
Cunera van Rhenen 

Een vermoorde koningin werd adelsheilige? 

 

In het vorige hoofdstuk is de plek van de voormalige Cunerakapel beschreven, gelegen in een 
eenzaam bos op het landgoed Prattenburg bij Rhenen. In dit bos is ook sprake van het Egelen-
meer, een naam die in de 10e eeuw verband houdt met de familie van de keizers van het Heilige 
Roomse Rijk. Er zijn in dit gebied nog meer familieverbanden te merken, waarin we ook weer 
de familie van Gravin Adela van Hamaland tegenkomen en die van haar eerste man Immed. 

Emminkhuizerberg 
Niet ver van het Egelmeer ligt bij de gelijknamige buurtschap Emminkhuizen in het vrij 
kale landschap een heuvel met de naam Emminkhuizerberg. De naam Emmink is verwant 
met de naam Immo of Immed. Dit is ongetwijfeld een bezitting geweest van Adela’s eerste 
man Immed. Koningin Mathilde, de stammoeder van de Ottoonse keizers, had een broer 
Diederik met een zoon Immed. Qua tijd kan het kloppen. Ook de eerste zoon van Ade-
la en Immed heette Diederik, een belangrijke aanwijzing om de twee Immeds aan elkaar 
gelijk te stellen. Dit moet ook de reden geweest zijn waarom Adela’s tijdgenoot Alpertus 
van Metz schreef dat Adela’s tweede echtgenoot (graaf Balderik) niet van haar stand was. 
Haar eerste man was nauw verwant met de Ottoonse keizers! Het gebied rond het Egel-
meer en Emminkhuizen behoorde, dus  aan de familie van Immed en moet oorspronkelijk 
van Widukind geweest zijn, de voorouder van koningin Mathilde en haar broer Diederik. 

 ‘Caarte vanden Slaperdijk streckende vande Stichtse bergen 
tot aan de hoogte van Gelderland’. Detail van 

de kaart uit 1705 met daarop de Emminkhuizerberg en de Munnikenweg. 



Een andere mogelijkheid is nog dat dit bezit afkomstig was van hun moeders-
kant, van de heilige koningin Reginhilde1 die van Friese/Deense afkomst was1. 

De kapel van Sint Yden op de Emminkhuizerberg 
Op de kaart van 1705 uit de vorige aflevering zien we een weg getekend die loopt van-
af de Cunerakapel aan het begin Slaperdijk naar de Emminkhuizerberg. Op deze berg 
heeft een kapel gestaan, van oorsprong gewijd aan Sint Yden.2. Wie was deze Yden? 
Er zijn twee mogelijkheden: 1. Het gaat om de Ierse heilige, Ide van Kileedy, een klui-
zenares. Nadat zij een aantal volgelingen kreeg ontstond er een soort gemeenschap in 
de vorm van een klooster. In dit klooster was ook een school gevestigd voor adellij-
ke jongens. Het toeval wil dat de genoemde weg de Munnikenweg heet. We kunnen 
ons afvragen of er ooit een klooster op deze berg heeft gestaan? De gangbare opvatting 
is van niet, maar wat weten we van die heel vroege tijd zonder veel geschreven bron-
nen? 2. Een andere mogelijkheid is dat de kapel gewijd was aan Ida van Herzfeld (ca. 
820), een nicht van Karel de Grote die getrouwd was met Egbert van Saksen. Na de 
dood van haar man bouwde zij een kluizenaarscel voor zichzelf tegen de kerk van Herz-
feld en leidde vanaf dat moment een leven van boete, gebed en naastenliefde volgens 
de regels van Sint Benedictus. Om die reden kreeg zij de bijnaam ‘Moeder der armen’. 

Koningin Osthryth 
Omdat de eerste missionarissen in ons land zijn opgeleid in Ierland is het niet verwonder-

 Emminkhuizen. Tekening van Kees van Beek.



lijk dat de door hun gestichtte kapellen blijk-
baar aan eigen (Ierse) heiligen waren gewijd?3 
Voordat de bekende Willibrord naar ons land 
kwam was er al een andere zendeling actief in 
Frisia: Wilfrid van York. Hij woonde bijna een 
jaar aan het hof van de Friese koning Aldgisl. 
Wilfrid kwam uit York, de plaats waar vol-
gens de legende ook Cunera vandaan kwam. 
In Engeland was Wilfrid bevriend met Ae-
thelred, de koning van het koninkrijk Mer-
cia, waar zich aan het einde van de 7e 
eeuw een groot drama heeft afgespeeld. 
Het lijkt erop dat dit drama een onderdeel 
van de Cuneralegende is geworden.        
Koning Aethelred was een man die vele schen-
kingen deed aan de kerk. Hij was gehuwd 
met Osthryth, een dochter van koning Oswiu 
van Northumbria. Koningin Osthryth was 
in het koninkrijk van haar man om eniger-
lei reden niet geliefd bij de edelen. Die lieten 
haar zelfs in 697 vermoorden! Waarom en 
op welke wijze is niet bekend. Na haar dood 
werd ze heilig verklaard, evenals haar man. 
Mogelijk leidden vijandigheden tussen de konink-
rijkjes Mercia en Northumbria tot de moord: de monniken in Mercia waren namelijk verontwaar-
digd door het feit dat Osthryth het gebeente van haar oom, de heilige Oswald van Northum-
bria, naar Mercia had laten overbrengen en daar een cultus rondom hem op gang bracht.4 

Maan- of zonnekalender? 
Blijkbaar was er in die tijd tussen de gelovigen van het toenmalige Engeland een geloofsstrijd 
gaande tussen de aanhangers van het Keltische Christendom en die van de Romeinse liturgie. 
Bij de Kelten was o.a. de maankalender belangrijk terwijl bij de Romeinen de zonnekalender 
werd gehanteerd. Een twistpunt hierdoor was de berekening van de paasdatum: de Kelti-
sche christenen berekenden de datum van het paasfeest op de 14e dag van de maand Nisan, 
samenhangend met de maankalender. Deze dag kon op iedere dag van de week vallen. 
De Romeinse christenen vierden het echter op de zondag na het paasfeest. Kei-
zer Constantijn liet in 325 bij het Concilie van Nicea bepalen dat de zonneka-
lender, ingevoerd door Julius Caesar, voortaan de officiële kalender werd van 
het gehele Romeinse Rijk. De zondag werd daarbij uitgeroepen tot rustdag. 

De berekening van de paasdatum volgens de maankalender werd ook gevolgd door chris-
tenen in Klein-Azië en Syrië. De aanhangers ervan worden Quartodecimanen genoemd. 
Die werden op het 1e concilie van Nicea (325) geëxcommuniceerd, waarna ze ondergronds 
verder gingen. Dat gebeurde ook in het koninkrijk van de vader van de vermoorde Os-
thryth en zelfs binnen de koninklijke familie. Zo volgde de vader van Osthryth, koning 
Oswiu, de Keltische traditie, terwijl zijn vrouw koningin Eanflaed en Oswiu ‘s zoon Ea-
lhfrith, de onderkoning van Deira, de Roomse traditie aanhingen. Oswiu belegde in 664 
daarom de Synode van Whitby. Centraal stond de vraag of de paasdatum in Northumbria 
en de rest van Engeland volgens Romeins gebruik of volgens de gebruiken van Iona moest 

Wilfrid van York verbleef een jaar lang aan 
het hof van de Friese koning Aldgisl.



worden berekend. Op die synode won Wilfrid van York de strijd vanuit het Roomse kamp. 
Omdat Osthryth de cultus rondom haar oom Oswald in Mercia invoerde moet 
dit tegen het zere been van de edelen van Mercia zijn geweest. Had die cul-
tus soms te maken met de Roomse ritus, terwijl de edelen van Mercia nog de Kel-
tische ritus aanhingen? Was Osthryth slachtoffer van een godsdienststrijd? 
Wat heeft dit allemaal te maken met Cunera kan men zich afvragen? Ook dit is een familie-
kwestie. 

Was Cunera een ‘adelsheilige’? 
Uit het koninkrijkje van de vermoorde koningin stamde de vrouw van de latere koning Alf-
red de Grote. Zij zijn de voorouders van gravin Adela van Hamaland. Ten tijde van Adela 
is er voor het eerst sprake van de relieken van Cunera. Marijke Carasso Kok spreekt in 
haar gezag hebbende artikel haar vermoeden uit dat Cunera een zogenaamde adelsheilige 
is. Dat is een heilige die in een bepaalde familie werd vereerd. Dit moet volgens haar een 

voorouder of ander lid uit de familie van Adela zijn geweest. 
Qua tijdspanne zien we Willibrord volgens het verhaal slechts een 
paar jaar na deze moord Cunera tot heilige verheffen. Een moge-
lijkheid is dat het niet Willibrord was die dat deed, maar Wilfrid, 
die immers bevriend was met de Friese koning Aldgisl, die niet 
perse in het huidige Friesland zijn verblijf had. Het vroege Frisia 
liep immers door tot in Rhenen en Oudenwaard. Men vermoedt 
dat hij zijn zetel in Dorestad had. Zie daarvoor de hoofdstukken 
onder Dorestad. Een en ander betekent dat de moord op Cunera 
en het verhaal van de jaloerse koningin verband houdt met de 
moord op deze koningin Osthryth, een van de vroegere familie-
leden van gravin Adela. De vermoorde koningin hoeft niet per se 
dezelfde persoon te zijn als de persoon Cunera. Het is slechts een 
van de vele onderdelen van het oerverhaal over Cunera geworden. 

Noten 
1.    Widukind was de grote tegenstander van Karel de Grote. Ko-
ningin Reginhilde is een veronderstelde nicht van Rorik van Do-
restad, een Deense Viking, die tussen 843-874 over een deel van 
West-Frisia heerste en ook wel Rorik van Dorestad genoemd werd.
2. De kapel heette oorspronkelijk St. Yden maar kreeg later een andere 
naam: de St. Salvatorkapel. Deze kapel bestaat allang niet meer. In 
1566 werd er in Veenendaal een St. Salvatorkerk in gebruik genomen. 
3. De verwijzing naar Ierse heiligen in dit gebied kan te ma-
ken hebben met de verspreiding van het christendom door de 
eerste missionarissen die hun opleiding in Ierland kregen. Wil-
librord bijvoorbeeld heeft zich in Ierland in de Abdij van Ra-
thmelsigi dertien jaar lang onderworpen aan de aldaar heersende 
strenge regels. De Angelsaksische missionaris Egbert (639-729), 
abt van dit klooster, was verantwoordelijk voor de evangeli-
sering van Frisia. Niet alleen Willibrord, maar ook Wigbert 
en Adalbert (van de abdij Egmond) kwamen uit dit klooster. 
4. Oswald was koning van Northumbria. Eenmaal bekeerd tot 
het christendom stichtte hij het klooster van Lindisfarne, dat een 

Koning Oswald van 
Northumbria 
genoot verering in de 
familie van Adela. 



belangrijke rol ging spelen in de versprei-
ding van het christelijk geloof. Nadat 
hij in de strijd tegen het laatste heidense 
rijk van de Angelsaksen gesneuveld was, 
werd hij als heilige vereerd. De cultus 
rond de heilige Oswald werd later door 
Schotse monniken verspreid tot in de Al-
pen en Noord-Italië. Oswalds grootva-
der van moederskant was koning Ælla. 
Een naam die we in een van de volgende 
hoofdstukken nog zullen tegenkomen. 
5. In verband met de bovengenoemde Os-
waldverering wordt ook een dochter van 
koning Alfred de Grote genoemd. Zij en 
haar man hebben deze voortgezet. Niet 
alleen in Engeland, maar ook in Neder-
land zien we een Oswaldverering. Zed-
dam is de enige Nederlandse parochie die 
Sint Oswald als beschermheilige heeft. 
Zeddam wordt ook genoemd in verband 
met Adela als de plaats waar het kasteel 
Upladen van haar en haar tweede man 
gestaan zou hebben. Zeddam ligt niet ver 
van Hoog-Elten af, een van de bezittingen 
van Adela’s vader Wichman. Adela’s zuster 
was abdis van het klooster Hoog- Elten. Een van de machtigste kastelen in de buurt is kasteel 
Huis Bergh. Op vallend is ook dat een aantal heren daarvan de voornaam Oswald droegen. 

Dit artikel verscheen eveneens in tijdschrift 

De Baron van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.

De St. Oswaldkerk in Zeddam. 


