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Zegel van de Cunerakerk te Rhenen

Ad J. de Jong

Het artikel van W.H. Strous1 in het januarinummer 2008 van Oud Rhenen over het 
kerkzegel van de hervormde Cunerakerk en de vaststelling dat het oudst bekende 
zegel, met als symbool de granaatappel, uit 1767 dateert maakte mij nieuwsgierig. 
Immers mogelijk waren er oudere kerkzegels te vinden.
Inmiddels heeft Strous ook verder kunnen zoeken in de bibliotheek van het 
Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk (PKN) te Utrecht en wijdde 
een tweede kort artikel aan dit onderwerp elders in dit meinummer. Het bewuste 
zegel uit 1767 was mogelijk van een ingekomen attestatie afgeknipt en met andere 
zegels op een kaart geplakt met als titel Classis Amersfoort. Nu viel Rhenen niet 
onder de Classis Amersfoort, maar er kan daar wel een attestatie of ander docu-

ment namens de kerk in Rhenen 
naartoe gestuurd zijn.
Zouden er oudere afbeeldingen 
met de granaatappel in Rhenen 
te vinden zijn?
Adriaan P. de Kleuver zou 
beweerd hebben dat er op het 
titelblad van het Passionaal van 
Jan Veldener (Utrecht 1480), 
voorstellende de dood van Sinte 
Kunera, rechts naast het drietal 
Kunera/koningin/dienstmaagd een 
granaatappel zou zijn afgebeeld. 
Zowel Strous als ik hebben een 
dergelijke afbeelding niet kunnen 
vinden op houtsneden uit die tijd.
Wèl zou je met een beetje fanta-
sie kunnen zeggen dat er een 

Afbeelding op de omslag van het proef-

schrift van E.M.Th. Emonds uit 1922; de 

tekening zou zijn ontleend aan het titel-

blad in het Passionaal van Jan Veldener 

(Utrecht 1480). Links op de voorgrond 

een figuur die zou kunnen duiden op de 

granaatappel genoemd door de Kleuver 
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granaatappel is afgebeeld op het voorblad van een 
proefschrift over de Cuneralegende van pater Emonds 
uit 19222. De tekening zou zijn gemaakt naar afbeel-
ding van een houtsnede voorkomend op genoemd 
passionaal van Jan Veldener uit 1480.
Volgende stap was nu om te gaan zoeken naar moge-
lijke laatmiddeleeuwse zegels van de Cunerakerk in 
Rhenen. De Cunerakerk was toen nog een katholieke 
kerk en de plaatselijke commandeur van de Duitse 
Orde was tevens pastoor.

In het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije 
van Utrecht is een zegel bewaard gebleven van het 
Duitsche Huis c.q. de commandeur te Rhenen uit 
1415, echter voorstellende Cunera met nimbus en in 
haar rechterhand de wurgdoek en in haar linkerhand 
een palm,3, 4, 5.
Op een geheimzegel van de stad Rhenen uit 14176,7 
wordt Cunera eveneens afgebeeld met in haar rech-
terhand de wurgdoek, maar met in haar linkerhand 
een sleutel. Tevens is er een tweede geheimzegel uit 
de 16e eeuw bewaard gebleven waarop Cunera is 
afgebeeld met de wurgdoek om haar hals; rechts en 
links van haar zijn twee wapenschildjes afgebeeld met 
daarop respectievelijk drie koeken en een schuin links 
geplaatste sleutel.
Het Agnietenklooster te Rhenen had in de middeleeu-
wen een grootzegel met daarop afgebeeld St. Agnes 
met in haar linkerhand een palmtak en voor bij haar 
voeten een lam. Geen enkel teken van een granaatappel 
dus.
Gezocht zal dus moeten worden naar attestaties die 
vanuit de kerk te Rhenen naar andere plaatsen waren 
gestuurd, bijvoorbeeld in de 17e eeuw. De attestaties 
echter werden door de kerken later niet altijd bewaard.
De commandeurs van Rhenen voerden als lid van de 
Ridderlijke Duitsche Orde ook als priesterbroeder hun 
eigen familiewapen in combinatie met op zilver het 
zwarte Jeruzalem kruis, het symbool van de Duitsche 
Orde.

Zegel van de commandeur van 

de Duitsche Orde, tevens pastoor 

van de Cunerakerk, d.d. 12 juni 

1415 (Cuneradag), Inv. No. 2312. 

Randschrift: +S(igillum):COM(m)

E(n)DATORES:I(n):RE(NEN)

Geheimzegels van de stad Rhenen 

uit 1417 en 1552
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Zo voerde een van de laatste commandeur/pastoors van Rhenen, Cornelis Jansz. 
van Oudewater, als wapen een kruis met een hartschild met drie schuinbalken. Zijn 
zuster Alidt Jansdr. de Bruyn genoemd, voerde een gedeeld wapen met heraldisch 
rechts een adelaar (wapen Beyer) en links eveneens drie schuinbalken. Zij was 
gehuwd met Adriaen Heynricksz Beyer.
Mogelijk was de familienaam de Bruyn en waren ze oorspronkelijk uit Oudewater 
afkomstig, daar het wapen van Oudewater er anders uitziet.
Voorts bevindt zich in het archief van de Duitsche Orde nog een zegel (onder 
papier) van commandeur/pastoor Cornelis Jansz. van Oudewater, voorstellende 
een letter ‘T’ met daaronder een zevenpuntige ster.Ten tijde dat Cornelis Jansz 
van Oudewater commandeur en pastoor te Rhenen was vonden tevens in de 
Nederlanden de beeldenstormen (‘troubelen’) plaats.
Op 9 september 1567 (missieve d.d. 19 maart 1567) werd het hof van Utrecht 
aangezegd door koning Philips II om de hertog van Alva te erkennen als gouver-
neur en kapitein generaal over de Nederlanden.
Johan van Lent en Anthony van Grijspore, beiden raden in het hof van Utrecht, 
werden door de hertog Alva benoemd in het onderzoek naar deze ‘troubelen’ ten 
einde degenen die zich daaraan schuldig hadden gemaakt te kunnen vervolgen.
De beeldenstorm heeft te Rhenen niet geleid tot noemenswaardige schade aan het 
kerkinterieur, zoals aan het oksaal, zoals ook tijdens de Franse bezetting einde 18e 
eeuw geen schade is toegebracht aan wapens op grafstenen (op andere plaatsen 
werden deze bijvoorbeeld uitgehakt).
In 1568 werden zowel de schout  als de pastoor gevraagd wie er te Rhenen betrok-
ken waren bij deze ‘troubelen’ en nog voortvluchtig waren8.
De schout geeft alleen maar namen van personen die ‘van Brederode gedient 
hebben’, te weten Joost Willemsz. Tulman, Heynrick Thonisz., Rijck Stevensz., 
Dirck van Rhenen, Eghert van Ham, Jacob Gerrit ten Haer, Thonis Lauwerensz. 
en nog een Gerrit Lauwerens in verband met een procedure jegens Willem Thonis 
Rutrgers. Deze waren reeds bij sententie van 17 augustus 1568 verbannen. Het zou 
hier ‘eenlopende gesellen’ betreffen, die geen ‘goet ter werelt’ hadden (waar dus 
niets te verhalen was). 
Voorts was er een attestatie ontvangen van de commandeur van Rhenen, ‘wezende 
aldaer pastoer’, inhoudende, dat hij gheen kennisse ende heeft van yemant van 
Rhenen, die welcke fugitif wesen soude, ofte die hem selve misbruyet zoude 
moegen hebben in dese leste beruerte. Actum onder zijn handt. den 1 Martii 1568, 
ende onderteykent: Cornelis van Oudewater, commandeur tot Rhenen’.

Cornelis van Oudewater overleed 11 oktober 1577 en werd in de kerk van het 
Duitse Huis te Utrecht begraven. In de kerkrekeningen van Rhenen uit de 16e 
eeuw9 wordt hij jaarlijks genoemd bij de uitgaven als beloning voor zijn diensten. 
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Zo lezen we in de rekeningen van 1573/74:
‘Cornelis Jansz Commendeur tot Renen xx g dat hij een heel jaer opt hooch altaer die 
hoochmis singt, verschenen petri ad cathedrum ann LXXiij’ ,‘Noch den selven xxiiij 
sz dat hij een heel jaer tgraft van Bor van Hemerten begaet lesende metten wijquast 
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miserere mei Deus’, ‘Noch den selven xxiiij ss dat hij een heel Jaer alle donderdach 
theijlick sacraments loff singt mit ij Collecten’ en ‘Noch den selven ij g dat hij een heell 
Jaer alle saterdach alle liefvrouwen avonden ende in den vasten die collecten singht’.
De zuster van deze commandeur/pastoor Cornelis Jansz. van Oudewater, zich 
Alijdt Jansdr. de Bruyn noemende, was gehuwd met Adriaen Beyer Hendriksz., 
zij waren inwoners van Utrecht en die in een viertal testamenten beschikkin-
gen hadden gemaakt ten aanzien van hun bezittingen, die geleid hebben tot het 
ontstaan van een fundatie, de ‘Beyers Kameren’ genoemd10.
Zij overleed  14 april 1588 te Utrecht. Adriaan Beyer liet in 1594 het laatste 
testament opmaken. Hij verklaarde hierin, dat het altijd de uiterste wil en mening 
van zijn echtgenote en van hemzelf geweest was om binnen de stad Utrecht 
12 ‘Godskameren’, woningen voor arme personen, te stichten.
Adriaen Beyer was afkomstig uit Rhenen en was een zoon van Henricus Beyer en 
Mechteld Gerritsdr. Van Thoern; hij werd op 11 januari 1559 burger van Utrecht. 
Hij overleed te Utrecht op 1 juli 1596. De ouders van zijn moeder waren Gerrit van 
Thoern en Hadewich N., genoemd in een charter uit 1497. 

De bekende historicus Aernout 
van Buchell beschrijft in zijn 
Monumenta11 het graf van 
Cornelis van Oudewater en zijn 
zuster Alijdt en tekende tevens 
zijn familiewapen op. Dit komt 
overeen met de getekende wapens 
van het tweetal, die bewaard 
worden in de Topografische Atlas 
van het Utrechts Archief (zie 
afbeeldingen). 
De familie Beyer was een 
aanzienlijk geslacht te Rhenen12. 
Zo bevindt zich in de Cunerakerk 
te Rhenen een oude grafsteen13 
van Henrick Beyer en Gertruyt 
‘sijn wijff’ en kinderen met als 
familiewapen eveneens de rechts 
gewende adelaar. Henrick Beyer, 
z.v. Wemar Beyer, overleed 13 
augustus 1473 en was getrouwd 
met Gertruyt (Gertruia)van 
Me(e)rten (familiewapen een 
springende hond met halsband).

Wapen van Cornelis Jansz. van Oudewater commandeur 

te Rhenen, overl. Rhenen 11 oktober 1577, getekend door 

Aernout van Buchell in het handschrift ‘Monumenta’ 

(aanwezig HUA) 
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