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Restauratie Beiaard Cuneratoren

ing. H.B. Gieszen ,

Geschiedenis van de Beiaard

In de zestiende eeuw werd het een gebruik om stad en kerktorens van een
klokkenspel te voorzien. Rhenen, een stad in het Sticht, bleef niet achter. Ook de
Cuneratoren was tijdens verschillende perioden in zijn geschiedenis voorzien van
een klokkenspel. Deze klokken hadden een tweeledig doel:
- een kerkelijk doel, voor het aangeven van vieringen en getijden.
- een wereldlijk doel, voor het aankondigen van belangrijke gebeurtenissen.
De benamingen van de verschillende klokken herinneren nog daaraan:
er was de brandklok, de poortklok, de stormklok, en er was de raadsklok,
de doodsklok, de slaapklok.
Klokslagen dienden ook als tijdsein om de hele en halve uren aan te geven. In de
toren vervulde de torenwachter een
belangrijke functie. Hij keek over stad en
land en liet de klok zijn stem verheffen. -j

In één van de oudste rekeningen waarin
sprake is van Rhenense torenklokken,
namelijk die uit de jaren 1519/1520
wordt de eerste aankoop van klokken
gemeld. Zo goten Gerard van Wou en
Gerard van Schonenborg, bekende klok-
kengieters uit Kampen, drie klokken: de
Ursula klok, de St. Maarten klok, en de
Cuneraklok; deze laatste was gewijd aan
de patrones van de kerk en was versierd
met twee reliëfs van Cunera waarvan
nog één beeldje wordt bewaard in
museum Het Rondeel. Deze klokken
waren waarschijnlijk alleen luidklokken.
Bijna 40 jaar later verschijnen in
Rhenen nieuwe klokken die door de
klokkengieter Jan Tolhuis uit Utrecht
worden gegoten. Zijn beroemde
Paulusklok, in 1555 gegoten, is de enige
die tijdens brand van 1897 is blijven
hangen en die de oorlog heeft overleefd.

Voorzijde stokkenklavier

Aan de bovenzijde is de

en klokken te zien (foto
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In het museum Het Rondeel hangt nog een door Tolhuis gegoten Philippusklok uit
1556 en in Tarnsum, een dorpje bij Delfzijl, hangt ook nog een klein
Tolhuisklokje.

Na de brand in de Cuneratoren van 1897, heeft het lang geduurd voordat er weer
een carillon in de toren kwam. Pas in 1925 werd stichting " Carillonfonds Rhenen"
opgericht om een nieuw carillon te kunnen aanschaffen. De firma Van Bergen uit
Heiligerlee had op de jaarbeurs van 1933 het voor Rhenen bestemde 2-octaafsspel
met 26 klokken opgesteld, waarna het naar Rhenen werd overgebracht. Het kreeg
een tijdelijke plaats naast de Panorama Molen. De definitieve plaatsing moest
wachten op de restauratie van de toren.
De Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog hebben echter niet op de plaatsing
gewacht en de meeste klokken geroofd. Deze verdwenen uiteindelijk allen in hun
smeltkroezen, op één na.
In 1945 ontving de gemeente een bericht van het hoofd van de Rijksinspectie
Kunstbescherming dat de Paulusklok, in strijd met de gemaakte afspraken, toch
naar Duitsland was vervoerd. Na protest is deze klok via Groningen teruggebracht
naar Rhenen.

Na de oorlog wordt weer een comité uit de burgerij opgericht om te zorgen voor
een nieuw carillon. Daar maakten o.a de heren LUC Van Wijngaarden en Joop
Bovenschen deel van uit. Door de Stichting "Carillonfonds Rhenen" wordt in 1958
door collectanten uit de Rhenense Burgerij tl. 25.000 bijeengebracht voor de
aanschaf van een beiaard. De collectanten ontvangen ter herinnering een klein
klokje.
Hoewel de burgemeester zijn voorkeur uitspreekt voor een beiaard van de firma
Eysbouts uit Asten, wordt de order gegund aan de firma Van Bergen uit
Heiligerlee.
In dit zelfde jaar 1958 worden de eerste van de 44 klokken bij Van Bergen
gegoten, maar de totstandkoming van de beiaard verloopt niet zonder problemen.
Er moeten een aantal klokken opnieuw worden gegoten. De firma bouwt de klok-
kenstoel, de tractuur en het stokkenklavier, en plaatst de klokken.
Het onderhoud aan het carillon wordt uitbesteed aan de firma Eysbouts uit Asten.
Deze firma richt in 1965 de beiaard opnieuw in en vervangt de tractuur en de
klepels van de kleine klokken. De hoogste 2 octaven-klokken krijgen dan tuimel-
klepels dat men het easy-systeem noemt, hetgeen bepaald geen vooruitgang is.

Wat maakt de Van Bergen Beiaard nou zo bijzonder?

De beiaard in de Cuneratoren bevat de in ons land nog enig overgebleven complete
grotere klokkenreeks die door de klokkengieterij Van Bergen uit Heiligerlee is
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gegoten. Deze klokken staan bekend om hun welluidende klank/timbre. En de
beiaard van Rhenen onderscheidt zich in die zin dat de reeks van Van Bergen klok-
ken nog ongeschonden is. Daar komt nog bij dat de inrichting van het beiaard-
systeem sinds de inrichting niet wezenlijk veranderd is, afgezien van het easy-
systeem. Het stokkenklavier is thans in Nederland het enige door Van Bergen
gebouwde klavier dat functioneert.
Het behoeft geen nader betoog dat uit zowel praktisch als uit historisch oogpunt
het van belang is het Van Bergen karakter van de beiaard te handhaven en de
oorspronkelijke klokkenreeks zoveel mogelijk in tact te laten.

Waaruit bestaat de Beiaard in de Cuneratoren

-de klokkenstoel; dit is een tapstoelopende stellage, gebouwd van zware eiken-
houten balken, waarin de 47 klokken hangen.
-de tractuur; dit is het systeem van assen en draden waarmee de klok door de
klepel wordt aangeslagen.
-het stokkenklavier; dit is het klavier dat bij handbespeling door de beiaardier
wordt gebruikt.
-de speelcomputer; dit systeem wordt gebruikt voor het automatisch aanslaan van
de klokken met melodieën op de halve
en hele uren.

Inmiddels is door veroudering, slijtage
en onvoldoende onderhoud de beiaard
aan een opknapbeurt toe. De toestand
van de beiaard is zodanig slecht dat het
muzikaal verantwoord bespelen van het
instrument nauwelijks mogelijk is.
Derhalve brengt de Advies- en
Keuringscommissie van de Nederlandse
Klokkenspel Vereniging ( N.K.V) in
september 1995, op verzoek van de
gemeente, een oriënterend rapport uit
over de conditie van de beiaard.
Dit rapport is duidelijk: de beiaard
bevindt zich in een slechte staat.

In januari 1996 stuurt de voorzitter van
de N.K.V, ir. Foeke de Wolf, een brief
aan het college van B.&W. De heer de
,,. ,„ . . . , . , . , . . Voorkant stokkenklavier, toetsen en pedalen
Wolf schriin daarin het volgende:

(foro H.B. Gieszen)
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"Gezien de staat waarin het instrument verkeert en het risico dat het verder in
verval raakt achten wij het van groot belang dat de restauratie zo spoedig mogelijk
ter hand wordt genomen."
De boodschap is duidelijk. Voor de gemeente, die verantwoordelijk is voor toren
en beiaard, zou dit de aanleiding moeten zijn over te gaan tot restauratie.

Aanleiding tot oprichting van de Stichting Beiaard Cuneratoren.

In de voorjaarsnota van begin 1996 wordt door het College van B. & W. het voor-
stel gelanceerd de handbespeling van de beiaard weg te bezuinigen. Het gaat om
een aantal bezuinigingen, waar de beiaard deel van uitmaakt.
Het is echter naief te denken dat het uitschakelen van het stokkenklavier kosten-
besparend zal zijn. De toegevoegde waarde van het handbespeelde gedeelte van de
beiaard, een eeuwenoude traditie en een stuk cultuurgoed, dreigt in Rhenen door
bestuurlijke dwaling verloren te gaan. De gemeente beseft blijkbaar niet dat de
Rhenense bevolking in 1958 zelf het geld bijeen heeft gebracht voor een nieuwe
beiaard inclusief het stokkenklavier. Ook dreigen 12 klokken dan nooit meer te
worden gebruikt.
Ondanks het verzet van een aantal frakties valt op de raadsvergadering van 4 Juni
1996 het besluit tot bezuinigen. Tijdens de begrotingsvergadering op 5 November
1996 doet D'66 nog een laatste poging om de bezuiniging terug te draaien en
voert de mogelijkheid op van een beheer door een stichting.
Wat ons rest is slechts de voorgeprogrammeerde muziek door een automatische
speelcomputer die nu elk halfuur via een tijdklok bekende wijsjes laat klinken.

De pers reageert scherp op de voorgenomen plannen van de gemeente. De koppen
in de regionale dagbladen laten aan duidelijkheid niets te wensen over en spreken
voor zich:
De eerste stomme reus van Nederland - Vergeefs pleidooi voor beiaard Cunera -
Keerpunt in de historie Cuneratoren - Beiaard Cuneratoren blijft zwijgen.

De voorzitter de heer dr. H. P Deys stuurt namens het bestuur van de Historische
Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. een brief aan het College van B.&W. en
spreekt zijn verontrusting uit over de voorgenomen plannen van de gemeente.

Op 2 September 1996 neemt mevr. Hoorn-de Vries het initiatief en organiseert een
eerste bijeenkomst van een "Voorbereidings Commissie" ten huize van de familie
Van Wijngaarden, waar aanwezig zijn: de heer L. Van Wijngaarden, ondernemer in
ruste, de heer R. Willemse, onderwijzer en klokken deskundige, mevrouw W.M. A
Hoorn-de Vries, fraktielid D-66, en de heer ing. H.B. Gieszen, majoor b.d. klu.
Het doel van deze kleine commissie is de vorming van een stichting voor te berei-
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den met de intentie: " Het behoud van
het handbespeelde gedeelte van het
carillon".
Om de Rhenenaren eraan te herinneren
hoe een door mensenhand bespeeld
carillon anders klinkt dan een computer-
gestuurde, wordt voor de Open
Monumenten Dag op 14 september een
mobiele beiaard gehuurd. Deze beiaard,
voor dit doel beschikbaar gesteld door de
firma Eysbouts, wordt betaald door de
heer Van Wijngaarden. Het is de eerste
vorm van publiciteit die de commissie
zoekt. De beiaardier geeft concerten op
de Koningshof en maakt een klankrijke
rondrit door Rhenen. Als gastbeiaardier
treedt Klaas de Haan op.

De voorbereidingscommissie benadert
vervolgens een aantal bekende
Rhenenaren met het verzoek om zitting
te nemen in de Stichting Beiaard
Cuneratoren in oprichting. Op de eerste bijeenkomst van 11 december, wordt uit
de aanwezigen een voorlopig bestuur gekozen.
De belangrijkste taak van het voorlopig bestuur is een beeld te krijgen van de
kosten voor herstel van het stokkenklavier, de restauratie van de tractuur, de klok-
kenstoel en de klokken.
Tijdens de vergadering op 7 januari 1998, te Remmerden, wordt een definitief
bestuur gekozen.

Eén van de eerste acties is een briefte sturen aan B.&W. en de raad waarin
melding wordt gemaakt van de stichting in oprichting, het aanspreekpunt binnen
de stichting en de samenstelling van het dagelijks bestuur.
Het eerste van de vele contacten met de gemeente wordt gelegd. Tijdens een open
gesprek worden de standpunten uitgewisseld en wordt er naar elkaar geluisterd.
De gemeente heeft geen geld en dat betekent dat de stichting aan geld moet komen
en wel op korte termijn.
Uit dit gesprek kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat als de
stichting met een gedegen plan voor een restauratie komt, de politiek bereid is
steun te verlenen. Het college stelt de Stichting Beiaard Cuneratoren i.o in de gele-

Achterzijde stokkenklavier, met tuimelaar voor-

zien van veren en pedalen (foto H.B. Gieszen)
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Duidelijk beeld van de toetsen in hun ligplaatsen. Aan de bovenzijde is de verbinding zichtbaar tussen

toetsen en klokken (foto H.B. Gieszen)

genheid met een voorstel te komen met betrekking tot restauratie, instandhouding
en exploitatie van de Rhenense beiaard.
Er komt een globaal overzicht tot stand van gebreken aan beiaard en stokken-
klavier. Een plan van aanpak met prioriteiten wordt opgesteld.

Stichtings-akte

In dit voorjaar van 1997 wordt een concept-stichtingsakte geformuleerd en wordt
het plan opgevat de publiciteit te zoeken. Tijdens de bestuursvergadering van
21 Mei 1997 wordt besloten de door notaris van de Pol opgestelde statuten goed te
keuren.
De gemeente komt over de brug en zegt in het kader van Culturele Activiteiten een
start-subsidie van tl 1000 toe en stelt het zeer op prijs dat de stichting activiteiten
ontplooit, en toont bereidheid tot hulp en ondersteuning.
Op 22 Augustus ontvangt de heer Gideon Bodden van het bestuur de opdracht een
compleet plan met tijdpad op te stellen voor een integrale restauratie van beiaard
en klavier.
Op 25 September presenteert de, sinds 28 juli 1997 geregistreerde, Stichting
Beiaard Cuneratoren zich officieel in het Oude Raadhuis aan Burgemeester en
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Wethouders, raadsleden en de pers. De heer Foeke de Wolf, voorzitter van de
Nederlandse Klokkenspel Vereniging houdt een lezing, waarna Klaas de Haan een
feestconcert geeft dat door genodigden vanaf een terras met zicht op de toren kan
worden beluisterd.

In oktober wordt het actieplan "Plan voor herstel en reconstuctie van de oorspron-
kelijke toestand" van Gideon Bodden bij de gemeente ingediend. Dit plan bevat
tevens een gefaseerd tijdspad dat in 3 fasen is verdeeld.
- fase l: de jaren 1997-1998 zijn gericht op het stokkenklavier en de cabine.
- fase 2: in 1999 zal de vervanging van huidige easy-systeem aan de beurt zijn en

de versleten tractuur.
- fase 3. 2000 is het jaar van restauratie van de klokken en de magneethamers,

en zullen de afwijkende klokken worden herstemd.
Tijdens een bespreking met de gemeente wordt duidelijk dat dit plan uit twee
delen bestaat. De restauratie aan klokkenstoel en klokken is een onderdeel van de
restauratie van de toren en komt voor rekening en verantwoording van de
gemeente. De restauratie van het klavier en de cabine is een gedeelde verantwoor-
delijkheid van gemeente en stichting.
De stichting neemt de fondsenwerving ter hand en benadert donateurs, begunsti-
gers, fondsen, en het bedrijfsleven.

Aanpak restauratie.

In eerste instantie wordt half Maart 1998 de speelcabine onderhanden genomen
door o.m. Rijk Willemse, Hans Smulders en Henk Gieszen. Door de slechte
afdichting van de ramen is het vocht in de isolatie getrokken en treden er
vochtproblemen op. Het vocht heeft een funeste uitwerking op de onderdelen van
het stokkenklavier. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de isolatie wordt
verwijderd. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor herstel van beglazing
en verlichting.
In de periode April-Juni wordt fase l uitgevoerd aan de hand van het plan Bodden.
Daartoe wordt het stokkenklavier ter plekke gedemonteerd. Dit betekent dat alle
verbindingen met de klokken worden verbroken, en het klavier van zijn plaats
wordt gehaald. Er blijft een kaal klavier over. Alle onderdelen worden
overgebracht naar de goed geoutilleerde werkplaats van de voorzitter Roosenbeek
te Remmerden.
Binnen de randvoorwaarden van het plan Bodden wordt als extra doelstelling
gestreefd het stokkenklavier zo origineel mogelijk te houden. Terwijl de heer
Gideon Bodden zich bemoeide met het aanbrengen van laklagen, vilt op manuaal-
en pedaaltoetsen en het geven van adviezen, richtte Gieszen zich op het technisch
en logistieke gedeelte van de restauratie.
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Toetsen, tuimelassen, koppelstangen en pedalen (foto H.B. Gieszen)

De bewerkingen aan de belangrijkste onderdelen zijn, in het kort, als volgt:
- het frame
Omdat het frame onvoldoende stijfheid bezit, worden in de hoekconstructie meta-
len schoren aangebracht. Om te zorgen voor een stabiele eenheid tussen frame en
vloer wordt ervoor gekozen om de vier poten te voorzien van vilt ter vergroting
van het aanrakingsoppervlak, en een goede demping. Verder wordt de vloer onder
het klavier verstevigd met een hardhouten balk. Het frame wordt aan de vloer en
de hardhouten balk vastgezet met 16 mm dikke R.V.S. bouten.
- de tuimelassen
Deze 13 assen worden gebruikt om manuaal- en pedaaltoetsen aan elkaar te
koppelen. Ze zijn kromgetrokken door de optredende krachten en sterk
gecorrodeerd. De assen worden recht gemaakt en gegritstraald waarna ze behan-
deld worden met primer en worden zwartgelakt.
-de messingzadels.
Deze twee zadels houden de 13 tuimelassen op zijn plaats maar zijn erg krom-
getrokken door optredende krachten. De zadels worden met behulp van een pers
recht gemaakt en ontdaan van corrosie; er worden extra gaten geboord t.b.v. de
bevestiging.
- de draadregelaars en cilinders.
Deze worden gebruikt om toetsen en klepels te koppelen en deze te verstellen.
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Er werden versleten draadeinden en versleten schroefdraad in de cilinders aange-
troffen. Daarom wordt van alle 35 draadregelaars de 1/4 duim schroefdraad
verwijderd en voorzien van aangelaste 6 mm draadeinden. Daarna worden
35 nieuwe bronzen cilinders gedraaid en voorzien van 6 mm schroefdraad.
- de messing gaffels en koppelstangen.
Deze worden gebruikt om de toetsen van manuaal en pedalen aan de tuimelassen
te koppelen.
De metalen delen zijn gegritstraald, opnieuw gelakt, waar nodig vervangen en van
nieuwe draaipunten, lagers en schroefdraad voorzien. Tevens is overal vilt als
dempingsmateriaal aangebracht. Het klavier, de bank en de onderzijde van de
cabine-vloer worden verstevigd.
Het systeem van gaffels, koppelstangen, bouten en moeren bestaat uit een Engelse
maatvoering, gebaseerd op de duim. (25.4 mm). Dit systeem is verouderd terwijl
bouten en moeren moeilijk verkrijgbaar zijn. Teneinde de originaliteit zoveel
mogelijk te bewaren, zijn alleen de draadeinden en bouten vervangen door andere
met metrische maten.

Beeld van de koppeling tussen pedalen, tuimelassen, koppel.stangen aan pedalen. Rechts is een bronzen

zadel ter ondersteuning van de tuimelassen zichtbaar (foto H.B. Gie.szen)
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De opbouw wordt uitgevoerd door Bodden, Smulders en Gieszen. Na de voor-
bereidende werkzaamheden wordt op dinsdagmorgen 2 Juni 1998 gestart met de
opbouw van het klavier. Daartoe worden al de gerestaureerde en/of gerepareerde
onderdelen weer boven in de cabine gebracht.
Na enige dagen hard werken is het klavier in een dusdanige staat dat het op
vrijdagavond 5 Juni door de beiaardier Roy Kroezen kan worden bespeeld, ter ere
van de herdenking van de Vrede van Munster, 350 jaar geleden gesloten.
In de dagen daarna wordt verder aandacht besteed aan het aanbrengen van enkele
nieuwe onderdelen, en het afstellen van toetsen en pedalen. Op vrijdag 19 Juni
vindt een laatste controle plaats en, kan na een enkele afregeling, het klavier als
gerestaureerd worden beschouwd.
Klaas de Haan geeft die avond als eerste een concert op het volledig
gerestaureerde klavier dat door velen op het Koningshof wordt bijgewoond.
De beiaard functioneert perfect en klinkt als een klok. Dit concert staat in het
teken van een feest bij de familie Deys die de originele gedachte heeft de giften
van gasten te bestemmen tot donatie aan de Stichting Beiaard Cuneratoren.
Het rapport van deze omvangrijke klus wordt begin September 1998 aan het
College van Burgemeester en Wethouders en andere betrokkenen aangeboden.
Op grond van kritieken van beiaardiers en andere deskundigen kan de conclusie
worden getrokken dat de restauratie is geslaagd en dat de investering in tijd en
geld niet voor niets is geweest. Maar ondanks alle verbeteringen en modificaties
aan het klavier, dient aandacht te worden besteed aan de lagering van draaipunten
van toetsen en pedalen. Voor een blijvend optimaal functioneren van het klavier is
het van groot belang dat alle draaipunten (metaal-metaal) regelmatig worden
gesmeerd.
Naar verwachting wordt begin 2000 gestart met groot onderhoud aan toren en
beiaard, waarin ook de uitvoering van de fasen 2 en 3 van het plan Bodden is
opgenomen. De noodzaak om snel over te gaan tot de restauratie aan toren en
beiaard, wordt nogmaals onderstreept door het volgende voorval: Op 21 november
1998 vond een beiaardconcert plaats door Klaas de Haan. Tijdens spelen van het
laatste stuk weigerde de links onderste pedaal en werd de Paulusklok niet aange-
slagen. Onderzoek wees uit dat de ophanging van de klepelas was afgebroken.
Dit probleem was veroorzaakt doordat alle bouten van de ophanging, aan de klok-
kenstoel, waren doorgeroest en afgebroken. Na toestemming van de gemeente is
de reparatie op zaterdag 28 november onder zeer slechte weersomstandigheden
uitgevoerd door Rijk Willemse en Henk Gieszen.

De Stichting Beiaard Cuneratoren (S.B.C.) realiseert momenteel iedere week l
bespeling en op zomeravonden een serie van 6 concerten door o.a. gastbeiaardiers.
Dat kost de S.B.C, ongeveer fl. 10.000 per jaar. Daarnaast voert de S.B.C, onder-
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houd uit aan het stokkenklavier en houdt de toren schoon. Verder zorgt de S.B.C.
voor gidsen in de zomermaanden op donderdag, vrijdag, en zaterdag bij toren-
beklimmingen. Deze laatste drie activiteiten worden door vrijwilligers gedaan.
U begrijpt dat onderhoud, instandhouding , concerten en bespelingen alleen moge-
lijk is dankzij giften, donateurs, fondsen en sponsoring. Deze bijdragen zorgen
ervoor dat de klanken van de beiaard weer regelmatig en voor langere duur over de
Rhenens stadskern zullen klinken.
Mocht U derhalve nog geen donateur zijn, aarzel dan niet dit wel te worden. Want,
"wat is de Cuneratoren waard zonder handbespeelde Beiaard?"
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