
Belangrijke aannll8tvoor het, streekmuseum Rhenen. 

Sinds begin augustus 1983 is in het Streek.urilseum Rllenen 
een kopie vau het pelgrimateken van Sinte Cunera tezien. 
Aande pelgrims. die deelnamen aan. de. groteCuneraprocessie 
op 12 JUDi (verhetting van St.'Cunera) v~r~en. vele .pelgrims-
tekens veJ:"koch t • . , 

Tot nu toe is er maar ~~n exemplaar gevonden: in Heteren door 
2 leden vau de archeologischeverkgroep vande liistorische . 
Kring Kesteren en Omstreken. Dit uni~ke stuk verkeert in 
zeer slechte staat en valt door de slechte lood-tin alliage 
langzaam uit elkaar, zonder dat restauratie oplossing kan 
bieden. Om deze reden heert de Historische Kring Kesteren 
besloten het voorwerp te laten kopieren door het Centraal 
Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen ven Kunst en 
Wetensehap in Amsterdam (waar ook de goudaehat van Rhenen 
is gekopieerd). Tevana is hierbij een kopie voor Rhenen 
gemaakt. Verschillende partikulieren en twee verenigingen, 
l~l. de MACRO en de V.V.V. hebben onz~ ver3uiging financieel 
geholpen deze kopie e.e.n te kopen, die vervolgcns in bruik
leen is gegeven aan het StreekmuseumRhenen. 

Iude archieven worden de pelgrimstekens van Rheneneen 
paa.r meal genoemd. In het jaarboekje van Dud-Utrecht 
( 1945-1946) publiceerde Mej .Dr .A.J. l>1aris een utael 
"Van Sinete Kuneren Vaert", waarin zij een paar jaarreke
ningen van de kerkmeesters van deCunerakerk behandelt,~ 
n1. 1519-1522 en 1511-'1.514. De hieronder sta.a.nde gegevens 
put ik uit haar artikel. 

1521-1522: 
lilt. &en die silveren teykenen ende vergulden teykenen 
betaelt XVII guld." 

Hierui t blijkt, dat er colt zil veren en vergulde pelgrima
tekena van Cunera bestaan hebben. Het aanltoopbedrag van 
f 11 ,- vas veor die tijd een bele SOJll. Hopenlijk Yordt 
er nog eens zo'n exemplaar gevonden. 



In de rekening over 1572-1573 konen de volgende posten voor:
"Gerrit Vastrick voor C en X pont loots, dat
pont 1 st., daervan gegoten zijn teyckenen
voor die pelgrims V g X st.
Van waeghgelt̂ pm̂ sĵ jfdê loot: te wegen; • 3isî i:jJBt,.xr.-;;-:̂ .L
Sweer Verhuet van" T c èh X pont Ibyen tëy-
ckens te gieten, dat pont i st., facitt Il g^-XV st*"
Recapitulerend: bij Gerrit Vastrick (een bekende Rhenense
naam) hebben de kerkmeesters 110 pond lood gekocht t.b.v.
het maken van de pelgrimstekens a 1 stuiver per pond =
ƒ 5,50. Die hoeveelheid lood moest op de Stadswaag gewogen
Vorden - kosten koper - 1^ stuiver. Vervolgans werd het
materiaal naar Sweer Verhuet (een Rhenense tinnegietér? -
mij nog niet bekend) gebracht om door hem tot pelgrims- ,
tekens gegoten te worden, per pond voor een 5 stuiver ==
ƒ 2,75« Uit deze rekening valt dus niet op te maken, hoe-
veel tekens er gegoten zijn.

In de "Ordonnantie der Stadt Khenen" van keizer Karel V
uit 15̂ 6 komt, een bepaling betr. de palgrimstekens vaa
Cunera voor: Bepaling nr. 255 "Van éenige van Sinte Cunera
teyckenen te verkopen. Miemand en sal éenige teyckenen van
Sinte Cunera binnen Rhsnen verkopen/dan bij oorlo|; eade
consent van den kerck-meesters der selver kercke/ op eaa
boete t' elcker reyse (elke keer) van een Carclus gulden/
die een helfte tot profijte vanden Officier ende Stadt,
ande die ander helft tot profijte vander selver kercke."

In het bovengenoemde artikel véii Dr. Maris staan nog veel
sieer bijzonderheden over de feestweek van Sinte Cunsra
van 11-19 juni, waarover nog een artikel in een volgende
uitgave. • • : ; - ;'ri ''•-' :;;' • '" :i ' . .. :;i"

Trudi Heijenga. ,,



Het pelgrimsteken van Ste Cunera in originele staat;
vóór restauratie (ca 2,5 x ware grootte)
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