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Gilde Nieuws, speciale editie juli 2015 

Toren in de steigers 1897 – 2014/2016 

Meer dan een eeuw van restauratie, renovatie en reparatie aan de Cuneratoren 

 

Een overzichtstentoonstelling, samengesteld en opgebouwd door Tineke Jansen,  

Jan Blaas, Frank Ganzevles en Evert van Vulpen 

Geschiedenis 
Aan het eind van de vijftiende eeuw, in 1492, werd in Rhenen gestart met de bouw van de Cuneratoren, die 

veertig jaar later, in 1531, werd afgerond. Het is niet bekend welke bouwmeester verantwoordelijk was voor het 

ontwerp van de toren, maar er zijn vermoedens dat de Dom- bouwmeester, Cornelis de Wael, hierbij betrokken 

is geweest. Er zijn namelijk duidelijke overeenkomsten met de Domtoren van Utrecht en de Onze Lieve 

Vrouwetoren van Amersfoort, die in dezelfde periode zijn ontstaan. 

Stijl 
Kenmerkend voor de ca. 80 meter hoge toren zijn de drie geledingen (verbindingsstukken), die naar boven toe 

geleidelijk smaller worden. De onderste geleding is duidelijk vierkant. Hier bevinden zich twee verdiepingen 

met diepliggende raamnissen. De tweede geleding is wat smaller en vierkant, maar oogt enigszins achthoekig. 

De laatste is achthoekig en aan vier zijden voorzien van een wijzerplaat van het torenuurwerk; deze wijzer-

platen waren tot 1945 op de tweede geleding bevestigd. 

Het dak is klokvormig en voorzien van een topkoepeltje. Deze afdekking werd na de grote brand van 1897 door 

de architect Pierre Cuypers (1827-1921) geheel naar eigen inzicht in neogotische stijl herschapen. De tamelijk 

sober ogende toren transformeerde door Cuypers’ hand in een sierlijk bouwwerk, voorzien van  indrukwek-

kende pinakels en spitsbogen. 

De brand van 1897 vormde in feite het begin van een tachtig jaar durende restauratie periode die voor korte of 

langere tijd geen steigers tegen de toren te zien gaf. Een tweede brand in 1934, veroorzaakt door loodgieters- 

werkzaamheden aan het dak van de kerk, en de beschietingen door Engelse bommenwerpers aan het eind van 

WOII, vormden de aanleiding waardoor de toren afwisselend wel of niet in de steigers stond. 

Pas in 1974 werd een lange periode van herstelwerkzaamheden afgerond. In 1976 werden als laatste de beelden 

op de toren geplaatst. 

Toekomst 
Over 16 jaar bestaat de Cuneratoren precies 500 jaar. Op de valreep van dit heuglijke feit blijkt dat de toren 

toch weer toe is aan een grondige opknapbeurt. De matige staat van delen van voegwerk en natuursteen werd na 

de laatste vorstperiode pijnlijk duidelijk. Op meerdere plaatsen liet het metselwerk los en dat leverde zodanig 

acuut gevaar op dat de Gemeente Rhenen -sinds 1800 eigenaar van de Cuneratoren- na inspectie door de 

Monumenten Wacht Utrecht besloot om de toren opnieuw van steigers te voorzien. 
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Nu een groot deel van het benodigde budget ( de restauratie is begroot op 5 miljoen euro) beschikbaar is, is 

begin juni een start gemaakt met de daadwerkelijke restauratie. De verwachting is dat de restauratie ruim 2 jaar 

zal gaan duren.  

Tentoonstelling 
De tentoonstelling “Toren in de steigers” laat aan de hand van foto’s, beelden en bouwtekeningen zien hoe de 

Cuneratoren in de afgelopen honderd  jaar een ware gedaantewisseling heeft ondergaan door de bouwkundige 

visie van architecten, die bij de opeenvolgende restauraties betrokken zijn geweest. 

Voorbereidingen tentoonstelling:  
Op 30 april zijn de meeste expositie materialen vanuit het museum de toren ingebracht door Tineke Jansen, 

Frank Ganzevles en Evert van Vulpen middels de bouwlift, bediend door Ralph Backer. Later is dit door Jan 

Blaas aangevuld met oude gereedschappen van steenhouwers en leidekkers.  

De tekeningen op de eerste etage, waarop de toren in diverse stadia is afgebeeld zijn geleverd door Joop Jansen 

van Bureau Delfgou. 

Indeling tentoonstelling: 
1

e
 Verdieping. 

Hier staan de gipsen proefbeelden van Meindert de Boer (11 van de 14 beelden). Ook zijn er oude 

gereedschappen van steenhouwers te zien, pinakels van diverse bouwmaterialen en bouwtekeningen met de 

gebruikte bouwmaterialen vanaf 1492 tot met 2015. 

Achtkant op 2e verdieping 
Hier staat een vitrinekast met oud gereedschap van leidekkers en enkele trotseerloodjes, een soort 

“visitekaartjes” van de loodgieters. Er zijn foto’s van de toren vanaf 1890 t/m 2014, en een replica van de 

torenhaan. Tevens liggen er brokstukken van de toren en enkele klepels.  

Foto-impressie van de overzichtstentoonstelling op 1e en 2e etage (de achtkant) 

 

 

 

 

Voorbereidingen door Tineke Jansen, Aart Rodenburg 

en Jan Pieter Flipse 

Attributen worden van kaartjes voorzien 
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Laatste voorbereidingen voor de opening van de 

expositie 
Bouwtekening van architect Onnes moet nog als 

laatste worden opgehangen 
 

 
Jan Blaas laat zien hoe de beelden zijn vastgezet op de 

steiger 

Opening 16 juli – Welkom en toespraak Frank 

Ganzevles 

 

  
Toespraak wethouder Jan Kleijn Openingshandeling door plaatsing beeld van bisschop 

David van Bourgondië, die opdrachtgever was voor de 

bouw van de toren in 1492 
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Een toast wordt uitgebracht na de opening Jan Blaas vertelt over kenmerken van de kloostermop 

 

 

 
Prachtig toch? Evert van Vulpen en Jan Blaas 

 

  
Bezichtiging overzichtstentoonstelling 1

e
 etage: steiger met bouwfragmenten en 

steenhouwergereedschap 
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Steiger met bovenop de heiligenbeelden Tekening van bureau Delfgou met de verschillende 

steensoorten, die in de loop van de vele eeuwen zijn 

gebruikt 

  
Een hoekje voor de beeldhouwer met krukje, steenbeitels 

en steenschaven 
Overzichtsfoto van de herbouwde binnenstad medio 

1941 - 1947 met schaduw van de toren 

 

 
2

e
 etage: de achtkant met foto’s van de toren Vitrine met oude gereedschappen 
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Oude gereedschappen van leidekker, steenhouwer en 

metselaar 
Werkbank met bouwfragmenten en klepels 

  

Beschadigd loodwerk bij de koepel van de toren 1946: Eerste naoorlogse motorcross te Rhenen op de 

Veerwei. Winnaar Anton Puijk op Eijsink wordt 

gehuldigd. Goed zichtbaar is de vlak voor de 

bevrijding stukgeschoten toren . 
 

 
Overzichtsfoto’s in de achtkant (1) Overzichtsfoto’s in de achtkant (2) 
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Foto’s op de kast met aansturing uurwerk en carillon 

 
Overzichtsfoto’s in de achtkant (3) 

  

Rechts: miniatuur klokkenstoel met carrillon Het oefenklavier in de achtkant 

 

 

 
Houten replica torenhaan gemaakt door William 

Klaassen 

De originele goudvergulde torenhaan (N.B. staat niet 

op de expositie in de toren) 
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Op de expositie in de toren staan 11 van de 14 proefbeelden gemaakt door Meindert de Boer. Hij was  één van 

de drie kunstenaars die de opdracht kregen om voor de Cuneratoren nieuwe beelden te maken. De oude beelden 

moesten vervangen worden omdat ze aangetast waren door erosie, branden en beschietingen in de oorlog.   

 

Wij zijn erg blij dat deze beelden nu in de toren aanwezig zijn. Ze zijn eerder tentoongesteld in museum Het 

Rondeel tijdens een expositie, samengesteld door Marja de Jong. Zo is het nu mogelijk te zien hoe de 

verschillende beelden zijn vormgegeven, ieder met hun eigen attributen en verhaal. 

In vroeger tijden was het belangrijk om, ook als je niet kon lezen, toch de voorstelling te kunnen begrijpen. 

Religieuze kunst wil iets vertellen of mededelen. Als je het verhaal niet kent, heeft de afbeelding geen 

betekenis. Daarom zijn de evangelisten te herkennen aan een boek of boekrol in de hand, samen met een engel, 

adelaar, leeuw of stier. De apostelen kregen ook hun eigen vaste voorwerpen, vaak het attribuut waardoor ze als 

martelaar gestorven zijn. 

 

Tentoongesteld zijn: 

- Maria met kind 

- Marcus (een evangelist) met een leeuw 

- Thomas (een apostel) met winkelhaak als 

patroon van de architecten 

- Bisschop David van Bourgondië, 

opdrachtgever van de bouw van de toren 

- Lucas (een evangelist) met een stier 

- Andreas (een apostel) met het X-vormig 

kruis waarop hij de dood vond 

 

- Bartholomeus (een apostel) met het mes 

waarmee hij levend gevild werd 

 

- Jacobus de meerdere (een apostel) met 

pelgrimsstaf en boek  

- Christus 

- Paulus (een apostel) met het zwaard 

waarmee hij onthoofd werd 

- Mattheus (een evangelist) met een engel 

 


