 2017 wekelijks kunnen laten bespelen en we
kunnen dat tot eind 2018 met een verwacht tekort voort zetten.
Het is echter duidelijk dat dit ambitie niveau op langere termijn slechts
gehandhaafd kan blijven als er ca. € 3000,- meer inkomsten gegenereerd
worden.
Het financieel jaarverslag van de de Stichting Cuneragilde Rhenen 2017 is op
te vragen door een email te zenden aan info@cuneragilde.nl.

Beleid 2018 en slotwoord
Door het Stichtingsbestuur is besloten de wekelijkse bespeling in 2018 voort
te zetten.

Wij danken allen - vrijwilligers, donateurs, subsidiegevers, beiaardiers en alle
anderen die hebben bijgedragen – voor een succesvol beiaardjaar 2017.
Speciaal danken wij ook de bestuurders van de Stichting Beiaard Cuneratoren
die ervoor gezorgd hebben dat de beiaard twintig jaar geleden is blijven
spelen en die aansluitend de beiaard-cultuur in Rhenen in stand gehouden
hebben.

Opgesteld februari 2018 door Tom Leker namens de Stichting Cuneragilde Rhenen.

Cuneragilde – gidsen in RhenenCuneragilde – gidsen in Rhenen
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DONATEUR WORDEN
De zorg voor de handmatige bespeling van de beiaard is van de Stichting Beiaard Cuneratoren eind 2016 overgegaan naar de

Stichting Cuneragilde Rhenen.

Naast enkele structurele subsidies zijn wij op zoek naar donateurs die het instant houden en daarmee de handmatige bespeling van deze
unieke beiaard mede mogelijk willen maken. Beiaard en beiaard bespeling zijn cultureel erfgoed waar we zuinig op horen te zijn.

De beiaard van de Cuneratoren moet klinken.

U wordt donateur door een bedrag over te maken naar rekening:
NL 19 RABO 0147 3226 34 van Stichting Cuneragilde Rhenen

Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mail met uw gegevens naar info@cuneragilde.nl

De Stichting Cuneragilde Rhenen faciliteert een 50 tal vrijwillige gidsen die U allemaal graag rondleiden op Rhenens Cultureel Erfgoed
(toren, kerken, stadcentrum, de Grebbeberg, etc)

www.cuneragilde.nlwww.cuneragilde.nl


