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Gebouwd op geloof
Iets over de geschiedenis van de (Cunera)kerk(en) van Rhenen

Willem H. Strous

De titel voor dit artikel is geleend. Het thema voor de Open Monumentendag/
avond van dit jaar is Religieus Erfgoed met als ondertitel Geloven in monumenten. 
Daarvoor heeft kerkhistoricus Ton van Schaik een prachtig, informatief boekje 
geschreven met als titel Gebouwd op geloof. Ton van Schaik weet in drie woorden 
weer te geven waar het om gaat als we praten over religieus erfgoed. Onze middel-
eeuwse voorouders hebben ons in de Cunerakerk niet alleen een gebouw, op elkaar 
gestapelde stenen, nagelaten maar ons ook laten zien waar geloof toe in staat is. 

In het jaar 381 werd het christendom de officiële godsdienst van het westelijke 
gedeelte van het Romeinse Rijk. In Cunera’s dagen, circa 337, had Rhenen nog 
geen kerk, maar Maastricht bijvoorbeeld had al een bisschop: Servaas stierf daar 
in 384. Pas vanaf 690, met de komst van de grote zendelingen Willibrord en zijn 
opvolger Bonifatius, werden de Nederlanden boven de grote rivieren zendingsge-
bied. Dat ging langzaam en heeft minstens een eeuw in beslag genomen. Volgens 
een oorkonde van koning Pippijn III uit 753 was heidenen bekeren en hen vervol-
gens onderwijzen toen nog steeds het dagelijkse werk van Utrechtse geestelijken. 
Het gebied dat nu bekend staat als de gemeente Rhenen moet door zendelingen 
al vroeg zijn bezocht, want omstreeks het midden van de 8e eeuw houdt in onze 
omgeving het gebruik op om doden bij hun begrafenis bijgaven mee te geven; een 
belangrijke uiting van de heidense cultus is dan definitief uit het openbare leven 
verdwenen. 

Het verhaal is bekend. Willibrord, die leefde van circa 658 tot 739, voer volgens 
de legende langs Rhenen op de terugreis van Keulen en werd door een storm aan 
zijn belofte aan de inwoners van Rhenen herinnerd om Cunera vanwege de wonde-
ren die aan haar werden toegeschreven te verheffen. Cunera werd door Willibrord 
eigenhandig opgegraven op de plek waar men dagelijks mirakelen zag gebeuren. 
En na 361 jaar vond men de beenderen van de heilige maagd met de dwale of 
halsdoek en twee hoofddoeken alsof die pas de dag daarvoor begraven waren. En 
staat er in de legende: ‘Ende met sanghe met priesteren ende clercken te Rienen 
inder heyligher kerkcken ende hevet seer eerlijcken (=eervol) verheven in een 
casse’. Er vond een elevatio plaats, een verheffing van de beenderen uit het graf 
naar het altaar in de kerk.
Volgens de legende is er dus in circa 698 een kerk in Rhenen! Het zou kunnen, 
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Utrecht kreeg zijn eerste kerk al zeventig jaar eerder, in 630 dankzij koning 
Dagobert. Hoe het Rhenense kerkje er heeft uitgezien zullen we nooit te weten 
komen; het blijft gissen en we kunnen er veel over fantaseren. Aangenomen 
wordt dat in de kersteningsperiode de kerken eenvoudige bouwsels waren van 
leem, hout en riet.  

Het blijft dan meer dan anderhalve eeuw stil rond Rhenen en haar kerk. Pas in 
855, in de tijd van de Noormannen, wordt Rhenen weer genoemd wanneer een 
zekere Folckerus Rhenense  goederen verkoopt aan het klooster te Werden in 
Duitsland aan de Ruhr bij Oberhausen. Het klooster bestaat nu nog.  
Waarom verkoopt Folckerus zijn goederen in en om Rhenen? In de acte staat: 
‘… bevreesd geworden voor het onzekere einde van dit beklagenswaardige leven 
en uit overweging van de vele en menigvuldige gebeurtenissen die er de laatste 
tijd hebben plaats gevonden …’. Het is aannemelijk dat de Noormannen ook een 
paar bezoekjes hebben gebracht aan Rhenen en omgeving. Of zij ook de kerk 
hebben afgebrand zoals elders gebruikelijk was, is onbekend. 
Uit diezelfde tijd wordt gemeld dat Dorestad met wijde omgeving in het 
heidense Zweden bekend staat als een bij uitstek christelijk land met vele kerken 
en priesters. In Dorestad en het Kromme-Rijngebied  inclusief Utrecht stonden 
rond 850 al een tiental kerken. Waarom dan ook al niet in Rhenen een kerk?

In 1016 wordt voor het eerst in schriftelijke bronnen melding gemaakt van een 
kerk in Rhenen waarvan de stichting volgens Dekker gedateerd kan worden 
in het begin van de elfde eeuw. Ook van deze vroege kerk in Rhenen is niets 
bekend omtrent de bouwmaterialen. In het algemeen gebruikte men nog steeds 
hout, leem en riet, maar ook tufsteen uit Duitsland. Werkhoven, Houten en 
Doorn hebben steen gebruikt toen zij hun kerken bouwden. Van Rhenen is zoiets 
niet bekend.
Onze Cunerakerk was eigendom van de abdij van Deutz bij Keulen. Zij was 
oorspronkelijk gewijd aan Sint Pieter, de patroon van Keulen, en daarom wordt 
verondersteld dat de Keulse abdij de kerk heeft gesticht. De bouw van de kerk 
zou dan gedateerd kunnen worden tussen 1003, het jaar waarin de abdij de 
Rhenense goederen verwierf, en 1016 als de kerk als bestaand wordt vermeld.
  
In 1268 wordt de kerk vermeld in de goedereninventaris van de graaf van 
Bentheim; hij had de eigendom van de kerk overgenomen van de abdij.

Dan komen we aan de tijd, tussen 1400 en 1475, waarvan we aannemen dat onze 
Cunerakerk haar huidige vorm kreeg. De Romaanse bouwtijd ligt dan achter ons. 
De Sint Pieter in Rhenen is, dankzij de pelgrims die in grote getale op Cunera-
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De Cunerakerk: hallenkerk met steekkappen (coll. W.H. Strous, Rhenen)
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bedevaart naar onze stad komen, te klein geworden maar zij brengen ook weer 
zoveel geld mee dat er gebouwd en verbouwd kan worden. 
De kerk verandert van een Romaans bouwwerk in een laat-Gotisch gebouw, met 
veel licht en lucht, hoge ramen en vooral veel ruimte. De bouw en de indeling 
blijven grotendeels dezelfde en die zijn gebaseerd op vele symbolische duidingen. 
Zoals Van Iterson in zijn lezing voor het Cuneragilde in 2001 het verwoordde: 
‘Een kerkgebouw is een tot steen geworden liturgie’. Ton van Schaik zegt in zijn 
boek dat de mens in de loop der tijd menig architectonisch wonder heeft verricht 
om zijn geloof in materie uit te drukken.
De romaanse Sint Pieter in Rhenen wordt in de eerste helft van de 15e eeuw 
grondig onder handen genomen. Hoe de kerk er oorspronkelijk heeft uitgezien is 
zonder archeologisch spitwerk niet te achterhalen. Wat we nu zien is een ondui-
delijke combinatie van kerkbouwvormen. In het grondplan is een kruisbasiliek 
te herkennen. Er is een dwarsschip aan de noordzijde en een uitgebouwd koor. 
Misschien is dit het grondplan van de Sint Pieter. Bij de verbouwing in de 15e 
eeuw is er een zijbeuk aan de zuidzijde bijgebouwd en zijn schip en zijbeuken 
omgebouwd tot hallenkerk. Waarschijnlijk is toen ook de noordbeuk uitgebouwd. 
Noord- en zuidbeuk werden afgedekt met steekkappen, de Cunerakerk is dan een 
hallenkerk met steekkappen.
 
Gebouwd op geloof, dankzij de inkomsten door de pelgrims. Rhenen telde in die 
dagen niet meer dan zo’n 600 à 700 inwoners en zij zullen de verbouwing niet 
hebben kunnen bekostigen. De naamswijziging, van Sint Pieter in Cunerakerk, is 
een wijs besluit, een gouden greep, geweest van de toenmalige kerkmeesters.  
Hoe de kerk er in circa 1450 heeft uitgezien is door de vele restauraties en 
aanpassingen in de eeuwen erna ook niet meer te achterhalen. Toen men begon 
met de bouw van de toren in 1492, moest bijvoorbeeld het melatenraam worden 
dichtgemetseld want dat verdween achter de noordmuur van de toren. En na de 
Reformatie hadden de zusters van het Agnietenklooster niets meer te zoeken in de 
Cunerakerk; de toegang tot de kerk vanuit hun klooster werd dichtgemetseld, en 
hun balkon of bordes vanwaar af zij de mis konden bijwonen, werd verwijderd. 
Ook de toegang tot de toren, boven naast het orgel, om vandaar naar de retraite te 
gaan, werd gesloten; de ruimte werd daarna een gerieflijke gevangenis in vergelij-
king met de stadscellen.

Net op tijd, net vóór de Reformatie, werd het pronkstuk in deze kerk, het oxaal, 
afgeleverd. Het kan gedateerd worden op circa 1550 op basis van de topge-
vel-versiering boven het spijlenvenster. Deze versiering komt overeen met de 
versiering op de topgevel van de triomfboog van de Sint Janspoort in Antwerpen, 
gebouwd ter gelegenheid van de Blijde Inkomste van Karel V in 1549. Het kan 
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niet anders dan dat voor onze versiering de tekeningen zijn gebruikt in het journa-
listieke verslag uit 1550 van deze triomfboog door Pieter Coecke van Aelst.
Ook net op tijd, zelfs op het nippertje, wordt in de Cunerakerk een aantal koorge-
stoelten geplaatst. De sedilia of priesterzetel en de koorbanken aan weerszijden 
van het koor dateren uit 1570 en waren bestemd voor de priester en de kanunniken. 
Dat in onze Cunerakerk alle drie houten gestoelten als één geheel bewaard zijn 
gebleven is uniek in Nederland.

Toen kwam de Reformatie. De pastoor ging en de dominee kwam. Het altaar 
verdween en de preekstoel werd middelpunt. Sommigen voegen daaraan toe: de 
beelden verdwenen en de herenbanken en de rouw- en wapenborden kwamen. De 
gemeente schakelde om van kijken naar luisteren.
In Rhenen werden de veranderingen in de Cunerakerk zeer waarschijnlijk door het 
toenmalige gemeentebestuur geregisseerd waaraan het te danken is dat het oxaal is 
blijven staan en het koorgestoelte niet als brandhout is gebruikt. Van een beelden-
storm is in Rhenen in ieder geval geen sprake geweest. Altaren en beelden werden 
verwijderd, de muren werden witgekalkt; we  zullen nooit weten welke muurschil-
deringen toen zijn weggewerkt. Alleen het oxaal is wat beschadigd; er zijn vier 
uitgehakte vakken. Maar men vond blijkbaar de voorstellingen van de drie levens-
fasen: jeugd, volwassenheid en ouderdom, alsmede de zeven deugden te waardevol 
en te leerzaam voor de gemeente om die ook weg te hakken. Misschien bedacht 
men ook wel hoeveel het allemaal zo’n 15 jaar daarvoor gekost had!
Het orgel, geschonken door de Nederlandse paus Adriaan in 1523, bleef eveneens 
behouden. De Amsterdamse stadsorganist Sweelinck heeft in 1617, op doorreis in 
Rhenen, dit orgel mogen bespelen en adviezen kunnen geven aan de orgelbouwer 
die door het gemeentebestuur  was gevraagd voor enkele reparaties.

Het interieur van de kerk mag dan door mensenhanden in 1572 in een paar dagen 
zijn veranderd, de mens zelf had meer tijd nodig. Na de Reformatie was het 
aanroepen van de bemiddeling van Cunera in tijden van ziekten en dood natuurlijk 
verboden maar nog in 1592, dus 20 jaar na de Reformatie, krijgt een huisman van 
Immichuijsen op 13 juni een boete van 10 stuivers t.b.v. de armen omdat hij zijn 
paard om de kerk geleid en bevert (bedevaart) gedaan heeft1; het door de substi-
tuut-schout in beslag genomen paard krijgt hij terug. Deze man had dus een ziek 
paard en door drie keer om de kerk te lopen met het paard hoopte hij dat het beest 
zou genezen, zoals in de goede oude tijd. En hij is niet de enige die moeite heeft 
met de veranderingen want de bestuurders bepalen op dezelfde dag dat volgende 
overtreders die met paarden of beesten om de kerk bevert gaan, of licht of kaarsen 
in de kerk ontsteken, 30 stuivers zullen verbeuren waarvan de officier 20 stuivers 
en de armen 10 stuivers krijgen.
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Hiervoor werd al gezegd dat de preekstoel het middelpunt werd en de preek het 
belangrijkste deel van de dienst. De toenmalige predikanten hadden hun gemeen-
teleden heel wat te vertellen waarbij het geduld en het uithoudingsvermogen van 
de luisteraars duchtig op de proef werden gesteld. Op de preekstoel werd daarom 
een zandloper geplaatst die aangaf hoeveel tijd de dominee mocht besteden aan de 
uitleg van de bijbelteksten. Meestal was dat driemaal de zandloper ofwel anderhalf 
uur.
Ongeveer een eeuw geleden was er in deze Cunerakerk een ander gebruik in 
zwang. Burgemeester Jhr Schimmelpenninck kwam des zondags met zijn gezin 
van Heimerstein naar de kerk waar hij, zoals iedereen, zijn vaste plaats had 
vanwaar hij een goed zicht had op de preekstoel en de dominee die daar stond. Als 
Schimmelpenninck het genoeg vond, trok hij demonstratief zijn horloge uit zijn 
vestzakje en keek de dominee eens aan. En binnen twee minuten klonk dan het 
amen.
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