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InleidingInleiding
Het tweede weekend van september is het Open Monumenten Dag (OMD). In
Rhenen valt dat in de oneven jaren (2015 / 2017 / 2019) gedeeltelijk samen
met de 'open atelier route'. In 2016 hebben een aantal Rhenense kunstenaars
geëxposeerd in de Cunerakerk.
In 2018 is er geen open atelier route, maar wil de organisatie van OMD
wederom een aantal Rhenense kunstenaars gelegenheid geven om op Open
MonumentenDag te exposeren in de Cunerakerk.

OMD 2018 wordt georganiseerd door het Cultuurplatform. Het
Cultuurplatform werkt hiervoor samen met verschillende Rhenense
organisaties. Het landelijk motto van de OMD2018 is bekend: 'Europa'. Hoe
hier verder vorm gegeven aan wordt, is nog onbekend. Duidelijk is wel dat
kerk, toren en zeer waarschijnlijk ook het nieuwe museum hierin een
belangrijke rol zullen spelen.

Wij nodigen u uit om, als in Rhenen gevestigd kunstenaar, deel te nemen aan
de expositie in de Cunerakerk en vragen u om op deze dag door u gemaakt
werk te exposeren dat door Cunera geïnspireerd is.

In dit document treft u een aantal handvatten. Het is uitdrukkelijk niet onze
bedoeling om in dit document een volledig overzicht te geven. Het is
uitdrukkelijk ook niet bedoeld als een voorbeelden boekje.
Wij gaan er ook van uit dat de legende bij u bekend is. Onderstaande notities
vormen niet een samenhangend verhaal. Het zijn losse notities over aspecten
van het Cunera-verhaal. Deels speculatief, maar in ieder geval bedoeld om u te
prikkelen om nog eens over Cunera van Rhenen na te denken en inspiratie te
vinden voor een kunstwerk met Cunera als onderwerp.

CuneraCunera
Cunera was opgenomen in het reisgezelschap van 'Ursula van Keulen' en was
de enige overlevende van een bloedbad in Keulen.
Het verhaal is redelijk eenvoudig. Het meisje deed goede werken, verwierf de
sleutelmacht aan het hof en werd omgebracht door een jaloerse koningin.
Goed en kwaad zijn in het verhaal heel duidelijk.

De bronnen achter dit verhaal zijn zeer beperkt. Aangenomen mag / kan
worden dat er in de katholieke versie van het verhaal ook sporen aanwezig
zijn van voor-christelijke verhalen die in deze regio verteld werden.

Rhenen is door Cunera een bedevaartsoord. Juist in de 14e en 15e eeuw
komen bedevaartsplaatsen tot bloei. De pelgrims zijn gedeeltelijk zieken die
genezing zoeken, maar velen pelgrimeren ook uit dankbaarheid en
boetvaardigheid omdat ze gespaard zijn van pest of oorlogsgeweld. De toren
van de bedevaartskerk is daarbij een van verre af teken van de bestemming.
Om in de buurt te blijven; de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort is ook
gebouwd als “landmark” annex aan een pelgrimskerk.

SymbolenSymbolen
Het reisgezelschap van Ursula kwam uit Engeland. Er zijn natuurlijk ook
verhalen dat ze niet van overzee kwamen, maar uit “Engelen-land”. Sterke
vrouwen en misschien dus wel “engelen” met een missie. Onder andere de
Heiligenberg en Heiligenbergerbeek in Amersfoort en Helgoland
(heiligenland) zijn verbonden aan de Ursula legende.



De dwale (halsdoek) van Cunera is onderwerp van verering geworden en is
als vroegchristelijk, uit Afrika afkomstig, gedetermineerd. Cunera wordt als
dagelijks draagster van de halsdoek afgebeeld. Een hals doek is een feodaal
symbool van ondergeschiktheid. Als horige draag je dagelijks je eigen strop.
En zo ook Cunera. Zoals het kruis het algemeen symbool is voor het
christendom is de halsdoek hét symbool van de Cunera-verering.

Cunera wordt over het algemeen afgebeeld met een sleutel in haar
rechterhand. De sleutel is het symbool van macht. Bij afwezigheid van de
Koning is ze dagelijks bestuurder van het hof. Strop (shawl) en sleutels zijn
tegengestelde symbolen. Als horige duidelijk ondergeschikte in het feodale
stelsel en gelijktijdig plaatsvervangster van de macht.
De sleutel is echter, in nog steeds voortlevend volksgeloof, ook het symbool
van macht over het hart van een ander. Cunera bezat de macht over de koning.
Het bezit van een sleutel kan ook geduid worden als toegang hebbend tot
plaatsen waar de gewone sterveling niet kan komen. Als je Cunera als engel
accepteert dan is de sleutel haar toegang naar het hemelrijk.

Over de XMV reisgenoten is al veel geschreven en gespeculeerd. Gebruikelijk
wordt XMV vertaald als tien(X)duizend(M)maagden(V, virgines). Je kunt het
ook vertalen als tien(X)martyres(M, martelaressen)jonge meisjes(V). In ieder
geval nu, maar zeker ook in het verleden een ongebruikelijk samengesteld
reisgezelschap, dat komend uit Engeland een onwaarschijnlijke reis
onderneemt naar Rome en pas na allerlei omzwervingen, weer op de
terugweg overvallen wordt bij Keulen.

Middeleeuwse afbeeldingenMiddeleeuwse afbeeldingen
Er zijn een beperkt aantal afbeeldingen van Cunera bekend. Het sterven van
Cunera - het aantrekken van de strop- is het beeldmerk van de Cuneralegende.
In de afbeelding worden de drie vrouwen verbonden door de halsdoek.
Cunera staat centraal en zij is de enige die frontaal op de kijker gericht is. De
driehoek van de shawl benadrukt de positie van Cunera ook nog eens.

TijdgenotenTijdgenoten
Zo rond 1500 liepen ook onder andere Jeroen Bosch en Albrecht Dürer rond in
Europa. Hun beeld- en symbool taal werd destijds beter begrepen dan wij dat
nu kunnen. Bijgevoegd is ook een prent van Dürer: Melencolia 1. Een prent
met vrijwel uitsluitend symbolen die wij, als niet tijdgenoten, niet meer
kunnen plaatsen. Deze verdwaalde (?) “engel” heeft trouwens ook een sleutel
aan een lint om haar middel.
En velen van u zullen de recente Jeroen Bosch tentoonstelling in den Bosch
gezien hebben.

Cunerakerk interieur in de MiddeleeuwenCunerakerk interieur in de Middeleeuwen
Wij kennen de Cunerakerk als een bakstenen kerk. Historisch is de kerk echter
altijd gepleisterd geweest. Ook al in de bouwtijd werden de gotische kerken,
voor zover ze niet van natuursteen waren, gepleisterd. Bij de gotiek bouwers
ging het om het lijnenspel van de bogen en gewelven. Kleur werd gebruikt om
dit lijnenspel te accentueren. Toch werden er ook afbeeldingen opgenomen.
De Cunerakerk heeft ongetwijfeld een aantal muurschilderingen gehad. Een of
meerdere zullen afbeeldingen van Cunera geweest zijn. Na de reformatie zijn
de muurschilderingen, zoals overal elders van witsel voorzien en ontstond
een volledig wit kerkinterieur. Polychromie en afbeeldingen mochten niet
meer van het Woord afleiden.
De pleisterlagen zijn in de opvolgende eeuwen door diverse rampen verloren
gegaan en nooit meer teruggekomen. De achter het witsel verborgen
afbeeldingen, inclusief die van Cunera, zijn definitief verdwenen.



Cunera afbeelding in de kerk van TerwoldeCunera afbeelding in de kerk van Terwolde
Tijdens de OMD 2017 is door een oud vrijwilliger van het Cuneragilde de
afbeelding in de kerk van Terwolde (aan de IJssel tegenover Deventer)
herontdekt. De muurschildering is uit 1540 en is bij de reformatie bedekt met
een laag witsel. Pas tijdens een recente restauratie van de kerk is deze
afbeelding weer zichtbaar gemaakt. Ongetwijfeld is er dus Cunera verering
geweest in de late Middeleeuwen in dit gebied.

Cunera na de reformatieCunera na de reformatie
Cunera is ook na de reformatie in Rhenen blijven voortleven. Dit heeft echter
voor zover bekend niet geleid tot 'Rhenense' afbeeldingen. Cunerakerk,
Cuneratoren, Cuneraweg etc. zijn wel namen die gehandhaafd zijn. En
omstreeks 1905 verschijnt er ook weer een beeld van Cunera boven het
torenportaal.
In de Zuidelijke Nederlanden wordt Cunera nog wel enkele keren afgebeeld:
het schilderij in de kerk in Antwerpen, en de afbeelding in de kerk in Lier (B).
In Nibbixwoud (West Friesland) is een kerk gewijd aan Cunera, met enkele
beeltenissen van haar.

Afbeeldingen van CuneraAfbeeldingen van Cunera
Cunera heeft een aantal van u al eens eerder geïnspireerd. Afbeeldingen
hiervan zijn niet opgenomen in dit document. Bijgevoegd zijn enkele
Cunearafbeeldingen. Zoeken op het web levert u er nog een aantal op.

Motto OMD 2018 is EuropaMotto OMD 2018 is Europa
Ursula van Keulen met in haar gezelschap Cunera, zijn vroeg christelijke
reizigers. Van Engeland (Engelenland ?) naar Rome en terug.
De bedevaart naar Rhenen was in de Middeleeuwen in onze regio
waarschijnlijk net zo gebruikelijk als voor ons een dagtochtje naar Keulen of
een voetreis naar Santiago.
Fysiek ongemak ten gevolge van het reizen werd geaccepteerd om op
geestelijk vlak verrijking te vinden. Een deel van ons gaat met dezelfde
motivatie nog steeds een of meerdere keren op vakantie.
Een bedevaart werd en wordt ondernomen en vaak ook opgelegd om een
nieuwe start te markeren.

Aan de slagAan de slag
Met dit document, dat niet allemaal op bewezen feiten berust, hopen wij u
voldoende te kunnen inspireren om Cunera als onderwerp van een kunstwerk
te nemen. Onze Cunera is Rhenens immaterieel erfgoed.

De kunstwerken blijven uw eigendom. De organisatie van de Open
MonumentenDag wordt gedragen door vrijwilligers. Het wordt geen
wedstrijd. We zouden er geen beoordelingscriteria voor vast kunnen stellen.
U krijgt er geen geldelijke vergoeding voor.
Desondanks vragen wij u als Rhenense kunstenaars om deel te nemen en u
door Cunera te laten inspireren. En wellicht is het zeer verrijkend om op Open
Monumenten Dag (of al eerder) als kunstenaars uw inspiratie met elkaar of
met de organisatoren van OMD 2018 te delen.

Nieuwe afbeeldingen van Cunera voor één dag in de Cunerakerk.

'Rhenense kunstenaars geïnspireerd door Cunera !''Rhenense kunstenaars geïnspireerd door Cunera !'










