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De Rhenense ondergrondse
Ton van Drunen

De novice
De jonge non keek met een onzekere blik in haar ogen naar de zware eikenhouten
deur voor haar. Vanaf het ogenblik dat zij als novice was ingetreden had zij moeite
gehad met de taak die de priorin haar had toebedacht. Elke keer als zij de
verlichting in de onderdoorgang moest verzorgen bekroop haar een gevoel van
onbehagen. Ook nu weer moest zij zich vermannen om de klink omhoog te doen.
Een plotselinge vlaag van kille, naar tras ruikende kelderlucht deed haar even
huiveren. De paar treden die naar omlaag voerden waren nauwelijks te zien in het
flakkerende licht. Om de paar meter bevond zich een nis/e in de van ruwe
kloostermoppen opgetrokken muur. In elke uitsparing stond een olielampje dat een
onzeker licht over de kelderwanden wierp. De kleine geglazuurde vloertegels waren
op dit ogenblik zelfs helemaal niet zichtbaar.
Voorzichtig snoot zij de lont van elk lampje tot op de juiste lengte en vulde
vervolgens het bakje bij uit haar oliekan van hardgebakken aardewerk. Het secure
werkje verrichtte zij moeiteloos en al gauw dwaalden haar gedachten af.

Alweer bijna tien maanden geleden, in het jaar onzes Heren 1465, had zij met haar
moeder aan de buitenpoort van het Agnietenconvent in haar geboortestad Rhenen
gestaan. Via de zorgvuldig onderhouden kloostertuin hadden zij het kleine stenen
gebouw betreden. Al spoedig stonden zij oog in oog met de priorin.
Nadat de leidster van het klooster zich overtuigd had van de juiste intenties van
Aleidis van Meerten en van de instemming van de moeder had het jonge meisje zich
aan de zorgen van de oude, wijze vrouw toevertrouwd.
De priorin had Aleidis gewezen op de problemen die haar te wachten stonden. Als
een in rijkdom en voorspoed opgegroeid meisje van goede huize zou het haar zwaar
vallen om de gelofte van armoede gestand te doen. Vandaar de proeftijd van eenjaar
die zij als novice in het convent zou doorbrengen. Daarna zou zij beslissen of zij in
het voetspoor van de heilige Franciscus van Assisi zou treden, of dat zij haar
bestaan in de wereld buiten de vrouwengemeenschap weer zou opnemen.
Kort daarna had zij haar wereldse kleding afgelegd in ruil voor het eenvoudige
novicenhabijt. In overleg met de priorin had zij besloten om haar adellijke
familienaam voor de duur van haar kloosterbestaan te verwisselen voor het simpe-
le 'zuster Ursula '. Vervolgens was zij voorgesteld aan haar toekomstige "zusters "
tijdens een plechtige dienst in de Agnietenkapel die op het kloosterterrein stond.
En nu was zij al zover, dat zij over enkele maanden een definitief besluit zou moeten
nemen.
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Een moeilijke beslissing, want ondanks het voorbeeld van de toegewijde, ijverige
nonnen die hun leven schijnbaar moeiteloos in dienst des Heren stelden en ondanks
haar aanhankelijkheid aan het soms strenge, maar altijd rechtvaardige en
goedmoedige "meysterke ", zoals de kloosterzusters de priorin met milde spot onder
elkaar noemden, werd zij nog regelmatig bekropen door gevoelens van heimwee
naar het onbekommerde leven in het grote stenen huis aan de zandweg tussen
Rhenen en Achterberg.
Met moeite voldeed zij aan de plicht om alle bidstonden, van de metten in het holst
van de nacht tot de completen voor het slapen gaan, te vervullen. Acht maal per
etmaal, elke dag weer. En zeker het opgeven van haar eigen identiteit was een
zwaarder offer geweest dan zij aan wie dan ook zou willen toegeven.
Natuurlijk bood ook het kloosterleven prettige momenten. Ondanks hun geloofsijver
mochten de nonnetjes in hun schaarse vrije tijd of tijdens het volbrengen van hun
huishoudelijke plichten, graag wat babbelen.
Op het ogenblik hield vooral het gerucht, dat het Agnietenconvent alle grond tussen
de Kerkstraat, de Lange Herenweg en de stadsmuur in bezit had gekregen hen bezig.
Zou heer David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, het verlangen van de
kloosterleiding inwilligen om een nieuw en groter klooster in Rhenen te doen
verrijzen ?
Als ondeugende kinderen hadden ze gegniffeld toen de heren van de Duitse Orde het
stuk grond dat aan het Duitse Huis grensde aan het Agnietenconvent verkochten
onder de stricte voorwaarde dat bij de toekomstige bouw van een nieuw klooster de
westmuur geen vensters of gaten mocht vertonen. Was dat soms om de zustertjes te
beletten de oude heren stiekem te begluren?

Inmiddels was zuster Ursula bij de scherpe bocht in de gang aangekomen. En net
als altijd moest zij een aarzeling overwinnen voor zij verder ging. Zij zond een
schietgebedje op naar de heilige Agnes, de beschermvrouwe en naamgeefster van de
orde der Agnieten.
Beter dan de gevaren te duchten die mogelijk om de hoek loerden, zou zij een
voorbeeld moeten nemen aan de heilige die onder de wrede Romeinse keizer
Diocletianus ter dood was gebracht. Hoe vaak had zij huiverend het verhaal
aangehoord op welke manier Agnes op de brandstapel was gebracht, hoe de
vlammen geen vat kregen op het jonge lichaam en hoe de scherprechter haar
tenslotte naar het blok had gesleurd en met één houw van zijn beulszwaard onthoofd
had?
Zou zij, Ursula, door haar aarzelingen en besluiteloosheid de aandacht van de Boze
niet op zich richten? Zou zij in het duister van de laatste meters van de onderdoor-
gang plotseling oog in oog staan met Mephisto, de gehoornde, het wezen met de
bokkepoot? Zou hij haar twijfel over de te kiezen weg niet aangrijpen om haar van
de Here God los te scheuren?
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Met trillende handen bracht zij de laatste oliepitten in orde voor zij haastig de deur
opende naar het torentje, dat korte tijd terug speciaal voor de Agnieten aan de
Cunerakerk was aangebouwd. Bijkans struikelend over haar eigen voeten besteeg
zij de treden om in de gewijde stilte van de reusachtige ruimte tot rust te komen. Zij
knielde op de nonnengaanderij hoog boven de kerkvloer en sprak een dankgebed uit
in de richting van het altaar.

Arglistige Agnietjes

Het verhaal van het Agnietenconvent te Rhenen is in dit tijdschrift al vaker ter
sprake gekomen. Veel van wat volgt is dan ook ontleend aan de artikelen van de
heren A.J. de Jong en J. Mom. Daar niet iedere lezer over de jaargangen 1988, 1989,
1991, 1993, 1994 en 1996 van Oud-Rhenen beschikt, dus toch maar een korte
samenvatting.

Op 12 februari 1388 wordt voor het eerst gewag gemaakt van een zusterhuis en wel
aan de westzijde van de Kerkstraat (nu Torenstraat) ter hoogte van het toenmalige
kerkhof aan de noordwestelijke kant van de Cunerakerk.
Het gaat hier kennelijk niet om een nonnenklooster, maar om een tehuis voor
vrouwen die zich gezamenlijk dienstbaar willen maken aan God. Zij legden dan ook
geen van de drie geloften af waardoor echte religieuzen zich gebonden achtten aan
een leven van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan God. De kerkelijke hiër-
archie tot en met de paus toe vreesde voor teveel dwalingen in de leer en wilde door
een onderzoek van de inquisitie, de kerkelijke rechtbank, haring of kuit. Het hele
onderzoek werd opgehangen aan de vrees voor ketterij. Naar de mening van de
gezagsdragers werd namelijk het soort instellingen, waartoe ook het Rhenense zus-
terhuis behoorde, wel erg populair. De "susteren" werden dan ook al spoedig
gedwongen zich aan een van de drie klooster-geloften te onderwerpen.
Kennelijk is het episcopaat voldoende gerustgesteld, want in 1410 krijgen zij
dankzij de laatste wil van een Utrechtse domkanunnik de gelegenheid om op hun
terrein een kapel te bouwen. Het feit dat de overledene toevallig Wouter van Renen
heet zal aan dit blijk van goedertierenheid niet vreemd zijn. In hetzelfde jaar
bekrachtigt Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, het testament en
verheft het zusterhuis tot een convent, een echt klooster dus.
Uit de akte van 3 december 1430 blijkt dat de 'susteren' niet slechts een 'huys en
hofstede, ghelegen an den Kerckhoeve tot Rienen' bewonen, maar dat dit verblijf
bovendien van steen is. Voorwaar een vorstelijk onderkomen in een tijd dat de
meeste woningen van hout waren.
De archieven uit deze lang vervlogen tijden liegen er niet om: de vrome dametjes
ontpoppen zich als projectontwikkelaars avant la lettre en beheersen het spel van
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Het bekende torentje tegen de westmuur van de
Cunerakerk waarop de onderaardse gang aansloot.

landje-pik tot in de finesses. Tegen 1470 is de hele zuidwesthoek van Rhenen,
begrensd door de Kerkstraat (nu Torenstraat), de Lange Herenstraat (nu Frederik van
de Paltshof) en de stadsmuur, in hun bezit.
Het viel te verwachten: op 11 januari 1470 krijgen onze arglistige Agnietjes verlof
van bisschop David van Bourgondië om een nieuw onderkomen, een klooster met
kloosterkerk, te bouwen. Dit ongetwijfeld nog rianter verblijf verrees ongeveer op
de hoek van de huidige Frederik van de Paltshof en de Torenstraat, precies tegenover
het bouwhuis (stadsboerderij) dat zij keurig op tijd in 1469 hadden verworven.
Hun diplomatieke talenten mogen tenslotte blijken uit het feit dat zij, naar onze
voorlopige bevindingen, als enige kloosterorde in Nederland in 1465 van het
stadsbestuur het privilege kregen, om het eerste convent door een onderaardse gang
met de Cunerakerk te verbinden, in 1470 gevolgd door het voorrecht om van het
nieuwe klooster een onderaardse verbinding te laten graven naar de bovengenoemde
stadsboerderij. Het extra torentje aan de westmuur van de Cunera, zal ook in deze
periode aan het bouwwerk zijn toegevoegd. In deze toren leidde een wenteltrap van
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Aanleg van de nieuwe sprinkler-installatie in de
Cuneratoren.

de onderdoorgang naar een gaanderij waarvandaan de nonnen, ongehinderd door het
gewone volk, de kerkdienst konden volgen. Een soort engelenbak dus.

Hoe het onze Agnietjes verder ging laat zich slechts raden.
De 15e eeuw was een periode van strijd, ook, maar niet uitsluitend, om de Utrechtse
bisschopszetel. De Betuwse bruut Steven van Lienden veranderde rond 1400 zijn
uitzicht op de overzijde van de Rijn door Rhenen in de as te leggen, waardoor de
historische skyline, wij geven het toe, ingrijpend veranderde. Naar verluidt werden
slechts de Cunerakerk en de Commanderij van de Duitse Orde gespaard. Ook onze
kloosterjoffers zal het vuur na aan de schenen zijn gelegd.
Dezelfde David van Bourgondië die in 1470 verlof tot de bouw van het nieuwe
klooster had gegeven, was in de bisschopsstad bepaald niet geliefd. Hij was immers
pas na de nodige strijd aan de macht gekomen? In Rhenen werd hij daarentegen
door de inwoners als dat zo uitkwam met het nodige klaroengeschal verwelkomd.
De Utrechtenaren maakten zich in 1483 bij een nachtelijke aanval meester van onze
stad en joegen alle aanhangers van David over de kling. Wij kunnen slechts
vermoeden dat ook onze Agnietjes het zwaar te verduren hadden.
Een bekend schilderij in het Rijksmuseum (in het oude raadhuis van Rhenen vindt
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u de kopie) toont ons hoe in 1499 de "Kleefsen" de stad op vuurvastheid wilden
testen. De zusterkens zullen wederom niet slechts met de schrik vrijgekomen zijn.
Voegen wij hier nog een serie rampen van "kleinere" omvang, zoals de Hervorming
na 1517 en de doortocht van de Gelderse deugniet Maarten van Rossum in 1527 aan
toe, dan verbazen wij ons nauwelijks over het feit dat van het klooster en zijn
bewoonsters weinig meer gehoord wordt.
Dat Frederik van de Palts, onze fameuze Winterkoning, in de jaren 1625-1629 de
kloostergoederen tegen een volledig fictieve som gelds van de Gedeputeerde Staten
van Utrecht overnam doet ons weten, dat het met de oude koopmansgeest van de
Agnietjes al sedert en zeker ook dóór de Hervorming afgelopen was.

Archeologische waarnemingen

Last but not least, de oorzaak van de hernieuwde belangstelling voor de Agnieten,
voor hun convent en vooral voor de beide onderaardse kloostergangen.

De Koningshof
Tegen het einde van september van 1998 startten de werkzaamheden in verband met
de aanleg van een nieuwe sprinklerinstallatie in de Cuneratoren. Op de 24ste van die
maand werd daartoe een sleuf gegraven langs de huizen aan de noordzijde van de
Koningshof.
De Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR) kreeg de aanleg van de nieuwe water-
leiding tijdig in de gaten, doch door de omstandigheden gedwongen beperkte de
archeologische begeleiding zich tot het onderzoeken van het stort. Op aanwijzing
van enkele aanwonenden werd naast wat betrekkelijk recent schervenmateriaal ook
een zwaar gecorrodeerd muuranker geborgen. Een verband met de tweede wereld-
oorlog lag voor de hand.

Het oude kerkhof

Een tweetal grondwerkers deelde mee dat op de daaraanvolgende maandag een
grote put op de hoek van de Torenstraat en de Koningshof gegraven zou worden.
Beide mannen waren bereid om eventuele vondsten voor de werkgroep apart te
houden. Daar het niet denkbeeldig was dat de graafwerkzaamheden het oudste
kerkhof van Rhenen zouden aansnijden hielden WAR-leden een en ander in de gaten
en brachten de gemeente op de hoogte van hun vermoedens.
Enig literatuuronderzoek leverde immers op dat begravingen, aanvankelijk in de
kerk, later op het kerkhof rond de Cunera, vanaf ± 1828 sterk aan banden werden
gelegd. Vanaf ongeveer bovengenoemd jaar werden overledenen ter aarde besteld op
de begraafplaats aan de Herenstraat, even voorbij de Bergpoort. Het bovenstaande
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Een klein deel van het gewelf van de onderaardse gang tussen het mulste klooster en de Cunerakerk.

doet vermoeden dat de door het huidige graafwerk eventueel aangetroffen
skeletresten uit de periode van vóór 1828 zouden stammen.
Op grond van slechts enkele scherven, wat steeltjes van Goudse pijpen en, vreemd
genoeg, enige dierenbotten en^een paardenkies hoefde de werkgroep echter niet naar
huis te schrijven over haar spectaculaire vondsten.
Wel trof een der grondwerkers een stenen belemmering aan op een dieper niveau
dan waarop de nieuwe waterpomp geplaatst moest worden, maar omdat er geen
noodzaak was dit weg te breken liet hij alles zitten en dekte het geheel weer toe.

De kloostergang
De bouwer van de sprinklerinstallatie had inmiddels aan de noordzijde van de
Cuneratoren een flinke put gegraven. Hierin troffen leden van de werkgroep een
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Op de knoop een afbeelding van
figuurtjes.

3 rondgaande gestvleerde

Munt uit Magna Graecia (Zuid-Italië) met daarop het symbool
van de eeuwige kringloop van licht en leven.

gewelf aan dat ongetwijfeld
het dak van de middeleeuw-
se onderdoorgang van het
oudste van de twee
Agnietenkloosters naar de
Cunerakerk moest zijn.
Daar de leidingen voor de
installatie spijtig genoeg
door het restant van deze
gang gelegd zouden
worden, werd allereerst een
later aangebrachte verster-
king van het oorspronke-
lijke gewelf verwijderd,
waarna een viertal gaten
geboord werd van gemid-
deld 15 cm doorsnede om
de buizen doorgang te
verlenen. Enkele dagen
later bleek dat bij vergro-
ting van de bouwput een
flink gat in het dakgewelf
van de onderdoorgang
gestoten was.
Naar de mening van de
WAR had, met wat meer
aandacht voor de weinige
middeleeuwse
resten in onze stad, door de
gemeente Rhenen een alter-
natief voor deze overbodige
vernieling gekozen kunnen
worden.

De vondsten
Het vondstmateriaal uit het
stort beperkte zich aan-
vankelijk tot een aantal
kloostermoppen. Ze werden
geborgen omdat op grond
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Detail van een broche uit de Noormannen! ijd met
rechtsonder de gestileerde weergave van de
eett\\'ige cirkelgang van het zonnerad en het
leven.

van de afmetingen, de kleur en het baksel
mogelijk iets gezegd zou kunnen worden
over de periode waaruit ze stamden. Heel
wat meer opzien baarde een bron-
zen voorwerpje, waarvan hierbij een
afbeelding.

Na reiniging blijkt het aan één zijde een
wel zeer bijzondere versiering te hebben.
De doorsnede van het geheel is ± 2 cm en
de hoogte bedraagt 3 mm. De achterzijde
is hol en de rest van een metalen aan-
hechting wijst op een oogje of pinnetje;

m.a.w. het gaat hier om een knoop of een stuk leerbeslag.
De afbeelding herinnert aan Keltische motieven, maar het gaat te ver om een
datering uit de Keltische periode voor te stellen en dat zeker niet als de context
veeleer laat-middeleeuws is. De voorstelling is bekend: de zogenaamde triskeles of
triskelion is een motief dat in vele culturen voorkomt. Het stelt in deze gestileerde
vorm de eeuwige kringloop van licht en leven, maar tevens de wenteling van de zon
vanaf zijn opgang via het zenith naar de zonsondergang voor. Behalve dit driebenige
symbool kennen we ook het vierbenige, oftewel de swastika, beter bekend als
hakenkruis. De (Neo-)Nazi's zijn voorlopig de laatsten die er wat mee van doen
hadden en hebben. Op een munt uit Magna Graecia of Groot-Griekenland (Sicilië
en Zuid-Italië tijdens de Griekse kolonisatie) komen we de triskeles ook al tegen,
maar nu duidelijk in de vorm
van drie rondrennende been-
tjes met een zon als middel-
punt (triskeles betekent dan
ook: 3 beentjes).

Bekijken we de afbeelding van
een broche uit de Vikingtijd,
dan zien we rechtsonder een
verdere stilering van hetzelfde
motief.

De heer A.J. de Jong, bestuurs-
lid van onze vereniging,
herinnerde zich OOit de vlag O„k op de bankbiljetten van liet eiland Man ziet men het
van het eiland Man, met vermeende Vikingsymbool terug.
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Isle of Man(alweer) een triskelion te zijn tegengekomen. En
inderdaad, op zowel de vlag als het geld van dit
eiland in de Ierse Zee komt het symbool voor,
ditmaal een drietal benen in ridderharnas. In de
begeleidende tekst vinden wij, dat de voorstelling
waarschijnlijk op de Vikingen teruggaat.

Niet onmogelijk, als wij bedenken dat de
Vikingen of Noormannen in de 9e en 10e eeuw
over een aanzienlijk deel van Groot-Brittannië
heersten.
Deze relatie met onze Engelse overburen bracht
ons op het idee, dat rond 1794/1795 de restanten
van het paleis van de Winterkoning als
noodhospitaal dienden voor enkele honderden
Britse soldaten die gewond waren geraakt in de
strijd tegen de Franse legers van Napoleon. Zou
het mogelijk kunnen zijn dat ons bronzen voorwerp de knoop van een Engels
uniform uit die periode is? Een brief vergezeld van een foto aan het Legermuseum
in Delft lokte een snel maar sneu antwoord uit: onmogelijk!
Na enkele weken speurwerk zijn we dus op ons uitgangspunt terug: buitengewoon
nieuwsgierig, maar geen idee van wat het kan zijn. Suggesties omtrent de herkomst
van het kleinood worden dan ook gaarne door de WAR ingewacht!

De vlag van het eiland Man in de
Ierse Zee. Het symbool van de drie
ridderbenen in harnas is mogelijk
ontleend aan de Vikingen die ooit
over het eiland heersten.

Samenvatting en aanbeveling

In het najaar van 1998 werden door de WAR de resten van de ondergrondse
kloostergang van de oudste van de twee Agnietenkloosters naar de Cunerakerk
herontdekt. De juiste ligging werd in tekening gebracht. Uiterst betreurenswaardig
is het dat bij de aanleg van de sprinklerinstallatie voor de Cuneratoren dit laat-
middeleeuwse cultuurhistorische monument nodeloos beschadigd werd.
Gelukkig kan de gemeente zich revancheren. Immers, zeer binnenkort wordt het
straatbeeld van de oude Rhenense binnenstad op vrij ingrijpende wijze verfraaid.
Hiertoe krijgt o.a. de directe omgeving van de Cunerakerk een historisch
verantwoord aanzicht, mede door het vervangen van het huidige plaveisel. Nu de
ligging van de kloostergang bekend is, zou met weinig extra kosten een deel
zichtbaar gemaakt kunnen worden door het meest ongeschonden stuk opnieuw te
ontgraven en met een dekplaat van speciaal glas af te dekken. Bovendien zou vanaf
de noordwestzijde van de kerk naar de overzijde van de Torenstraat met een
contrasterende kleur klinkers het complete tracée van de onderdoorgang aangegeven
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kunnen worden. Een plaquette met een begeleidende tekst zou het geheel op fraaie
wijze kunnen completeren.
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