
OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE
CUNERAKERK

Dr. A.J. de Jong

f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer
J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing getiteld "Rouwborden in de
provincie Utrecht"
Hij ging daarbij in op het ontstaan van het gebruik van rouwborden, ook wel
memorietafels genoemd. Het oudst bekende rouwbord is dat van Philips de
Goede, die in 1457 in Brugge overleed; een van de jongste bevindt zich in
Renswoude en dateert uit 1901.
Vóór 1795 vond men rouwborden in bijna alle kerken, doch de Franse
revolutie maakte hier een abrupt einde aan. In 1798 vaardigde het
uitvoerend bewind van de Bataafse Republiek een bevel uit alle
"wapenborden, eergestoeltens en andere tekens van onderscheiding" te
verwijderen uit kerken en andere openbare gebouwen. Hetzelfde gebeurde
met de wapenborden die aanwezig waren in de Cunerakerk te Rhenen.
Zo schijnt er een manuscript te zijn van de hand van de Rhenense
burgemeester Dirk Klerck, die melding maakt van een verkoping op
27.9.1798 van wapenborden uit de Cunerakerk.1

Soms werden de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld de borden zelf
weg te halen, in andere gevallen werden ze eenvoudigweg verbrand.
Van de wapenborden in de Cunerakerk is op deze manier weinig of niets
overgebleven.
De vraag doet zich natuurlijk onmiddelijk voor: Wat was er aan
wapenborden aanwezig in de Cunerakerk vóór 1798?
De heer Hoogendijk had zijn lezing voornamelijk toegespitst op Renswoude
en had bij de voorbereiding van zijn lezing geen tijd meer gehad om dieper
op Rhenen in te gaan. Wél werd er bij de lezing een wapenbord getoond van
de familie Coen, dat in de Cunerakerk zou hebben gehangen en dat via de
bekende collectie Ramspek bij onze voorzitter de heer Deys was
terechtgekomen.
De heer Hoogendijk suggereerde om eens in de wapenboeken van baron
d'Yvoy uit de 18e eeuw te gaan zoeken. Deze d'Yvoy heeft fraaie tekeningen

* gemaakt van grafzerken, rouwborden en kerkglazen voornamelijk in de
provincies Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant.
Deze suggestie werd opgevolgd en inderdaad zijn de wapenborden (alle?)
in die tijd aanwezig in de Cunerakerk door hem beschreven.2
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Er zijn inmiddels kleurenfoto's van zijn tekeningen gemaakt en een kopie
hiervan zal naar het Streekmuseum "Het Rondeel" gaan.
Omdat elders in dit nummer van Oud Rhenen aandacht wordt geschonken
aan de oudst bekende familie met de naam "Van Rhe(e)nen" of "Van
Re(e)nen", werden de wapenborden van geslachten met deze naam nader
bekeken.
De door d'Yvoy nagetekende wapenborden blijken goed overeen te komen
met de tekst op een grafzerk, die door Bloys van Treslong Prins3 als volgt
werd weergegeven:
"Den Welgeboren Heere Jacob van Rhienen, de laatste van die familie sterft
den 28e October 1688 ende de Welgeboren vrouwe Anna Catharina van
Mor lot sijn Welgebore Vrouwe wedue sterf den 19 Aug. 1702".
Hiermee wordt gesuggereerd dat met hem de laatste "Van Rhenen"
behorende tot deze familie zou zijn gestorven.
Op deze zerk weer hetzelfde wapen, dat ook werd aangetroffen op een zerk
in een kerk te Breda (zie ook Bloys van Treslong Prins) en een lakzegel dat
toebehoorde aan Jacob van Reenen, schepen te Rhenen in 15534, mogelijk
een grootvader van eerder genoemde Jacob van Rhienen.

Ook vinden we het wapen afgebeeld op een grote wapenkaart in de hal van
het Rijksarchief te Utrecht5 en in andere heraldische boeken.
Zo blijken de "van Rh(e)enens" te Rhenen (bijna) alle hetzelfde familiewapen
te dragen, te weten "een zwarte schuinbalk op een gouden schild, vergezeld
bovenin het schild van een zwarte leeuwekop met uitgestoken rode tong".
Op de Utrechtse wapenkaart stond overigens nog een tweede wapen van
een familie "van Rheenen", namelijk "een rode griffioen op een zilveren
schild".
D'Yvoy bleek ook tekeningen te hebben gemaakt van de wapenafbeeldingen
die aanwezig waren op het orgel, waarvan men zegt dat het in 1523 door
de enige Nederlandse Paus Adrianus VI aan de Cunerakerk te Rhenen werd
geschonken.6 Naast het wapen van deze paus zien we ook een stadswapen
van Rhenen afgebeeld. Dit bestond hier niet uit de "drie torens met een
sleutel"7, echter uit een vermoedelijk "rood-wit schild", met daarop slechts
de "sleutel"; zonder torens dus! Overigens wijkt het wapen van de stad
Utrecht ook af.
Al met al interessante historische informatie, dankzij de lezing van de heer
Hoogendijk.
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Vier van de acht wapens aangetroffen op het vroegere orgel in de
Cunerakerk, nagetekend door d'Yvoy. Links een wapen van de Stad
Rhenen, rechts het wapen van de enige Nederlandse Paus Adrianus
VI, waarvan gezegd wordt dat hij dit orgel geschonken heeft
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Wapenkwartieren van Jacobus van Rhenen, getekend door d'Yvoy (M
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