
Cunera V

Gekerstende godin was heldin van het volk? 

In de vorige hoofdstukken werd duidelijk dat het Cuneraverhaal overeenkom-
sten vertoont met andere legendes en heiligen. Personen en verhalen zijn duide-
lijk door elkaar gaan lopen. Dit heeft geleid tot het bestaande verhaal over Cune-
ra. Blijft de vraag is al deze feiten gekoppeld zijn aan een nog veel ouder verhaal?  

De kerstening 
Mogelijk is er een verband met de kerstening ten tijde van Willibrord, aangezien hij in het 
verhaal voorkomt. De mensen beleden toen nog een heidense godsdienst waarbij vooral 
sprake is van een moedergodin. Van koning Radboud is bijvoorbeeld bekend dat hij op het 
laatste nippertje weigerde om gedoopt te worden, hij hield vast aan zijn eigen godsdienst. Om 
mensen tot het christendom over te halen heeft Willibrord een vrouwenfiguur heilig verklaard, 
vergelijkbaar met de aanbeden moedergodin.  Wie was die moedergodin in onze contreien? 

Heidense moedergodinnen 
De in de Romeinse tijd bij ons aanbeden godin heette Nerthus volgens de Romeinse schrij-
ver Tacitus. Over haar schrijft hij het volgende: ’het eenige, wat opmerking verdient, is, 
dat zij gemeenschappelijk Nerthus, dat is Moeder Aarde, aanbidden en gelooven, dat zij 
ingrijpt in der menschen lot en in persoon de volken bezoekt. Op een eiland in den Oceaan 
is een woud gelegen, door geen menschentred ontwijd; daarin bevindt zich haar gewijde 
wagen, met een laken bedekt’ enz. ‘ ... Daarna wordt de wagen en het laken en — wan-
neer men het wil gelooven — ook de godheid zelve in een verborgen meer gewasschen. 
De dienst hierbij wordt verricht door knechten, welke terstond datzelfde meer verzwelgt.’ 1 

De aanbeden moedergodin bij de Germanen 
heette Nerthus volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus.



In de Germaanse gods-
dienst heette de  moe-
dergodin Freya. Volgens 
kenners is zij identiek aan 
Nerthus: een mooie en te-
vens machtige vrouw die 
af en toe meevocht in een 
veldslag. Freya wordt 
ook wel beschouwd als 
de aanvoerster van de 
Walkuren, die als strijd-
godinnen bekend staan. 
Tacitus noemt nog een 
andere inheemse strijd-
godin, Baduhenna, in sa-
menhang met een heilig 
woud in Friesland. Daar 
werd in 29 na chr. een 
Romeins fort verwoest. 

Uchta 
In de directe omgeving 
van Rhenen ligt het dorp 
Ochten. Over de her-
komst van deze naam 
doet een bijzonder ver-
haal de ronde, het is 
de legende van Uchta. 
Twee broers willen al-
lebei Uchta de dochter 
van de plaatselijke land-
heer tot vrouw hebben, 
die dit met geweld uit-
vechten. Eigenlijk gaat 
het hier om de symbo-

lische strijd tussen licht en duisternis ofwel tussen zomer en winter. Dago (het licht) 
vecht tegen zijn donkere broer (de duisternis). Het licht overwint, waarna in de och-
tend (Uchta) het bevruchtende werk van de zon weer kan aanvangen. Uchta is als 
het ware de godin van de dageraad, vergelijkbaar met de Romeinse godin Aurora. 
Aurora op haar beurt staat in verband met Mater Matuta (letterlijk: moeder van de och-
tendstond). Bij de Romeinen vond jaarlijks ter ere van haar op 11 juni een feest plaats, de 
zogenaamde Matralia. Is het toeval dat de feestdag van Cunera dicht  in de buurt ligt? 
Dat wordt op  12 juni gevierd. Mater Matuta wordt afgebeeld met een of twee baby’s op 
haar schoot, terwijl Aurora afgebeeld wordt met een door paarden getrokken hemelwagen. 
Mogelijk staat Cunera dus model voor de godin van het ochtendgloren, vergelijkbaar met 
Aurora. 
Om de mensen tot het christelijk geloof over te halen moet Willibrord een ver-
gelijkbare vrouwenfiguur hebben heilig verklaard, zodat die vereerd kon wor-

 Uchta kijkt naar de strijd.



den in plaats van de plaatselijke Nerthus, Freya, Baduhenna of Uchta. 
De aanbeden vrouw moet dus in Rhenen of omgeving, een heldin ge-
weest zijn, die leefde in de Romeinse tijd. De Romeinen hebben eeuwen lang 
in dit gebied vertoefd, de Rijn was de belangrijkste verkeersader in die tijd!  
Als we naar de naam Kunera kijken, zien we ook dat dit met strijd te maken heeft. De bete-
kenis is namelijk ‘heldhaftige vrouw’. Het is de vrouwelijke vorm van Kunher: kun betekent 
koen of dapper. Het tweede deel komt van her ofwel leger, dus een dappere vrouw in het 
leger. Zij moet generaties lang een enorme verering hebben gekend. Een zo’n belangrijke 
vrouw dat men zelfs in Willibrords tijd nog de juiste plek van haar graf wist aan te wijzen!  

Boudicca 
Had het verhaal zich in Engeland afgespeeld dan zou het om Boudicca kunnen gaan, de 
aanvoerster van de Iceni, tegenstanders van de Romeinen rond het jaar 61. Volgens Ta-
citus werd daarbij het negende legioen, dat onder leiding van Cerialis stond, bijna vol-
ledig over de kling gejaagd. Hem komen we acht jaar later weer tegen in de Bataafse 
opstand, met tegenover zich de bekende Julius Civilis, de aanvoerder van de Bataven. 
Boudicca staat in een door paarden getrokken strijdwagen. Ook haar naam bete-kent 
dapper, terwijl het achtervoegsel icca verwijst naar de stam der Iceni waar zij de aan-
voerster van was. We zien hier dus een opvallende gelijkenis met de godin Aurora. 
Helaas is het niet bekend hoe en waar Boudicca aan haar einde kwam. Volgens een legende zou 
ze in Londen begraven liggen. Mogelijk is ze gevlucht en heeft ze in de regio Rhenen onderdak 
gevonden? Of heeft Cerialis haar als oorlogstrofee meegevoerd en is ze hier gestorven en begra-
ven?2 Het zou wel eens verband kunnen houden met een bijzonder vrouwengraf uit dezelfde tijd... 

 Aurora, de godin van de dageraad, in haar hemelwagen.



Een bijzonder vrouwengraf in Kesteren 
In de jaren zeventig werd er in Kesteren midden in het Romeinse woongebied (vi-
cus) een graf uit de Romeinse tijd gevonden. Daarin lag het skelet van een ongeveer 
50-jarige vrouw uit het midden van de eerste eeuw, plus twee mantelspelden. Het be-
trof hier een niet-Romeinse vrouw, want Romeinen werden gecremeerd en hun asres-
ten begraven in een urn. Er zijn veel van dit soort graven gevonden maar dan bui-
ten de vicus.  Begravingen binnen de vicus worden altijd als heel bijonder beschouwd! 

Paardengraven in Kesteren 
Op de Prinsenhof, waar ongeveer 120 Romeinse graven werden gevonden, lagen 
ook paardengraven. Die dateren, naar later bleek, van een groot aantal jaren eerder.3 

De paarden waren niet erg groot met een schofthoogte van gemiddeld 143 cm. Het moe-
ten paarden van de inheemse bevolking zijn geweest, want Romeinse aanwezigheid wordt 
pas na 70 na chr. verondersteld. Boudicca wordt vaak afgebeeld in een strijdwagen, ge-
trokken door paarden. Tacitus vertelt ook hoe ze op deze wijze haar troepen toesprak 
tijdens de opstand tegen de Romeinen. De Bataven waren geweldige ruiters en vorm-

Boudicca met haar dochters trekt ten strijde tegen de Romeinen.



den om die reden een elitegroep in het Romeinse leger. In Engeland daarentegen wor-
den zelden echte paardengraven aangetroffen uit de Romeinse tijd, wel uit de 6e/7e eeuw. 
Via een andere theorie die hier op de website aan de orde zal ko-
men, zal blijken dat Boudicca wel degelijk in deze contreien leefde. 

De afstamming van Boudicca 
Boudicca heeft volgens de Britse onderzoeker Hughes een roemruchte voorou-der: nie-
mand minder dan Julius Caesar. Caesar deed in 54/55 v.Chr. verwoede pogingen om Bri-
tannia te veroveren. Tijdens zijn verblijf verwekte hij een dochter, Caesara geheten, waar 
Boudicca een afstammelinge van is. Dat brengt mij weer op de godin Aurora, de godin 
van de dageraad. De moeder van Caesar stamt immers uit de gens Aurelii. Een naam die 
eveneens verband houdt met de dageraad. Veel Romeinse keizers droegen de naam Au-
relius, zoals ook de grondlegger van het Christendom, Constantijn de Grote. Zijn volle-
dige naam luidt Flavius Valerius Aurelius Constantinus. Dit is geen toeval, want vol-
gens dezelfde Cronicles stamt zijn moeder Helena uit dezelfde familie als van Boudicca! 
Constantijn werd na de dood van zijn vader in York tot keizer uitgeroepen. York 
de plaats waar zijn vader stierf en waar ook Cunera vandaan kwam. Aurelius was 
ook de naam van Cunera’s vader. Allemaal feiten die een zeker verband suggeren. 

Het eerste christelijke kerkje 
Als Willibrord deze onbekende vrouw in het graf te Kesteren heilig heeft verklaard vraag ik 
me af of er mogelijk een verband bestaat met het eerste christelijke kerkje. Dagobert4 heeft het 
gewijd aan de apostel Thomas nabij het Oude Trecht, dat volgens mijn theorie bij Kesteren 
lag.5 Willibrord kwam namelijk langs Kesteren als hij over de Rijn voer. In het verhaal over 
Uchta komt de naam Dago voor een afkorting van Dagobert. 

De vrouw ligt met gekruiste benen begraven. 
Wijst dit op een bepaald riitueel of symbool?



In mijn optie is er maar een verklaring mogelijk: er bestaat een verband tussen Cunera, Uchta, 
Dagobert en het kerkje bij Trecht. 

Noten 
1. Het verhaal over de wagen van Nerthus die in een meer wegzinkt vertoont grote gelijke-
nis met een verhaal over het Hulle Wulle waaitje, een verland kolkje bij de Oude Rijndijk 
tussen Kesteren en Lienden. In dit verhaal stort een hollend ijzeren veulen voorover in het 
waaitje. Volgens dominee Anspach heeft het verhaal te maken met een veulen dat voor een 
wagen gespannen is (de holle wolle wagen). De koetsier is de weerwolf en iedereen die hem 
voor de voeten komt is zijn prooi. Al liep het veulen in dit geval zonder wagen en menner, hij 
was nog altijd de schrik voor de bijgelovige mens in onze streek. Aldus Anspach. Het ver-
haal van Tacitus over Nerthus kan in deze vorm de nog bekend geweest zijn in de 19e eeuw. 
2. Tussen Kesteren en Aalst ligt een perceel met de naam de Boutenburg. Is er een verband 
met de naam Boudicca? 
3. Ook tijdens een opgraving op de Hoge Woerd in 1905 ontdekte men in Keste-ren al paardengra-
ven uit de Romeinse tijd. Professor Gallée heeft een groot aantal botten onderzocht en meldt: ‘de 
toegezonden beenderen wijzen er op dat er ongeveer 30 paarden daar moeten begraven geweest zijn. 
Misschien nog meer als men de massa beenderen gaat vergelijken, die nog ter plaatse gebleven zijn’. 
4. In het verhaal over Uchta komt een man voor die Dago heet, is dit een afkorting van 
Dagobert? 

5. Zie daarvoor Kesteren is Utrecht? Zie elders op de site in het menu Dorestad onder het 
lemma Visies. 

Dit artikel verscheen eveneens in het tijdschrift 
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