
Cunera II 

Cunera en het kruistochtenfragment 

 

In dit hoofdstuk komt een ander stukje tekst aan bod – ook later toegevoegd – uit het 

boekwerkje van 1515. De betreffende passage gaat over de vader van Cunera, die een reis 

onderneemt naar het verre Babylonië. Het doel van zijn reis is om in het Heilige Land het bloed 

van ‘ons Heren’ te wreken. Hij ontmoet daar zijn grote liefde Florencia, die de dochter is van 

ene Soudaan (sultan). Dit stuk moet op de tijd van de Kruistochten slaan.  

De Vijfde Kruistocht  

ls we de naam Babylon tegenkomen, moeten we niet alleen denken aan het Bijbelse Babylon, 

maar ook aan de legerplaats Babylon in Egypte. Dat Babylon heeft te maken met de Vijfde 

Kruistocht, waar graaf Willem I van Holland aan deelnam. De geschiedschrijver Jan Wagenaar 

verhaalt het volgende: ‘Safadyn, Soudaan van Babilonie, dat is, Egipte, die door de aankomst 

van eene groote menigte Kruisvaarders, te Akre in Palestina, en door de vrees voor de Friesche 

Vloot, die men dagelyks tegemoet zag, reeds in verlegenheid gebragt was, drong, in zyn 

antwoord op deezen brief, gedagtekend den twaalfden van Louwmaand des jaars 1218, sterk 

op het voortzetten van den togt etc’ . De naam Soudan betekent sultan en deze sultan droeg 

de naam Safadyn. Een opmerkelijke naam, die zeventig jaar later in onze contreien opduikt: 

Saffetijn van Maurik. Is dit een klein- of achterkleinzoon van iemand die mee geweest is op de 

Vijfde Kruistocht? Vragen die opwellen zijn: is Saffetijn van Maurik vernoemd naar deze 

Sultan? Is er een familieverband met bovenvermelde sultan? De Vijfde Kruistocht. De Friezen 

vallen Damiate (Cornelis Claesz van Wieringen). De Vijfde Kruistocht (1213-1221) was een 

poging om eerst Egypte te veroveren, vervolgens Jeruzalem en daarna de rest van het Heilige 

land. Er namen aan deze tocht veel Hollanders en Friezen deel onder leiding van Graaf Willem 

I van Holland. Deze onderneming liep echter op een grote mislukking uit. Een van de 

De Vijfde Kruistocht. De Friezen vallen Damiate (Cornelis Claesz van Wieringen). 

 



medestrijders is Boudewijn, graaf van Bentheim, de 

burggraaf van Traiectum1. Boudewijn stamt uit het 

grafelijk huis Holland. Zijn zoon Otto is een van de 

eerste heren van Maurik. Otto draagt in 1253 zijn 

curia (hof) op aan een andere Otto, graaf van Gelre. 

In 1270 wordt dan Saffetijn als heer van Maurik 

vermeld. De herkomst van Saffentijn is onduidelijk, 

maar hij moet met de familie van Bentheim verband 

houden. Een andere nazaat van bovengenoemde 

Boudewijn van Bentheim is Jan van Bentheim. Hij 

verkoopt in 1328 goederen rondom Rhenen en in 

de Mars. Mogelijk deden kruisvaardersverhalen de 

ronde in zijn familie of in die van zijn vrouw, 

Machteld van Lynden. Verhalen die later aan het 

verhaal van Cunera zijn geknoopt.  

 

Willem van Lynden  

Al eerder ging Willem van Lynden op kruistocht. 

Samen met zijn zwager Diederik van Brederode 

nam hij deel aan de Derde Kruistocht. Rond 1200 

keerde hij terug in zijn geboortestreek. Het is 

bekend dat deze Willem zijn goederen in Ingen 

naliet aan de Orde van St. Jan. Of er in Ingen toen al 

een Commanderie was, is niet bekend. De eerste 

vermelding van een Commanderie is namelijk pas in 

1317. In Kesteren deed vroeger het verhaal de 

ronde over een ridder die terugkeert uit het Heilige 

Land. Op zijn pad verschijnen plots twee honden die 

hem naar een schone jonkvrouw leiden. Zij trouwen 

en gaan op het nieuwe Ter Leede (Nijelede) wonen. 

De eerste bekende bewoners van Terleede waren 

Van Lyndens. Gaat dit over Willem van Lynden? Dit 

verhaal brengt ons bij een bijzondere 

muurschildering in de kerk van Kesteren, zoals die nog zichtbaar was voor de Tweede 

Wereldoorlog. Het stelt een ruiter voor met een pluimenbos op zijn helm, gezeten op een 

steigerend paard. Op zijn schild is het rode Griekse kruis zichtbaar. Zijn lans is gericht op twee 

honden die uit een spleet in de grond tevoorschijn komen. Rechts bovenaan de schildering is 

nog net een vrouwenfiguur zichtbaar. Men heeft zich destijds afgevraagd of de legende van 

Graaf Willem I door Hendrik van Heessel. 



de zwervende ridder met deze schildering te maken heeft. Men vroeg zich ook af welke heilige 

deze ruiter zou kunnen voorstellen. Ik heb in Tabula Batavorum geopperd dat het Sint 

Mauritius moet zijn. Hij wordt door kruisvaarders als patroonheilige beschouwd. Belangrijker 

nog- en dan verwijs ik naar mijn eerdere artikel over Trecht-, is dat Mauritius de patroon was 

van het Rijk van Karel de Grote. Karel Martel, de grootvader van Karel de Grote, had 

bezittingen rondom Rhenen en in de Betuwe, zoals blijkt uit het testament (855) van Martels 

achterkleinzoon Folker2.  

 

Het kruis van de Tempeliers?  

De ruiter heeft op zijn schild het Griekse kruis, een rood kruis met vier gelijke armen.(Het 

toeval wil dat het wapen van de familie Van Lynden ook een Grieks kruis heeft, echter 

goudkleurig). Een rood kruis kan verwijzen naar de Orde van de Tempeliers. Er bestaat een 

merkwaardige oorkonde, waar de geleerden het niet over eens zijn. Daarin is sprake van een 

Tempelhuis in Trecht. Men gaat er van uit dat het niet op Utrecht kan slaan en daarom 

betrekking op Maastricht moet hebben. Maar klopt dat wel? Als het castrum Trecht op 

Kesteren of directe omgeving slaat dan stond dit Tempelhuis daar!3 Maar hoe zit het dan met 

de verklaring van bisschop Guy van Avesnes, dat er in zijn machtsgebied geen Tempelieren 

wonen? Waren ze soms op tijd overgegaan naar de Duitse Orde? Die hadden vanaf 1277 al 

Verdwenen muurschildering in de kerk van Kesteren met daarop het rode kruis. 



een commanderij in Rhenen. Of was er sprake 

van een onafhankelijk gebied, waar de bisschop 

geen zeggenschap over had? Ook dat behoort tot 

de mogelijkheden.  

 

  De orde van de Tempeliers  

De oprichter van de orde is Hugo van Payns († 

ca. 1136 te Palestina). Tijdens de Eerste 

kruistocht vocht hij in het Heilige Land aan de 

zijde van de bekende Godfried van Bouillon. De van Bentheims waren gerelateerd aan 

Godfried, via diens zuster Ida van Bouillon die huwde met een Van Malsen. Medeoprichter 

van de orde van de Tempelieren is Godfried van Sint Omaars. Het verhaal gaat dat Hugo van 

Payns en Godfried van Omaars zo arm waren dat ze samen één paard deelden. Zo worden ze 

ook afgebeeld op het zegel van de Tempeliers. Sint Omaars is een plaats in Frankrijk, genoemd 

naar de heilige Audomarus. Het kreeg in de 10e eeuw zijn huidige naam net als Ommeren in 

de Betuwe, die ook naar deze heilige is vernoemd.4 De oprichter van de orde, Hugo de Payns, 

was een kleinzoon van een zekere Aymon I (Haymijn, Heimen). De naam Aymon komt ook 

voor in het verhaal over de vier Heemkinderen (Les quatre fils Aymon, de vier zonen van 

Aymon). De vier kinderen worden ook samen op één paard afgebeeld. Het verhaal van de vier 

Heemskinderen speelt zich af ten tijde van Karel de Grote. De vader Aymon is getrouwd met 

de zuster van Karel. In Rhenen kennen we de Heimenberg. De vraag werpt zich op of er een 

verband bestaat, mede gelet op het feit dat voorouder Pippijn in het castrum Trecht 

(Kesteren)5 zijn zetel had.  

 

Cunera en de Kruisvaarders 

We zien dus dat er allemaal directe verbanden bestaan tussen de omgeving van Kesteren en 

de vroegere kruisvaarders. Het is daarom ook niet helemaal verwonderlijk dat er een fragment 

daarover in het Cuneraboekje is opgenomen. De Kruistochten moeten op een of andere 

manier verband houden met Cunera. Op welke wijze is nog de grote vraag.  

 

Noten  
1. De titel ‘Burggraaf van Traiectum’ blijven de graven van Bentheim voeren tot 1307. Zij 

erfden deze titel van hun voorouderlijke familie, de Van Malsens. Die hadden tot 

stammoeder Ida van Boulogne, de zus van de bekende kruisvaarder Godfried van Bouillon. 

Zie elders op de site bij Visies onder het lemma Dorestad. 

2. Zie het artikel over Folker elders op de site onder Visies onder het lemma Dorestad. 

3. Zie het artikel over Trecht en het Tempelhuis elders op de site onder Visies bij het lemma 

Dorestad. 

4. De heilige Omer stond in nauwe betrekking met koning Dagobert, die hem aanstelde als 

bisschop om Noord-Gallië te bekeren. Zie over Dagobert elders op de site bij Visies het 

artikel Traiectum-Kesteren onder het lemma Dorestad.  

5. Zie over het Castrum Trecht elders op de site bij Visies onder het lemma Dorestad.  

 
Dit artikel is eerder verschenen in De Baron, het tijdschrift van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

Zegel van de Orde van de Tempeliers. 


