
DE PELGRIMSINSIGNES VAN SINTE CUNERA

H. P. Deys

Van december 1 993 tot eind februari 1994 werd in Museum Boymans-
van Beuningen onder de titel HEILIG EN PROFAAN een tentoonstelling
gehouden van een deel van de laat-middeleeuwse insignes uit de
collectie van H.J.E. van Beuningen. Deze verzameling bestaat uit
profane (wereldlijke) insignes, waaronder vele met een erotische beteke-
nis, en religieuse, zogenaamde pelgrimsinsigens. Verreweg de meeste
insignes zijn afkomstig van bodemvondsten, al of niet met behulp van
de metaaldetector aan het licht gekomen.
Een bezoek aan deze prachtige expositie gaf mij aanleiding in de be-
schikbare 16-de eeuwse geschreven bronnen naar meer gegevens over
de pelgrimsinsignes van Cunera te zoeken. Dit onderzoek leverde een
interessant aantal nieuwe gegevens op.

Pelgrimsinsignes
Pelgrimsinsignes of pelgrimstekens1 werden vroeger gebruikt door
pelgrims, die van een bedevaart huiswaards keerden. Omdat er uitge-
breide algemene literatuur over deze materie bestaat2, wordt hier
kortheidshalve volstaan met de volgende karakterisering.
Pelgrimsinsignes zijn kleine, uit een metaallergering (lood, tin, zilver,
verguld, goud?) vervaardigde insignes, ongeveer ter grootte van een
(klein) lucifersdoosje, die in bedevaartsoorden door een kerkelijke
instantie werden verkocht. De pelgrims plachten deze kleinoden op de
muts of de mantel te dragen, opdat deze hen op hun thuisreis zouden
beschermen tegen rovers en ander onheil. Bovendien konden de pel-
grims hiermee thuis aantonen, dat zij ook inderdaad in het betreffende
bedevaartsoord waren geweest. Er bestaan overigens aanwijzingen dat
er een handel in deze insignes moet zijn geweest.

Cunera
Rhenen kan zich scharen onder het kleine aantal Nederlandse plaatsen3,
die in de late Middeleeuwen het einddoel van een bedevaart waren. Er
zijn geen gegevens bekend over het ontstaan en de beginperiode van de
Rhenense bedevaarten. De feestweek, duurde acht dagen (octaaf) en
telde twee hoogtepunten: St. Odulphusdag (12 juni), die ook de dag van
Cunera was, en het octaaf, waarmee de laatste dag werd aangeduid.
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Men spreekt in de kerkrekeningen steeds over 'de vaert' of 'St. Kuneren
vaert'. Hiermee werd bedoeld de grote optocht van de bedevaartgangers
langs de staties bij Eist, Prattenburg en Achterberg,
Van Iterson4 schrijft dat in de tweede helft van de 15e eeuw een
toename van de bezoeken aan de Cunerakerk valt waar te nemen. Hij
schat dat omstreeks 1475 de St. Cunera-vaart in opkomst gekomen is.
Toch vermeldt hij een naar 'St. Kuynnere te Renen' opgelegde bedevaart
in 1404.
In het boekje 'Dat Leven van Kunera', dat gedrukt werd omstreeks
1515, wordt als oudste vermelding van een bedevaart het jaar 1318
genoemd. Voorts komen er met name de jaren 1378, 1380, 1398,
1419, 1430, 1435, 1439, 1446, 1469, 1481, 1499, 1502, 1503 en
1515 in voor. In 1486 schreef5 de toenmalige Rhenense burgemeester
Jan van Hemerten, naar aanleiding van een oproep om te verschijnen bij
een vergadering van de Staten te Utrecht, dat het geld om te reizen
ontbrak en dat hij bovendien de stad niet kon verlaten in verband met
'die hoichtijt ende fest sinct Kuneren'. Elders6 is sprake van 'sunt
Kuneren predicx stoel bijden Dijck' (1471) en 'bijden predicxstoell bijder
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Horst' (1494), maar er zijn natuurlijk nog vele andere verwijzingen naar
dergelijke statiën. Voor de Cuneratoren heeft zelfs een calvarie gestaan,
een stenen berg met daarop een houten kruis geplaatst.
Volgens de overlevering zou men in Rhenen op het idee van bedevaarten
gekomen zijn, door de successen die men, vooral in financieel opzicht,
in Amersfoort bereikte. De parochiekerk in Rhenen, die aanvankelijk nog
geen toren bezat, was oorspronkelijk gewijd aan St. Pieter (Petrus). Van
Iterson7 heeft hier enkele paginas aan gewijd. Later is men er toe
overgegaan deze kerk aan St. Cunera8 te wijden.
De achtergond van deze verandering in schutspatroon schijnt geweest
te zijn, dat men in Cunera een aantrekkelijker heilige zag om als trek-
pleister te fungeren in verband met de bedevaarten. Cunera was veel
'exclusiever' dan Petrus en bovendien was zij goed voor genezingen van
keelziekten en andere kwalen bij de mens en ook bij het paard. Met de
inkomsten die het bedevaartswezen opleverde zou de bouw van de
Cuneratoren zijn gefinancierd. De bouw van deze toren werd aangevan-
gen in 1492, de toren was gereed in 1531.

Insignes
Een belangrijk facet van de functie als bedevaartsoord was de verkrijg-
baarheid van pelgrimsinsignes. Er heeft in Rhenen een productie van
deze artikelen plaatsgevonden, die zich over vele tientallen jaren moet
hebben uitgestrekt.
Er bestaan archiefbescheiden over de aanmaak van de Cunera-insignes
en (pas) sinds de 70-er jaren van deze eeuw zijn enkele loden Cunera-
insignes teruggevonden9. Van Beuningen (1993) vermeldt dat er thans
24 exemplaren in vier verschillende uitvoeringen bekend zijn in lood(-tin)
legeringen, en (in Engeland) één zilveren exemplaar in een geheel
afwijkende versie. Het is niet bekend, in welke tijdsperiode de verschil-
lende uitvoeringen werden gemaakt.

In een interessant hoofdstuk 'Technische Aspecten' beschrijft Van
Beuningen de techniek van het gieten en de samenstelling van 50
insignes uit zijn collectie, die met behulp van een moderne wetenschap-
pelijke techniek geanalyseerd werden. Hier valt één Cunera-insigne
onder, dat voor 95,9% uit lood en 2,6% uit tin bleek te bestaan. De
kleine hoeveelheid arseen van 1,4% is vermoedelijk aanwezig als
verontreiniging. De meeste andere onderzochte insignes bleken veel
meer tin te bevatten: 37 insignes hadden een tingehalte van tussen de
35 en 65%.
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Archieven
Er zijn in ons land drie archieven in twee bewaarplaatsen, waar kerkre-
keningen van de Cunerakerk uit de tijd van vóór de Hervorming bewaard
zijn gebleven. Aangezien de productie van de pelgrimstekens onder
verantwoordelijkheid van de kerkmeesters van de Cunerakerk viel,
moeten de gegevens over pelgrimstekens in deze archieven worden
opgespoord10.
De belangrijkste archiefbewaarplaats van de rekeningen van de Rhenen-
se kerkmeesters is het Oudarchief van Rhenen zelf. De vroegste gege-
vens betreffen een zeer slecht geconserveerd en slechts gedeeltelijk
compleet gebleven kerkmeestersrekening uit (vermoedelijk) 1505 tot
1 508. Voorts zijn er kwitanties uit de jaren 1 562, 1 563 en 1 565 en
1570 (over 1569) bewaard gebleven en complete kerkrekeningen van
vóór de Hervorming uit 1571, 1572, 1573, 1578 en 1579. Tenslotte
treffen we in het Rijksarchief te Utrecht nog een kerkrekening uit 1519
en een incomplete kerkrekening uit 1521 aan, alsmede enkele duplicaten
van in Rhenen nog aanwezige en hierboven reeds vermelde rekeningen.

In nagenoeg alle jaren waarover een financiële verantwoording bewaard
is gebleven, was er sprake van de aanmaak van Cunera-insignes. Men
sprak toen over 'teijkens' of 'teijkenen'.
De Hervorming werd te Rhenen officieel in 1580 ingevoerd11, waarmee
definitief een einde kwam aan de kerkelijke vieringen van de Cunera-
verering te Rhenen. Duidelijk valt uit het verloop van de inkomsten uit
de offerkist en van de hoeveelheid geofferde was (t.b.v. vervaardiging
van kaarsen) op te maken, dat de bedevaarten naar de Cunerakerk te
Rhenen tegen het einde van de 70-er jaren reeds op hun einde liepen. In
de kerkrekening van 1579 wordt geen enkele post verantwoord m.b.t.
de Cunera-festiviteiten. Deze hebben dus in dat jaar al niet meer plaats
gevonden. Opvallend in dit verband is het feit dat in juni 158012 (het
octaaf van de Cunerafeesten viel in juni!) door de Rhenense magistraat
werd bepaald, dat de drie stadspoorten extra bewaakt moesten worden
door de burgerwacht (in 1579 is zéér onvolledig genotuleerd). Dit
gebeurde voorheen slechts bij dreigend gevaar. Daarom vermoed ik, dat
in 1580 de instelling van deze wacht bedoeld was om onvoorziene
problemen op te vangen bij de te verwachten toeloop van Cunera-
pelgrims, die immers nog niet konden weten, dat in Rhenen de Hervor-
ming een einde had gemaakt aan de mogelijkheid Cunera in Rhenen te
vereren. We mogen als vaststaand aannemen dat de laatste kerkelijke
viering van het Cunerafeest in 1 578 heeft plaats gevonden.
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Tot nu toe werd slechts uit de rekening van 1521 een uitgave ten
behoeve van zilveren en zilver-vergulde insignes vermeld, en uit de
rekening van 1 572 enkele regels betreffende de aankoop van lood en
het gieten van insignes13, terwijl aan de hand van de gegevens uit de
rekening over 1571 een berekening van het aantal gegoten insignes
werd gepubliceerd14.

Uit het door mij geraadpleegde archiefmateriaal betreffende de Cunera-
kerk heb ik het volgende overzicht samengesteld.

1505 ?16

item Jan Mesmaker van die teijken te gijtten ende vij
hadden xxiij pont loijt16 mede (?) tsame

item vi sts. betaelt van de vorm te maken
item die vergulden teijkenen ende selveren teijken

hebben tsamen gecost

1507 ?'5

item Jan Mesmaker van de teijkenen te gijtten

1508 ?15

item gecoft gulden teijken xij loijt17 i vierdel
item noch x loijt vitte teijkenen belopt tsamen
item gecoft iij hondert pd loijts16 ende xx belopt

151918

it. betaelt ses loet17 v gulden telkenen ende iiij engels
ende vijf loet silveren telkenen tsamen gecoest

it. Jan Dierixsz. gegoeten vierde half hondert pont
loits aen telkenen ellicke pont enen halven
braspenninck, faoit

it. een pont tiens19 voir betaelt
it. betaelt van drie ijseren dair mij die teijkenen

mede maeckt
it. noch gekoeft iiiij pont tiens ende iiij loet

voir betaelt
it. betaelt voir derde half hondert pont loets ende Lxi

1521'8

- item aen die silveren teijkenen ende
vergulden teijkenen betaelt

iij zl. gl. ij sts

xxviij zl. gl. ende v sts

iij zl. gl.

xxxij zl. gl.
xi zl. gl. iij sts ix vijt

xvj gulden iij sts j oert

vij gulden mien vijf sts
iiiij sts

vj gulden iij sts

xxiij sts
vij gulden iiij sts

xvij gulden

156220

- lek Ffrans Both burger tUtrecht bekenne dat Sweer Henricksz. van Renen van mijn
gecoft ende ontf(angen) heeft twee hondert pondt oudt loet, dair hij mijn voor
bet(aelt) heeft negendalve Kar. gulden, oircondt mijn eijgen handt hier onder gestelt
opten vnj'" maij Anno Lxij, Ffrans Both. [verso (op de achterzijde): quitantie vant
teijken loet bedragende de somme van viij gulden x sts.].
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- lek Zueer Henricksz.21 bekenne ontfangen te hebben van Rutger Velkener kamelaer
kerckmeijster tot Reijnen vijer gld. x1/2 sts van hondert pont ende tweetacht pont
teijkenen te gieten, ve(r)beset in die vaert anno tweOsestich ende dancke Rutger
Velckenaer kamelaer kerckmeijster , anno Lxij, ick Zuer Henricksz. [verso: quitantie
van iiij gulden x1/2 sts vant gieten vande loijen leekenen anno Lxij].

- lek Willem Vincentsz die somma van ses gld. en vijf sts., wijt saeke dat ick
gheleevert hebbe die kerke van Rheenen vijf loet verghulden teijkenen, elke loet
ghereeken op vijf en twintich sts Brabants, comt die somme voorschreeven, ghelee-
vert Kunere Anno twee en sestich, aetum tot Rheenen den darthienste dach Junij
anno twee en sestich, lek Willem Vincentsz. [verso: quitantie van de silveren ende
vergulden leekenen bedragende de somme van vj gulden v sts.].

156322

- Ick Vincent Willemsz. goutssmit tot Utrechl belije mits dese mine hantscrifl onlfangen te
hebben wuijl handen van Rutger Valkenaers kerrickmeijster tol Renen xxij Carolus gl.
en viij sluvers heercommende van xvi loet sulvere vergulde teijkenen die ick die
kercke lol Rienen geleverl hebbe heel loei gerekent tot xxviij stuvers — aclum den
xxixen seplembris anno xxxiij Ie Vincenl Willemsz. goutssmid. [verso: quitanttie van
silveren vergulden leekenen inde vaerl de anno Lxiij ende de quilanlie spreekt van
xxxiij daeromme is dit ander memoriken hieran gehangen].

- (het 'memorieken'): Anno Lxiij Item die erste leijkenen die ie gesonden hebbe waren een
ons ende vijflien engels. Ende die leijkenen die ie ou nou sende wegen sees ons ende
vijf engels macl lesamen achl onsen ofle seeslien looel heel looel gerekent xxviij
stuvers, facit xxij gl. viij sis.

- Ick Zueer Henricksz. lije ende bekenne onlfangen te hebben van Ruiger Welkener
kamelaer kerckmeijsler die somme van vijf gl. twe sts een oert van Iwe honderl v'/2
ponl leijkenen ie gijelen ende die selfde leijkenen ghegeven sijn in die kerck tot
Renen .... v £ ii sts j orl. [verso: quilanlie v gulden ij sis een oert van loijen leeke-
nen].

- item tjhelevert de kerck Ie Renen den xxij6" meij anno Lxiij een roll lools weegende j°Lxxj
pond het c voer v gulden v sts. facit viij gl. xix'/2 st.
Noch geleverl ii1/2C pond lools om te vergielen hel c voer iiij gl. vii'/i sis, facil x gl.
xviij sis j blanc.
Van waechgelt verscholen j si den xiiij8" martij anno xvc vier ende tseslich,
Lubberl van Composlel.

156523

- Ontfangen van Jan de Keijser cameraer kerckmeijster die somme van seven gulden
andhalven st. dat ick in Sinte Kuneren vaert anno Lxv voer die pelgrims gegoten
hebbe ijcLxxxiij pont teijkenen Iponl een halve st. Act. lij"" aprilis Ao 66. [verso: loijen
teijkenen Igielen A° 65].

- II. onlfangen bij mij onderleijckenl vuijt handen van Jan de Keijser van weegen de kerck
van Renen vijftien gulden ter cause van drie honderl ponl loots die ick gelevert hebbe
lot behoeff vande kerck voirsa. om teijckenen off Ie maecken Odulphi Anno xvcvijff
ende tsestich ... Lubbert van Composlel. [verso: Compostel A° Lxv xv gl.].
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156924

- lek Vincent Willemsz. kenne ontfangen te hebben wt handen van Tonis Petersz.
kistemaeker van weegen Johan die Keijser als kerkmeijster tot Reenen die somme
van twaeleff gl. drie sts, ter cause van ix loet teijkenen geleevert anno 1569 ende
bedanke hem — [verso: quitantie vande gautsmit van teijkenen anno Lxix].

- lek Zueer Henricksz. bekenne mijts desen ontfangen te hebben van Jan die Keijser
kamelaer kerckmeijster vier gl. ziiij sts een half van Sunte Kuneren teijkenen te gieten
anno negenensestioh ...iiij £ xiiij sts vj penn. [verso: Zweer van teijken tgieten].

- Anno xvc Lxix. lek Jan die Keijser kerckmeijster tot Renen doen halen opten xxjen

maij bij Henrick Jacobsz. schipper twee hondert pondt oudt loot tpondt negen deijts,
facit elf gulden vijf sts. [verso: loet tot teijkenen 69].

157125

- Adriaen van Harn voor ijc en xxv pont loots, daermen teijckenen afgegoten heeft voor die
pelgrims, ijder pont vij deijts tsamen ix £ xvj sts vij d(euten).

- Sweer Henricksz. van ijc pont loijen teijckens te gieten voor die pelgrims v £ j sts.
- In dit jaer en sijn geen silveren vergulden teijckenen gemaeckt, soe int voorleden jaer

genoch overgelopen waren, ergo hier niehill.

157225

- Gerrit Vastrick voor hondert en tien pont loots dat pont enen st. daer van gegoten sijn
teijkenen voor die pelgrims

- van waeghgelt om tselve loot te wegen ij sts.
- Sweer Verhuet van jc en x pont loijen teijckens te gieten dat pondt '/2 st. facit ij g(ulden).

xv sts.

157325

- deze rekening meldt dat er in dit jaar weinig pelgrims naar Rhenen gekomen waren in
verband met de onveiligheid op de wegen als gevolg van strooptochten door Burense,
Gorcumse en andere soldaten. De offerkist werd daarom niet gelicht en er bleek ook geen
of nauwelijks was geofferd te zijn ten behoeve van de vervaardiging van kaarsen. Er wordt
geen verantwoording gegeven over de aankoop van lood, noch van het gieten van
insignes. Er heeft dat jaar, gezien enkele uitbetalingen, wel een 'vaert' plaats gevonden,
vermoedelijk op zeer bescheiden schaal.

157825

- Roeloff Sweeren betaelt de somme van twee ponden26 thien schellingen ende dat ter
cause van hondert vijff ponden loeijen teeckenen van Sinte Cunera te gieten diemen den
pelgrommen vuijt deelde, ergo hier ij £ x sts.

157925

de offerkist is niet geopend, er worden geen posten verantwoord m.b.t. pelgrimsinsignes.
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Ijzeren gietvormen
Uit de rekening van 1 505 blijkt duidelijk dat er in dat jaar een nieuwe
gietvorm in gebruik werd genomen, en in 1519 werden er drie ijzeren
gietmallen aangekocht, een belangrijk aanvullend gegeven ten opzichte
van de mededeling van Van Beuningen, die het algemeen gebruik van
leisteen bij de vervaardiging van gietvormen noemt.
Opmerkelijk is, dat er in een enkel geval sprake is van oud lood. Zou dit
beter te gieten zijn geweest? De prijs ervan (9 deuten) bedroeg een
fractie meer dan de normale prijs van een stuiver per pond. Wellicht was
er geen gewoon lood voorradig.27 Ook merkwaardig is de vermelding in
1 579 van het 'uitdelen' van insignes. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de
insignes gratis werden uitgedeeld in de letterlijke zin. Werden ze 'uitge-
deeld' aan de pelgrims, wanneer deze een gift in de offerkist wierpen?
Hoe moeten we dan het bestaande onderscheid in zilveren en vergulde
insignes verklaren?

Tin
Er is in de Cunera-insignes zeer weinig tin verwerkt. Slechts in één jaar
van de 12 jaren waarover gegevens beschikbaar zijn is de inkoop van tin
verantwoord. Dit betreft in 1519 6% pond tin. Wanneer we aannemen
dat deze hoeveelheid ook verwerkt is in de 350 pond lood, die dat jaar
vergoten is, dan is dit nog maar 2%. Uit het overzicht van Van Beunin-
gen van de 50 analyses, waaronder één Cunera-insigne, blijkt dat dit
insigne 2,6% tin bevatte. Ook Koster heeft het over lood-tin legeringen
als meest voorkomend uitgangsateriaal. We beschikken helaas over te
weinig rekeningen om definitieve conclusies te trekken. Ik verwacht
echter, op grond van de 'inkoopfacturen', dat de andere Cunera-insignes
weinig of geen tin bevatten. Over de jaren waarvan gegevens bewaard
zijn gebleven zijn deze meestal zó compleet, dat tinaankopen zeker
vaker hadden moeten worden aangetroffen, wanneer ze ook inderdaad
zouden hebben plaatsgevonden.

Het is wel zeker dat het ingekochte lood niet reeds een kant-en-klaar
lood-tin mengsel geweest is. De prijs van het lood was dezelfde als die
van het lood, dat ten behoeve van de dakbedekking van de Cunerakerk
en -toren werd gekocht. Dit zou trouwens wel eens dezelfde soort lood
geweest kunnen zijn.
Het is ook duidelijk dat Rhenen in die tijd nog niet over een goud- of
zilversmid beschikte. Vandaar dat bestellingen voor zilveren en zilver-
vergulde insignes in Utrecht werden geplaatst. Wie zou toen de vorm en
het model hebben bepaald?
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Aantallen
Ik heb getracht uit de beschikbare gewichtsaanduidingen schattingen te
maken m.b.t. de aantallen vervaardigde insignes. In het algemeen zijn
gegevens over aantalle vervaardigde insignes zeer schaars. Koldeweij28

Reeds in 1987 heb ik een berekening gemaakt, waaruit een aantal van
11.500 insignes resulteerde. Hierbij werd echter een fout gemaakt, door
de hoeveelheid ingekocht lood op te tellen bij de hoeveelheid verwerkt
lood. Het betreft hier natuurlijk dezelfde partij lood. Ik herroep de
hoeveelheid van 11.500 bij dezen en kom tot een nieuw aantal van ca.
5300 insignes. Hierbij ben ik uitgegaan van de hoeveelheid van 200
pond lood (van 480 gram) en een gewicht van 18 gram voor één
pelgrimsteken.
In de hierna volgende schattingen van aantallen ben ik uitgegaan van
hetzelfde gewicht van 18 gram, óók voor de zilveren en zilver-vergulde
insignes. De soortelijk gewichten van lood en zilver schelen niet veel, zij
liggen met resp. 11,3 voor lood en 10,5 voor zilver zo dicht bij elkaar
dat de toch al ruwe schattingen er niet noemenswaard door worden
beïnvloed. Een probleem bij dé berekeningen is, dat er allerlei eenheden
van gewichten en muntsoorten door elkaar werden gebruikt, eenheden
waar men toen kennelijk veel meer mee overweg kon dan thans. De
door mij verrichte berekeningen geven dan ook resultaten die met grote
reserve moeten worden beschouwd. Ik ben uitgegaan van de onderaan
dit artikel vermelde gewichtsgegevens voor ons, loet en engels enz.

Het hieronder volgende overzicht bevat interpretaties mijnerzijds.

1505 ? (onvolledige rekening)
Jan Mesmaker heeft uit 23 pond lood 613 insignes kunnen gieten. Waren er nog insigens

over van het jaar ervoor, of is een deel van de rekening verdwenen?
Er werden zilveren en vergulde insignes ingekocht voor 565 stuivers, ca. 19 stuks.

1507 ? (onvolledige rekening)
Jan Mesmaker ontvangt 3 gulden minus 2 stuivers voor het gieten van loden insignes.

Tegen 1/2 stuiver per pond betekent dit dat er een kleine 3100 insigens zijn gegoten.

1508 ? (onvolledige rekening)
121/4 loet is ca. 184 g, dus ongeveer 10 gouden (zilver-vergulde?) insignes.
10 loet aan 'witte' (=zilveren) pelgrimstekens komt overeen met ca. 8 zilveren insigens.
Van 320 pond lood konden 8.500 loden insignes worden gegoten.
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1519

64 engels (6,4 loet) aan gouden tekens = 5 a 6 gouden insignes. Uitgaande van 5 loet a
25 stuivers komt dit neer op 31 stuivers het loet.

5 loet zilveren tekens = 4 zilveren insignes.
Van 350 pond lood kon Jan Dierixsz. ca. 9300 Insignes gieten.

1521
17 gulden aan zilveren en vergulde insignes geven een vergelijkbare hoeveelheid aan als in

1519: ongeveer 6 gouden en 4 zilveren insignes.

1562
Van 1 82 pond lood moeten ca. 4850 insignes gegoten zijn 'voor de vaart anno 1 562'.

Willem Vincentsz. leverde 5 loet vergulde tekens, d.w.z. 4 stuks. Elk insignes kostte
dus ca. 30 stuivers.

1563
Door Vincent Willemsz. (kennelijk de zoon van Willem Vincentsz.) werden zilver-vergulde

tekens in twee zendingen geleverd, een van 35 engels (53 g), overeenkomend met 3
stuks, en een van 125 engels (188 g), dus 10 stuks.

Zueer Henricksz. goot 206 pond lood, waarvan ongeveer 5500 insignes van gegoten
moeten zijn.

1565
Zueer Henricksz. verwerkte 283 pond lood waarmee 7500 insignes gegoten konden
worden.

1569
Vincent Willemsz. leverde 9 loet insignes, 7 a 8 stuks. Er is niet gespecificeers of het

zilveren, dan wel zilver-vergulde tekens geweest zijn.
Zueer Henricksz. ontvangt 94,5 stuiver, hetgeen inhoudt dat hij 189 pond loden tekens

heeft gegoten, dit zijn ca. 5000 tekens.

1571
Sweer Henricksz. heeft 202 pond insignes gegoten: ca. 5400 exemplaren. Er zijn geen
zilveren en/of vergulde tekens aangekocht.

1572
Sweer Verhuet maakte uit 1 1 O pond 2900 loden insignes.

1578
Roelof Sweeren heeft 105 pond loden tekens gemaakt: 2800 exemplaren.
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Samengevat kom ik tot het volgende overzicht:

AANTALLEN VERVAARDIGDE PELGRIMSINSIGNES

aantal pelgrimsinsignes
Jaar loden zilveren vergulden

1505 613 19
1507 3100 ? ?
1508 8500 8 10
1519 9300 4 6
1521 ? 4 6
1562 5850 ? 4
1563 5500 13
1565 7500 ? ?
1569 5000 8
1571 5400 O O
1572 2900 ? ?
1578 2800 ? ?

Van inflatie was in die jaren was nauwelijks sprake. Er is weliswaar vaak
een tekort geweest aan granen, maar op de lonen en de prijzen van lood
en dergelijke heeft dit nauwelijks invloed gehad. Vandaar dat we hieron-
der, over de bestudeerde jaren in de 16de eeuw, de volgende (bereken-
de) gegevens mogen vermelden:
Een dagloon van een arbeider bedroeg in de 16-de eeuw ca. 2-5 stui-
vers. Een gieter van pelgrimstekens zal een wat hogere vergoeding
genoten hebben, naar schatting verdiende deze 10 stuivers per dag. Het
gieten van loden tekens bracht een bedrag op van 1/2 stuiver per pond.

Voor gemiddeld 200 pond ontving men dus zo'n 100 stuivers, waarvoor
toch zeker 10 dagen gewerkt moest worden.
De inkoopprijs van een pond lood bedroeg ca. 1 stuiver29. Een pond tin
kostte ongeveer 5 stuivers. Uit een pond lood kwamen ca. 27 insignes,
waarvan de inkoopsprijs per stuk dus 1/27 stuiver bedroeg. Een zilveren
insigne (18 g, 1,2 loet) kostte inkoop ongeveer 30 stuivers, een verguld
insigne ca. 40 stuivers. De inkoopprijs van de 'loetenen tekenen' Sinte
Gommaer te Lier is onwaarschijnlijk hoog: 7 zilvergulden per pond,
d.w.z. bijna 170 stuivers30
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Het is mij nog niet duidelijk hoe groot de opbrengst was van de verkoop
van de pelgrimsinsignes, en waar de inkomsten werden verantwoord.
De offerkist, die vrijwel jaarlijks werd geopend, bevatte in 1571 123
gulden 5 stuivers, in 1 572 telde men 58 gulden 1 6 stuivers. Het totale
bedrag aan inkomsten van de Cunerakerk volgens de rekening over
1571 bedroeg ruim 1767 gulden. De 123 gulden uit de offerkist maakt
hier slechts 7% van uit. Een andere vraag die zich bij de grote aantallen
pelgrimsinsignes voordoet is, waar verbleven alle pelgrims in een stadje
als Rhenen, dat toen ongeveer 200 huizen telde. Verdere bespiegelingen
over deze kwestie laat ik echter in het kader van dit artikel achterwege.
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Tot slot nog één opmerking. Ik acht het niet onmogelijk, dat er behalve
loden, zilveren en zilver-vergulde insignes óók nog gouden insignes
zouden hebben kunnen bestaan. Bij de levering in 1508 wordt duidelijk
over 'gulden teijken' gesproken. Bovendien komt mijn controlebereke-
ning te laag uit, wanneer ik uitga van 10 vergulde insignes è 40 stuivers
en 8 zilveren van 25 stuivers.

Ik hoop, dat de in dit artikel bij elkaar geplaatste gegevens anderen
zullen aanzetten de berekeningen te controleren en uit te breiden.

Noten:
1. In oude rekeningen wordt steeds het woord teken of teijken genoemd. Het woord insigne is van

moderne afkomst.

2. Zie Koster (1984) en Van Beuningen en Koldeweij (1993).

3. De volgende Nederlandse plaatsen zijn bekend: Aaardenburg, Amersfoort, Amsterdam, Boxtel,
's Gravezande, Haarlem, Hasselt, Hulsterlo, 's Hertogenbosch, Maastricht, Rhenen, Steenber-
gen, Vrouwenpolder en IJsselmuiden.

4. Van Iterson, 1960, blz. 253 en noot 22 op blz. 252.

5. Rijksarchief Utrecht, 58, Inv. Staten Landsheerl. tijd, Inv. 44.

6. Rijksarchief Utrecht, 19, Archief KKK, Inv. 1224: Cartularium van het Convent.

7. Van Iterson, 1968, blz. 252 en volgende.

8. Over de legenda van St. Cunera zijn enkele boekwerkjes verschenen. Ze zijn alle gebaseerd op
het enige bewaard gebleven exemplaar van een omstreeks 1515 gedrukt en in Rhenen verkocht
boekje: 'Dat Leven ende die Passie ... van Sinte Kunera':
Anonymus, 1515?, facsimile 1902; Kist, 1859 en 1866; Van den Eisen, 1890; Stallaert, 1891;
Emants, 1922; Van Willenswaard 1934; Van de Bunt 1974; Combrink (transcriptie) 1988.

9. Van Iterson meldde in 1960, dat hij nergens een exemplaar heeft kunnen vinden en wij mogen
aannemen dat er toen inderdaad nog geen enkel Cunera-insigne bekend was. Pas in 1978 werd
voor het eerst een exemplaar teruggevonden.

10. Mw. Dr. Johanna Maris heeft enkele posten uit de kerkrekeningen van 1521 en 1572 aange-
haald. Hierin komt een post betreffende zilveren en vergulde, resp. loden tekens voor, maar zij
ging niet verder in op de pelgrimstekens. Door Heijenga (1983) werd de aankoop van een
vondst vermeld, Deys (1987) en Van Beuningen (1987) zijn wat specifieker op deze tekens en
hun betekenis ingegaan.

11. De eerste predikant. Mr. Willem Wirtzfelt (Wilhelmus Wirtzfeldius), werd overigens reeds per
1-1- 1579 benoemd.

12. Uit de notulen van 6 juni 1580: '.. is geordonneert dat in een ijder poorte sall zijn een rot
burgeren in persoen op Sinte Cuneren avont ende Sinte Cuneren dacn ...'.

13. Maris, 1946.

14. Deys, 1987.

15. Oudarchief Rhenen Inv. 760. Dit betreft twee zeer onvolledige rekeningen en een losse
bladzijde. In een van de verantwoorde posten wordt het jaar 1504 vermeld. Uit het verloop van
de, naar het zich laat aanzien wekelijkse verantwoordingen, vaak met de heiligendagen
aangeduid, zou met grote voorzichtigheid opgemaakt kunnen worden dat de posten m.b.t. de
Cunera-feesten over de jaren 1505 en 1506 en 1508 moeten lopen.
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16. Hier wordt het metaal lood bedoeld.

17. Een loijt, loot of een loet is een gewichtshoeveelheid van ca. 15 gram.

18. Rijksarchief Utrecht, Kap. ten Dom, Inv. 4371.

19. Tin.

20. Oudarchief Rhenen, Inv. 794.

21. Dit is Sweer of Sweder Henricksz. Verhuet. Hij is onder meer kerkmeester geweest in 1565 en
1574.

22. Oudarchief Rhenen, Inv. 777.

23. Oudarchief Rhenen, Inv. 794.

24. Oudarchief Rhenen, 777. De kwitanties betreffen betalingen in 1570 over leveringen in 1569.

25. Oudarchief Rhenen, Inv. 763.

26. Dit zijn ponden {£) geld. Een pond had toen dezelfde waarde als een gulden. Een gulden was
verdeeld in 20 stuivers, een £ in 20 schellingen.

27. Er wordt in de rekeningen meermalen gesproken over de verkoop door kerkmeesters van oud
lood.

28. Van Beuningen en Koldewij, 1993, blz. 82.

29. Tegenwoordig kost een pond lood ca. 30 stuivers.

30. Van Beuningen en Koldewij, 1993, blz. 76.
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Overzicht van de bij de berekeningen gebruikte geldswaarden en ge-
wichten:

1 penning 1/16 stuiver
1 deut (duit) 2 penningen
1 stuiver 8 duiten
1 schelling 1 /20 pond = 1 stuiver
1 braspenning 10 duiten
1 gulden 20 stuivers (elk van 16 penningen)
1 zilvergulden 24 1 /4 stuivers

1 engels = 1/20 oud Hollands ons = 1,538 g
10 engels = 1 loet (loijt) 1 ons = 2 loet
1 loet = 15 g 20 engels = 1 ons = 30 g (ook 40 g)
1 pond = 480 g = 16 ons (van 30 g)
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