
De worgdoek van Cunera

Zoals bekend bevindt zich in het Museum Catharijnen
Convent te Utrecht de zogenaamde worgdoek van Cunera
(naamaanduiding van het museum).
De doek is eigendom van het Oud-Katholieke museum
te Utrecht en werd in 1972 door de Textielafdeling
van de ABEGG-stichting te Bern nader onderzocht en
gerestaureerd.
Tijdens dit onderzoek bleek dat de doek, die van
Egyptische afkomst is (koptisch?) en uit de 5e of
6e eeuw moet dateren, geweven is van linnengaren.
Ze bestaat uit 2 delen, 1.44 m lang en 65 cm breed,
die in het midden aanelkaar genaaid zijn. Het
linnenweefse l is versierd met ingeknoopte bundels
garen.
Deze wijze van verfraaien van het vlakke linnen-
weefsel is al zeer oud en tegenwoordig treffen we
het nog aan bij de Noorse en Zweedse Rya-weefsels.
De bundels garen worden tijdens het weven inge-
knoopt.
Men trof voor de restauratie het doek bijzonder vuil
en overdekt met roest- en bloedvlekken aan. Reeds
vroeger had men enige reparaties met wit en donker-
bruin garen aangebracht.
De doek was aan de vier hoeken vastgezet op een
paarse linnen ondergrond.
Een kaartje met een latijnse en nederlandse tekst
vermeldde dat het de doek was waarmee Cunera was
geworgd.
Tot zover kwam men na een grondige beschouwing vóór
de restauratie.

De restauratie-zelf wordt als volgt beschreven.
In de eerste plaats moest aan een goede reiniging
gedacht worden, waarbij uiterst voorzichtig diende
te worden omgesprongen met de ingeknoopte bundels.
De doek kreeg dus een wasbeurt.
Men scheidde daarvoor eerst de beide doekhelften en
verwijderde de vroegere reparatiegarenresten.



Met een speciaal wasmiddel (Blanket F) wiste men de
roestvlekken uit, om daarna de dusdanig gereinigde
helften in een ander speciaal product (Lusynton T
concentratie), dat ook mineralen verwijderde, na te
spoelen.
Daarna werden de ingeknoopte bundels elk afzonder-
lijk onder handen genomen. Ze werden stuk voor stuk
op een glasplaatje gelegd, met spons en wattenprop
gedroogd, en daarna opgeborsteld.
Tenslotte bevestigde men de gehele doek op een
katoenen ondergrond, die vooraf in de kleur van de
stof werd geverfd. Gaten en openingen tussen de
beide delen werden met stekers zijdedraad gedicht.
Voor zover het restauratieverslag van W. Agatha en
W. Winfreda uit Bern.
De zorgvuldigheid waarmee dit interessante en
historisch belangrijke stuk textiel uit de vroege
Middeleeuwen werd geconserveerd mag bewonderens-
waardig heten.
Want los van het feit of de doek inderdaad de echte
worgdoek is (het museum spreekt hier van "zogenaam-
de") , textielstoffen van deze hoge ouderdom en dan
in zulk een goede staat zijn er niet zó veel.

Als men de herkomst van deze doek nagaat, komt men
terecht in de Abdij van Berne bij Heeswijk.
In het nabijgelegen Kaathoven bevindt zich nog een
kapel, gewijd aan Cunera, die in 1981 geheel ge-
restaureerd is en waar nu weer de mis wordt opge-
dragen. We vermeldden dat reeds in Oud Rhenen
(november 1984).
De reis die in 1520 de Cunera-relekwieên gemaakt
hebben is vrijwel te volgen. De laatste pastoor
van Rhenen voor de Reformatie Johannes Ludoricus
nam ze mee, via de monniken van het Norbertijner
klooster te Maarsbergen in de richting Nordbrabant,
waar in Berne de Abt Movis een en ander onder be-
heer nam.
We mogen aannemen dat de zgn. worgdoek daarbij was.
De Cunera-verering zette zich aldaar voort.



Een deel van de relikwieën zijn in de loop der eeuwen
verspreid over Antwerpen, Emmerik en zelfs Lissabon.
Een deel van de worgdoek is tenslotte terecht gekomen
in de St. Pieterskerk te Utrecht, als eigendom van
de Oud Katholieke parochie, van welke de ons bekende
"worgdoek" nu in het Catharijnen Convent berust.
Over het feit of dit eeuwenoude stuk textiel de
authentieke worgdoek is zwijgt de historie. Het feit
echter dat het voor vele duizenden van onze voor-
ouders een heilige functie vervulde is een reden om
er behoedzaam mee om te gaan.

J. Combrink.

- De inlichtingen betreffende de restauratie werden
verstrekt door het Museum Catharijnen Convent.

- Gegevens over de weg van de relikwieën verstrekte
Pastoor van Bavel uit Heeswijk-Dinther (N.Br.).
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