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Datering en herkomst van de twee grote  
tekstborden in de Cunerakerk
Een vliegende kraai vangt altijd wat.

Willem H. Strous

Bij het zoeken naar gegevens voor een artikel over de jaren na de Reformatie in 
Rhenen werden in kerkrekeningen1 betalingen aangetroffen die betrekking hebben 
op de twee tekstborden in de Cunerakerk. Omdat de ‘Policieboeken’ (resoluties 
van burgemeesters, schepenen en raden) over de periode 1593-1607 ontbreken 
kunnen deze betalingen niet onderbouwd worden met een besluit van de magi-
straat. Niettemin is hiermee uitsluitsel gegeven over de vraag naar de herkomst en 
ouderdom van de borden, al is er nu de nieuwe vraag wat de oorspronkelijke tekst 
is geweest.

Velen in Rhenen, in ieder geval de trouwe Cunerakerkgangers en de broeders en 
zusters van het Cuneragilde, weten dat in augustus 2005 het Twaalf Artikelenbord 
en het Tien Gebodenbord gerestaureerd zijn. Het kleine tekstbord in het koor is 
circa 1992 al in opdracht van de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente 
Rhenen, vóór 1 mei 2004 kerkvoogden genoemd, gerestaureerd. Nu waren de twee 
grote borden aan de beurt.
Het Cuneragilde, dat in de zomermaanden bezoekers/toeristen opvangt in de 
Cunerakerk, rondleidingen verzorgt in de kerk en het oude raadhuis, en toren-
beklimmingen doet, had indertijd voor de inkomsten uit de rondleidingen de 
restauratie van de twee tekstborden als doel gesteld. Eind 2004 was er € 5.211,00 
in de spaarpot en toen de kerkrentmeesters de mogelijkheid zagen om een tweede 
subsidiebron voor nog eens € 3.354,00 aan te boren, werd de restauratie versneld 
uitgevoerd ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Cuneragilde. 
Op basis van zijn offerte werd de opdracht gegund aan Engelhard Velthuis 
Restauratie Atelier te Stadskanaal. Overwegingen om hem de opdracht te gunnen 
waren niet alleen de prijs, maar ook zijn toezegging dat de restauratie in de kerk 
zou gebeuren. Vervoer naar een restauratieatelier zou te grote risico’s meebrengen, 
afgezien nog van de te verwachten problemen van wisselingen in temperatuur en 
luchtvochtigheid met de oude houten ondergrond. En met Velthuis kon worden 
afgesproken dat zijn werkzaamheden aan de borden niet storend zouden zijn voor 
de vier kerkdiensten per zondag.

In 1976-1978 is een inventarisatie gemaakt van alle voorwerpen van kunsthisto-
rische waarde die in de vele historische kerkgebouwen in de provincie Utrecht 
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aanwezig waren. Deze inventarisatie, vergezeld van een groot aantal foto’s, is 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de landelijke Stichting Protestantse 
Kerkelijke Kunst en werd voor 85% gefinancierd door de overheid. 

De Utrechtse provinciale kerkvoogdijcommissie beval de aangesloten kerkvoog-
dijen dringend aan met deze inventarisatie mee te doen. De directe aanleiding was 
de in die jaren voorkomende kerkinbraken en de inventarisatie zou de vaststel-
ling van vermissingen en de aangifte vergemakkelijken en de opsporing bevor-
deren. De toenmalige kerkvoogdij onderkende het belang van inventarisatie en 
liet alle voorwerpen in de Cunerakerk beschrijven en fotograferen.2 Ook het Tien 
Gebodenbord en het Twaalf Artikelenbord werden beschreven. Daarin staat het 
volgende.

Tien Gebodenbord (aan oostwand noorder transept)
h. 225 cm, b. 285 cm, eikenhout, XVII(?).
Gepolychromeerd eikenhout, wellicht uit het begin van de 17e eeuw met een 
beschildering, met name de tekst, van latere datum.
De tekst is omgeven door twee rode bogen en geschilderd in witte letters op een 
zwarte ondergrond. De lijst heeft vleugels. De plint is geprofileerd, aan de onder-
zijde convex gewelfd en van twee triglijphen voorzien. De kleur ervan is blauw en 

Foto: Willem H. Strous, Rhenen, 200�
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goud. Op de plint staan twee toscaanse pilasters met voetstukken (goud en grijs) 
en kapitelen, die versierd zijn met een eierlijst, rozetten en kraal- en gleufmotie-
ven, in rood, zwart en goud. De schachten zijn verguld en hebben cannelures die 
door een zwarte band worden onderbroken. Daarop is, in hoog reliëf, een cherub-
kopje met rode vleugels en achter een dubbele geschulpte rand. De vergulde archi-
traaf is van ‘Vredeman de Vries’ ornamentjes (soort lambrequins) met knop voor-
zien boven de pilasters. Op het fries is het opschrift ‘GOD SPRAK ALLE DESE 
WOORDEN’, in gouden letters op zwart. Boven de pilasters zijn een mannetjes- 
en een vrouwtjes-borstbeeld gekleed in blauw tegen een console. De onderste helft 
van de vergulde kroonlijst heeft uitspringingen boven de consoles en draagt zelf 
een reeks kleine consoles, waarop de bovenste helft rust. 
De vleugels hebben uitgezaagde rolwerkcontouren. Links is Mozes uitgebeeld. 
Hij draagt een rose kleed met een blauwe mantel met schapenvacht garnering. In 
zijn linkerhand draagt hij de staf waarmee hij water uit de rots heeft geslagen, tot 
vreugde van de Israëlieten die men in het landschap op de achtergrond water ziet 
putten. De profeet heeft om zijn hoofd een viervoudige lichtstraal; hij heeft een 
lange volle zwarte baard en hij loopt op leren schoenen.
Rechts is een joodse hogepriester3 in de tempel afgebeeld in een onderkleed met 
afbeeldingen van ogen. Daaroverheen draagt hij een zwart gewaad met bolletjes in een 
brokaten voorschoot met een ketting waaraan het hogepriesterlijke onderscheidings-

Foto: E. Velthuis, Stadskanaal, 200� 
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teken hangt. Verder draagt 
hij een tulband met sieraden 

met letters en sandalen. In 
zijn rechterhand houdt hij een 

gouden ketting. Hij heeft een 
lange baard. Op de achtergrond 
ziet men nog een tweede figuur.
Mozes en de hogepriester zijn 
omlijst door bruin rolwerk. 
Figuraal schilderwerk.
Staat: vrij goed, verf vuil met 
kleine beschadigingen, een stuk 
rolwerk is afgebroken.

Twaalf Artikelenbord (tegen 
oostwand)
h. 220 cm, b. 265 cm, gepoly-
chromeerd eikenhout, 1775(?).
De twaalf artikelen van het 
geloof in witte letters op zwarte 
achtergrond. Daaronder is een 
jaartal: MDCCLXXV (1775) 
binnen geschilderde rocaille 
motieven. 
De lijst is gepolychromeerd en 
heeft zijvleugels. De plint is 
blauw, grijs en goud, heeft 
profileringen en aan de zijkan-
ten dubbele consoles. Daarboven 
zijn twee toscaanse pilasters 
geplaatst met voetstukken 
(blauw, grijs en goud), kapite-
len (zelfde kleuren) en blauwe 
schachten met gouden cannelu-
res, van onder met stafwerk. 

Mozes, links, en de hogepriester, 

rechts, aan weerszijden van het  

Tien Gebodenbord. (foto’s 

E. Velthuis, Stadskanaal, 200�)
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Boven het stafwerk grijze banden 
met, in hoog reliëf, in natuurlijke 
kleuren geschilderde cherubkop-
jes. De architraaf is blauw met 
goud en aan de zijkanten witte 
afhangende ‘Vredeman de Vries’ 
motieven met een knop (soort 
lambrequins). Het fries is zwart met 
witte letters, aan weerszijden van de 
letters zijn consoles met de borst-
beelden van een gebaard mannetje 
en een vrouwtje, beiden in het rood 
gekleed. De onderste helft van de 
kroonlijst heeft boven de consoles 
uitspringingen en is voorzien van 
vier paar consoles, die de naar voren 
springende bovenste helft dragen, de 
kleuren zijn grijs en goud.
De vleugels aan weerszijden van 
de pilasters hebben uitgezaagde 
en goudkleurige rolwerkmotieven 
met grijze details. Verder hangen 
er geschilderde veelkleurige fruit-, 
blader- en bloemfestoenen aan. 
Hoewel het bord het jaartal 1775 
draagt heeft de decoratie van de 
lijst motieven die op het eind van 
de 16e en het begin van de 17e 
eeuw wijzen. Rolwerk decoratie uit 
XVIII. De tekst zou in 1939 zijn 
overgeschilderd.
Staat: redelijk, verf vuil met kleine 
beschadigingen, bij restauratie 
(1939) is verf hier en daar bijgestipt.

Sinds de inventarisatie van 1976-
1978 is de staat van de borden 
er natuurlijk niet op vooruit 
gegaan en Velthuis begint zijn 
restauratierapport4 met een 
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minutieuze beschrijving 
van de toestand waarin 
de borden zich bevinden. 
Hij treft bijvoorbeeld een 
oude aantasting door niet 
meer actieve houtworm 
aan; oude restauraties en 
beschadigingen van de 
polymeerlaag; verbleekte, 
sterk vervuilde of verdwe-
nen vernislagen.
De borden maakt hij 
schoon en conserveert 
ze tegen houtworm; de 
olieverflagen fixeert hij 
met lijnolie; de teksten 
schildert hij in hun geheel 

over met een lijnolieverf; en het geheel voorziet hij van een beschermlaag van 
microkristallijnewas; daarnaast pleegt hij nog wat conserverende handelingen. Het 
resultaat mag gezien worden! Kerkgangers en bezoekers zullen er gedurende vele 
jaren weer veel genoegen aan beleven.

In de inventarisatie van 1976-1978 wordt over het Tien Gebodenbord gesproken 
van ‘Gepolychromeerd eikenhout, wellicht uit het begin van de 17e eeuw met 
een beschildering, met name de tekst, van latere datum’. En over het Twaalf 
Artikelenbord: ‘Hoewel het bord het jaartal 1775 draagt heeft de decoratie van 
de lijst motieven die op het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw wijzen. 
Rolwerk decoratie uit XVIII’.
In het Oudarchief Rhenen (zie noot 1) wordt vermeld dat aan Claes Petersen 
xvi£xst is betaald omdat hij ‘tuwe taffereelen’ van Amsterdam naar Rhenen 
heeft vervoerd die ‘den bauwt5 ende Jan Aertsen Droij/Deroij6 de kercke tot een 
vereeringe geschonken hebben’. Verderop wordt aangetekend dat Dirick Jansen 
Krauwel xvist ontvangt voor het bier dat hij geleverd heeft aan diegenen die 
de ‘taeffereelen’ in de kerk hebben gehangen. En Adriaen Diricksen ontvangt 
eveneens xvist voor het bier dat gedronken is door diegenen die de ‘taffereelen’ 
vanuit het schip naar de kerk hebben gedragen. Tot slot krijgt mr Jan, de school-
meester, xst omdat hij de kerk heeft schoongemaakt nadat de ‘taffereelen’ opge-
hangen zijn.
Door deze archiefvermeldingen kunnen de vraagtekens die de deskundigen en 
inventarisatoren van de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst hebben gesteld 

Restaurator Engelhard Velthuis aan het werk (foto 
Engelhard Velthuis, Stadskanaal, 200�).
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bij de datering van de borden worden veranderd in uitroeptekens: beide borden 
dateren uit begin 17e eeuw. In de maand augustus 2005, de maand van restauratie, 
waren de borden precies 400 jaar oud! Bovendien weten we nu uit deze oude kerk-
rekeningen dat de twee tekstborden een geschenk zijn geweest van twee, naar we 
mogen aannemen, gemeenteleden en dat ze vervaardigd zijn in Amsterdam. 
De herkomst en datering is hiermee vastgelegd.

Er is echter wel een nieuwe vraag gekomen.
Toen de Reformatie ook in Rhenen was doorgezet en de roomse geloofsuitingen 
zoals beelden en altaren op een ordelijke wijze uit de Cunerakerk waren verwij-
derd, nam de dominee de geloofsopvoeding over van de pastoor. Niet langer 
stond het altaar centraal met alle heiligen daaromheen, maar het Woord van God 
alleen, verkondigd in de predikatie en door de gemeente bevestigd met psalm-
gezang onder leiding van de voorzanger. Waarschijnlijk ter aanmoediging van 
de gemeente werden later, door betrokken gemeenteleden zoals Jan Aertsen de 
Roy, borden geschonken met daarop de Tien Geboden en de Twaalf Artikelen des 
geloofs. Omdat de verspreiding van bijbels in die tijd nog niet massaal zal zijn 
geweest – dat gebeurde pas na de Statenvertaling van 1637 - was dit de manier 
om gemeenteleden kennis te laten nemen van de geloofsformulieren. De kerk was 
in de 17e eeuw ook meer een ontmoetingsplaats dan tegenwoordig, getuige de 
schilderijen uit die jaren. De predikant zal tijdens de Eredienst en zijn catechisatie 
ongetwijfeld naar de twee borden hebben verwezen. 
Maar … de tekst die wij nu lezen op het Tien Gebodenbord is de tekst uit de 
Statenvertaling. Pas de Dordtse Synode van 1618/1619 gaf opdracht tot deze grote 
bijbelvertaling die eerst in 1637 klaar kwam. In 1605/1606 moet er dus een andere 
tekst gestaan hebben die te eniger tijd moet zijn overgeschilderd. 
De huidige predikant van de Cunerakerk, ds. A. Juffer, was aanwezig bij de 
overhandiging van het restauratierapport door restaurator Engelhard Velthuis aan 
de kerkrentmeesters in augustus 2005 en merkte toen al op dat de tekst uit de 
Statenvertaling is. Hij heeft de tekst op het Tien Gebodenbord nog eens grondig 
bekeken en bevestigt dat het om een weergave in de Statenvertaling gaat. Wellicht 
zijn het de woorden uit de Deux Aes bijbel7 geweest die oorspronkelijk, in 
1605/1606, op het bord hebben gestaan.8 
Om te achterhalen hoe het precies heeft gezeten, zou onderzoek gedaan moeten 
worden naar dergelijke tekstborden: wanneer kwamen ze in zwang, en wat stond 
er op? De veronderstelling dat de Deux Aes bijbel kan zijn geciteerd vindt enige 
bevestiging in het bijbeltekstenbord uit 1599 dat in het koor hangt en dat in dat 
jaar, gelet op het wapen in de fronton, door iemand uit de familie Knijff (waar-
schijnlijk Gerrit, substituut-schout in de 90’er jaren van de 16e eeuw) is geschon-
ken. Op dit bord staan citaten uit deze vertaling. 
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De ondertitel bij dit artikel luidt ‘Een vliegende kraai vangt altijd wat’. Het wach-
ten is op de toevallige vondst ergens in het Oudarchief Rhenen waaruit blijkt 
wanneer en door wie opdracht is gegeven om het Tien Gebodenbord over te schil-
deren. Wellicht wordt dan ook bekend wat de oorspronkelijke tekst is geweest. 

Noten

1  Oudarchief Rhenen (OAR), inv.nr. 764, Petri 1605/1606 fo. 23v, fo. 24 en Petri 
1606/1607 fo. 20.

2  Kerkelijk archief Hervormde gemeente Rhenen, in bewerking.
3  Door verschillende rondleiders met bijbelkennis wordt hij geïdentificeerd als 

Aäron, omdat Mozes op de andere vleugel staat.
4  Als noot 2.
5  Er wordt onderzoek gedaan 

naar de betekenis van dit 
woord: is het een eigen-
naam of een beroepsaandui-
ding?

6  In 1551 was een Jan de Rey 
(Roy) richter in Rhenen, 
en in 1576 en 1580 een 
Jan de Roy/Johan de Roij; 
mededeling dr. A.J. de Jong, 
Voorthuizen. 

7  De bijbel van deux aes, de 
in 1562 te Emden, en in 
1571 in de Nederlanden 
uitgegeven vertaling die 
algemeen gebruikelijk bleef 
totdat de Statenvertaling tot 
stand kwam. 

8  Mededeling ds. A. Juffer, 
Rhenen dd. 5 januari 2007.

Het bijbelcitatenbord in het koor (foto Willem H. Strous, 

Rhenen, 200�)




