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‘Kunstrondje’ om de Cunerakerk 

Ad J. de Jong

Door de eeuwen heen werden kunstenaars geboeid door de fraaie Cuneratoren 
die statig oprijst uit de boorden van de Rijn ter hoogte van zuidoost Utrecht. Vele 
afbeeldingen van stadsgezichten van Rhenen met de Cuneratoren kan men vinden 
in het boek Achter Berg en Rijn van onze voorzitter H.P. Deys. Het betreft hier 
veelal oude etsen en schilderijen van vóór 1900, die vaak alleen te bewonderen 
zijn in de grote musea of kunstverzamelingen in binnen en buitenland. Ook ná 
1900 bleven bekende kunstenaars naar Rhenen komen, gefascineerd door de ranke 
Cuneratoren. Er zijn dan ook vele etsen en pentekeningen bekend met vaak de 
Cuneratoren gezien vanaf de Doelenwal, zodat dit zo langzamerhand welhaast 
een ‘afgezaagd’ thema is geworden. Het zijn echter vooral de afbeeldingen van de 
Cuneratoren gezien vanuit een andere hoek die zo boeiend zijn, omdat ze tevens 
belangrijke topografische informatie verschaffen, bijvoorbeeld met gebouwen en 
huizen die in de loop der tijd uit het Rhenense stadsbeeld verdwenen zijn, niet in 
het minst door de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog of latere sloop.
De stichting ‘Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel’ te Rhenen streeft 
er naar om vooral dergelijke afbeeldingen in overleg met het gemeentemuseum 
aan te kopen, waarbij men zich vooral richt op schilderijen of ingekleurde etsen 
en tekeningen; ‘kleur’ immers verlevendigt de collectie van het museum. Omdat er 
al zo veel is, wordt ook gelet op de artistieke kwaliteiten van de kunstenaars. Elk 
jaar wordt in het januarinummer van Oud Rhenen melding gemaakt van de laatste 
aanwinsten voor het museum die langs deze weg konden worden gerealiseerd.
In dit meinummer van Oud Rhenen willen we in kleur een selectie tonen van schil-
derijen en ingekleurde etsen en pentekeningen, die grotendeels de laatste jaren aan 
de verzameling zijn toegevoegd of door Rhenenaren zijn aangekocht en naar alle 
waarschijnlijkheid ooit hun weg naar het museum zullen vinden.
Het betreft hier veelal ‘realistisch’ werk van kunstenaars uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Maar er zijn ook ‘surrealistische’ afbeeldingen of eigen impres-
sies gemaakt, zoals door de Utrechtse kunstenaar Willem van Leusden. Wat deze 
laatste categorie betreft willen we toch even stilstaan bij een ingekleurde pente-
kening van John van Eek, waarbij we van bovenaf de Gruttersteeg in kijken met 
op de achtergrond de Cuneratoren (zie ook Achter Berg en Rijn afb. 505). De stijl 
doet sterk denken aan die van Anton Pieck. Nu wil het toeval dat er inderdaad een 
gravure van Anton Pieck bestaat, die vrijwel identiek is (zie de afbeeldingen op 
de volgende pagina). Òf Pieck signeerde hier onder synoniem òf er is sprake van 
plagiaat, oordeelt u zelf.
Wij bieden u hierbij een ‘Kunstrondje om de Cunerakerk’ in kleur aan.
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Brief uit �927 met sluitzegels ‘,Cuneratoren Rhenen – Vreemdelingen Verkeer: 

Niet alleen kunstenaars kwamen naar Rhenen, ook het vreemdelingen verkeer 
groeide sterk in de twintigste eeuw. Men probeerde dit ook te stimuleren; zo 
bleken er in 1927 sluitzegels in omloop te zijn met daarop: Cunera toren te 
Rhenen – Vreemdelingen Verkeer. Vier van dergelijke sluitzegels werden in 
verschillende kleuren aangetroffen op een brief van J. Deen uit Arnhem die 
verzonden was naar een adres in Afrika. Deze zijn achter op de brief vergezeld van 
stempels Dar-Es-Salaam 

A.C. van Hemert-Leefkens




