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Gilde Nieuws, editie december 2018 
 

 

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 

 

Datum:  Donderdag 21 februari 2019 

Tijd:   20:00 - 22:00 uur. Inloop en koffie vanaf 19:30 uur 

 Locatie:  Hal van de Gedachteniskerk 

 Spreker:  Katrijn Kuypers  

Thema:  De spookverhalen over Cunera  

 
 

Van de voorzitter 
 

Op 21 februari 2019, tijdens onze jaarbijeenkomst, kijken we terug naar 2018. Elders in dit 

nieuwsbericht vindt u de uitnodiging. Een avond met een formeel deel, beleid en financiën en 

een informeel deel met de uitgestelde lezing van Katrijn Kuipers.  

  

Op het moment van schrijven van dit stukje tekst wordt het nieuwe Stadsmuseum Rhenen 

geopend. Door een donatie van het Cuneragilde is 

de vensterlijst, met uitzicht op kerk en toren, 

opgenomen in de zaal met afbeeldingen van kerk en 

toren.  Het zal een veel gefotografeerd object 

worden. Zichtbaar, maar wel de cultuur historie 

voorop stellend, en het Gilde die het kader levert. 

Net zoals we als gidsen met groepen omgaan: de 

cultuurhistorie is er, maar je gaat het beter zien met 

de uitleg van een gids.  Bijgaande afbeelding met in 

het kader de Commissaris van  de Koning 

Willibrord van Beek en Burgemeester Hans van de 

Pas.  

 

Een ander groot project, waarbij we van plan zijn bij 

te dragen, is de voorgenomen restauratie van het 

unieke doksaal in de Cunerakerk. In de noordelijke 

Nederlanden zijn er nog maar drie van deze 

doksalen over. Enige restauratie is nodig omdat 

onder andere het natuurstenen hekwerk  

onbetrouwbaar is.   

 

In bijlage ook een tekst van Jacolien Wubs, die aan het promoveren is op tekstborden in 

hervormde kerken. Wij troffen Jacolien in de Cunerakerk toen ze foto's aan het maken was 

voor, onder andere, bijgaand artikel. Zeker voor gastvrouwen, gastheren en kerkgidsen 

verplichtte literatuur. De restauratie van de borden in de kerk is een aantal jaren geleden 
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mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Cuneragilde.  

 

Verder in dit nummer diverse stukjes tekst – over de AVG verklaring, als PDF bijgevoegd bij 

dit bericht, over de prenten van Saenredam (onze kerstkaart), over de klok met namen in de 

beiaard en zo meer.  

Ik wens u veel leesplezier en hoop u op 21 februari te ontmoeten.  

 

Tom Leker 

 

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 
In bijlage treft u de “AVG verklaring” aan zoals deze op de laatste bestuursvergadering van de 

Stichting Cuneragilde Rhenen in herziene versie is aangenomen.  

 

Deze verklaring is onderdeel van een “drieluik”:  reglement, beleid en verklaring.  Alle drie 

de  documenten zijn op de site van het Cuneragilde te vinden.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  is een door alle landen in de 

Europese Unie ingevoerde regelgeving. In het Engels heet het de “General Data Protection 

Regulation” (GDPR).  

 

De AVG gaat dus over Gegevensbescherming. In de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens, (UVRM-1948), staat : “Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en 

onschendbaarheid van zijn persoon.” Hieruit afgeleid is het recht op (bescherming van) 

privacy, als een integriteitsrecht. Persoonsgegevens worden beschouwd als eigendom van de 

persoon. 

 

In deze informatiemaatschappij weet de burger meestal niet precies welke persoonsgegevens 

waar zijn opgeslagen, en door wie en met welk doel die worden gebruikt.  

 

Het moeten voldoen aan deze verordening voelt voor veel verenigingen en kleine stichtingen 

zoals het Cuneragilde, nogal dwingend en als een vorm van “over regulering”:   “Wij moeten 

aan allerlei regels voldoen, terwijl de grote data verzamelaars en bewerkers – de google's, 

facebook's en telecomproviders – buiten schot lijken te blijven”. Dat kan misschien zo zijn, 

maar het is over het algemeen een slecht argument om je te spiegelen aan anderen met als 

argument: “zij niet, dus wij ook niet”.  

 

Overigens wordt het wel een dagtaak voor de burger om alle AVG's van instanties op te 

sporen, na te lezen en te beoordelen.  U kunt nu dus wel uitzoeken welke persoonsgegevens 

waar zijn opgeslagen en door wie die bewerkt worden, maar gaat u het ook daadwerkelijk 

doen?  

 

Dus wel “een AVG” van de Stichting Cuneragilde Rhenen, maar wel een die zoveel mogelijk 

aansluit met wat u van ons gewend bent.  Heel erg kort samengevat: we bewerken gegevens 

met als doel u te kunnen bereiken en met u te kunnen communiceren. 

 

namens het bestuur,  

Tom Leker 
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Kerst- en Nieuwjaarskaart – prenten Saenredam  
 

Dit jaar heeft het Gildebestuur bij de kerst en nieuwjaarswens een afbeelding gebruikt van een 

oude prent van Pieter Jansz Saenredam die hij op 29 en 30 juni 1644 gemaakt heeft. Op 

dezelfde dagen maakte hij nog een prent van het Koningshuis en Kerk en toren, van de andere 

kant.   

Wetenswaardigheden:  

 

- de tekeningen zijn waarschijnlijk gebruikt door architect Jacob van Campen die toen 

bezig was met het ontwerp van het Stadhuis (nu Paleis) en de Nieuwe Kerk op de Dam 

in Amsterdam. 

 

- de stoffering op de voorgrond is niet van Saenredam maar van Isaac Mouceron, die de 

figuurtjes op de voorgrond,  ruim een generatie later,  heeft aangebracht.  

 

- architect Pierre Cuypers (1827-1921) en zijn zoon Jos Cuypers (1861-1946) 

gebruikten beide prenten als basis voor het herstelplan na de brand van 1897 van 

zowel kerk (dak) als toren. 

 

- op de prenten van Saenredam is de toren voorzien van een kroon. Iets kleiner dan de 

kroon die nu op de toren zit en die door Cuypers  weer geïntroduceerd is. 

Afbeeldingen na 1644 tot aan Cuypers zijn allemaal zonder  “kroon”.  

 

- het bekende verhaal van het ontbreken van een wijzerplaat aan de zuidzijde van de 

toren, omdat “ze van den overkant” niet meebetaalden, is goed te zien op deze 

prenten.  

 

Saenredam was nog op zoek naar de regels van perspectivische weergave. Bij de prenten van 

kerkinterieurs kiest Saenredam meestal een kader waarbij alle lijnen naar een enkel 

verdwijnpunt gaan midden in de tekening en alle lijnen die daar niet naar toegaan, blijven 

parallel aan de boven- en onderkant van het kader (éénpuntsperspectief).   Deze twee prenten 

hebben lijnen die haaks op elkaar staan en die verdwijnpunten hebben buiten het kader van de 

tekening. Volgens huidige perspectivische regels  zijn er dan twee verdwijnpunten, eentje 

links plus eentje rechts van het midden.  Saenredam heeft beide verdwijnpunten links van het 

midden en ook niet alles dat parallel loopt komt samen in een van de twee verdwijnpunten. 
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Waarschijnlijk was het  niet zijn bedoeling om een perspectivisch getrouwe  afbeelding te 

maken. Als hij in opdracht van Jacob van Campen de prenten maakte documenteerde hij 

anekdotisch het paleis, de toren en de kerk.  

 

bijgaande prent is te vinden in het Teylersmuseum in Haarlem,  

de prent op de kerstkaart is opgenomen in het Rijksprenten kabinet in Amsterdam  

 

 

Een bijzondere beiaardklok 
 

Wie de Cuneratoren beklimt en de beiaard bezoekt ziet niet dat er in een van de grootste 

beiaardklokken een reeks namen zijn te lezen. Om ze te kunnen lezen moet je bij de 

zuidwesthoek van de beiaard zijn. Maar dan moet je wel onder de beiaard door kruipen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                Foto’s Ans Pilkes 

 

De beiaard die voor de oorlog buiten bij Panoramamolen stond opgesteld en bespeeld werd 

door Piet Hoolhorst kon vanwege de restauratie van de toren nog niet in de toren worden 

geplaatst. Deze zou daar ook nooit komen. De beiaard werd in 1943 door de bezetter 

gevorderd en weggevoerd. Dat was een pijnlijk gebeuren voor de Rhenense bevolking die de 

gelden hiervoor bijeen had gebracht. De stichting ‘Carillonfonds Rhenen’ was in 1925 

opgericht om deze nieuwe beiaard te kunnen aanschaffen. Bij de torenbrand in 1897 was de 

beiaard immers verloren gegaan.  

 

Na de oorlog werd er opnieuw een stichting opgericht om te zorgen voor weer een nieuwe 

beiaard. Erevoorzitter van deze stichting was burgemeester Mr. L.H.N.F.N. Bosch Ridder van 

Rosenthal, voorzitter was J.A. Schut, A.J. Bovenschen was secretaris-penningmeester. 

Daarnaast waren P. Hoolhorst, J.v.d. Horst jr, E. van Waveren, L. van Wijngaarden en G. J. 

Woudenberg lid van de stichting. En weer werd het geld werd door de burgerij bijeengebracht. 

In augustus 1958 werd  de eerste klok gegoten door de firma Van Bergen in Heiligerlee. In 

een van de grootste klokken van de beiaard werden de namen van de leden van het 

stichtingsbestuur meegegoten als eerbetoon. En nog dagelijks klinken deze namen over de 

stad Rhenen. 

 

Ans Pilkes – van Delft 
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Het beeld na de beeldenstorm 

Beeld na de Beeldenstorm: Een bijzonder tiengebodenbord 

door Jacolien Wubs 

Schilders als Pieter Saenredam en Emmanuel de Witte zijn er beroemd mee geworden: het 

sfeerbeeld van het Nederlandse kerkinterieur als een door gewitte muren gedomineerde 

ruimte. Dit beeld heeft zich geworteld in ons collectieve geheugen. Vóór de Reformatie nam 

beeldende kunst een belangrijke plaats in, in de kerkruimte en ook in de geloofsbeleving van 

de kerkgangers. Na de Reformatie kwam horen van het gesproken Woord daarvoor in de 

plaats, zo is de heersende gedachte. Toch is er ook zoiets als een vroege protestantse 

beeldcultuur. Na de Beeldenstorm en Reformatie werd gezocht naar nieuwe manieren om de 

kerkruimte in te richten en te verfraaien. Een treffend voorbeeld van de manier waarop kerken 

na de Reformatie werden ‘aangekleed’ is het wetsbord. In veel oude protestantse kerken is 

vandaag nog zo’n bord uit de zeventiende eeuw te zien, waarop in sierlijke letters de tien 

geboden geschilderd zijn. Een bijzonder exemplaar is te zien in de Cunerakerk in Rhenen. 

Al snel na de overgang van veel kerken naar de gereformeerde religie was de inrichting van 

de kerk onderwerp van discussie. Zo sprak in 1581 een synode zich uit over het versieren van 

kerken met teksten op borden en muren: 

(..) Gelyck het pryselick is, dat men de kerkcken becleedet met heerlicke sententien 

uut der heyligen schrift, alsoe ist goet, dat men in de randen te maecken voirsichtige 

matigheyt houde, ende voornemelick acht men ergerlick voir de swacke, lasterlick voir 

de tegenparthye ende sorgelick voir de Papisten, dat men beeldnissen van menschen 

schildere by deselve schriften (…)  (Acten van den synode particulier, gehouden 

bynen Rotterdam, begonnen den XXVen Aprilis 1581) 

Het in beeld brengen van teksten uit de Bijbel wordt hier geprezen. Deze synode geeft wel 

restricties: ‘voorzichtige matigheid’ was belangrijk. De versiering moest niet té uitbundig 

worden. Het ging immers om innerlijke vroomheid en niet om uiterlijk vertoon. Ook het 

schilderen van mensen bij teksten wordt hier sterk afgeraden. In de middeleeuwse katholieke 

devotie konden heiligen voorspraak voor de gelovigen doen. Dat werd beslist afgewezen in de 

hervormingsleer. Juist de afbeeldingen van menselijke figuren konden ‘afgoderij’ in de hand 

werken. Zulke beelden werden geassocieerd met wat gezien werd als de ‘paapse’ 

heiligenverering.  

Wetsborden waren een bij uitstek geschikte manier voor het opnieuw aankleden van de 

kerkruimte na de Reformatie. Op zo’n bord werd het Woord letterlijk in beeld gebracht. Een 

tiengebodenbord was niet alleen instructief, maar ook decoratief. Soms bestaat zo’n 

tiengebodenbord helemaal uit tekst. Vaak zijn de woorden omrand door een decoratieve 

omlijsting van rolwerk of bloemenmotieven. Op sommige borden is Mozes, die natuurlijk een 

belangrijke rol speelt in de Bijbelse vertelling rondom de tien geboden, ook afgebeeld. Het 

gaat dan meestal om een buste: een portret waarbij hij zo ongeveer vanaf de schouders is 

afgebeeld, boven de twee stenen tafelen. 

Een bijzonder voorbeeld vinden we in de Cunerakerk in Rhenen, dat vermoedelijk rond 1600 

is gemaakt. Twee levensgrote afbeeldingen van Mozes en Aäron flankeren hier de tekst van de 

tien geboden. Mozes is afgebeeld met een stralenkrans om zijn hoofd: volgens de 

oudtestamentische vertelling glansde zijn gezicht omdat hij God had gezien bij het ontvangen 

van de wetstafelen. Hier doet het denken aan een aureool waarmee heiligen voor de 

Reformatie werden afgebeeld. Het verhaal van Mozes die op Gods bevel water uit de rots 

slaat voor zijn dorstige volk is afgebeeld op de achtergrond. Het moet in de zeventiende eeuw 

een herkenbare voorstelling zijn geweest: Al vóór de reformatie werd Mozes op een 

soortgelijke manier afgebeeld. Datzelfde geldt ook voor Aäron, die afgebeeld is in zijn 
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priestergewaden. In zijn rechterhand hand draagt hij een wierrookvat. Een opvallend detail is 

het gebaar dat hij met zijn linkerhand maakt. Dit is het gebaar waarmee de priester een zegen 

uitspreekt: een symbool dat in die tijd herinnerd moet hebben aan een katholieke priester. 

 

 

Met het verbod op de afbeelding van menselijke figuren in het achterhoofd is de voorstelling 

in Rhenen natuurlijk heel opmerkelijk. De afbeeldingen zijn beter te begrijpen wanneer we 

kijken naar de voor reformatorische beeldtraditie. Mozes en Aäron waren vóór de Reformatie 

niet bekend als heilige figuren die voorspraak voor de gelovige konden doen. Ze werden 

geportretteerd als vrome voorbeeldfiguren, bijvoorbeeld in prenten met illustraties bij de tien 

geboden. Zulke afbeeldingen werden zowel voor als na de Reformatie geproduceerd. De 

voorstellingen moeten een vertrouwd beeld geweest zijn voor de kerkganger in de eerste tijd 

na de Reformatie. De figuren van Mozes en Aäron zullen herkend zijn, niet als heiligen om te 

aanbidden, maar als exemplarische oudtestamentische figuren die hoorden bij het verhaal van 

de wet. Dat maakte wellicht dat zo’n levensgrote afbeelding ook na de Reformatie 

geaccepteerd – of op z’n minst getolereerd – werd in de kerk. 

Voldeed zo’n bord dan wel aan het ideaal van ‘matige voorzichtheid’ of zou het in de ogen 

van een vroege calvinistische theoloog toch te rijk versierd zijn? Dat is een vraag die 

openblijft, we weten niet hoe er in de tijd van de Reformatie op dit bord gereageerd werd. 

Zo’n bord illustreert wel mooi hoe de behoefte aan beeldende voorstellingen met de 

Reformatie niet verdween. Terwijl veel van de laatmiddeleeuwse katholieke inrichting was 

beschadigd en verwijderd, werden ook nieuwe vormen gezocht voor de inrichting en 

versiering van de kerk. Dat was een zoektocht waarbij de katholieke beeldtraditie voorzichtig 

doorklonk, en waarbij de praktijk ook kon afwijken van wat de gereformeerde leer 

voorschreef. 

******* 

Afbeelding: Tiengebodenbord, Cunerakerk Rhenen, c.1600, foto auteur. 
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Jacolien Wubs werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen aan een promotieonderzoek naar 

tekstborden en tekstschilderingen in protestantse kerken. www.rug.nl/staff/j.wubs 

overgenomen van:  http://www.artway.eu/artway.php?id=960&action=show&lang=nl 

 

- Dit Tiengebodenbord  kon gerestaureerd worden dank zij een bijdrage van het Cuneragilde.  

 

 

Foto-impressie opening Stadsmuseum Rhenen op 19 december 2018 
 

 

 
Ton Dijkstra 

in de 

vensterlijst 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
                                    Foto  Tom Leker 

                  Een detail van het nieuwe Cunerabeeld in   

                  het museum (niet optimaal scherp..) 

 

 

Het hernieuwde / gerestaureerde stadswapen boven de 

(dichte) deur aan de marktzijde  van het stadsmuseum 

(zoals het er vroeger ook uitzag)   de onthulling was de 

openingshandeling, direct gevolgd door  een "lang zal het 

leven" door de beiaard (Siem Gerritsen) en vervolgens 

een Schatje van een stadje, dat traditie getrouw werd 

meegezongen door Theo Peek. 
 

Foto Tom Leker 

       

 

 

 

 

 

 

http://www.rug.nl/staff/j.wubs
http://www.artway.eu/artway.php?id=960&action=show&lang=nl
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Foto-impressie Kerstmarkt op 15 december 2018 

 

Wat was het ijzig koud en guur tijdens de kerstmarkt, buiten en in de toren. Zelfs de ezel had 

een das nodig. 

 

 

 

Torenbeklimming met warme Glűhwein                     foto’s Willy Hoorn 
Foto Jantje Struif Bontkes 
 

 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie gemeente Rhenen 

 
Donderdag 10 januari 2019 tussen 19:00 en 21:00 uur. 

 

 
 


