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Van de vele t ienduizenden pelgrimsinsignes die in de 14e (?), 15e en 

16e eeuw ten behoeve van de St. Cuneraverering te Rhenen zijn ver

loden en één zilveren exemplaar 

WÈÊt*ÉVÉHfc/Ê vaardigd, zijn tot nu toe slechts 24 

HendrikPietDeysstudeerde,nl96laf; 

Rijksuniversiteit Utrecht als apotheker. H 

daarna apotheker te Rhenen en klinisch chemicus in teruggevonden. Aan de hand van 

1 1 1 r.1 I I 

bewaard gebleven Rhenense kerkre-

met zijn historische interesse publiceerde hij artike

len en boeken over geschiedenis en kartografie. keningen en kwitanties uit de 16e 

WÊMf^^P^^UmM^lM^^iBM^iMJi^Ki eeuw heeft de auteur berekeningen 

gemaakt van de aantallen in Rhenen gegoten loden pelgrimsinsignes en 

van de door Utrechtse goudsmeden geleverde zilveren en vergulde 

tekens. 
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Van december 1993 tot eind februari 1994 werd in Museum Boymans-van Beunin-

gen onder de titel Heilig en profaan een tentoonstelling gehouden van een deel van 

de laat-middeleeuwse insignes uit de collectie van H.J.E. van Beuningen. Deze verza

meling bestaat zowel uit profane (wereldlijke) insignes, waaronder vele met een 

erotische betekenis, als religieuse, zogenaamde pelgrimsinsignes. Verreweg de 

meeste insignes zijn bodemvondsten, al of niet met behulp van de metaaldetector 

aan het licht gekomen. 

Een bezoek aan deze prachtige expositie gaf mij aanleiding in de beschikbare zes-

tiende-eeuwse geschreven bronnen naar meer gegevens over de Rhenense pel

grimsinsignes van Cunera te zoeken. Dit onderzoek leverde een aantal interessante 

nieuwe gegevens op *. 

Pelgrimsinsignes 

Pelgrimsinsignes of pelgrimstekens ' werden gebruikt door pelgrims, die van een 

bedevaart huiswaarts keerden. Omdat er een uitgebreide algemene literatuur over 

deze materie bestaat2, wordt hier kortheidshalve volstaan met de volgende karak

terisering. 

Pelgrimsinsignes zijn kleine, uit een metaallegering (een combinatie van lood, tin, zil

ver, verguld, goud?) vervaardigde insignes, ongeveer ter grootte van een (klein) luci

fersdoosje, die in bedevaartsoorden door of voor een kerkelijke instantie werden 

verkocht. De pelgrims plachten deze kleinoden op de muts of de mantel te dragen, 

opdat deze hen op hun thuisreis zouden beschermen tegen rovers en ander onheil. 

Bovendien konden de pelgrims hiermee thuis aantonen, dat zij ook inderdaad in het 

betreffende bedevaartsoord waren geweest. Er bestaan overigens aanwijzingen dat 

er handel in deze insignes moet zijn geweest. 

Cunera 

Rhenen kan zich scharen onder de weinige Nederlandse plaatsen 3, die in de late 

Middeleeuwen het einddoel van een bedevaart waren. Er zijn geen gegevens bekend 

over het ontstaan en de beginperiode van de Rhenense bedevaarten. De feestweek 

duurde acht dagen (octaaf) en telde twee hoogtepunten: St. Odulphusdag (12 juni), 

die ook de dag van Cunera was, en het octaaf (19 juni), waarmee wel de laatste dag 

werd aangeduid. Men spreekt in de kerkrekeningen steeds over 'de vaert' of 'St. 

Kuneren vaert'. Hiermee werd bedoeld de grote optocht van de bedevaartgangers 

langs de staties bij Eist, Prattenburg, Achterberg en vermoedelijk de Cuneraheuvel 

even buiten de Bergpoort. 

Van Iterson schrijft dat in de tweede helft van de 15e eeuw een toename van de 

bezoeken aan de Cunerakerk valt waar te nemen. Hij schat dat omstreeks 1475 de 
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Gravure van Cunera, door P. Soutmannus en Corn. Vischer, 

Haarlem, 1650. 

St. Cunera-vaart is opgekomen. Toch vermeldt 

hij een reeds in 1404 door de Domproost van 

Utrecht c.s. gedane uitspraak in een geschil, 

waarbij een drietal personen een bedevaart 

kreeg opgelegd naar 'St. Kuynner te Renen'. In 

een andere uitspraak, in 1471 gedaan door 

schepenen, raad en oudermannen van Utrecht, 

moest iemand twee bedevaarten afleggen, een 

naar Amersfoort en een naar Rhenen 4. Een 

lichte straf overigens, omdat dit de dichtstbij

zijnde bedevaartsoorden waren. In Schiedam 

werden tussen 1386 en 1538 vier strafbede-

vaarten naar St. Cunera in Rhenen opgelegd 5. 

In het boekje Dat Leven van Kunera, dat om

streeks 1515 gedrukt werd en naast de legen

de 42 mirakelen beschrijft, wordt als oudste 

vermelding van een bedevaart het jaar 1318 

genoemd 6. Voorts komen er met name de jaren 1378, 1380, 1398, 1419, 1430, 

1435, 1439, 1446, 1469, 1481, 1499, 1502, 1503 en 1515 in voor. 

In I486 schreef de toenmalige Rhenense burgemeester Jan van Hemerten, naar aan

leiding van een oproep om op een vergadering van de Staten te Utrecht te verschij

nen, dat het geld om te reizen ontbrak en dat hij bovendien de stad niet kon verla

ten in verband met 'die hoichtijt ende fest sinct Kuneren' 7. Elders is sprake van 

'sunt Kuneren predicx stoel bijden Dijck' (1471) en 'bijden predicxstoell bijder 

Horst' (1494) s, maar er zijn natuurlijk nog vele andere verwijzingen naar dergelijke 

staties. Voor de Cuneratoren heeft zelfs een calvarie gestaan, een stenen berg met 

daarop een houten kruis. Er worden in de archiefstukken drie 'preekstoelen' ver

meld, kleine bouwsels waar tijdens de processie werd stilgestaan, de zogenaamde 

staties, waar een preek werd gehouden. De bekendste lokatie is in Achterberg, 

waar nog in onze eeuw de aanduiding 'de Preekstoel' voor een bepaalde plek werd 

gebruikt. Een tweede preekstoel bevond zich te Eist. Een derde moet gestaan heb

ben bij 'Ammen berch', maar het is mij niet bekend waar we dit moeten zoeken. 

Een vierde preekstoel (overigens niet in de archivalia genoemd) moet bij de 

Cuneraheuvel hebben gestaan. 

Volgens de overlevering zou men in Rhenen op het idee van bedevaarten gekomen 

zijn door de successen die men, vooral in financieel opzicht, in Amersfoort bereik

te. Dit is echter niet erg waarschijnlijk. Volgens Van Bemmel9 heeft het mirakel van 

het beeld van Onze Lieve Vrouwe (van Amersfoort) zich in 1444 voorgedaan. De 
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Houtsnede uit Dat Leven van Kunera, ca. ISIS. Cunera wordt 

door de koningin en haar kamenierster met een halsdoek gewurgd. 

De paarden weigeren later de stal waar het lijk van Cunera begra

ven ligt, binnen te gaan. 

nonnen van het St. Agnieten Convent aldaar 

besloten in 1445, volgens een mededeling in hun 

Cronyk, 'vermits veel Pelgrims giften, offerhanden 

en devotien, men een hoogen schoone Tooren 

soude timmeren'. Er schijnt inderdaad een grote 

toename van het aantal bedevaarten te hebben 

plaatsgevonden, waardoor men in staat werd 

gesteld vanaf omstreeks 1444 de toren daadwer

kelijk te bouwen. In 1471 was deze toren nog in 

aanbouw, maar hij moet niet veel later gereed 

gekomen zijn. 

Wanneer wij de in het boekje van rond 1515 

gedrukte mededeling, dat er reeds in 1318 een bedevaart naar Rhenen zou hebben 

plaatsgevonden, met een grote korrel zout nemen, dan geven de, hiervoor vermel

de, uit 1386 en 1404 bekende bedevaarten toch wel aan, dat de Cuneraverering 

met daarmee gepaard gaande bedevaarten ouder moet zijn dan die, samenhangend 

met Onze Lieve Vrouwe in Amersfoort. Mogelijk heeft men in Amersfoort wel 

meer druk op de ketel gezet. Daar werd met de bouw van de toren bijna 50 jaar 

eerder begonnen dan in Rhenen. 

De parochiekerk in Rhenen, die aanvankelijk nog geen toren bezat, was oorspron

kelijk aan St. Pieter gewijd 10. Later is deze kerk aan St. Cunera opgedragen. De ach

tergrond van deze verandering in schutspatroon moet geweest zijn, dat men in 

Cunera een aantrekkelijker heilige zag om als trekpleister te fungeren in verband 

met de bedevaarten. Cunera was veel 'exclusiever' dan Petrus en bovendien was zij 

goed voor genezingen van keelziekten en andere kwalen bij mens en paard. Met de 

inkomsten die het bedevaartswezen opleverde, zou de bouw van de Cuneratoren 

zijn gefinancierd. De bouw van deze toren duurde van 1492 tot 1531. 

Er zijn overigens geen aanwijzingen, dat de verering van Cunera over een groot 

gebied verspreid is geweest. Omdat in de literatuur bij de opgaven van vondsten 

van pelgrimsinsignes " Cunera enerzijds eigenlijk niet voorkomt, en anderzijds, 

omdat Van Beuningen 12 mij mededeelde dat zijn gegevens betreffende vindplaatsen 

van Cunera-insignes niet zo'n groot areaal omvatten, ziet het er naar uit, dat de 

verering toch een betrekkelijk regionaal karakter moet hebben gehad. In het boek

je over Cunera worden onder de mirakelen de volgende toponiemen genoemd, 

welke een aanwijzing zouden kunnen zijn voor het gebied waarin bedevaarten naar 

Rhenen ondernomen werden: 
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Achterberg (Rhenen), Apeldoorn, Betuwe, Colen (Keulen?), Ghelre, Ginkel, Gor-

kum, Jutphaas, Kranenburg, Lienden, Montfoort, Oosterbeek, Poortugaal, Putten, 

Rhenen (2x), Schoonhoven, Tiel, Utrecht (stad, 5x), Utrecht (int Oostveen), Ver-

huisen (tegenover Remmerden in de Betuwe), Vleuten, Vollenhoven, Wilsem (bij 

Haarlem, 2x), IJzendoorn en Zierikzee. 

Insignes 

Een belangrijk facet van bedevaartsoorden was de verkoop van pelgrimsinsignes. In 

Rhenen heeft een aanzienlijke produktie van tienduizenden van deze artikelen 

plaatsgevonden, die zich over vele tientallen jaren heeft uitgestrekt. 

De verkoop van insignes was streng geregeld. In Amersfoort bepaalde artikel 133 

van de Stadsordonnantie, in 1544 door keizer Karel V verleend 13, dat niemand 

'teyckenen van Onser Liever Vrouwen binnen Amersfoort (mag) verkopen, dan by 

oorlof ende consent van de Kerckmeesters der selver Kercken ....'. Deze bepaling 

bevestigt een soortgelijke, in 1452 door het stadsbestuur uitgevaardigd 14. Van 

Bemmel noemt in dit verband het Paternostersteegje, waar de meeste verkopers 

van Onze Lieve Vrouwen-insignes en van paternosters zouden zijn geconcentreerd. 

Ook de Rhenense stadsordonnantie '5 van 1546 kent in artikel 255 'Van eenige van 

Sinte Cunera teijckenen te verkopen' een dergelijke bepaling: 'Niemand en sal eeni

ge teyckenen van Sinte Cunera binnen Rhenen verkopen, dan by oorlof ende con

sent van den Kerckmeester der selve Kercke, op een boete t'elcker reyse van een 

Carolus gulden, die een helfte tot profyte vanden Officier ende Stadt, ende die 

ander helft tot profyte vander selver Kerck'. Het is niet bekend of ook deze veror

dening op een oudere bepaling stoelt. Evenmin heb ik aanwijzingen gevonden dat in 

Rhenen insignes door burgers zouden zijn verkocht. 

Er bestaan archiefbescheiden over de aanmaak van de Cunera-insignes en (pas) 

sinds de 70-er jaren van deze eeuw zijn enkele loden Cunera-insignes teruggevon

den 16. De mallen of gietvormen waarmee ze werden gemaakt, hadden niet het eeu

wige leven. Uit de rekeningen weten we, dat er af en toe nieuwe 'vormen' (I 505) of 

'ijseren' (1519) werden aangeschaft. Uit de teruggevonden insignes blijkt dat er 

voor wat betreft de vormgeving in de loop der jaren verschillende versies van de 

Cunera-insignes zijn vervaardigd. De maker had kennelijk enige vrijheid in de uit

voering van zijn ontwerp. Van Beuningen vermeldt dat er thans 24 exemplaren in 

vier verschillende uitvoeringen bekend zijn in lood(-tin) legeringen, en (in Engeland) 

één zilveren exemplaar in een geheel afwijkende versie 17. Het is niet bekend, in 

welke tijdsperiode de verschillende uitvoeringen werden gemaakt. 

In een interessant hoofdstuk 'Technische Aspecten' beschrijft Van Beuningen l8 de 

techniek van het gieten en de samenstelling van het materiaal van 50 insignes uit zijn 

collectie, die met behulp van een moderne wetenschappelijke techniek ge-
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analyseerd werden. Hier valt één Cunera-insigne onder, dat voor 95,9% uit lood en 

2,6% uit tin blijkt te bestaan. De kleine hoeveelheid arseen van 1,4% is vermoedelijk 

aanwezig als verontreiniging. De meeste andere onderzochte, niet uit Rhenen 

afkomstige, insignes bleken veel meer tin te bevatten: 37 insignes hadden een tinge

halte van tussen de 35 en 65%. 

Archie 

Aangezien de produktie van de pelgrimstekens onder verantwoordelijkheid van de 

kerkmeesters van de Cunerakerk viel, moeten de gegevens over de insignes in de 

door hen gevormde financiële archivalia van vóór de Hervorming worden opge

spoord 19. 

De meeste rekeningen van de Rhenense kerkmeesters bevinden zich in het Oud 

archief van de stad Rhenen zelf. De vroegste bronnen betreffen een zeer slecht 

geconserveerd en slechts gedeeltelijk compleet gebleven kerkmeestersrekening uit 

(vermoedelijk) 1505 tot 1508. Voorts zijn er kwitanties uit de jaren 1562, 1563, 

1565 en 1570 (over 1569) bewaard gebleven en complete kerkrekeningen van vóór 

de Hervorming uit de jaren 1571, 1572, 1573, 

1578 en 1579 20. Tenslotte treffen we in het 

Rijksarchief te Utrecht nog een kerkrekening uit 

1519 en een incomplete kerkrekening uit 1521 

aan, alsmede enkele duplicaten van in Rhenen 

nog aanwezige en hierboven reeds vermelde 

rekeningen 21. In nagenoeg alle jaren waarover 

een financiële verantwoording bewaard is geble

ven, was er sprake van de aanmaak van Cunera-

insignes. Men sprak toen over 'teijkens' of 

'teijkenen'. 

Aan de Cuneraviering kwam een definitief einde 

toen in Rhenen in 1580 officieel de Hervorming 

werd ingevoerd 22, vrij laat overigens in vergelij

king met vele andere plaatsen in de 

Nederlanden, waar dit reeds in 1571 of 1572 

gebeurde. Duidelijk valt uit het verloop van de 

inkomsten uit de offerkist en van de hoeveelheid 

geofferde was (voor kaarsen) op te maken, dat 

de bedevaarten naar de Cunerakerk te Rhenen 

tegen het einde van de jaren '70 reeds op hun 

Pelgrimsinsigne von St Cunera, type I. Coll. Van èeuningen, Inv. 

1595. 
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einde liepen. In de kerkrekening van 1579 wordt slechts één enkele post verant

woord die verband houdt met de Cunera-festiviteiten, namelijk ten behoeve van 

Gerrit Bock 'van beijeren inde vaert'. Omdat er verder geen enkele betaling werd 

verricht voor de Cunera-verering neem ik aan dat dit beieren meer als een symbo

lische actie moet worden opgevat dan als een begeleidend gebeuren bij een echte 

processie. We mogen daarom wel als vaststaand aannemen dat de laatste kerkelijke 

viering van het Cunerafeest in 1578 heeft plaats gevonden. 

Opvallend in dit verband is het feit dat in juni 1580 23 (het octaaf van de Cunera-

feesten viel in juni!) door de Rhenense magistraat werd bepaald, dat de drie stads

poorten extra bewaakt moesten worden door de burgerwacht (in 1579 is zéér on

volledig genotuleerd). Dit gebeurde voorheen slechts bij dreigend gevaar. Daarom 

vermoed ik, dat in 1580 de instelling van deze wacht bedoeld was om onvoorziene 

problemen op te vangen bij de te verwachten toeloop van Cunera-pelgrims, die 

immers nog niet konden weten, dat in Rhenen de Hervorming een einde had 

gemaakt aan de mogelijkheid deze heilige hier te vereren. 

Utrecht 

Rhenen was lange tijd vrijwel geheel op Utrecht georiënteerd, zowel voor wat 

betreft alle zwaardere gerechtelijke zaken, alsook voor de inkoop van allerlei goe

deren. Lood, nodig voor het dak van de kerk, maar ook voor het gieten van insig

nes, werd betrokken bij Utrechtse handelaren. Medio zestiende eeuw waren dit 

Frans Both en Lubbert van Compostel. In dezelfde tijd leverden de Utrechtse goud

smeden Vincent Willemsz.24 en zijn zoon Willem Vincentsz.25 de zilveren, vergulde 

en gouden (?) insignes. Interessant in dit verband is de mededeling in mei 1569 van 

de kerkmeester Henrick Lijster, dat hij met de cameraar-kerkmeester Johan de 

Keijser in Utrecht was geweest om daar de 'silueren kas bij Vincent Wilmz gauts-

mit' te brengen, die op last van het Hof gerepareerd moest worden. De goudsmid 

had de kas echter, ondanks zijn belofte, niet gereed 'tegens Sinte Kuneren'. 

Tijdens de Cuneraprocessies traden er allerlei muzikanten en artiesten op. In 1562 

bijvoorbeeld verdienden vijf 'speelluden' uit Utrecht 7 Karolus gulden en tien stui

vers met hun optreden. Cornells van Berck ondertekende namens zijn ensemble de 

kwitantie van de Rhenense kerk. Een andere Utrechtse groep speelluiden in dat jaar 

werd aangevoerd door Wijlderick (Ulrick) Hermansz. 

Ook vinden we melding gemaakt van de 'stadtstrompers' uit Utrecht26. Zo bestaat 

er een specificatie van verteringen door deze groep, die in 1562 op Sint Kunera 

avond en -dag optrad. In 1565 traden opnieuw vijf muzikanten op St. Olofsdag (12 

juni) tijdens de 'vaert' op, waarna zij, natuurlijk weer op kosten van de kerk, in de 

herberg van Johan de Keijser de Jonge aten en dronken. 

Eveneens uit Utrecht kwamen uiteraard de commissarissen, die ouder gewoonte na 
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de Cuneravaart de inhoud van de offerkist controleerden (zie hierna). De Obser

vanten uit Amersfoort plachten traditiegetrouw tijdens de Cuneravaart te preken 

en het heiligdom te tonen 27. Op de Cuneravaart zelf werd elders reeds wat uitge

breider ingegaan 28. 

Aanmaak en aantallen 

Tot nu toe werd slechts uit de rekening van IS2I een uitgave ten behoeve van zil

veren en zilver-vergulde insignes vermeld, en uit de rekening van 1572 enkele re

gels betreffende de aankoop van lood en het gieten van insignes 29, terwijl aan de 

hand van de gegevens uit de rekening over 1571 een berekening van het aantal 

gegoten insignes werd gepubliceerd 30. 

Onlangs heb ik al het archiefmateriaal betreffende de Cunerakerk systematisch 

doorgenomen op gegevens betreffende Cunera-insignes. Ik heb getracht uit de be

schikbare gewichtsaanduidingen schattingen te maken van de aantallen vervaardigde 

insignes. In het algemeen zijn gegevens daarover zeer schaars. In 1987 heb ik een 

berekening gemaakt, die voor 1571 uitkwam op een jaarlijks aantal van 11.500 insig

nes. Hierbij werd echter de fout gemaakt de hoeveelheid ingekocht lood bij de hoe

veelheid verwerkt lood op te tellen. Het betreft hier natuurlijk dezelfde partij lood. 

Ik kom nu voor 1571 op 5300 vervaardigde insignes. Hierbij ben ik uitgegaan van de 

hoeveelheid van 200 pond lood (van 480 gram) en een gewicht van 18 gram voor 

één pelgrimsteken, het Rhenense exemplaar. In 

de hierna volgende berekeningen van aantallen 

over de overige jaren ben ik weer uitgegaan van 

een gewicht van 18 gram voor de loden insignes. 

In een elders gepubliceerde versie 31 van dit arti

kel, heb ik voor zilveren en vergulde insignes 

noodgedwongen hetzelfde gewicht van 18 gram 

aangenomen, omdat het gewicht van een zilve

ren insigne toen niet bekend was. De soortelijk 

gewichten van lood en zilver ontlopen elkaar 

niet zoveel, zodat, binnen de toch al optredende 

foutenmarges, hier geen extra grote fouten zou

den worden geïntroduceerd. Dacht ik. Maar 

Prof. Koldeweij wees mij er op, dat zilveren 

insignes flinterdun zijn en altijd gestanst of 

gestempeld werden. Uitgaande van een veel te 

Pelgrimsinsigne van Si Cunera, type II. Coll. Van Beuningen, lm. 

1146. 
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zwaar gewicht voor zo'n insigne zou dit dan ook grote consequenties hebben voor 

de berekende aantallen zilveren insignes. Dit is inderdaad gebleken. In het British 

Museum mocht ik onlangs met de conservator het gewicht van het enig bekende 

zilveren Cunera-insigne bepalen: dit exemplaar woog 1,3 gram 32. De in het eerder

genoemde artikel vermelde aantallen zilveren en zilver-vergulde insignes komen 

daardoor beduidend hoger te liggen: zij moeten met een factor 18 : 1,3 = circa 14 

worden vermenigvuldigd. 

Een probleem bij de berekeningen is, dat er, zoals gebruikelijk in die tijd, allerlei 

eenheden van gewichten en muntsoorten door elkaar werden gebruikt. De door 

mij verrichte berekeningen geven dan ook resultaten die met grote reserve moeten 

worden beschouwd. Ik ben uitgegaan van de aan het eind van dit artikel vermelde 

gewichtsgegevens voor pond, ons, loet, engels enzovoort. 

Wanneer in de kerkrekening of kwitantie niet gespecificeerd is hoeveel er afzon

derlijk voor zilveren en vergulde insignes moest worden betaald, is noodgedwon

gen een gelijk gewicht èn een gelijke prijs voor de beide soorten insignes aangeno

men. Ik heb de indruk dat dit onderscheid ook niet bijzonder groot geweest is. Zo 

werden in 1562 door Willem Vincentsz. 'verghulde teijkenen' gedeclareerd, maar 

noteerde de kerkmeester op de versozijde van de kwitantie 'silveren ende vergul

den teckenen'. 

Toch is uit de beschikbare bronnen een aantal duidelijke gevolgtrekkingen te maken. 

De volgende tabel geeft in de linkerhelft de originele passage in de rekeningen of 

kwitanties weer, terwijl in de rechterhelft mijn interpretaties worden gegeven. 

1505 ? " 

- item Jan Mesmaker van die teijken te gijtten 

ende vij [wij] hadden xxiij pont loijt 34 mede 

(?) tsame iij zl. gl. 1V2 sts 

item vi sts. betaelt van de votm te maken 

item die vetgulden teijkenen ende selveren 

teijken hebben tsamen gecost xxviij zl. gl. ende 

vst 

1506 ?" 

- item Jan Mesmaker van de teijkenen te gijtten 

iij zl. gl. 

1505 ? (onvolledige tekening) 

Jan Mesmaket heeft uit 23 pond lood 613 insig

nes à 18 g kunnen gieten. Vetgeieken met andete 

jaren een gering aantal. Waren er nog insignes 

over van het jaat ervoor, of moeten we de aan

schaf van meer lood in een verloren gegaan deel 

van de rekening veronderstellen? 

Het maken van een (giet?)votm kostte 6 stuivers. 

Er werden zilveren en vergulde insignes ingekocht 

voor ruim 28 gulden, een gewichtshoeveelheid 

wordt helaas niet vermeld. Vergeleken met de 

aanschaf in 1519 (134 insignes voot ruim 16 gul

den) kan een aantal van 235 insignes worden 

berekend. 

1506 ? (onvolledige rekening) 

Jan Mesmaket ontvangt 3 gulden voor het gieten 

van loden insignes. Tegen een gietloon van 0,4 
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stuiver per pond (zie 1519) betekent dit dat er 

4000 insignes moeten zijn gegoten. 

1507 ?33 1507 ? (onvolledige rekening) 

- item van dat loijt te gytten ij honden pd ende Van 220 pond lood konden zo'n 5800 insignes 

xx betaelt [onleesbaar] worden gemaakt. 

1508 ? 33 1508 ? (onvolledige rekening) 

- item gecoft gulden teijken xij loijt35 i vierdel 1274 loet is ca 184 g, dit waren dus ongeveer 142 

gouden (zilver-vergulde?) insignes. 

- item noch x loijt vitte teijkenen belopt tsamen 10 loet aan 'witte' (=zilveren) pelgrimstekens ko-

xxxij zl. gl. men overeen met ca 115 zilveren insignes. 

- item gecoft iij honden pd loijts 34 ende xx be- Van 320 pond lood konden, wanneer al het lood 

lopt xizl. gl. iij sts ixvijt versmolten werd, 8.500 loden insignes worden 

gegoten (70 stuivers per 100 pd lood). 

1519 M 1519 

- it. betaelt ses loet 35 v gulden telkenen ende iiij 64 engels (6,4 loet) aan gouden tekens betekent 

engels ende vijf loet silveren teikenen tsamen ca 74 gouden insignes. 

gecoest xvj gulden iij sts j oert 5 loet zilveren tekens komen overeen met 58 zil

veren insignes. 

- it. Jan Dierixsz. gegoeten vierde half honden Van 350 pond lood kon Jan Dierixsz. ca 9300 

pont loits aen teikenen ellicke pont enen hal- insignes gieten. Berekening van het gietloon komt 

ven braspenninck, facit vij gulden mien vijf sts bij 135 stuivets voor 350 pond op 0,4 stuiver per 

pond. Berekening via de braspenning klopt niet. 

- it. een pont tiens 37 voir betaelt iiii'/2 sts Een pond tin kostte 4'h stuiver. 

- it. betaelt van drie ijseren dair mij die teijkenen Drie ijzers om insignes mee te maken voor 6 gul

mede maeckt vj gulden iij sts den en 3 stuivers. 

- it. noch gekoeft iiii'/2 pont tiens ende iiij loet Nog eens 4'h pond tin en 4 loet (=2220 gram) 

voir betaelt xxiij sts kostten 23 stuivers. Totaal ingekocht 2700 g (5,6 

pond) tin. 

- it. betaelt voir derde half honden pont loets 250 pond lood en nog eens 61 pond kostten 7 

ende lxi vij gulden iiij sts gulden en 4 stuivers (46 stuivers per 100 pd lood). 

152136 1521 

- item aen die silveren teijkenen ende vergulden 17 gulden aan zilveren en vergulde insignes bete-

teijkenen betaelt xvij gulden kent (bij ca 27 stuivers het loet, de gemiddelde 

prijs van een loet zilveren insignes van 1562 en 

1563) 13 loet. Hiervoor konden 145 zilveren c.q. 

zilver-vergulde insignes à 1,3 g geleverd worden. 

156238 1562 

- Ick Ffrans Both burger tUtrecht bekenne dat Frans Both verkocht aan Sweer Henricksz. 200 

Sweer Henricksz.39 van Renen van mijn gecoft pond oud lood, tegen 81/2 gulden (85 stuivers 

ende ontf(angen) heeft twee honden pondt per 100 pd). 
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oudt loet, dair hij mijn voor bet(aelt) heeft ne-

gendalve Kar. gulden, oircondt mijn eijgen 

handt hier onder gesteh opten viijen maij Anno 

Lxij, Ffrans Both, [verso (op de achterzijde): 

quitantie vant teijken loet bedragende de som-

me van viij gulden x sts.]. 

- Ick Zueer Henricksz. bekenne ontfangen te 

hebben van Rutger Velkener kamelaer kerek-

meijster tot Reijnen vijer gld. x'/2 sts van hun

dert pont ende tweetacht pont teijkenen te gie

ten, ve(r)beset in die vaert anno twe()sestich 

ende dancke Rutger Velckenaer kamelaer 

kerekmeijster ...., anno Lxij, ick Zuer 

Henricksz. [verso: quitantie van iiij gulden xlh 

sts vant gieten vande loijen teckenen anno 

Lxij], 

- Ick Willem Vincentsz.40 die somma van 

ses gld. en vijf sts., wijt saeke dat ick gheleevert 

hebbe die kerke van Rheenen vijf loet verghul-

den teijkenen, elke loet ghereeken op vijf en 

rwinrich sts Brabants, comt die somme voor-

schreeven, gheleevert Kunere Anno twee en 

sestich, actum tot Rheenen den darthienste 

dach Junij anno twee en sestich, lek Willem 

Vincentsz. [verso: quitantie van de silveren 

ende vergulden teckenen bedragende de 

somme van vj gulden v sts.]. 

1563 41 

- Ick Vincent Willemsz. goutssmit tot Utrecht 

belije mits dese mine hantscrift ontfangen te 

hebben wuijt handen van Rutger Valkenaers 

kerrickmeijster tot Renen xxij Carolus gl. en 

viij stuvers heercommende van xvi loet sulvere 

vergulde teijkenen die ick die kereke tot 

Rienen gelevert hebbe heet loet gerekent tot 

xxviij stuvers .... actum den xxixen septembris 

anno xxxiij Ie Vincent Willemsz. goutssmid. 

[verso: quitanttie van silveren vergulden tecke

nen inde vaert de anno Lxiij ende de quitantie 

spreekt van xxxiij daeromme is dit ander 

Sweer Henricksz. heeft van de 200 pond inge

kocht lood er kennelijk slechts 182 van vergoten. 

Hiervan moeten ca 4850 insignes gegoten zijn 

'voor de vaart anno 1562'. Het gietloon bedroeg 

'h stuiver per pond. 

Willem Vincentsz. leverde 5 loet vergulde insig

nes, d.w.z. 58 stuks, voor 6 gulden en 5 sts. Elk 

insigne kostte dus ruim 2 stuivers. 

1563 

Door Vincent Willemsz. werden zilver-vergulde 

insignes in twee zendingen gelevetd, een van 35 

engels (53 g), overeenkomend met 41 stuks, en 

een van 125 engels (188 g), dus 145 stuks, totaal 

dus 186 exemplaren. De prijs bedroeg 28 stuivers 

het loet. 
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memorieken hieran gehangen]. 

- [het 'memorieken']: Anno Lxiij Item die erste Het 'memorieken' betreft een aangespeld briefje 

teijkenen die ie gesonden hebbe waren een ons met een aanvullende mededeling op de kwitantie, 

ende vijftien engels. Ende die teijkenen die ie 

ou [U] nou sende wegen sees ons ende vijf 

engels mact tesamen acht onsen ofte seestïen 

looet heet looet gerekent xxviij stuvers, facit 

xxij gl. viij sts. 

- Ick Zueer Henricksz. lije ende bekenne ontfan- Zueer Henricksz. goot 20572 pond lood, waarvan 

gen te hebben van Rutger Welkener kamelaer ongeveer 5500 insignes gegoten moeten zijn. De 

kerekmeijster die somme van vijf gl. twe sts insignes zijn aan de kerk overhandigd en niet aan 

een oert van twe hondert vl/2 pont teijkenen een zelfstandige verkoper. Het gietloon bedroeg 

te gijeten ende die selfde teijkenen ghegeven l/i stuiver per pond. 

sijn in die kerek tot Renen .... v f ü sts j ort. 

[verso: quitantie v gulden ij sts een oen van 

loijen teckenen]. 

- item ghelevert de kerek te Renen den xxijen Door Lubbert van Compostel (uit Utrecht) werd 

meij anno Lxiij een roll loots weegende jclxxj geleverd een rol lood van 171 pond tegen 105 

pond het C voer v gulden v sts. facit viij gl. stuivers per 100 pd 

xix'/2 st. 

- Noch gelevert ii!/2C pond loots om te vergieten Een tweede levetantie betrof 250 pd lood tegen 

het C voer iiij gl. vü1/: sts, facit x gl. xviij sts j 87,5 stuiver per 100 pd. 

blanc. 

- Van waechgelt verschoten j st den xiiijcn 

martij anno xvc vier ende tsestich, Lubbert 

van Compostel. 

156542 

- Ontfangen van Jan de Keijser cameraer kerek- 1565 

meijster die somme van soeven gulden andhal- Zueer Henricksz. verwerkte 283 pond lood waar

ven st. dat ick in Sinte Kuneren vaert anno Lxv mee 7500 insignes gegoten konden worden. Het 

voer die pelgrims gegoten hebbe ijHxxxüj pont gietloon bedroeg een halve stuiver per pond gego-

teijkenen tpont een halve st. Act. iijen aprilis Ao ten lood, dus 1 stuiver voor 53 insignes. 

66. [verso: loijen teijkenen tgieten A° 65]. 

[Ondertekend door Zueer Henricksz.]. 

- It. ontfangen bij mij onderteijekent vuijt han

den van jan de Keijser van weegen de kerek Lubbert van Compostel leverde 300 pd lood voor 

van Renen vijftien gulden ter cause van drie 15 gulden, dus voor 100 stuivers per 100 pd. 

hondert pont loots die ick gelevert hebbe tot 

behoeff vande kerek voirsz. om teijekenen off 

te maecken Odulphi Anno xvS-ijff ende 
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csestich ... Lubbert van Compostel. [verso: 

Compostel A° lxv xv gl.]. 

156943 1569 

- Ick Vincent Willemsz. kenne ontfangen te Vincent Willemsz. leverde 9 loet insignes, 104 

hebben wt handen van Tonis Petersz. kiste- stuks. Er is niet gespecificeerd in hoeverre het zil-

maeker van weegen Johan die Keijser als kerk- veren, dan wel zilver-vergulde insignes geweest 

meijster tot Reenen die somme van twaeleff gl. zijn. 

drie sts, ter cause van ix loet teijkenen geleeven 

anno 1569 ende bedanke hem .... [verso: qui-

tantie vande gautsmit van teijkenen anno lxix]. 

- Ick Zueer Henricksz. bekenne mijts desen ont- Zueer Henricksz. ontvangt voor het gieten 94,5 

fangen te hebben van Jan die Keijser kamelaer stuiver, hetgeen inhoudt dat hij (tegen lii stuiver 

kerekmeijster vier gl. xiiij sts een half van per pond, zie 1571 en 1572) 189 pond loden in-

Sunte Kuneren teijkenen te gieten anno negen- signes heeft gegoten, dit zijn ca 5000 exemplaren, 

ensestich ... iiij £ xiiij sts vj penn. 

[verso: Zweer van teijken tgieten]. 

- Anno xvc' Lxix. Ick Jan die Keijser kerek- Per schip werd aangevoerd 200 pd oud lood à 9 

meijster tot Renen doen halen opten xxjen maij duiten het pond, d.i. 1800 duiten of 1800:8=225 

bij Henrick Jacobsz. schipper twee hondert stuivers, dus 112'/2 stuiver per 100 pd. 

pondt oudt loot tpondt negen deijts, facit elf 

gulden vijf sts. 

[verso: loet tot teijkenen 69]. 

1 5 7 1 w 1571 

- Adriaen van Harn voor ijc en xxv pont loots, Inkoop van 225 pond lood, het pond voor 7 dui-

daermen teijekenen afgegoten heeft voor die ten. Dit is 87V2 stuiver per 100 pd. 

pelgrims, ijder pont vij deijts tsamen ix £ xvj 

sts vij d(euten). 

- Sweer Henricksz. van ijc pont loijen teijekens Sweer Henricksz. heeft 200 pond insignes gego-

te gieten voor die pelgrims v £ j sts. ten: ca 5300 exemplaren. Het gietloon bedroeg 

101 stuivers voor 200 pond, dus een fractie meer 

dan V2 stuiver het pond. 

- In dit jaer en sijn geen silveren vergulden teijc- Er zijn geen zilveren en/of vergulde insignes aan-

kenen gemaeckt, soe int voorleden jaer genoch gekocht omdat er nog voorraad van het voorgaan-

overgelopen waren, ergo hier niehill. de jaar was. 

1 5 7 2 ^ 1572 

- Gerrit Vastrick voor hondert en tien pont loots Gerrit Vastrick leverde 110 pond lood tegen 125 

dat pont enen st. daer van gegoten sijn teijke- stuivers. Dit is 114 stuivers per 100 pd. 

nen voor die pelgrims v g x sts 

- van waeghgelt om tselve loot te wegen ij sts. Waaggeld 2 stuivers. 

- Sweer Verhuet van j c en x pont loijen teijekens Sweer Verhuet heeft uit 110 pond 2900 loden 
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te gieten dat pondt '/2St. facit ij g(ulden). xv 

sts. 

1 5 7 3 44 

In dit jaer van LXXIIJ overmits der wegen duer 

die excursien der Buerense, Gorcumsse ende 

andere soldaten, sijn weijnich pelgrims tot die 

vaert gecomen, alsoe dat ter cause van dien den 

offer nijet gelicht en is, ergo hier voor den offer 

nihiil 

Insgelijcx isser gheen was of zeer luttell gecomen, 

ende tgene datter gecomen is, is terstondt tot 

keerssen gemaeckt ende inder kercken onder den 

dienst verbesïcht, ergo hier voor rwas nihiil 

1578 u 

- Roeloff Sweeren betaelt de somme van twee 

ponden45 thïen schellingen ende dat ter cause 

van hondert vijff ponden loeijen teeckenen van 

Sinte Cunera te gieten diemen den pelgrom-

men vuijt deelde, ergo hier ij f x sts. 

157944 

[de offerkist is niet geopend, er worden geen pos

ten verantwoord met betrekking tot pelgrimsin

signes]. 

insignes gegoten. Het gietloon bedroeg ]h- stuiver 

per pond. 

1573 

In verband met strooptochten van gewapende 

benden in de Betuwe zijn er dit jaar weinig pel

grims in Rhenen gekomen. Deze opmerking zou 

er op kunnen wijzen, dat een belangrijk deel van 

de pelgrims uit de Betuwe afkomstig moet zijn 

geweest. 

In datzelfde jaar was er geen of nauwelijks was 

geofferd. 

1578 

Roelof Sweeren heeft 105 pond loden insignes 

gegoten: 2800 exemplaren. Hij verdiende krap xii 

stuiver per pond. 

1579 

Alles wijst er op dat er vanaf 1579 geen pelgrims 

meer ontvangen werden en dat er ook geen vaart 

meer heeft plaatsgevonden. 

IJzeren gietvormen 

Uit de rekeningen blijkt duidelijk dat er in 1505 

een nieuwe gietvorm in gebruik werd genomen, 

en dat in 1519 drie ijzeren gietmallen werden 

aangekocht, een belangrijk aanvullend gegeven 

ten opzichte van de mededeling van Van 

Beuningen, die het algemeen gebruik van leisteen 

bij de vervaardiging van gietvormen noemt46. 

Aangezien de zilveren en vergulde insignes bij 

een Utrechtse goudsmid werden betrokken, 

moeten we aannemen dat de 'drie ijseren dair 

Pelgrimsinsigne van St Cunera, type III. Coll. Van Beuningen, Inv. 

1423. 
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mij die teyckenen mede maeckt' bestemd waren voor het gieten van de loden insig

nes. Of zou de Utrechtse goudsmid voor rekening van de Rhenense kerk deze 'ijse-

ren' aangeschaft hebben ten behoeve van de zilveren en vergulde insignes? 

Tin 

Er is in de Cunera-insignes zeer weinig tin verwerkt. Slechts in één jaar van de 14 

jaren waarover gegevens beschikbaar zijn, is de inkoop van tin verantwoord. Dit 

betreft in 1519 5,6 pond tin in twee leveringen. 

Wanneer we aannemen dat deze hoeveelheid 

ook in zijn geheel verwerkt is in de 350 pond 

lood, die dat jaar vergoten is, dan is dit nog maar 

1,6%. Uit het overzicht van Van Beuningen blijkt 

dat het geanalyseerde Cunera-insigne uit zijn col

lectie 2,6% tin bevatte. Volgens Koster kwam 

een legering met zo'n laag tingehalte, ook vroeg 

in de middeleeuwen, weinig voor. Hogere gehal

tes tin maken het gieten door het lagere smelt-

punt namelijk veel eenvoudiger 47. We beschik

ken helaas over te weinig rekeningen om defini

tieve conclusies te trekken. Ik verwacht echter, 

op grond van de 'inkoopfacturen', dat de andere 

Cunera-insignes weinig of geen tin bevatten. 

Deze verantwoordingen zijn meestal zó com

pleet, dat aankopen van tin zeker vaker hadden 

moeten worden aangetroffen, wanneer ze ook 

inderdaad zouden hebben plaatsgevonden. Het is 

natuurlijk ook denkbaar dat men een grotere 

voorraad tin aanhield, en niet elk jaar inkocht. 

. , . . . r , k „ . , „ . . Dan blijft de vraag, waarom dan in 1519 zo'n 
Pelgnmsmsigne van St Cunera, type IV. Coll. Van Beuningen, ' ° 
lm. 1800. relatief geringe hoeveelheid werd gekocht. 

Lood 

Opmerkelijk is, dat er in een enkel geval sprake is van oud lood. Zou dit beter te 

gieten zijn geweest? De prijs ervan (9 deuten) bedroeg namelijk een fractie meer 

dan de normale prijs van, op dat moment, een stuiver per pond. Wellicht was er 

geen gewoon lood voorradig. Door de kerkmeesters werd trouwens herhaaldelijk 

oud lood verkocht. 

Ook merkwaardig is de vermelding in 1578 van het 'uitdeilen' van insignes. Het lijkt 
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onwaarschijnlijk dat de insignes gratis werden uitgedeeld in de letterlijke zin. Of 

werden ze 'uitgedeeld' aan de pelgrims, wanneer deze bijvoorbeeld een gift in de 

offerkist wierpen? Maar hoe moeten we dan het bestaande onderscheid in zilveren 

en vergulde insignes verklaren? Wie ontving er dan een loden, en wie een zilveren 

of verguld insigne? 

Bij vergelijking van de loodprijzen in de jaren waarover wij gegevens hebben, blijkt dat 

er nogal wat schommelingen in voorkomen. Het volgende staatje verduidelijkt dit: 

1508 70 st 1565 100 st 

1519 46 st 1569 112,5 st 

1562 85 st 1571 87,5 st 

1563 105 st 1572 114 st 

1563 87,5 st 

Loodprijzen per 100 pond 

Zeker is dat het ingekochte lood niet reeds een kant-en-klaar lood-tin mengsel is 

geweest. De prijs van lood was namelijk gelijk aan die van lood ten behoeve van de 

dakbedekking van de Cunerakerk en -toren. Het zal dus wel hetzelfde soort lood 

geweest zijn. 

Het is ook duidelijk dat Rhenen in die tijd nog niet over een goud- of zilversmid 

beschikte. Vandaar dat bestellingen voor zilveren en zilver-vergulde insignes in 

Utrecht werden geplaatst. Wie zou toen de vorm en het model hebben bepaald? 

Werd dit aan de goudsmid overgelaten? 

Samenvattend kom ik tot het op de volgende bladzijde weergegeven overzicht van 

aantallen vervaardigde pelgrimsinsignes. 

Van inflatie was in die jaren nauwelijks sprake. Er is weliswaar vaak een tekort 

geweest aan granen waardoor de prijs daarvan sterk kon schommelen, maar op de 

lonen heeft dit nauwelijks invloed gehad. Vandaar dat we hieronder, over de bestu

deerde jaren in de zestiende eeuw, de volgende (berekende) gegevens mogen ver

melden: 

Een dagloon van een arbeider bedroeg in de zestiende eeuw circa 2-5 stuivers. 

Aannemend dat de gieter 5 stuivers per dag verdiende, dan zal hij voor het gieten 

van 200 pond lood, waarvoor 100 stuivers gedeclareerd werden (1/2 stuiver per 

pond), zeker 20 dagen gewerkt moeten hebben. Uit een pond kwamen 27 insignes 

en voor I stuiver werden dus 54 insignes gegoten, 270 stuks per dag. 

De inkoopprijs van 100 pond lood bedroeg over de 9 bekende jaren gemiddeld 90 

stuivers per 100 pond 48. Tin kostte ongeveer 500 stuivers per 100 pond. Uit een 

pond lood kwamen ca 27 insignes, waarvan de inkoopprijs per stuk dus 1/27 stuiver 
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Aantallen vervaardigde pelgrimsinsignes 

bedroeg. Zilveren insignes kost

ten inkoop (1562, 1563) ca 28 

stuivers per loet (15 gram), dus 

zo'n 2'/2 stuiver per stuk. De 

inkoopprijs van de 'loetenen 

tekenen' Sinte Gommaer te Lier 

is onwaarschijnlijk hoog: 7 zilver

gulden per pond, d.w.z. bijna 170 

stuivers 4'. 

Aan wie werd de vervaardiging 

van insignes toevertrouwd, en 

wie verkocht deze? Wij zien uit 

de beschikbare gegevens, dat 

vaak aan een zekere Zueer of 

Sweer Henricksz. het gieten 

werd toevertrouwd. Hij ver

richtte allerlei 'klusjes' voor de 

kerk. Zo vervoerde hij kerkkoren om te verdelen onder de armen, maakte hij vier 

maal per jaar (1569) het oxaal schoon en liep hij mee in processies. Op een van de 

kwitanties wordt hij vermeld als 'kerkendiener'. 

Behalve het verbod om zonder toestemming van de kerkmeesters insignes te ver

kopen, is niets bekend over de verkoop ervan in Rhenen. In 1563 verklaarde Sweer 

Henricksz. dat de 'teijkenen' aan de kerk waren geleverd. Ze kunnen daarna 

natuurlijk aan 'detaillisten' ter verkoop zijn overgegeven. 

Jaar loden zilveren vergulden 

1505 613 235 

1506 4000 > ;J> 

1507 5800 ? } 

1508 8500 115 142 

1519 9300 58 74 

1521 ? 145 

1562 4850 5 58 

1563 5500 186 

1565 7500 J > 

1569 5000 104 

1571 5300 0 0 

1572 2900 î ? 

1573 0 0 0 

1578 2800 ; ; 

1579 0 0 0 

Offerkist 

Naar de verkoopprijs van de insignes kunnen we slechts raden. Vandaar dat het mij 

nog niet duidelijk is hoe groot de opbrengst was. Ik heb ook nog geen idee waar de 

inkomsten van de verkoop werden verantwoord; ze staan niet in de rekeningen 

vermeld. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat deze in de offerkist terecht kwa

men. In elk geval stonden er veel onkosten tegenover. 

De offerkist werd vrijwel jaarlijks geopend, onder het toeziend oog van commissa

rissen uit Utrecht. Dit waren op 15 juni 1563 mr. Jacob van Buezinchem, Raad en 

Rentmeester-generaal 's Lands van Utrecht, en Jonkheer Johan vanden Wijngaert, 

kapitein en overste op de 'stercte van Vredenburgh'. Over 1565 is een kwitantie 

bewaard gebleven, waaruit blijkt dat deze of andere commissarissen in een plaatse

lijke herberg op 21 en 22 juni 35 maaltijden (totaal 7 gulden), 38 kwarten wijn (voor 
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Pelgrimsinsigne von St Cunero, type I. Gemeente Museum Het 

Rondeel, Rhenen. Permanente bruikleen Stg. Gebroken Lente. 

ruim 9 gulden) verteerden, en er nog eens 6 

ontbijten verorberden. 

Het was trouwens wel 'boter bij de vis': 

reeds enkele dagen na de Cunera-week 

werd de offerkist nageteld. 

De kist bevatte in 1571 123 gulden en 5 stui

vers, in 1572 telde men 58 gulden en 16 stui

vers. Hiervan ging (op 22 juni) al 3 gulden en 

12 stuivers naar François van Buegen, klerk 

'vanden comptoire' van de landrentmeester 

Loijs van Bueghen. De overste van 

Vredenburg kreeg hetzelfde bedrag. Het 

totaal aan inkomsten van de Cunerakerk vol

gens de rekening over 1571 bedroeg ruim 

1767 gulden, tegen de totale uitgaven van 

1606 gulden. De 123 gulden uit de offerkist 

maakt hier slechts 7% van uit. De 

Cuneraweek kostte in 1572, alleen aan vaca

tiegelden en kleine onkosten al ruim 88 gul

den, dus meer dan de opbrengst van de 

offerkist. Daarboven kwamen nog overige 

kosten, waarvan die voor het oprichten van 

de calvarieberg reeds zo'n 50 gulden bedroegen 50. 

In 1573, een jaar waarin als gevolg van strooptochten van Burense, Gorcumse en 

andere soldaten weinig pelgrims 'tot die vaert' gekomen waren, werd de offerkist 

niet gelicht. De uitgaven ten behoeve van de Cuneraweek bedroegen toen 16 gul

den en I stuiver. Ook 1574 was in dit opzicht geen 'vet' jaar. Op 15 juni is een van 

de kerkmeesters naar Utrecht gereisd om de rentmeester mede te delen, dat hij 

niet naar Rhenen behoefde te komen om de offerkist te lichten en de onkosten te 

controleren, omdat 'die vaert nijet te beduijden en heeft gehadt'. 

We moeten aannemen dat de insignes in het algemeen ook inderdaad verkocht zijn 

en daarom moeten de aantallen pelgrims in dezelfde orde van grootte in Rhenen 

aanwezig zijn geweest. Een vraag die zich voordoet bij dergelijke grote aantallen 

pelgrims, enkele duizenden ieder jaar weer gedurende de Cuneraweek, is, waar alle 

pelgrims verbleven in een stadje dat toen ongeveer 200 huizen telde. Hoe functio

neerde de voedselvoorziening: Verdere bespiegelingen over deze kwestie laat ik 

echter in het kader van dit artikel achterwege. 

Tot slot nog één opmerking. Ik acht het niet onmogelijk, dat er behalve loden, zilve-
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Het enig bekende zilveren pelgrimsinsigne van St Cunera. Op de voorzijde de tekst 'Cunera Sanaa'. Links de voorzijde en rechts de 

keerzijde van het insigne. Londen, British Museum. Inv. 85.5.8.106. 

ren en zilver-vergulde insignes óók nog gouden insignes hebben bestaan. Bij de leve

ring in 1508 wordt duidelijk over 'gulden teijken' gesproken, of zou men vergulde 

insignes kortheidshalve ook maar 'gouden' hebben genoemd? 

In elk geval blijven er vragen genoeg open. Ik hoop, dat de in dit artikel bij elkaar 

geplaatste gegevens anderen zullen aanzetten de berekeningen te controleren en 

uit te breiden en eventuele nieuwe conclusies aan de gegevens te verbinden. 

OVERZICHT VAN DE BIJ DE BEREKENINGEN GEBRUIKTE GELDSWAARDEN EN 

GEWICHTEN 

1 penning '/IG stuiver 1 engels = V29 oud Hollands ons =1,538 g 

1 deut (duit) 2 penningen 10 engels = 1 loet (loijt) 

1 stuiver 8 duiten 20 engels = 1 ons = 30 g (ook 40 g) 

1 schelling V20 pond = 1 stuiver 1 ons = 2 loet 

1 braspenning 10 duiten 1 loet = 15 g 

1 gulden 20 stuivers (van 16 penningen) 1 pond = 480 g = 16 ons (van 30 g) 

1 zilvergulden 24 'ft stuivers 

Gebruikte afkortingen 

GR 

RAU 

Gemeente Rhenen 

Rijksarchief in Utrecht 
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2 Zie bijvoorbeeld Koster, 1984; Heeringen, Van, e.a., 1987; Beuningen, Van, en Koldeweij, 1993. 
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Hasselt, Hulsterlo, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Rhenen, Steenbergen, Vrouwenpolder en IJsselmuiden. 

4 Iterson, Van, I960, 253 en 252, noot 22. 

5 Beuningen, Van, 1993a, 68. 

6 Over de legende van St. Cunera zijn enkele boekwerkjes verschenen. Ze zijn veelal gebaseerd op het enige bewaard gebleven 

exemplaar van het omstreeks 1515 gedrukte en in Rhenen verkochte boekje Dat Leven ende die Passie ... van Sinte Kunera : 

Anonymus, ca 1515; facsimile 1902; Kist, 1859 en 1866; Eisen, Van den, 1890; Stallaert, 1891 ; Voortman 1895; Willenswaard, Van, 

1934; Bunt, Van de, 1974; Combrink (transcriptie), 1988. Emants, 1922 heeft een uitgebreide studie naar handgeschreven bronnen 

verricht. 

7 RAU, Staten Landsheerlijke tijd, 44. 

8 RAU, Kleine Kapittels en Kloosters, 1224. 

9 Bemmel, Van, 1760, 129 e.V. Zie ook Thiers, 1994. Onbegrijpelijk is in deze laatste studie dat de schrijfster met geen enkel woord 

rept over Cunera en Rhenen. 

10 Iterson, Van, 1968, 252 en volgende. 

11 Zie onder meer Koster, 1984 en Heeringen, Van, e.a., 1987. Koster geeft op een kaart met de Westeuropese bedevaartsoorden 

wel de plaats Rhenen als zodanig aan. 

12 Mijn dank gaat uit naar H.J.E. van Beuningen die de volgende gegevens verstrekte. In de volgende plaatsen in Nederland werden de 

24 Cunera-insignes gevonden: Achterberg I, Amersfoort 2, Amsterdam 3, Arkel I, Betuwe (?) I, Dordrecht I, Gellicum I, Groese 

I, Haarlem I, Heteren I, Kampen I, Kerk Avezaath I, Lopik I, Maurik I, Middelburg I, Ophemert I, Rhenen I, Rotterdam 3, Wijk 

bij Duurstede I. 
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13 Water, Van de, 1729, dl. 3, 1080. 

14 Bemmel, Van, 1760, 137. 

15 GR, Oud archief Rhenen, 94a. Ook in Water, Van de, 1729, dl 3, 1089 

16 Van Iterson meldde in 1960 dat hij nergens een exemplaar heeft kunnen vinden en wij mogen aannemen dat er toen inderdaad nog 

geen enkel Cunera-insigne bekend was. Pas in 1978 werd er voor het eerst een teruggevonden. 

17 Beuningen, Van, 1993a. Zijn dateringen 1450 - 1500 bij de afgebeelde insignes Cunera-insignes (nummers 162-165) moeten mijns 

inziens worden herzien in + 1450 - 1578. 

18 Beuningen, Van, 1993b. 

19 Maris(l945en 1946) heeft enkele posten uit de kerkrekeningen van 1521 en 1572, aanwezig in het Domarchief, aangehaald. Hierin 

komt een post voor betreffende zilveren en vergulde, respectievelijk loden tekens, maar zij ging niet verder in op de pelgrimste

kens. Door Heijenga ( I 983) werd de aankoop van een vondst vermeld; Deys ( 1987) en Beuningen, Van ( 1987) zijn wat specifieker 

op deze tekens en hun betekenis ingegaan. 

20 GR, 760, 763, 777 en 794. 

21 RAU, Domkapittel, 4371. 

22 De eerste predikant. Mr Willem Wirtzfelt, werd overigens reeds per I januari 1579 benoemd. 

23 Uit de notulen van 6 juni 1580: '.. is geordonneert dat in een ijder poorte sali zijn een rot burgeren in persoen op Sinte Cuneren 

dach ...' (GR, Oud archief Rhenen, 3). 

24 Zie zijn biografie in Bergh-Hoogterp, Van den, 1990, [I 62]. Vincent Willemsz. trouwde met een nicht van de Utrechtse goudsmid 

Antonis Beijer, aldaar begraven als 'goutsmyt van Renen'. Diens broer Willem Beijer zou volgens Van den Bergh-Hoogterp in I 508 

'koning' bij het papagaaischieten in Rhenen geweest zijn. In de kerkrekening van de Cunerakerk (GR, Oud archief Rhenen, 760, 2' 

deel, 5a) komt Willem Beijer als smid voor, een interessante aanvulling op de door Van den Bergh-Hoogterp vermelde gegevens 

betreffende de onderlinge relatie van smeden en goudsmeden, die bovendien lange tijd in hetzelfde gilde waren ondergebracht. 

25 Willem Vincentsz. van Drielenborch. Zie zijn biografie in Bergh-Hoogterp, Van den, I 990, [ 197]. 

26 Speelluiden en de Utrechtse stadstrompers traden ook op te Amersfoort, Thiers, 1994, 57. 

27 Zie hierover bijv. Post, 1954, 338. 

28 Zie Deys, 1987. 

29 Maris, 1946. 

30 Deys, 1987. 

31 Deys, 1994. 

32 Ik dank Mr. John Cherry, Acting Keeper van het Department of Medieval and Later Antiquities van het British Museum te Londen 

zeer voor zijn vriendelijke ontvangst en medewerking. 

33 GR, Oud archief Rhenen, 760. Dit betreft twee zeer onvolledige rekeningen en een losse bladzijde. In een van de verantwoorde 

posten wordt het jaar 1504 vermeld. Uit het verloop van de, naar het zich laat aanzien wekelijkse verantwoordingen, vaak met de 

heiligendagen aangeduid, zou met grote voorzichtigheid opgemaakt kunnen worden dat de posten betreffende de Cunera-feesten 

over de jaren 1505, 1506, 1507 en 1508 moeten lopen. 

34 Hier wordt het metaal lood bedoeld. 

35 Een 'loijt', 'loot' of 'loet' is een gewichtshoeveelheid van circa 15 gram. 

36 RAU, Domkapittel, 4371. 

37 Tin. 

38 GR, Oud archief Rhenen, 794. 

39 Dit is Sweer of Sweder Henricksz. Verhuet. Hij was onder meer gasthuismeester in 1565 en kerkmeester in 1574. 

40 Het is merkwaardig dat de eerste levering door de zoon geschiedt, het volgende jaar door zijn vader. Mogelijk heeft de vader 

reeds in voorgaande jaren geleverd. 

41 GR, Oud archief Rhenen, 777. 

42 GR, Oud archief Rhenen, 794. 

43 GR, Oud archief Rhenen, 777. De kwitanties betreffen betalingen in 1570 over leveringen in 1569. 

44 GR, Oud archief Rhenen, 763. 

45 Dit zijn ponden (£) geld. Een pond had toen dezelfde waarde ale een gulden. Een gulden was verdeeld in 20 stuivers, een £ in 20 

schellingen. 

46 Beuningen, Van, 1993b, 18. 

47 Koster, 1984,206. 

48 Tegenwoordig kost een pond lood circa 2900 stuivers. 

49 Beuningen, Van, en Koldeweij, 1993, 76. 

50 Dit betrof onder meer onkosten (6 gulden) van de Utrechtse steenhouwer Henrick Jan Quast, die zes dagen heeft gewerkt aan het 

oprichten van de crucifix en de kolom (geselpaal) met het beeld van ' O l . Heere' op de Calvarieberg; 2000 stenen ten behoeve van 

de 'nieuwe berch van Calvarie' (5 gulden 10 sts); twee metselaars die de oude calvarieberg hadden afgebroken en de nieuwe had

den opgemetseld (I I gulden 4 sts); transport van kalk, kiezelstenen etc. (2 gulden); timmerlieden en hout ( I I gulden 4 sts); Jan 

Mom de smid voor ijzerwerk gebruikt aan de calvarieberg en het crucifix (6 gulden); het polychromeren van de calvarieberg (8 gul

den 13 sts). Hiermee komen de kosten op ruim 50 gulden, waarbij moet worden opgemerkt dat sommige posten ook andere uit

gaven behelsden. 
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