
WAAR BLEVEN IN DE ZESTIENDE EEUW DE QJNERA-RELICÜIEN?

De Cunera-legende is nu wel algemeen bekend en niettegen-
staande de verschillende lezingen, die er over bestaan,
blijft nog altijd de vraag: Wat was er voor waars aan en
wat heeft de fantasie er van gemaakt? Het was reeds een
oud volksverhaal, dat in de vijftiende eeuw een nieuw le-
ven kreeg als plaatselijke gebeurtenis. Het sloeg dermate
bij de bevolking aan, dat er naar weinig voor nodig was
om Rhenen tot een bedevaartsplaats te maken. Schriftelijke
bewijzen voor dit gebeuren zijn er in de archieven te vin-
den, naar het enige "zichtbare" bewijs voor de verering
van Cunera treffen we aan op het bekende schilderij " De
inname van Rhenen door de Kleefsen ", waarvan het origineel
in het Rijksmuseum te Amsterdam hangt en de copie in de
raadszaal van het "oude" stadhuis. Op dat schilderij zien
we een aantal personen bij de sarcofaag of graftombe van
Cunera, in biddende houding om hulp smeken. Nu wijst Iter-
son er reeds op, dat de schilder zich vrijheden heeft ver-
oorloofd ten opzichte van de werkelijke situatie, doch deze
zullen toch wel niet zo ver gegaan zijn, dat er in de kerk
wel een plaats voor relikwieën zou zijn aangegeven, zonder
dat deze er was.

In + 1500 geloofde men dus in de realiteit van het aanwezig
zijn van Cunera-relikwieën, men vereerde ze en hield jaar-
lijks op Cuneradag een grote processie. Maar dan komt de
hervorming en +_ 1580 vertrekt de pastoor van de Cunerakerk
naar Maarsbergen en vindt daar toevlucht bij de Norbertij-
ner monniken, met medeneming van een aantal Cunera-reli-
kwieën. De restanten van de zgn. worgdoek komen volgens
berichten in Utrecht terecht, waar deze in het Museum van
de Oud-Katholieke Kerk nog bewaard worden. Als de Norber-
tijnen uit Maarsbergen vertrekken verhuizen ook de Cunera-
relicten naar de Abdij van Berne bij Heeswijk.
Nu bevindt zich tegenwoordig in het buurtschap Kaathoven
bij Berlicum in Noord Brabant een kleine kapel, waar de
verering van Cunera nog heden ten dage plaats vindt en wel
met als middelpunt een eikenhouten beeld van de heilige.
Het is van Gotische makelij uit ca. 1520 en heeft wellicht
deel uitgemaakt van de voorwerpen, die door de vertrekken-
de pastoor Johannes Ludovicus zijn meegenomen. Hoe dan ook,
er is rond de beeltenis en de relikwieën een plaatselijke
bedevaart aldaar opgebloeid, die reeds van 1535 dagtekent
en dan een voortzetting zou zijn van wat in Rhenen was op-
gehouden te bestaan.



De Cunera-kapel in Kaathoven, met een kleurrijke geschie-
denis (o.a. 250 jaar als school en later zelfs als woonhuis)
is kortelings geheel gerestaureerd. Het betreffende beeld
bevindt zich in de abdij van Berne.
Tot in de 17e eeuw echter leefde er buiten Rhenen nog wel
iets van een Cunera verering. De Kleuver meldt b.v. dat nog
on 1606 een klacht van de predikant Isaak Wilsing uit
Amerongen de Staten van Utrecht bereikte, dat er op 12 juni
- St. Cuneradag - nog bedevaarten voor deze heilige werden
gehouden. Deze zullen dan echter niet naar Rhenen zijn ge-
weest, want de relikwieën waren aldaar verdwenen.
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