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Wist u dat…??? 

Hans Smulders.

In maart brachten mijn vrouw, een kennis en ondergetekende een bezoek aan de 
Duitse stad Kleve of, zo u wilt, Kleef. Het is een stad waar het goed winkelen is, 
waar vele landgenoten dan ook te vinden zijn. Leuk maar wat heeft dat nu met de 
historie van Rhenen te maken, hoor ik u zich afvragen. Het winkelen op zich niets 
maar de stad heeft daar wel mee te maken. Nu wil en kan ik u op dit moment daar 
ook niet veel over vertellen, dat ligt ook niet in mijn bedoeling. Wat wel in mijn 
bedoeling ligt is de toevallige ontmoeting die ik daar had uit de (wurg)doeken te 
doen.
Terwijl mijn echtgenote en kennis zich in het Kaufhaus stortten, liep of klom ik, ik 
prees mij gelukkig dat ik in Rhenen woon en in goede klimconditie verkeer, naar 
het hoger gelegen deel van de stad alwaar oude torens van een kasteel en een kerk 
zich tegen de, helaas druilerige, hemel aftekenden. Na een steile klim kwam ik bij 
het kasteel, Schwanenburg genaamd, aan. Het was niet te bezichtigen omdat o.a. 
het Landesgericht Ambt daarin is gevestigd.

St. Maria Himmelfahrt in Kleef (D) (foto H. Smulders)
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Het Cunerabeeld in de St. Maria Himmelfahrt in Kleef (D), met de sierlijk omgeslagen 

halsdoek (foto H. smulders)



Even verder stond de Propsteikirche, St. Maria Himmelfahrt. Deze kerk heeft twee 
torens, een schip met koor, geen dwarsschip maar wel een dakruiter. Het was goed 
te zien dat ook deze kerk onder WO II te lijden heeft gehad. De twee torens 
hadden wel een eeuwenoude uitstraling maar waren na de oorlog herbouwd. Het 
interieur is voor een Rooms Katholieke kerk sober en strak ingericht. Het is hoog 
en blijkt toch twee zijbeuken te hebben wat aan de buitenkant niet te zien is. De 
hoge gotische ramen zijn voorzien van modern aandoende glas-in-lood ramen. Van 
heiligenbeelden was niet veel te zien dan beeldengroepen in het schemerdonker in 
brede nissen in de zuidmuur. Zij waren achter traliewerk opgesteld. Daardoor viel 
het mij op dat een eenzaam en frêle aandoend houten beeldje van een Maria-achtig 
uitziend vrouwspersoontje op ooghoogte, tenminste vanuit de kerkbanken gezien, 
beschenen werd door het licht dat vanuit de gotische ramen van een aangrenzende 
kapel komt. 

Het is niet veel hoger dan 35 cm. Ietwat verloren op een naar mijn bescheiden 
mening, ongebruikelijke plaats, staat ze daar direct naast de toegang naar de consi-
storiekamer. Ze heeft op afstand, tegen het decor van de hoge zuidmuur, iets 
nietigs. Ze heeft een charmante uitstraling, ook devoot en is vertederend. Ze staat 
op een console of voetstuk en onder een baldakijn. Het maakte mij nieuwsgierig. 
Om bij haar te kunnen komen moest ik tussen twee rijen kerkbanken doorlopen; er 
loopt geen pad tussen de kerkbanken en de zuidmuur van de kerk. Toen ik haar 
dicht genaderd was, zag ik tot mijn verbazing dat het Cunera von Rhenen V.M. 
was. Dat staat in grote letters onder de console. Haar hoofd neigt iets naar links, 
zij leest een boek (de Bijbel?) dat ze in haar linkerhand houdt. Haar rechterarm is 
iets gebogen, zij houdt een slip van haar gewaad op dat bevallig, fraai geplooid, 
om haar ranke lichaam valt. Het haar is weelderig en wordt door een band bijeen 
gehouden. Zelfs het wurgdoek hangt sierlijk om haar slanke hals. 

Ze is niet zo statisch zoals ze boven de toegangsdeuren van de Cuneratoren en op 
sommige andere afbeeldingen te zien is. U merkt het, ik word er bijna lyrisch van. 
Ik begrijp nu waarom de roverhoofdman Radokus, ofwel koning Radbout, zijn oog 
liet vallen op haar. Hij werd getroffen door zoveel fraais in één figuur. Het maakte 
iets menselijks in hem wakker, al bleef hij net zo inhalig als altijd. Hij tilde Cunera 
op, zette haar voor op zijn paard, sloeg zijn mantel om haar heen en bracht haar in 
veiligheid. U kent haar geschiedenis toch wel? Met een warm gevoel verliet ik de 
kerk, ik had Cunera in mijn camera gesloten. 
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