
CUNERATOREN 85 JAAR GELEDEN DOOR BLIKSEM GETROFFEN

Vuurzee en vonkenregen boven Rhenen

Oe Cuneratoren, monument van de eerste rang, werd 85
jaar geleden (ora precies te zijn zaterdag 4 september
1897) 's avonds om half negen, toen een hevig onweer
boven de Grebbeberg was losgebarsten, door de bliksem
getroffen, waardoor de spits van het bouwwerk in brand
raakte. Al spoedig greep de vuurzee om zich heen met
het gevolg dat de hele toren uitbrandde. Dé Cunerakerk
vatte vlam, waarvan het dak en het orgel werden ver-
nield. Ook drie woningen in de onmiddellijke nabijheid
van de toren werden een prooi der vlammen en het is
een wonder, dat niet de gehele binnenstad is afgebrand.

Daar er in de archieven weinig of niets is te vinden
over de brand zelf, slaagde ik er na lang speuren in
vlak na de tweede wereldoorlog de toenmalige ondercom-
mandant van de Rhenense vrijwillige brandweer, inmid-
dels wijlen Hendrik de Rhoter, bereid te vinden iets
naders over de ramp te vertellen. Want De Rhoter had
op die angstige zaterdagavond in 1897 als toenmalig
lid van de plichtbrandweer samen met zijn makkers de
strijd met het vuur aangebonden. Hij vertelde mij het
volgende verhaal:
"Het was een vreselijk onweer die zaterdagavond, ge-
paard gaande met verschrikkelijke regenval. Hevige
slagen volgden elkaar snel op en omstreeks half negen
gebeurde het. We hoorden een felle slag en weinige
ogenblikken later spatten de vonken al uit de toren-
spits. De inmiddels ter plekke aangekomen commandant
van de brandweer achtte het niet uitgesloten, dat de
hevige regens de brand zouden blussen, maar wat een
ontsteltenis toen die enkele vonken uitgroeiden tot
een vonkenregen. Onder het luiden van de brandklok op
het stadhuis begaf zich de brandweer naar het Kerk-
plein. Honderden mensen, onweer en regen trotserend,
waren op de been. Met een aanjager en perspompen werd
het dak van de kerk nat gehouden. Dat betekende in die
tijd al een erg moeilijke opgave voor een brandweer.



worden aangevoerd. Toren en kerk hadden dusdanige af-
metingen, dat slechts met moeite het kerkdak kon wor-
den bespoten. De toren moest helaas maar blijven bran-
den, want tot op 90 meter hoogte konden we nu eenmaal
niet spuiten. Toch moest ook hier het vuur worden aan-
gepakt. Men besloot met emmers water langs de einde-
loos lijkende wenteltrap naar boven te klimmen.

Halverwege aangekomen kwam er echter al een Rhenenaar
naar beneden met de boodschap: "ga onmiddellijk terug
want het is daarboven niet om uit te houden. Het koken-
de lood loopt al in stralen naar beneden".
De brand was toen dus al zover uitgebreid, dat de met
lood beklede spits al begon te smelten. Toen de omstan-
ders dit hadden waargenomen, begon men uit de in de
buurt liggende woningen in allerijl huisraad en vee in
veiligheid te brengen. Voor de ogen van de Rhenenaren
ontspon zich een afschuwelijk schouwspel. De toren
brandde als een fakkel.
De brandweer zag wel in, dat het onbegonnen werk was
om de kerk en de omliggende huizen tegen de vuurzee te
beschermen. De bevolking klom op de daken van de huizen
en met emmers water werden de neervallende vuurklompen
gedoofd. Inmiddels riep het gemeentebestuur de assis-
tentie in van de brandweer uit Wageningen. Deze was
voor die tijd spoedig ter plaatse. Maar om het water op
de plaats van bestemming te krijgen moesten de Wagenin-
gers met hun pompen naar de Rijn. Dat was een grote af-
stand, en betekende een aanzienlijk drukverlies. Want
ook Wageningen moest werken met handpompen.
Overhaast was men begonnen met het ontruimen van de
kerk, daar geen redden meer mogelijk was. En zo werden
statenbijbels en andere waardevolle voorwerpen naar
veiliger oorden overgebracht. Het schitterende kerk-
orgel, da£ bijna in z'n geheel in de toren gebouwd
was, werd blootgesteld aan het vallende vuur en al
gauw stond het helemaal in lichter laaie.
De Wageningse brandweer had intussen slangen uitge-
legd. Daar waren heel wat meters voor nodig. Doch er
werd vergeefs op water gewacht. De brandweermannen
pompten zich bijkans "lens", maar er kwam geen drup-
pel op de bestemde plek. Hoe kon het ook anders. Want
toen men ging onderzoeken waar de fout schuilde, bleek
dat de slangen waren doorgesneden



Hier kwam waarschijnlijk een soort rivaliteit tussen
de bevolkingsgroepen van Rhenen en Wageningen om het
hoekje kijken. De Rhenenaren hadden misschien zelf de
brand willen blussen, om daarmee de eer aan zichzelf
te houden. Hole het ook zij, dit voorval kwam het blus-
singswerk bepaald niet ten goede en de enorme vuurzee,
die inmiddels was ontstaan, kende geen grenzen meer.
Het was een verloren zaak", aldus de vroegere ondercom-
mandant van de Rhenense brandweer Hendrik de Rhoter in
1947.

Reeds een maand later besloot de gemeenteraad van Rhe-
nen een verzoek in te dienen bij de Koningin-Weduwe-
Regentes, ter verkrijging van geldelijke steun voor de
restauratie van het grotendeels verwoeste monument. De
geldmiddelen van de gemeente lieten het niet toe de
herstelling op eigen kosten te laten geschieden. Deze
werden geraamd op ƒ 47.657,-. Het stadsbestuur stelde
voor 50% hiervan voor eigen rekening te nemen. Vergele-
ken met nu een bedrag van niks. Maar in 1897 was de
gulden nog héél wat meer waard dan heden ten dage.
De minister van binnenlandse zaken zond het Rhenense
gemeentebestuur bericht dat er bij de regering geen be-
zwaren bestonden. Maar aan de subsidie-toezegging wer-
den wel de nodige eisen verbonden. Van één daarvan is
de vermelding de moeite waard. Het lijkt op chantage.
"Ten raadhuize", zo schreef de minister, "bevindt zich
een oude schilderij, een plundering voorstellende, wel-
ke voor de kunstgeschiedenis niet zonder belang is,
doch deerlijk verwaarloosd en gehavend is. Teneinde dit
stuk voor verder verval te behoeden en behoorlijk te
doen restaureren wens ik, dat het ten behoeve van het
Rijksmuseum te Amsterdam worde afgestaan".
Rhenen was in die dagen nog geen museum rijk, laat
staan een conservatrice, die de kunst van het conser-
veren machtig was. De eis van de minister ging de ge-
meenteraad van Rhenen weliswaar aan het hart, maar toch
werd besloten, omwille van de doorgang van de restaura-
tie, het bewuste schilderij af te staanl Op zijn beurt
stelde toen ook de gemeenteraad een voorwaarde. Er zou
een getrouwe kopie voor in de plaats moeten komen. Het
ging om het schilderij "De inneeminghe van Reenen door
de Hertog van Kleef in 1499". Die kopie ie er gekomen
en hangt heden ten dage nog in de raadszaal van het oud
stadhuis. Óók al een keer gerestaureerd.



De raad had dan wel voorgesteld 50% van de restauratie-
kosten voor zijn rekening te nemen, maar dat was in eer-
ste instantie pure bluf. Men had geen cent te makken.
De grote vraag was hoe de zaak gefinancierd moest worden.
Maar, vindingrijk als echte Rhenenaren zijn, daarvoor
werd ook een oplossing gevonden. Om het benodigde geld
bijeen te krijgen ging men sparrebomen verkopen uit de
stadsbossen. Dat leverde een bedrag op van ƒ 24.081,-.
Maar dat alleen was niet voldoende. Men ging ook nog
iets anders doen. Het leken wel voddeboeren of lompen-
en oud-metaaihandelaren, die raadsleden van toen. Want
men besloot zonder blikken of blozen het metaal van de
klokken van de hand te doen. De prijs was toen ƒ 73,50
per 100 kg en in de gemeenteraadsvergadering van 25
april 1899 deelde de burgemeester mede, dat circa 6000
kg aan oude klokken en klokkeresten waren verkocht voor
het toen lieve sommetje van ƒ 4.350,46^.
Daarmee was het geld voor de restauratie tot op de
halve cent nauwkeurig bijeen en konden toren en kerk
weer in de oude gedaante worden opgetrokken. Dat de
Rhenenaren sindsdien altijd de bijnaam van "Klokken-
verkopers" hebben gehouden, doet de gemeenteraad van
1897 geen zeer meer

Joop Bovenschen
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