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Reeds eerder in "Oud Rhenen" werd er door mij een artikel1 gewijd aan het
St. Cuneragilde te Rhenen, en werden in dit artikel lijsten van gildeleden
gepubliceerd uit de periode 1392 - 1683.
Nu zijn dit soort lijsten geen prettige leesstof, realiseren we ons, echter ze
zijn belangrijke bronnen voor geïnteresseerden in de geschiedenis van
Rhenen en voor genealogen, die met hun onderzoek bij oude Rhenense
families terechtkomen in de periode vóór 1600, en waarbij verdere gegevens
veelal niet meer in de kerkboeken te vinden zijn. Men is dan aangewezen op
de rechterlijke archieven of bronnen als deze.

Toen Mr J. Belonje dan ook aan de redaktie van "Oud Rhenen" een artikel
aanbood, getiteld "De confraterniteit van St. Cunera te Rhenen", lag er enige
aarzeling om dit te publiceren; immers de lijsten van broeders en zusters van
dit gilde waren al gepubliceerd.
Echter er waren twee belangrijke redenen om dit artikel tóch te plaatsen: ten
eerste omdat het precies 600 jaar geleden is dat dit gilde te Rhenen
gesticht is, en ten tweede omdat Mr. Belonje zijn lijsten vergezeld heeft
doen gaan met de nodige voetnoten, die een schat aan informatie opleveren
over oude Rhenense families, die hij in archieven, publikaties en tijdschriften
had gevonden.

De stichtingsaktie van 13 januari 1992 begint met de vogende aanhef:

"Int jaer ons Heren doe men screef MCCCXCII des Sonnendaghes nae den
Heyligen Dertiendach, doe overdroeghen wij, broeders van Sunte Kuneren
ghilde bi her Dircs raede van den Rijn, onsen commeldeur, in sijn huus, dat
wij willen singhen alle Dinxdahe te vespertij t een vesper van Sunte
Kuneren ende alle Woensdaghe te merghentijt een misse van Sunte
Kuneren"

Er waren toetredingsvoorwaarden, onder andere:

"Voerf soe su//en wesen onser brueders XXXII ende onser susteren XVI.
Ende voert so en sa/ men gheen brueder of suster innemen der tijt toe,
dat enich brueder of suster afsterft so sal mens innemen op enen
Woensdach bi den ghemenen bruederen"

1. Dr. A.J. de Jong, "Oud Rhenen" 6" jaargang (19870, p. 1-14.
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"Voert soe en sullen wij brueders openbaere woekernaers, noch openbare
o ver s peel r e, noch voercopers in onse bruederscap niet innemen. Voert
wanner ijment coemt aen onse ghildemeijsters ende wil in onse
bruederscap wesen, soe sa/ die ghildemeijster s/en ende vernemen, wat
neringhe hi doet"

Zoals uit de ledenlijsten uit het navolgende artikel blijkt, behoorden de
meeste leden tot vooraanstaande en adellijke families. Vaak komt men ook
"her"bij de namen tegen, hetgeen duidt op de naam van een kloosterling,
waarschijnlijk veelal een broederlid van de "Duitse Orde", die een
commanderij vlakbij de Westpoort te Rhenen hadden. Voorbeeld is Her Dirc
van den Rijn, die het Cuneragilde te Rhenen heeft gesticht, en zelf in 1392
commandeur van de Duitse Orde in Rhenen was.

A.J. de Jong

Het oudst bekende "geheimzegel" van Rhenen
met daarop een afbeelding van St. Cunera.
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