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Over het Rhenense stadsrecht en het Rhenense
(burger)zegel1

Ph. J. van Dael

De Rhenense stadsrechten

Ten aanzien van een schatting van de ouderdom der Rhenense stadsrechten heeft
A.J. de Jong in 1999 een artikel geschreven2. Hij maakt daarbij gewag dat zich
onder de handschriftenverzameling van Buchell/Booth een stuk bevindt getiteld
"Vrije ende Ridder-hoff-Steden onder Utrecht". In het betreffende stuk gaat het
echter geenszins over de stad Rhenen. Op basis van dit stuk kunnen helaas geen
uitspraken gedaan worden over de stadsrechten van Rhenen.

Zoals Van Iterson schrijft is Rhenen in de herfst van 1400 door troepen van
Steven van Lienden in de as gelegd, de stadsrechten zijn toen ook verbrand.

Reden waarom bisschop Frederik van
Blankenheim op 12 okt. 1403 de
stadsprivileges opnieuw aan Rhenen
bevestigt. Dat vinden we thans, 600
jaar later, erg vervelend, want
daardoor weten we dus niet precies in
welk jaar Rhenen zijn stadsrechten
heeft gekregen, waardoor het on-
mogelijk is geworden om precies te
bepalen wanneer we Rhenens 750
jaar stad kunnen gaan vieren.

Voor het eerst wordt in 12583 oor-
kondelijk gewag gemaakt van
scabini, ceterique cives in Renen,
hetgeen zoveel wil zeggen als 'sche-
penen en andere/overige burgers van
Rhenen'. De Jong concludeerde
tijdens zijn lezing op 19 maart 2001
daaruit dat Rhenen dus voor die tijd
stadsrechten heeft verkregen, wat zou
betekenen dat het 750 jarig stadsfeest
op z'n laatst in 2008 gevierd zou

Afdruk van het burgerzegel van de stad Rhenen uit

1258
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kunnen worden4. Daarbij gaf hij echter aan dat P.H.D. Leupen in zijn voordracht in
19975 voor Oud Rhenen daar vraagtekens bij heeft gezet. Op deze vraagtekens
wordt hierna verder ingegaan.

Korte inhoud en opzet van de te behandelen onderwerpen

Om beargumenteerd tot gefundeerde conclusies te komen ten aanzien van de situ-
atie in Rhenen, ontkomen we er niet aan om eerst de algemene situatie ten aanzien
van stedelijke ontwikkeling in de middeleeuwen te belichten aan de hand van
voorhanden zijnde recente onderzoeksresultaten op dat gebied.
Daartoe wordt hierna eerst bekeken hoe men thans tegen stedelijke ontwikkeling
in de middeleeuwen aankijkt, waaruit een andere zienswijze naar voren komt dan
de gebruikelijke. Vervolgens wordt bekeken wanneer er sprake kan zijn van een
stad. Het fenomeen stadsheer wordt in het kort behandeld gevolgd door een
uiteenzetting van (stads)zegels en stadsmuren, waarbij de situatie in Nijmegen als
leidraad wordt genomen6, gevolgd door een korte verhandeling over de burgers.
Tot slot keren we terug naar ons eigen Rhenen en onderzoeken wie daar de stads-
heren waren en hoe daar de stadsontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Daaraanvolgend verkennen7 we de herkomst van bepaalde Rhenense rechten en
goederen.

Stadsrechtbeoorkonding en stedelijke ontwikkeling8

Of en vanaf welk moment een nederzetting een stad genoemd kan worden laat
men vaak afhangen van een al dan niet overgeleverde stadsrechtoorkonde.
Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke oorkonden slechts momentopnamen
zijn in een vaak langere stadsontwikkeling. Het is daarom noodzakelijk ander
oorkondenmateriaal te vinden en te onderzoeken om het gehele beeld van de
stadsontwikkeling in kaart te brengen.

Het ontstaan van steden

Hoe verklaart men tot nu toe het ontstaan van steden? In de gangbare literatuur
treft men globaal twee zienswijzen aan, welke min of meer tegenover elkaar staan:

Doelgericht landsheerlijk beleid
Deze zienswijze schrijft het ontstaan en de eerste ontwikkeling van stedelijke
nederzettingen in bepalende mate toe aan een systematische daarop gerichte poli-
tiek van de landsheren. Bijvoorbeeld de toekenning van stadsrecht aan Haarlem,
Delft, 's Gravezande en Alkmaar kwam in elk van die gevallen in feite op
stadsstichting neer; ter plaatse was voordien nauwelijks sprake van industriële of
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commerciële activiteiten. Door stadsrecht te verlenen schiep de landsheer, i.c. de
graaf van Holland, er een klimaat waarin handel en nijverheid zich konden ontwik-
kelen. Deze opvatting beschouwt het ontstaan van steden, in dit geval in het
graafschap Holland, als het resultaat van een bewust nagestreefde landsheerlijke
politiek.
Daar tegenover staat de zienswijze van de:

Autonome of spontane lokale ontwikkeling
Volgens deze zienswijze zijn de rechten van de oudste stadsgemeenschappen waar-
schijnlijk in de praktijk gegroeid en door de (lands)heer gedoogd, hoogstens
mondeling door deze erkend. Kwam het later tot formele stadsrechtverlening bij
oorkonde, dan gold het in feite de vastlegging van het op dat tijdstip al heersende
stedelijke gewoonterecht en van de al bestaande voorrechten van de stad; vast-
legging veelal op verzoek van en in overleg met de stedelijke burgerijen.
Uiteraard zijn beide zienswijzen hier enigszins schematisch voorgesteld; ook
nuances en tussenstandpunten worden in de literatuur aangetroffen. Aldus
Kruisheer.

Criteria om te bepalen of en wanneer een nederzetting een stad was

Door de late opkomst van steden in deze noordelijke gebieden vindt men geen
stadsrechtoorkonde vóór de dertiende eeuw. Het is algemeen bekend dat van
jonge, veel minder belangrijke steden eerder dergelijke stadsrechtoptekeningen
voorhanden zijn dan van oudere. Het bezit van een op schrift gesteld stadsrecht is
dus geen goed criterium om te bepalen of en vooral wanneer een nederzetting stad
was, het is hoogstens een formeel criterium, maar daar zijn we niet naar op zoek9.
Zelfs het voorkomen van een plaatselijke schepenbank is nog geen garantie dat
men met een stad te maken heeft10. Kortom, juridisch-institutionele (formele)
kenmerken, zoals de hiergenoemde, blijken op zich onvoldoende voor het vaststel-
len van het stedelijke karakter van een nederzetting. Natuurlijk zal een exact
moment dikwijls niet aan te wijzen zijn; we hebben in de meeste gevallen te
maken met een geleidelijke ontwikkeling in de richting van een stedelijke neder-
zetting, waarbij de stadsrechtverlening niet meer dan een momentopname is in het
proces van stadsvorming.

Het begrip stadsheer

Op het eerste gezicht lijkt een omschrijving niet moeilijk: degene die het voor het
zeggen heeft in de stad. Maar wie is dat? De bezitter van de meeste grond ter
plaatse? Of degene die aldaar de publieke macht uitoefent, of hij die beiden in
handen heeft?
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Wie veel grond bezit noemen we een grondheer. Het is bekend dat de graaf van
Holland in de meeste Hollandse en Zeeuwse steden één van de belangrijkste zo
niet de belangrijkste grondheer was.
Doch alleen grondheerschappij is niet voldoende. De graven van Holland waren
zeker in Leiden aanzienlijke grondbezitters, maar toch misten zij er in de dertiende
eeuw de belangrijkste stedelijke rechten, zoals de benoeming van schout en sche-
penen en de markttollen. Deze rechten zijn te herleiden tot een domaniale
structuur; naast de graaf als grondheer beschikte nog een andere, machtige heer
over een eigen domein te Leiden. In de dertiende eeuw echter hebben genoemde
rechten allengs een meer publiekrechtelijk karakter gekregen. Maakt het bezit van
publieke macht iemand dus stadsheer? In de middeleeuwen was het nog maar
langzaam duidelijk aan het worden wat nu precies onder publieke macht of over-
heidsgezag verstaan moest worden en aan wie bij uitstek dit gezag toekwam.

Stadsheer blijkt een dynamisch begrip te zijn, dat zich in de loop der tijd ontwik-
kelde tot de in het begin van de paragraaf gegeven definitie. De omvang van de
jurisdictie van de stadsheer werd daarbij in belangrijke mate bepaald door de
ruimte die hem daarbij geboden werd (door bijvoorbeeld de koning, of andere
heren). Als daarbij in de loop van de tijd dit recht geaccepteerd werd door de
gehele gemeenschap (inclusief de adel) was er sprake van publiek recht.

Zoals eerder vermeld weten we dat de graaf de stadsheer was van een groot aantal
Hollandse en Zeeuwse steden11, aangezien hij het was die in de loop van de
dertiende eeuw aan deze steden stadsrechten heeft geschonken. Aan het grafelijk
optreden in verband met deze rechten is het één en ander af te lezen over de
verhouding tussen heer en stad in de dertiende eeuw. De oudste stadsrechtopteke-
ningen zijn niet anders dan grafelijke bevestigingen van een reeks rechten, gedaan
op verzoek van de stedelingen. Het initiatief ging uit van de magistraat: zij legden
op een bepaald ogenblik aan hun heer hun regels voor ter confirmatie. Uit onder-
zoek naar de Zeeuwse en Hollandse situatie kan afgeleid worden dat in de tweede
helft van de dertiende eeuw de stadsheer in ieder geval over de hoge jurisdictie12

over de mensen in zijn territorium moest beschikken.

(Stads)zegel en stadsmuur"

Ten aanzien van (stads)zegels blijkt er een direkt verband te bestaan tussen de
zegelfiguur (inclusief het randschrift) en de historische realiteit. Maar welke reali-
teit?
In het verleden zijn soms krampachtige pogingen ondernomen om het zegelbeeld
historisch-concreet te verklaren. Een goed voorbeeld van zo'n poging vinden we in
de monografie van de rechtshistoricus Van Iterson over Rhenen14.
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Beschouwen we de voorstelling van het Rhenense (stads)zegel - de oudst bekende
afdruk is van 1258 - dan zien we drie torens, verbonden door een gekanteelde
muur. De middelste toren is wat hoger dan de linker en de rechter toren. Boven de
toren bevindt zich een sleutel met de baard naar boven gericht15. Het randschrift
luidt:

+sigillum. burgensium. de. rene

oftewel: 'zegel van de burgers van Rhenen'. Van Iterson ziet in de afbeelding van
dit, vrij schematisch weergegeven verdedigingswerk een weergave van de werke-
lijke situatie. Omstreeks het midden van de dertiende eeuw moet de stad Rhenen
volgens Van Iterson omwald zijn geweest: als het niet een muur is - waarvan geen
sporen zijn teruggevonden - dan toch wel met 'aarden wallen, palissaden, houten
muren, poorten en dergelijke'. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat Van
Iterson nog een tweede argument heeft om van een dertiende eeuwse omwalling te
spreken: de stad wordt in diezelfde eeuw wel eens als oppidum16 aangeduid. Maar
ook dit argument snijdt helaas
onvoldoende hout.

Een ongeveer gelijk zegelbeeld laat het
Nijmeegse zegel zien17. Dit zegel18

vertoont een schematisch weergegeven
burcht, bestaande uit drie torens, waarvan
de middelste en grootste toren afgedekt is
met kantelen. In die middelste toren is in
een poort een gekroond persoon ten halve
lijve afgebeeld: de keizer of rooms-
koning. De drie torens (met de persoon)
staan op een muur, waarin direct onder
de persoon zich een poort bevindt. Het
randschrift luidt:

+sigillum.burgeriensium.de.numegen

oftewel: 'zegel van de burgers van
Nijmegen'.

Afdruk van het burgerzegel van de stad

Nijmegen uit 1359

De tekst van het randschrift geeft aan dat het zegel dat van de burgergemeente is.
In 1230 verleende koning Hendrik een handvest aan Nijmegen. Uit het bestaan
van het hiervoor genoemde burgerzegel uit 1233 mogen we afleiden dat in 1230
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de burgers van Nijmegen als autonome institutie door de koning erkend werden en
wel in het bijzonder als universitas, een corporatie. De collectiviteit van de burgers
was in ieder geval, net zoals hierna zal blijken in Rhenen, een publiek lichaam
geworden met eigen rechten en verantwoordelijkheden, tot uitdrukking komend in
het bezit van een eigen autonoom zegel.
Zoals zo vaak, is de omschrijving stadsrecht ook hier een inadequate term, die

ons bovendien op het verkeerde been zet, omdat zij suggereert dat Nijmegen pas
in 1230 een stad werd. Zoals gezegd was het gehele proces van stadswording
dikwijls een geleidelijk proces, waarbij niet van de ene op de andere dag een
nederzetting tot stad werd. Ook na 1230 bleef bijvoorbeeld het burggrafelijk
gericht met twaalf door de koning benoemde schepenen voor de burgers de geëi-
gende competente instantie. De schepenen werden echter voortaan uit de leden van
de universitas gekozen.

Afgaande op de Nijmeegse zegelafbeelding in 1233, het feit van een burgercorpo-
ratie kort na 1230 en een stadswordingsproces dat reeds voor 1230 op gang zal zijn
gekomen zou het bestaan van een eenvoudige omheining zelfs al eerder niet geheel
onaannemelijk zijn. Er is echter geen enkel gegeven dat in die richting wijst.
De zegelvoorstelling dient echter niet letterlijk, doch overdrachtelijk uitgelegd te
worden, waarbij men moet bedenken dat de voorstelling in ieder geval functioneel
voor de burgers moet zijn geweest19. Het fort op het burgerzegel verwijst dus niet
naar een concrete omwalling, zomin als de vorst een bepaalde persoon verbeeldt,
maar het moet een aanduiding zijn van een zekere mate van zelfbestuur, van auto-
nomie20.

De heer die de grondheerschappij en de jurisdictie over de stad in wording bezat
(de stadsheer) kreeg regelmatig de inwoners van de groeiende nederzetting op
bezoek; zij onderhandelden met hem over bepaalde voorrechten, vooral van econo-
mische of juridische aard. Een verzoek hunnerzijds tot het opwerpen van wallen of
het bouwen van muren en graven van grachten wordt meestal niet expliciet
genoemd. Dat lijkt vreemd, maar is het niet. De bevesting was een duidelijk pre-
rogatiefvan de heer en behoorde tot zijn belangrijkste heerschappijrechten, waar-
van hij niet zomaar afstand deed. Een bevesting had niet alleen voor de heer, maar
ook voor de stedelingen een grote ideologische waarde. Een stedelijke
gemeenschap in opbouw - dus zonder stadsversterking - trachtte steeds meer als
een autonome cel binnen het heerschappijgebied van de heer te functioneren. Dat
kwam omdat de verlening van stadsrechten, in welke vorm dan ook, altijd een
bepaalde mate van zelfbestuur impliceerde.
Nu bevonden zich in het wijdere gebied waarbinnen de stedelijke nederzetting in
wording lag meestal wel een aantal versterkte plaatsen of huizen, waarover de heer
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of helemaal geen of slechts nominaal zeggenschap had: autonome heerschappij-
eilandjes, voor iedereen duidelijk zichtbaar door torens, muren, grachten en een
ophaalbrug. Men kan de situatie waarschijnlijk ook omdraaien en zeggen dat waar
zich zulke versterkingen bevonden, in negen van de tien gevallen niet de
landsheer, maar een lokale heer heerschappij uitoefende: in zo'n fort en in de
directe omgeving daarvan. Met andere woorden: autonomie werd zichtbaar in de
fortificatie. Wie zichzelf niet kon verdedigen, was niet autonoom.
Terug naar de steden. Privileges van autonomie werden verleend aan het geheel
van de burgers. De uiterlijke verschijningsvorm van autonomie - de fortificatie -
liep daar, ondermeer vanwege het kostenaspect, in verreweg de meeste gevallen bij
achter. Een nederzetting kon dus autonomie genieten zonder dat daar iets van
zichtbaar was voor de omgeving. Om één en ander toch zichtbaar te maken
plaatste men een afbeelding van een fortificatie21, de herkenning van autonomie,
op het zegel dat de corporatie gebruikte, waarbij het van minder belang was of de
afgebeelde fortificatie stond voor de gehele stadsomwalling of voor de burcht van
bijvoorbeeld de stadsheer.
Zonder concrete omwalling, of zonder echt fort of kasteel in de directe omgeving
kon er toch sprake zijn van autonomie. Het (stads)zegel had een gewichtige
symbolische waarde. Binnen de symbolische muren was men eigen baas en had
men heerschappij.

De voorstelling van een gestileerde burcht op het Nijmeegse stadszegel geeft
derhalve aan dat in 1230 Nijmegen een bijzondere rechtskring werd. Een feitelijke
aanwezigheid van stadsmuren deed niet ter zake. Dat de keizer in het centrum van
de burcht figureert, betekent dat hij de burchtheer was en bleef, maar dat de
gemeenschap van de burgers als medebezitters erkend werd.

Rhenen en Nijmegen zijn niet de enige gevallen van steden met een burgerzegel.
Van Iterson noemt ook nog Arnhem, Harderwijk, 's Hertogenbosch, Roermond en
Staveren. Daaraan toe te voegen zijn Breda (1296), Delft (1299), Doetinchem
(1236), Dordrecht (1296) en Middelburg (1249). Er bestaat ook nog een tussen-
vorm: 'burgers van de stad N'. Voorbeelden zijn: Helmond (1241), Oisterwijk
(1259), Oudewater (1259), Utrecht (1230) en Zutphen (1243). Verder zijn er ook
zegels waarin niet de burgers, maar de stad genoemd wordt, zo bijvoorbeeld
Alkmaar (1299), Delft (1260), Deventer (1271), Haarlem (1299), Kampen (1293)
en Middelburg (l220).

Leupen vermoedt dat er een zekere chronologische typologie in deze categorieën
randschriften is aan te brengen. Het jongste type is dat waarin sprake is van de
stad in de tekst van het randschrift (meestal civitas, enkele malen oppidum), het
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oudste type moet dat zijn waartoe de zegels van Rhenen en Nijmegen behoren, dus
de burgerzegels, de mengvorm valt ertussen.

De oudste 'institutie' van stedelijke ontwikkeling lijkt het geheel van de inwoners,
het Personenverband. Deze ontwikkeling heeft een neerslag gehad in het zegel-
gebruik.
Naar mate een stadsontwikkeling later aanvangt, kunnen de verschillende fasen
van stadsontwikkeling elkaar sneller opvolgen, of kunnen in sommige situaties
zelfs fasen worden overgeslagen.

De burgers

De burger is een bewoner van een burg(us), burcht en/of stad. De kernbetekenis
van burgus is in ieder geval versterking, burcht; daarnaast kan zij ook duiden op
nederzetting, geconcentreerde bewoning. De burgers worden ook aangeduid met
de term: oppidani, bewoners van een oppidum, een variatie op de vorige
aanduiding.
De muren en torens op stadszegels hebben, zoals we zagen, in de allereerste plaats
een symbolische betekenis22. Het signaal dat zulke stadszegels willen uitzenden is,
dat de in het randschrift genoemde lieden een eigen heerschappij hebben. Dat zij
een bijzondere eigen rechtskring, een immuniteit zijn, uitgenomen uit een groter
rechtsgeheel en met een zekere mate van zelfbestuur. Deze rechtskring wordt
gevormd uit de rechtsgenoten, uit allen die onder hetzelfde statuut vallen: de
communitas, universitas, of gemeente van de burgers. Het belangrijkste stadszegel
draagt, behalve het beeldteken van de muren en torens, voorts een randschrift,
waarin of die burgers, of die communitas, of beide genoemd worden: sigillum
communitatis de N., sigillum burgensium de (in) N. (civium in N.), sigillum univer-
sitatis burgensium de N.
In een geleidelijk proces verkregen deze burgers (binnen hun denkbeeldige muren
en deelhebbers in de denkbeeldig versterkte gemeenschap), in tegenstelling tot de
plattelanders, allerlei privileges. Uit hun midden worden door de stadsheer de
schepenen voor het gerecht gekozen, onder voorzitterschap van een richter of
schout, aanvankelijk door de stad aangesteld, later alleen door hem voorgedragen.
De inwoners kennen een aparte vrede, leggen een eed af dat zij die vrede zullen
handhaven en de vete binnen hun kring zullen vermijden. Bovendien beloven zij
elkaar te zullen bijstaan en beschermen. Ieder nieuw lid van de gemeente moet
zo'n burgereed afleggen ten overstaan van één of meer schepenen.
Wanneer tegen het einde van de eerste fase overgegaan wordt tot een echte beves-
ting23, blijkt er automatisch binnen de stad al een proces op gang te zijn gekomen
dat leidt tot een scherper sociaal gedifferentieerd onderscheid onder de burgers.
Degenen die kunnen meebetalen aan de bouw en het onderhoud van de stadsmu-
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ren, het opwerpen van de wallen of het graven van de grachten, worden voortaan
als 'eersterangs' burgers beschouwd (in de bronnen soms aangeduid als de
rijkdom, later de vroedschap)', degenen die niet of weinig kunnen meebetalen
verliezen aan status in de gemeente. De vooraanstaanden, onder wie de
bestuurders de toplaag vormen die zich tot een aparte, professionele regeringskaste
ontwikkelt, zijn de gude lieden, tot wie de stadsheer zich in zijn oorkonden richt.
In het Latijn van de oorkonden worden zij aangeduid als sapientiores, prudentes,
boni viri/homines.24

Deze aparte regeringskaste bekleedt een onafhankelijke positie binnen de
stedelijke gemeente, waardoor de invloed van de burgercorporatie wordt terugge-
drongen. Ook dat is aan de hand van stadszegels dikwijls te volgen. Het zegel van
alle burgers, dat immer als het grootzegel van de stad gold, wordt minder en
minder gebruikt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw zegel: het sigillum
civitatis25, sigillum oppidi26, of sigillum (sculteti et) scabinorum27. Bovendien lijkt
dit nieuwe randschrift te verwijzen naar het afnemen van de identificatie met het
Personenverband van alle burgers en naar het doorzetten van een territoria-
liseringsproces.

Terug naar Rhenen

Zoals vermeld dateert het oudste zegel van Rhenen uit 1258, laat het een vesting
zien, leest het randschrift sigillum.burgensium.de.rene2* en is er in de aanhef van
de oorkonde sprake van scabini, ceterique cives in Renen29. Kortom alle kenmer-
ken voor de aanwezigheid van een corporatie van burgers, een erkend publiek-
rechtelijk lichaam met een eigen zegel. Het scabini, ceterique cives in Renen
impliceert dat ook de schepenen burgers zijn; ze zullen aangesteld zijn door de
stadsheer.

De volgende vermelding waar gewag wordt gemaakt van schepenen en burgers
van Rhenen dateert van 127030. De aanhef daarbij luidt: Wij, Gijsbert, heer van
Amstel, aan schout en schepenen in Rhenen en het overige geheel (van burgers)31',
aangezien het een private oorkonde betreft, hangt alleen het (geschonden) zegel
van Gijsbert van Amstel aan deze oorkonde.
We zien dat twaalf jaar na 1258 de situatie nog ongewijzigd is, op het feit na dat er
nu ook sprake is van een schout. Ook deze schout behoort tot de burgers en zal
aangesteld zijn door de stadsheer32.

Vervolgens duurt het vijftien jaar, tot 128533, voordat we een volgende oorkonde
vinden, die zicht geeft op de stedelijke ontwikkeling van Rhenen. Deze oorkonde
vangt aan met: Universis presens scriptum visuris nos scultetus et scabini de
Renen34.
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De zegels zijn verloren gegaan, maar de oorkonde zelf geeft aan wat voor zegel
van schout en schepenen er onder heeft gehangen: In cuius rei testimonium sigil-
lum commune opidi nostri presentibus duximus apponendum15. Dus in 1285 hante-
ren de schout en schepenen nog steeds het burgerzegel. Men zou verwachten dat
schout en schepenen in de stadsontwikkeling de burgercorporatie zou hebben
verdrongen en met een eigen zegel zou zegelen, doch in Rhenen lijkt de ontwikke-
ling vertraging te hebben ondergaan, aangezien er in 1285 nog steeds met het
burgerzegel wordt gezegeld en schout en schepenen nog steeds dicht bij de burgers
staan36.

Zoals hiervoor vermeld werden de (schout en) schepenen aangesteld uit de burger-
corporatie door de stadsheer. Wie was nu die stadsheer in Rhenen?

De Rhenense stadsheer

In de zoektocht naar de Rhenense stadsheer moeten we erachter zien te komen wie
destijds grootgrondbezitter was in Rhenen en wie de rechtsmacht hield binnen
Rhenen.
De oudste vermeldingen die duiden op grootgrondbezit en de rechtsmacht binnen
Rhenen vinden we terug in twee belangrijke oorkonden uit juni 1277.
Op 5 juni 127737 bevestigt Egbert, graaf van Bentheim, de schenking door diens
vader Otto, bij diens intrede in de orde van het Duitse Huis te Utrecht De schen-
king bevat het patronaatsrecht38 van de kerk en de kerk zelf te Rhenen (met alles
wat daar bij hoort), de gruit te Rhenen, de tiend in de Nude, de kerk en de tiend
van Bemmel, alsmede enige huizen te Agelo, Geesteren en Volthe39. Opgemerkt
dient te worden dat het bezit van het patronaatsrecht en de gruit40, over het
algemeen wijst op groot grondbezit. Het recht van de gruit behoorde tot de regalia,
de koninklijke rechten41.
De beschrijving van hetgeen wordt overgedragen aan het Duitse Huis luidt als
volgt: in puram elemosinam propter Deum liberaliter contulit et assignavit eccle-
siam sive ius patronatus ecclesie de Renen cum eins attinentiis necnon gnttam
ibidem et decimam in Node, quam ibidem percipere consuevit; preterea ecclesiam
cum decimam in Benemele et eius attinentiis; item domos, que appellantur
Meynardinghem, sitam in Hagelo, et aliam, que dicitur Gesteren, et terciam, que
dicitur Hubboldynch, sitam in Volethe, cum hominibus et ceteris attinentiis earun-
dem domorum42.
Er wordt niet beschreven wat er precies bedoelt wordt met cum eius attinentiis bij
het Rhenense patronaatsrecht, hierna zal echter blijken dat dat niet de rechtsmacht
in Rhenen betrof.

In diezelfde maand, op 23 juni 127743, verklaart de elect44 Jan aan Jan van Kuijc
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2.000 mark schuldig te zijn, waarvoor hij het slot de Horst, de tol en de
rechtsmacht te Rhenen verpand heeft: Ipsum quoque castrum tenebit et servabit
suis sumptibus et expensis; etproventus ipsius castri in Horst, thelonei ac iurisdic-
üonis in Renen cum omnibus pertinentiis45 Hier is duidelijk sprake van de
rechtsmacht in Rhenen cum omnibus pertinentiis die ook hier verder niet wordt
beschreven.

Uit deze twee oorkonden blijkt dus dat het zo belangrijke patronaatsrecht en de
gruit te Rhenen vóór 1277 in bezit waren van de graven van Bentheim en de
rechtsmacht en de tol in Rhenen in handen waren van de bisschop van Utrecht en
nu aan Jan van Kuijc zijn gekomen. Wat opvalt is dat rechtsmacht, patronaatsrecht,
tol en gruit niet in één werden gehouden. Was de bisschop de stadsheer te Rhenen
geweest die de rechtsmacht in Rhenen in zijn bezit had46?

Op 17 oktober 1279 nam graaf Floris (V) van Holland het pand van Jan van Kuijc
over, door hem 2.000 mark sterling te betalen. We lezen quod .. dominus
Florentius, comes Hollandie, de mandato et voluntate nostra persolvit nobili viro
fohanni, militi, domino de Kuic, fideli nostro, duo milia marcarum, et duodecim
solidis (schellingen) sterlingorum pro qualibet marca computatis, in quibus dicto
militi tenebamur, et redemit castrum nostrum in Horst, quod idem miles pro iam
dicta pecunie summa tenebat sibi titulo pignoris obligatum, sicut in litteris nostris
et prelatorum ac fidelium nostrorum desuper confectis et sibi traditis plenissime
continetur. Et nos dictum castrum cum theoloneo in Renen et cum redditibus ac
proventibus ad dictum castrum pertinentibus domino Florentio, comiti predicto,
titulo pignoris obligavimus possidendum omni iure et conditionibus, quo et quibus
prefatus miles, dominus de Kuc, ipsum castrum cum theoloneo in Renen et
proventibus ac redditibus eidem pertinentibus tenebat et possidebat, sicut in iam
dictis litteris continetur expresse41.
De rechtsmacht wordt niet als zodanig vermeld. Het feit dat graaf Floris aan Jan
van Kuijc het oorspronkelijke bedrag van 2.000 mark heeft betaald en dat hij het
pand overneemt zoals Jan van Kuijc het had gehouden, doet vermoeden dat hier-
bij, net als in 1277, ook de rechtsmacht in Rhenen begrepen was. Het zal graaf
Floris waarschijnlijk niet te doen zijn geweest de Rhenense rechtsmacht, maar
eerder om het strategisch gelegen slot Ter Horst in bezit te krijgen. Samen met
andere Stichtse sloten en goederen, zoals Vreeland en Montfoort, werd Ter Horst
betrokken bij een politieke strijd tussen de graaf van Holland en de bisschop van
Utrecht, welke resulteerde in de dood van de graaf in 1296. In een reeks van
oorkonden zijn de verpandingen te volgen48. Nergens is daarin sprake van de
Rhenense rechtsmacht, doch het is geenszins uitgesloten dat de rechtsmacht ook
onderdeel heeft uitgemaakt van deze latere verpandingen.
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Op 17 juni 1302 verklaarde bisschop Gwyde aan zijn broer Jan van Henegouwen,
graaf van Holland, het slot Ter Horst in pand te hebben gegeven voor de betaling
van de bedragen, waarvan Jan bewijzen kon, dat men ze hem en zijn voorgangers,
de graven van Holland, vanwege het Sticht schuldig was49.

We weten niet of de bisschop van Utrecht de lening aan de graaf van Holland heeft
afgelost en de rechtsmacht in Rhenen heeft teruggekregen.
Het is niet onwaarschijnlijk want op 16 maart 132650 verklaart bisschop Jan van
Diest dat Zweder van Abcoude hem 4.000 pond heeft geleend, waarvoor hij Zweder
onse huys ter Hurst, ende die rechten, die daer toe horen, de tol ende die helfte van
dien rechte van Renen verpandt. De bedoeling is dat de bisschop Zweder van
Abcoude op l mei 1327 de schuld terug zal betalen, waarna hij de tol terug krijgt en
eenjaar later, na betaling van nog eens 200 pond, ook de voornoemde gerechten
terugkrijgt. Wordt op l mei 1327 de schuld door de bisschop niet ingelost dan
behoudt Zweder de panden totdat de schuld is afbetaald.

Op 15 april 132851 verkopen Jan, graaf van Bentheim, samen met zijn vrouw
Machteld en kinderen Simon en Otto, een aantal goederen aan de bisschop van
Utrecht, waaronder: castrum in Duersteden, iudicium et quandam decimam apud
Rhenen cum suis pertinentiis52, welke in leen worden gehouden door niemand
minder dan Zweder van Abcoude. Overige in of in de buurt van Rhenen gelegen
goederen zijn zoal: een waard tegenover Opheusden in de Nude, goederen en
tienden op de berg bij Rhenen, goederen en tienden in de Mars, op de berg en te
Eist.

Hieruit blijkt dat de graaf van Bentheim de andere helft van de Rhenense
rechtsmacht in handen had, welke hij destijds (voor 1277) niet had overgedragen aan
het Duitse Huis, maar voor zich gehouden had en waarschijnlijk daarna, maar voor
1328, en waarschijnlijk al voor 1326 in leen had uitgegeven aan Zweder van
Abcoude.

Het blijkt dat de rechtsmacht van Rhenen tot 1328 niet in één hand werd gehouden;
de ene helft werd gehouden door de graaf van Bentheim en de andere helft of door
Jan van Kuijc en daarna de graaf van Holland als bisschoppelijk pandleen, of, indien
gelost, door de bisschop. Na 1328 ontstond de bizarre situatie dat de rechtsmacht
geheel in handen was van de bisschop van Utrecht, echter had deze zich in 1326,
door grote financiële problemen, genoodzaakt gezien om de helft van de Rhenense
rechtsmacht aan Zweder van Abcoude te verpanden, die toen waarschijnlijk ook al,
maar zeker in 1328 en daarna, de andere helft van de Rhenense rechtsmacht in leen
hield (tot 1328 van Bentheim, daarna van de bisschop).
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Hoe het de bisschop met het Rhenense gerecht na 1328 verging , daarover later.
Want nu we weten wie de stadsheren waren, doemt de vraag op hoe zij aan hun
rechtsmacht in Rhenen zijn gekomen.

Het oudst bekende zegel van bisschop Godfried

van Rhenen uit 1156

Oorsprong van de Bentheimse rechts-
macht in Rhenen

Opvalt dat in de schenking door Otto,
graaf van Bentheim, voor 1277 aan het
Duitse Huis, ondermeer de kerk en de
tiend van Bemmel en Wormersbach
begrepen zijn. Bemmelse goederen
komen ook voor in het testament uit
1178" van bisschop Godfried van Renen,
waarin Godfried met betrekking tot zijn
zuster Heilwig schrijft: Data est hec
soror mea nuptui, et pro parte sua acce-
pit Bemmele juxta Novimagium et
Wormersbach supra Andernaken54. We
weten dat Bemmel via het huwelijk van
vader Godfried van Renen-Aarschot met
Sophia, erfdochter van Dirk van Bemmel,
in de familie van Renen is geraakt55. Het

lijkt niet vergezocht om te mogen veronderstellen dat de kerk en de tiend van
Bemmel oorspronkelijk afkomstig zullen zijn van deze laatst genoemde Dirk van
Bemmel.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het Bentheimse goederenbezit, ondermeer te
Rhenen, is terug te voeren tot Godfried van Kuyc (ca. 1100-ca. 1158)56,
erfgenaam van een deel van de Kuycse allodia57, die in eerste echt huwde (ca.
1128/29) met Jutta, gravin van Arnsberg, weduwe van graaf Godfried II van
Cappenberg58. Door dit huwelijk werd Godfried graaf van Arnsberg. Godfried
huwde in tweede echt ca. 1140/5 Heylwich van Renen, die Renense allodiale
goederen mede ten huwelijk bracht.
Uit het huwelijk van Kuyc met Arnsberg zijn twee zoons bekend, nl. Hendrik,
graaf van Arnsberg, en Frederik. Omstreeks 1160, na de dood van hun vader,
dringt Frederik bij zijn broer aan op een deling van het bezit, waarna een hevige
strijd ontbrandt. Graaf Hendrik neemt zijn broer gevangen en laat hem in zijn
kerker omkomen. Maar graaf Godfried had naast deze beide zoons nog een doch-
ter, genaamd Alverade, die door haar huwelijk met graaf Otto van Bentheim, een
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deel van de Kuycse goederen (o.m. het allodium te Malsen) in Bentheims bezit
bracht59. In Oud Rhenen 1994 werd nog verondersteld dat Alverade een dochter
was uit het huwelijk van Kuyc met Arnsberg en dat door het waarschijnlijk kinder-
loze huwelijk van Kuyc met Renen, Renense goederen toegevallen zouden zijn aan
de kinderen uit Godfried's eerste huwelijk met Jutta van Arnsberg60. Echter is Otto
van Bentheim als tweede zoon van Dirk VI, graaf van Holland, en Sophia van
Rheineck, waarschijnlijk geboren tussen 1136 en 113861 en kan worden aan-
genomen dat zijn vrouw Alverade geruime tijd later is geboren. Dit in aanmerking
nemende kan betekenen dat Alverade's moeder niet Jutta van Arnsberg, maar
Heylwich van Renen is geweest, waardoor er zelfs een direkte bloedverwantschap
met Renen zou bestaan62.
Alverade's kleinzoon, graaf Otto II van Bentheim, draagt in 1253 enige van zijn
allodia op aan de graaf van Gelre, het betreffen goederen in Asperen, Malsen en
Maurik63. In Malsen herkennen we duidelijk Kuycse goederen. Op 8 juni 1266
verkoopt hij de vrije eigendom van al zijn land in Kolham aan Egbert van
Groningen64 en, zoals reeds vermeld, weer een paar jaar later, op 25 juli 1267,
staat hij aan zijn broer Egbert o.m. het burggraafschap in Utrecht en wederom
o.m. goederen in Malsen af. In 1272 doet hij afstand als graaf en treedt hij in het
Huis van de Duitse Orde te Utrecht. Daarbij doet hij een grote schenking aan
deze ridderorde, welke schenking in 1277, zoals reeds vermeld, bevestigd wordt
door Otto's zoon Egbert II, graaf van Bentheim65. Maar ook na deze overdracht
bezitten de Van Bentheims nog steeds goederen in Rhenen, zoals blijkt uit de
eerdergenoemde akte van 15 april 1328 wanneer Johan, graaf van Bentheim,
samen met zijn echtgenote en twee zoons, verschillende goederen en rechten
verkopen, waaronder de helft van de rechtsmacht te Rhenen, aan de Utrechtse
bisschop Jan van Diest. Met deze overdracht in 1328 lijken de Bentheims het gros
van hun Rhenense bezittingen van de hand gedaan te hebben. Uit het voorgaande
blijkt overduidelijk dat de graaf van Bentheim vanaf de helft der dertiende eeuw
tot en met het eerste kwart der veertiende eeuw systematisch bezig is geweest zijn
veraf gelegen goederen, ondermeer te Rhenen, af te stoten. Dit in tegenstelling tot
de bewering van Van Iterson die stelde dat Bentheim zijn Rhenense goederen zou
hebben overgenomen van de graaf van Gelre, waarover later meer.

Nu we er achter zijn gekomen dat de oorsprong van het Bentheimse goederenbezit
in en om Rhenen terug te voeren is tot de twaalfde eeuwse familie Van Renen-
Aarschot, ligt het ook voor de hand bij deze laatste familie de oorsprong van de
rechtsmacht van Rhenen te zoeken, hoewel daar in die periode nog geen enkele
sprake van was; het testament van bisschop Godfried rept er met geen woord over.

Het is mogelijk dat de twaalfde eeuwse familie Van Renen-Aarschot op één of
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andere wijze in nauw verband heeft gestaan met de domaniale hof waaruit het
latere Rhenen is ontstaan66. Binnen zo'n domaniaal of hofstelsel bestonden
verschillende variaties67. Klassiek was het stelsel waarbij een deel direct geëx-
ploiteerd werd door de domeinheer vanuit een curtis, terwijl daarnaast een aantal
hoeven werd uitgegeven aan onvrije boeren. De vraag is nu welke curtis in
Rhenen aan de wieg heeft gestaan van het latere Rhenen. Van Iterson heeft aan-
getoond dat er in Rhenen in ieder geval grond gesitueerd was, welke tot de curtis
Rijnwijk behoorde, eigendom van de abdij Deutz in Keulen. Behoorde Van Renen-
Aarschot misschien tot de erfgenamen van de villicus of meier van de abdij Deutz,
die de exploitatie van het goederenbezit van de abdij te Rhenen coördineerde en
namens de abt van Deutz als grondheer zeggenschap uitoefende over de boeren,
die veelal door een meer of mindere mate van bevoogding aan de abt als heer van
de goederen gebonden waren? Of was Van Renen-Aarschot, als erfgenaam, voogd
over de Rhenense goederen voor de abdij Deutz, aangezien de abt van Deutz, als
bezitter van immuniteit, niet zelf de wereldlijke rechtspraak over de tot de curtis
behorende personen en het beheer over de betreffende goederen van de abdij kon
uitoefenen? Het is mogelijk dat de meier/voogd zich steeds zelfstandiger en
onafhankelijker heeft gedragen en opgesteld jegens Deutz, waardoor er effectief
haast van een Rhenens leen van Deutz gesproken zou kunnen worden. In een
dergelijke situatie is het ook mogelijk dat de meier/voogd de kerk van Rhenen
heeft gesticht, al dan niet met de abdij, of dat hij door usurpatie het patronaats-
recht heeft verworden, welk recht in de dertiende eeuw, samen met de kerk, in
bezit blijkt te zijn van de graaf van Bentheim, als erfgenaam en opvolger van
Van Renen-Aarschot.
Het is echter nog maar de vraag of de Rijnwijkse goederen te Rhenen tot de kern
hebben behoord waaruit het latere Rhenen, met daarbij de kerk, de gruit, de tol
en het gerecht is geëvolueerd. Het is niet uitgesloten dat er te Rhenen meerdere
curtes hebben gefunctioneerd. Het feit dat de rechtsmacht te Rhenen in de
dertiende eeuw in handen was van de graaf van Bentheim en de bisschop van
Utrecht impliceert in ieder geval dat de rechtsmacht geen onderdeel uitmaakte
van de verkoop van de abdij Deutz aan de graaf van Gelre in 1256. Mocht de
kerk inderdaad op oorspronkelijke grond van de curtis Rijnwijk hebben gestaan
dan heeft er voor de dertiende eeuw een splitsing van die goederen plaats-
gevonden68.

Oorsprong van de rechtsmacht van de bisschop van Utrecht in Rhenen

Over de oorsprong van de bisschoppelijke rechtsmacht in Rhenen is met zeker-
heid niets bekend. Gezien het feit dat de familie Van Renen-Aarschot aan de
bakermat zal hebben gestaan van het latere Rhenen, en gezien het feit dat
bisschop Godfried ook Horst aan de Utrechtse kerk legateert, lijkt het verlei-



OUD RHENEN - eenentwintigste jaargang - mei 2002 - no. 2 - bh. 20

delijk om te veronderstellen dat de herkomst van de splitsing van de Rhenense
rechtsmacht zijn oorsprong zou hebben bij deze Godfried van Renen. Maar de
splitsing kan zijn oorsprong ook hebben van vóór die tijd en voorts kan de
bisschop de helft van de Rhenense rechtsmacht zelfs via een geheel andere, ons
nog onbekende wijze, hebben verkregen. Veel onderzoek is nog nodig.

De rol van de graaf van Gelre

In 1256 verkoopt de abdij van Deutz, met toestemming van de aartsbisschop van
Keulen, haar goederen te Eltingen, Velp, Rijnwijk en Wijk (bij Duurstede) aan
graaf Otto (I) van Gelre69. De letterlijke omschrijving van de betreffende goederen
luidt als volgt: ...vendidimus nobili viro domino Ottoni, comiti Gelrensi, bona
nostra sive ullodia nostm in Elthingen, in Velpe, in Rinwic et in Wie cum omnibus
suis pertinentis scilicet vasallis, ministerïalibus, hominibus censualibus et servis,
cum pratis etiam et pascuis, silvis et piscariis, viis et semitis, et aliis iuribus
quibuscumque eisdem bonis attinentibus, sicut ea nobis et nostro monasterio cum
omni integritate attinebant vel attinere de iure debebant, pro quadringentis /narcis
Coloniensium denariomm bonorum legalium.10

Via deze omschrijving komen we er dus niet achter welke goederen onder de
diverse curtes zijn begrepen. Het is zeker niet gezegd dat de betreffende curtes
nog dezelfde goederen betroffen als in het begin der l lde eeuw, ten tijde van de
schenking aan de abdij Deutz en voorts blijkt niet of de rechtsmacht te Rhenen
inbegrepen was. Zonder het expliciet te vermelden gaat Van Iterson er hier echter
van uit dat dat wel het geval was.

Zonder twijfel was dit een zeer belangrijke politiek-territoriale zet van de graaf
van Gelre; hij kreeg daarmee in één keer een aanzienlijk bezit in het grensgebied
tussen Gelre en het Sticht. Het zal ook een met voorbedachte rade en een territori-
aal beleidsmatig uitgevoerde zet zijn geweest, die de nodige voorbereiding zal
hebben gevergd. De abdij Deutz zal hiermee verafgelegen en daarom lastig te
besturen goederen te gelde hebben gemaakt en Gelre snoepte dit buitenkansje voor
de neus van het Sticht weg. Omdat Gelre dichter bij Deutz lag dan het Sticht, of
waren er andere motieven van de abdij Deutz? Natuurlijk wist Gelre van te voren
dat ze met deze stap de betrekkingen met het Sticht op het spel zou zetten, dat kon
iedereen voorspellen. Reacties van Stichtse kant bleven daarom niet uit, maar
maken slechts een fractie uit van een lange waslijst van geschillen tussen Gelre en
de bisschop.

Volgens Van Iterson zal de graaf van Gelre uiteindelijk zijn bekomst hebben
gekregen over de hele situatie71, maar, zo redeneert Van Iterson, hij dacht er niet
aan om zijn rechten over te doen aan zijn rivaal, de bisschop van Utrecht. Daarom
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bewandelde hij, volgens van Iterson, de praktische weg door deze rechten over te
doen aan derden en voor Rhenen zou dat de graaf van Bentheim zijn geweest72.
Otto, graaf van Bentheim, was nl. voornemens als geestelijke in te treden in het
Duitse Huis en kon niet met lege handen komen. Wat was er mooier om goederen
te Rhenen van de graaf van Gelre te kopen en direkt weg te schenken aan het
Duitse Huis? Van de van Gelre gekochte goederen behield Bentheim echter (de
helft van) de Rhenense rechtsmacht. Dit aldus Van Iterson.

De redenering van Van Iterson is er één uit het ongerijmde. Het ligt voor de hand
dat Gelre wist wat de gevolgen zouden zijn. Overigens blijken Gelre en de
bisschop van Utrecht meerdere geschillen te hebben, zoals blijkt uit twee achter-
eenvolgende uitspraken in een reeks van geschillen, waarin de kwestie van de
overdracht van Deutz aan Gelre slechts een heel klein onderdeel uitmaakte.

Op 25 juli 126173 brengt Dirk, graaf van Kleef, over een reeks conflicten tussen
Gelre en de bisschop, een vergelijk tot stand tussen beide partijen, waarbij o.a.
over de Deutz-goederen slechts het volgende wordt geschreven: Item episcopus in
bonis, apud Wyck sitis, que comes emit contra abbatem Thuytiemem, nullum ipsi
comiti impedimentum faciet.74 Over de andere goederen die bij de bewuste
overdracht in 1256 betrokken waren, Eltingen, Velp en Rijnwijk wordt niets
vermeld. Moeten we daaruit opmaken dat de partijen over deze goederen nog niet
tot een akkoord konden komen?

Op 26 februari 1262 bekrachtigen Gelre en bisschop de uitspraak door
scheidsmannen betreffende hun onderlinge geschillen75, waarbij wordt vermeld:
Item dominus episcopus nullum impedimentum faciet comiti Gelrie in iuro suo
bonis, que emit erga abbatem Thuitiensem, ubicunque sint sita16.
Nu zijn dus blijkbaar ook de andere in 1256 vermelde goederen inbegrepen.
Ten aanzien van deze nieuw verworven goederen ging het Gelre voor de wind.
In plaats dat Bentheim in deze streken goederen kocht, zoals Van Iterson ons wil
doen geloven, blijkt Bentheim hier echter reeds eerder gegoed te zijn geweest en
zoals we reeds hebben gezien blijkt Bentheim vanaf de tweede helft van de
dertiende tot het eerste kwart van de veertiende eeuw zijn goederenbezit hier
systematisch af te stoten.
Het is echter goed mogelijk dat Gelre met zijn strategische aankoop in 1256 in het
kader van zijn expansie-politiek ook "plannen" had voor Rhenen.
In 1258 blijkt er echter, zoals we zagen, een burgercorporatie in Rhenen te zijn,
die naast het zegel ongetwijfeld ook de goedkeuring van de bisschop en Bentheim
zal hebben gehad, mogelijk zelfs via een oorkonde. De goedkeuring van Bentheim
en de bisschop zou een reactie kunnen zijn geweest op de expansiepolitiek van
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Belegering en inname van de stad Rhenen door de Kleefsen in 1499. Een schilderij van de Meestei

an Rhenen ". Een poort en stadsmuren zijn hierbij afgebeeld.
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Gelre, om zodoende Gelre te pareren. Indien dat het geval is geweest zou dat
betekenen dat de goedkeuring dus tussen 1256 en 1258 heeft plaatsgevonden. Let
wel: dit betreft niet de stadsrechten, doch de erkenning van de burgercorporatie77.
Kunnen we deze erkenning beschouwen als een vorm van stadsrecht? Dat is een
kwestie van definitie van wat men onder stadsrecht wil verstaan.

Defundus van de kerk te Rhenen

Te Rhenen vormden het kerkhof om de parochiekerk en de Markt één afzonderlijk
plein. Het blijkt dat het Duitse Huis in de onmiddellijke nabijheid van het raadhuis
erven in erfpacht uitgaf, die waren gelegen tussen de Markt en het kerkhof van de
Cunerakerk78. Het kerkhof was de fandus waarop de kerk was opgetrokken79.
Hieruit blijkt dus dat het Duitse Huis en haar voorgangers, de graven van
Bentheim, gegoed waren rond de Cunerakerk, hetgeen niet verwonderlijk is gezien
het feit dat Bentheim en later het Duitse Huis ook de kerk80 bezat (en daarbij het
kerkenland). Van de ten westen en ten zuiden81 van de Markt gelegen pachtgoede-
ren had het Duitse Huis aan het einde van de veertiende en begin van de vijftiende
eeuw echter niet de volledige beschikkingsbevoegdheid; uit deze huisplaatsen ging
een jaarlijkse tijns in de zin van een betaling voor een zakelijk gebruiksrecht op de
grond, betaalbaar aan de heer van Abcoude. Deze tins was oorspronkelijk afkom-
stig van de graven van Bentheim en zal behoord hebben bij het halve gerecht van
Rhenen, welke tot 1328 door Abcoude van Bentheim in leen werd gehouden.
De betreffende tinsen blijken Martinitijnsen te zijn82, waarbij Van Iterson opmerkt
dat St. Maarten de specifieke betaaldag was van alle tinsen van tinsgoederen onder
Rhenen, welke moesten worden voldaan in de hof Rijnwijk, de oude curtis der
abdij Deutz. Als ondersteunend bewijs vermeldt Van Iterson nog een Gelderse
landrentmeestersrekening over 1395-1396, in het Gelders Hertogelijk achief, dat
het opschrift draagt Renwiick tyns Martini en welke tinsgoederen te Rhenen
vermeldt. Voorts merkt Van Iterson op dat de tinsgoederen van Abcoude in het
westen grensden aan die der Van Hemerts en in het oosten aan die der Freijse's,
waarvan ook Martinitijnsen werden opgebracht en waarvan volgens Van Iterson,
vaststaat dat ze afkomstig waren van de abdij Deutz. Volgens Van Iterson bewijst
dit onweerlegbaar dat ook de tinsgoederen van de graven van Bentheim onderdeel
hebben uitgemaakt van de curtis Rijnwijk van de abij Deutz en dat dus ook de
kerk gesticht moet zijn door de abdij Deutz.
Echter het bewijs van Van Iterson is voor een groot gedeelte gebaseerd op de
veronderstelling dat alle percelen in Rhenen waarop volgens latere bronnen een
tijns berustte die jaarlijks op St. Maarten aan de grondheer betaald moest worden,
oorspronkelijk aan de abdij hadden toebehoord. Een betaaldag op St. Maarten is
echter zo algemeen dat daaruit niets is af te leiden83. In de administratie van de
abdij Deutz is ook geen spoor van de kerk te Rhenen te vinden, hoewel dat op
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grond van het bewaard gebleven archiefmateriaal wel verwacht kan worden84.
Hoewel bij de tinsgoederen van de familie Van Hemert er van een duidelijke band
met Gelre sprake is, baseert Van Iterson de herkomst van de abdij Deutz slechts op
de aanwezigheid van de Martinitijnsen. Anders is dat bij de tinsgoederen van de
Freijse's, waarvan een tinsgoed teruggevonden werd in de hiervoor genoemde
rekening van de Gelderse landrentmeester85 en dus voor dat betreffende tinsgoed
vaststaat dat het oorspronkelijk bezit was van de abdij Deutz.
Het feit dat de Bentheimse tijnsen Martinitij nsen betroffen bewijst niets, doch sluit
ook niet uit dat het wel goederen waren welke oorspronkelijk toebehoord hebben
aan de abdij Deutz. Zou het laatste toch het geval zijn geweest, dan heeft er, zoals
eerder gezegd, één of meerdere afsplitsingen van de goederen van de curtis
Rijnwijk plaatsgevonden voor 125686.

De bisschop van Utrecht en zijn relatie tot Abcoude ten aanzien van Rhenen

Vanaf 1328 bezit de bisschop van Utrecht het gehele, ongedeelde, gerecht van
Rhenen, welke voor de helft in leen werd gehouden door Abcoude en voor de
andere helft door diezelfde Abcoude in pand werd gehouden van de bisschop.
Tot in de 15de eeuw blijven de heren van Abcoude de bisschop van Utrecht dwars-
liggen m.b.t. de invulling van hun rechten te Rhenen87. Waarschijnlijk is de
verpanding in 1326 de boosdoener en mogelijk ook de interpretatie welke rechten
(rechtsgebieden) destijds onder Bentheim en welke destijds onder de bisschop
hebben behoord.

Slot

Hoewel er, zoals reeds eerder aangegeven, nog veel onderzoek verricht moet
worden kan resumerend nu reeds gesteld worden dat bij een aantal aspecten
betreffende de geschiedenis van onze stad Rhenen, zoals destijds door Van Iterson
beschreven in zijn De stad Rhenen, kritische kanttekeningen gesteld moeten
worden en sommige aspecten geheel anders liggen dan door Van Iterson weergege-
ven.
Voorts blijkt de stadsontwikkeling van Rhenen een dynamisch proces te zijn
geweest, waarbij verschillende fasen te onderscheiden zijn. Een mijlpaal in de
Rhenense stadsontwikkeling zal zeker de erkenning, door de bisschop van Utrecht
en de graaf van Bentheim, van de Rhenense burgercorporatie zijn geweest, welke
mogelijk heeft plaatsgevonden tussen 1256 en 1258.
Moge voortgaand onderzoek verdere duidelijkheid scheppen omtrent de oudste
geschiedenis van Rhenen.
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De stad Rhenen in 1552

Gezicht op Rhenen in de 16e eeuw
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Noten
1 Ik ben dank verschuldigd aan de heer Leupen uit Hilversum, die, alvorens het ter
perse gaan, de tijd en moeite heeft genomen om concepten van het onderhavige
artikel kritisch door te nemen en mij, met zijn kennis op dit gebied, bij een aantal
zaken heeft bijgestaan.
2 Oud Rhenen, 1999, no. 2, p. 12 e.v. (De aldaar onder op blz. 14 vermelde
oorkonde d.d. 26 augustus 1250 betreft OSU-1214. Bij nalezing van deze
oorkonde blijkt er echter geen sprake te zijn van 'burgers van Rhenen'.) Tevens
wordt verwezen naar de lezing van de heer de Jong op 19 maart 2001.
3OSU, nr. 1441, d.d. mei 1258.
4 In de syllabus die behoort bij de in het voorjaar van 2001 gehouden lezingen
merkt de Jong in het hoofdstuk over 'Rhenen en de stadsrechten', op p. 2, terecht
op dat "Het stadsrecht van Rhenen vraagt naar nader onderzoek".
5 Oud Rhenen, 1999, no. l, p. 18 -25.
6 Hiervoor zijn de navolgende artikelen gebruikt: Leupen, 'Heer en stad, stad en
heer in de dertiende eeuw'; Kruisheer, 'Stadsrecht-beoorkonding en stedelijke
ontwikkeling'; Leupen, 'Stadszegel en stadsmuur' en Leupen, 'Burger, stad en
zegel, een verkenning voor de Noordelijke Nederlanden', (ter perse).
7 Een diepgaand onderzoek naar de oorsprong en herkomst van Rhenense rechten
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en goederen valt in eerste instantie buiten de context van dit artikel, vandaar dat
één en ander hier tot een eerste oriëntatie beperkt blijft. Om de geschiedenis van
Rhenen in het juiste perspectief te zetten zal het evenwel noodzakelijk blijken
verder onderzoek te doen naar o.m.: middeleeuwse bezitsverhoudingen binnen
Rhenen zelf, maar ook in de nabije omgeving van Rhenen (denk bij het laatste
bijvoorbeeld aan het goed Ten Velde, dat zich vanaf Rhenen tot het huidige
Renswoude uitstrekte en allodiaal bezit was van Bentheim), de stichting van de kerk
te Rhenen, de werkelijke rol van de abdij Deutz in Rhenen, de rol van de families
Van Renen-Aarschot, Kuijc en Bentheim en hun mogelijke relaties tot de graven van
Hamaland in het licht van hun goederenbezit te Rhenen en omgeving. (Verwezen
wordt ook naar Carasso-Kok, 'Cunera van Rhenen, tussen legende en
werkelijkheid'.)
8Kruisheer, 'Stadsrecht-beoorkonding en stedelijke ontwikkeling'. Wat Kruisheer
schrijft over zijn onderzoeksgebied Holland en Zeeland, kan ook van belang zijn
voor de overige delen van ons land.
9 Zo zijn bijvoorbeeld schepenen van Dordrecht bekend voor we van zo'n stadsrecht
horen en andersom zijn aan nederzettingen die nooit tot echte steden zijn uitgegroeid
wel stadsrechten verleend, bijvoorbeeld 's Gravezande dat in 1246 stadsrecht
ontving.
10 In 1293 noemden de bestuurders van Den Briel zich nog steeds schepenen van het
dorp Den Briel en in het stedelijke Leiden komen in de dertiende eeuw wel schepe-
nen voor, maar in het stedelijk handvest van 1266 is sprake van 'jurati', gezworenen.
1 ' Zoals Geertruidenberg, Middelburg, Dordrecht, Zierikzee, Domburg, Westkapelle,
Haarlem, Delft, 's Gravenzande, Alkmaar, Medemblik en Rotterdam.
12 Rechtspraak over zaken waarop de doodstraf of een verminkende straf stond. Dit
tegenover de lage rechtspraak, die civiele geschillen en vrijwillige rechtspraak
behelsde.
13 Leupen, 'Stadszegel en stadsmuur'.
14 De stad Rhenen.
15 Voor wat betreft de interpretatie van deze sleutel geeft Van Iterson blijk van fanta-
sie: de baard zou uit een enigszins gestileerde 's' en 'p' bestaan en Sanctus Petrus
betekenen. Stadspatrones van Rhenen is Cunera. Een relatie Rhenen-Petrus wordt
door Van Iterson gelegd, wat natuurlijk niet zo moeilijk is omdat de apostelvorst
overal grote verering genoot, dus ook in Rhenen. De aanwezigheid van een
verwijzing naar deze heilige op het gemeentezegel is daarmee natuurlijk niet
verklaard. Zie echter ook noot 86.
16 'vestingstad'.
17 Leupen heeft zich jarenlang beziggehouden met de geschiedenis van Nijmegen
en zich lang afgevraagd hoe de voorstelling op het Nijmeegse stadszegel en de
tekst van het randschrift geïnterpreteerd dienen te worden.
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1X Oudst overgeleverde exemplaar dateert uit 1233.
19 Burgerzegels die geen fort in het zegelveld hebben verwijzen eerder naar een
lokale context dan naar de stadsheer.
20 In het geval van Nijmegen uiteraard onder keizerlijke bescherming. Er zijn veel
voorbeelden te geven van dertiende-eeuwse burgerzegels voorzien van zo'n fort;
als we ons beperken tot het huidige Nederland: Delft (1299), Dordrecht (1296),
Middelburg (1249), Oisterwijk (1259), Utrecht (1230) en Zutphen (1243).
21 Een fort, een poort of een stuk muren en torens.
22 Vergelijk De stad Rhenen, hoofdstuk VIII, waarbij Van Iterson ten onrechte het
gebruik van het woord oppidum gebruikt voor het aanwezig zijn van een stadsver-
sterking.
23 Dat is, zoals we zagen, niet altijd het geval.
24 'verstandige, goede mannen/mensen'.
25 'zegel van de burgerij'.
26 'zegel van de bewoners van de vestingstad'.
27 'zegel van schout en schepenen'.
28 'zegel van de burgers van Rhenen'.
29 'schepenen en overige burgers in Rhenen'.
30 OSU-1781, d.d. 28.6.1270 (zie voorts voor deze oorkonde noot 39).
31 'Nos Giselbertus, dominus de Amestelle, sculteto, scabinis in Renen ceterisque
universis'. Het universis doet nogal vreemd aan, aangezien het hier gebruikt lijkt
te zijn als een adiectivum, terwijl ceteris echter ook een adiectivum betreft. De
schrijver van de oorkonde heeft echter verzuimd achter universis het woord civi-
bus te schrijven.
32 Opgemerkt wordt dat indien er sprake is van één schout, dit niet hoeft te beteke-
nen dat dat ook één stadsheer impliceert. Is er namelijk sprake van twee stadshe-
ren, dan kan men te maken hebben met twee heerlijkheden, waarbij iedere stads-
heer zijn eigen personenverband en territorium heeft (zoals in Maastricht het geval
was). Het is echter ook mogelijk dat er twee stadsheren zijn die gezamenlijk één
heerlijkheid bezitten. Dit laatste, zo zal blijken, is waarschijnlijk de situatie in
Rhenen, anders was er sprake geweest van twee burgercorporaties en twee colleges
van (schout en) schepenen. Schout en schepenen kunnen bij toerbeurt door de
stadsheren zijn aangesteld.
33 OSU-2231, d.d. 23.7.1285.
34 'Aan allen die dit geschrift zullen zien, wij, schout en schepenen van Rhenen..'
35 'Tot het afleggen van getuigenis in die zaak hebben wij momenteel het gemeen-
zegel van onze burgers gevoerd'.
36 Een verder onderzoek inzake de stadsontwikkeling nadien wordt bemoeilijkt
door het slechts schaars voorhanden zijnde archiefmateriaal, veroorzaakt door de
brand in Rhenen in 1400. Gepoogd zal worden een inventarisatie te maken van de
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Rhenense zegels en de benaming van schout en schepenen na 1285 om te kunnen
beoordelen tot wanneer de burgercorporatie binnen Rhenen heeft gefunctioneerd.
37 OSU-1940, d.d. 5 juni 1277.
38 Kok, 'Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse bisdom
Utrecht', p. 19: Onder het patronaatsrecht verstaat men het recht, dat aan degene,
die een kerk stichtte en van goederen voorzag, toekwam om de kerk te schenken
aan een kandidaat en deze als pastoor ter benoeming aan de bisschop of aartsdia-
ken voor te dragen, die dan de institutie verleende. Dit recht ging veelal van de
kerkstichter op zijn rechtsopvolger over. Als men dus weet, wie de bezitter van het
patronaatsrecht is, kan men daaruit vaak afleiden, wie de kerk gesticht heeft. (Zie
ook: Nolet en Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, vanaf p. 323.)
y> De Commanderij van Rhenen van de Duitsche Orde heeft haar bestaansrecht te
danken aan drie goederenschenkingen in de tweede helft van de dertiende eeuw en
eentje in het begin der veertiende eeuw. In 1267 schenken Hugo van Renen en
Wendelmoed, zijn echtgenote, die hem toestemming heeft gegeven om in de
Duitsche orde te treden, onder zekere voorwaarden goederen aan het Duitsche
Huis bij Utrecht.
In 1270 geeft Gijsbert, heer van Amstel, aan het Duitsche Huis de hofstede
Schoneveld met al haar toebehoren, gelegen onder de kerspel van Renen. In 1277
bevestigt Egbert, graaf van Bentheim, het Duitse Huis bij Utrecht in het bezit van
goederen, welke voordien door wijlen zijn vader Otto, graaf van Bentheim, bij
diens inkleding in de Duitsche orde te Utrecht, tot hulp van het heilige land waren
geschonken. En tenslotte geeft Gerard Knoop in 1312 den commenduer ende den
meinen brodren vanden Duitschen huse bi Utrecht enen vryen eghendoem van alle
dien erve, dat hi hadde ligghende op Oerder bergh in dien kirspel te Renen.
40 De gruit was een mengsel van kruiden dat gebruikt werd bij de bierbereiding.
Het gruitrecht was het monopolie van de verkoop van de gruit. Hoewel er gistende
werking aan toe werd geschreven, was het vooral van belang voor de smaak van
het bier. Omdat bier in de middeleeuwen de volksdrank bij uitstek was, was de
handel van gruit van groot belang. In de veertiende/vijftiende eeuw werd het gruit
verdrongen door de invoering van de hop bij de bereiding van het bier.
41 De gruit behoorde tot de regalia en daar moet een landsheerlijke schenkingsoor-
konde aan ten grondslag hebben gelegen. Zie Van de Kieft, 'Gruit en ban'.
42 'heeft hij tot zuivere weldaad jegens God genereus opgedragen en heeft hij de
kerk en namelijk (sive kan zowel of, alswel een explicatief en namelijk betekenen
en in deze context waarschijnlijk het laatste) het patronaatsrecht van de kerk van
Rhenen met alle aanhorigheden en eveneens de gruit aldaar en de tiende in de
Nude, die hij gewend was aldaar in ontvangst te nemen, toegewezen; en boven-
dien de kerk met de tiende in Bemmel met zijn aanhorigheden; evenzo de domei-
nen, die genoemd worden Meynardink, gelegen bij Agelo (onder Ootmarsum), en
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een andere die Geesteren (onder Ootmarsum) heet, en een derde, die Hubbeldink
heet, gelegen bij Volthe (ten noorden van Oldenzaal), met de mensen (horigen) en
overige aanhorigheden van dezelfde domeinen'.
43 OSU-1942, d.d. 23 juni 1277.
44 De gekozen, maar niet gewijde bisschop van Utrecht.
45 'ook zal hij hetzelfde kasteel houden en voor eigen rekening in standhouden; en
de opbrengst van hetzelfde kasteel de Horst, de tol en de rechtspraak in Rhenen
met alle toebehoren'. (Tenere is ook een werkwoord dat gebruikt wordt in
beleningsoorkonden. Dit pandrecht is daarom waarschijnlijk in een leenrechterlijke
vorm gegoten; pandrecht ligt dicht tegen een leenrelatie aan.)
46 Eigenlijk geeft het woordje in in de tekst ac iurisdictionis in Renen het
antwoord, zoals Van Iterson terecht op p. 162 in De stad Rhenen schrijft. Als het
de gehele rechtsmacht zou betreffen had men geschreven ac iurisdictionis de
Renen.
47 'Dat ... heer Floris, graaf van Holland, door onze opdracht vrijwillig betaald
heeft aan de edele heer Jan, ridder, heer van Kuijc, onze getrouwe, tweeduizend
marken, twaalf schellingen sterling per mark, waar ook maar gerekend, in welke
wij door de genoemde ridder worden gehouden, en ons slot in Horst hebben vrij-
gekocht, dat dezelfde ridder reeds voor de genoemde som geld voor zich hield,
door de rechtsgrond van onderpand verbonden, zoals door onze oorkonden, prela-
ten en onze getrouwen van bovenaf tot stand is gebracht en aan hem volledig over-
handigd wordt opgenomen. En hebben wij het genoemde slot met de tol bij
Rhenen en met de vergoedingen en de opbrengsten voor de bijbehoren bij het
genoemde slot, aan heer Floris, de voornoemde graaf, met de rechtsgrond van
onderpand verbonden, om met alle rechten en voorwaarden in bezit te hebben,
zoals de voornoemde ridder, de heer van Kuijc, hetzelfde slot met tol bij Rhenen
en de opbrengsten en de vergoedingen voor dezelfde bijbehoren hield en bezat,
zoals reeds in genoemde oorkonden duidelijk is bevat'.
48 Zie ondermeer OSU, de nummers 2010, 2214, 2215, 2224, 2227, 2416, 2418,
2616 en 2767.
49 Berkelbach-20.
50 Berkelbach-698; Van Mieris, deel 2, p. 382, 384.
51 Berkelbach-816.
52 'het kasteel in Duurstede, de rechtsmacht en de voormalige tiende bij Rhenen
met alle bijbehoren'.
"OSU-499, d.d. (9.4.1178).
54 'Mijn zuster is dit ten huwelijk gegeven en voor haar deel heeft zij Bemmel bij
Nijmegen en Wormersbach bij Andernaken ontvangen'.
55 Coldeweij en Van Dael, 'Van Renen. Oorsprong en uitsterven van een
middeleeuws adellijk geslacht te Rhenen'.
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56 Er zou anders wel erg vaak sprake moeten zijn van "toeval", aangezien er meer
voorbeelden zijn, waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van vererving van van
oorsprong "Renense" goederen Naast Bemmel en Wormbach, bijvoorbeeld ook
Perk dat in de tweede helft van de dertiende eeuw in bezit was van Godfried van
Wesemaal, een achter-achterkleinzoon van Dirk van Renen, en Herpen, dat in het
begin der veertiende eeuw in bezit was van Rutger/Rogier van Leefdael, een
achter-achter-achterkleinzoon van Dirk van Renen. Maar ook het feit dat begin
veertiende eeuw Jan van Amstel, eveneens een nazaat van Dirk van Renen, recht
meent te hebben op de Rhenense gruit spreekt boekdelen.
57 Goederen die van niemand in leen gehouden werden. Dit in tegenstelling tot
leengoederen, die door een leenman gehouden werden van een leenheer, uit welke
verhouding oorspronkelijk wederzijdse persoonlijke verplichtingen sproten.
58 Verwezen wordt ook naar het bijgevoegde genealogische overzicht.
59 Coldeweij, 'De heren van Kuyc 1096-1400', p. 32.
60 Oud Rhenen 1994, p. 42.
61 Cordfunke, 'Gravinnen van Holland, Huwelijk en huweijkspolitiek van de
graven uit het Hollandse Huis', p. 65; Verdonck, 'Alverade van Kuyc (l 108-1131)
en haar verwantschap', p. 17.
62 Voorts wordt in Oud Rhenen 1994 gesteld dat na de dood van Gerlach van
Renen/Perk, het burggraaf-ambt vervallen zal zijn aan de bisschop van Utrecht, op
dat moment Boudewijn II van Holland, die het op zijn beurt zou hebben opgedra-
gen aan zijn broer Otto I, graaf van Bentheim, echtgenote van Alverade. Een
direkte verwantschap met de vorige burggraaf zal daarbij echter ook een grote rol
hebben gespeeld. (Zie: Oud Rhenen, 1994, p. 46, en voetnoot 36 en zie tevens:
Verdonck, 'Alverade van Kuyc (1108-1131) en haar verwantschap', p. 17 en voet-
noot 104.)
63 OSU-1314, d.d. september 1253.
MOSU-1685.
65OSU-1940, d.d. 5 juni 1277.
66 Het feit dat Van Renen-Aarschot betrokken kan zijn geweest bij de stichting van
de kerk van Rhenen, maakt het interessant om ook het patrocynium van deze kerk
onder de loep te nemen. Mevrouw M. Carasso-Kok heeft daarover een interessant
artikel geschreven: 'Cunera van Rhenen, tussen legende en werkelijkheid'. Ze zet
daar vraagtekens bij het door Van Iterson veronderstelde St. Petrus-patrocynium
van de Cunerakerk. Er zijn daar geen bewijzen voor. De Rhenense sleutel en het
St. Petrus-patrocynium van de abdij Deutz hebben Van Iterson doen concluderen
dat de veelvuldig voorkomende patroonheilige St. Petrus dus ook de oorspronke-
lijke patroon moet zijn geweest van de Cunerakerk.
De eerste keer dat er melding gemaakt wordt van Cunera is in een elfde eeuws
Engels handschrift. De tweede vermelding is in een twaalfde eeuws handschrift,
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waaruit blijkt dat er in de elfde eeuw sprake was van een kerk of kapel, gewijd aan
Cunera (Van Iterson maakt hier ook melding van, doch schuift dit terzijde). (Deze
kerk of kapel betrof overigens niet de kapel op het slot Horst, aangezien die pas in
de twaalfde eeuw werd gebouwd en bovendien aan St. Pancras gewijd was.) Het
lijkt er op dat Cunera zeker vanaf de elfde eeuw in Rhenen vereerd werd. Ook via
deze weg lijkt een Rhenense band met de abdij Deutz volgens Carasso-Kok niet
waarschijnlijk.
67 Slicher van Bath, 'De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850', p.
46 e.v. en tevens De Bruijn, 'Husinghe ende hofstede', p. 41, 42.
68 Zeker is dat de bisschop van Keulen bezittingen in Rhenen heeft gehad.
Mogelijk heeft hij meer Rhenens bezit gehad dan alleen maar de Deutz-Rhenense
bezittingen. In het laatste geval is de kans zeer groot dat we in Rhenen met
oorspronkelijk koningsgoed te maken hebben.
60 OSU-1388, anno 1256.
70 '.. hebben wij verkocht aan de edele heer, heer Otto, graaf van Gelre, onze
goederen en allodia in Eltingen, in Velp, in Rijnwijk en in Wijk met al hun toebe-
horen namelijk leenmannen, dienstmannen (ministerialen), tijnsplichtigen en
onvrijen, ook met weiden en weilanden, bossen en visserijen en zaaïngen, en
andere rechten met welke dezelfde goederen betreffen, zoals zij van ons klooster
met onbaatzuchtigheid hielden of met recht verschuldigd waren te houden, voor
meestal vierhonderd Keulse marken wettelijke denarius van de goederen'. (De
bona nostra zullen de oude goederen hebben betroffen, waarvoor de aartsbisschop
zijn toestemming diende te geven. De allodia betreffen ontginningen, waardoor
men ze in eigendom verkreeg en waarvoor Keulen geen toestemming behoefde te
verlenen.)
71 De stad Rhenen, p. 174. Deze redenering lijkt te eenvoudig. Zoals vermeld moet
de aankoop in 1256 door Gelre een met voorbedachte rade en een territoriaal
beleidsmatig uitgevoerde zet zijn geweest, die de nodige voorbereiding zal hebben
gevergd. Gelre kan erop geanticipeerd hebben dat hij met deze stap de betrekkin-
gen met het Sticht op het spel zou zetten, maar blijkbaar had hij ook daarmee
rekening gehouden, gezien de uitkomsten van de geschillen met de Utrechtse
bisschop.
72 De stad Rhenen, p. 175.
73 OSU-1550.
74 'Ook zal de bisschop ten aanzien van de goederen bij Wijk gelegen, die de graaf
van de abdij Deutz heeft gekocht, de graaf zelf geen belemmering doen'.
75 OSU-1561, en OGZ- 843. Zie ook De stad Rhenen, p. 173, die er ten onrechte
de datum 13.3.1261 bij vermeldt, hoewel het OSU daar, met onderbouwing,
26.2.1262 van maakt. De passages met betrekking tot de Deutz-goederen lezende,
is er ook geen ruimte voor een andere volgorde.
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76 'Ook zal de heer bisschop de graaf van Gelre geen belemmering maken op de
rechten van zijn goederen, die hij heeft gekocht van de abt van Deutz, waar ze ook
gelegen zijn.'
77 Een momentopname in het dynamisch proces van de Rhenense stadswording.
78 De stad Rhenen, p. 86.
79 De stad Rhenen, p. 105.
80 Uit het feit dat Bentheim tot voor 1277 ecclesiam sive ius patronatus ecclesie de
Renen cum eius attinentiis bezat, volgt dat Bentheim niet alleen het
patronaatsrecht, het blote eigendom van de kerk, maar ook het vruchtgebruik van
de kerk, het pastoorsambt met inkomsten, dat in de dertiende eeuw simpelweg
beschreven wordt als ecclesia (de kerk), in bezit had. Zie: Post, Eigenkerken en
bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XlIIde eeuw, p. 142/3 e.v.
81 De stad Rhenen, p. 88.
82 De stad Rhenen, p. 94.
83 Er kunnen tijnsen zijn afkomstig van meer domaniale structuren, waarbij bij
toeval allen als betaaldag St. Maarten kunnen hebben gehad. Om uitspraken te
doen over de oorspronkelijke domaniale structuur in en om Rhenen is het noodza-
kelijk om verdergaand onderzoek te doen naar de herkomst van de diverse tijnsen
in Rhenen.
84 Carasso-Kok, Cunera van Rhenen. Zie voor een voorbeeld van andere
Martinitijnsen, die geen relatie hebben met de abdij Deutz: Heringa, Tynsen op de
Veluwe.
85 De stad Rhenen, p. 77.
86 Of Deutz was grootgrondbezitter in Rhenen en heeft de kerk gesticht met later,
in de twaalfde eeuw, de situatie waarbij (de familie) Van Renen zich als voogd
ontpopte van de abdij Deutz (zonder voogd kon de abdij geen rechtsbetrekkingen
aangaan), die zich als voogd steeds zelfstandiger ging gedragen; een St.
Petruspatrocinium (of St. Petrus Banden) zou dan mogelijk zijn. Het is overigens
wel opmerkelijk dat overal waar de bisschop van Keulen bezit heeft gehad er vaak
sprake blijkt te zijn geweest van een St. Petrus-patrocinium. (Zie ook: Theuws en
Bijsterveld, 'Der Maas-Demer-Schelde-Raum in Ottonischer und Salischer
Kaiserzeit', p. 124 e.v.)
De tweede mogelijkheid is dat er een andere grootgrondbezitter in Rhenen is
geweest die de kerk heeft gesticht, waarbij Van Rhenen in de twaalfde eeuw welis-
waar dan ook weer dezelfde hiervoor omschreven rol gespeeld zal hebben.
87 Zie De stad Rhenen, p. 168 e.v.
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Ontwikkeling van het goederenbezit te Rhenen

Renen-Aarschot

Bentheim (vanaf ca. 1140/45)

T

1277: overdracht
v/h patronaatsrecht
v/d kerk en de gruit
te Rhenen aan het
Duitse Huis

voor 1328: het '/:
gerecht van Rhenen
in leen gegeven aan
Abcoude

met enige andere
schenkingen vormt dit
de basis voor de
Commanderij van de
Duitse Orde te Rhenen

bisschop van
Utrecht

1277:verpanding
van Horst, tol en
V: gerecht van
van Rhenen aan
Jan van Kuijc

1279: graaf
Floris V neemt
het parid over

De abdij Deut/
(vanaf 1003)

1256: verkoop van
delen van de curtis
Rijnwijk aan Gelre,
met daarin goederen
te Rhenen

1328: verkoop van V: gerecht
van Rhenen aan de bisschop
van Utrecht; Abcoude houdt
e.e.a. nog steeds in leen

1326: verpanding van
Horst, tol en '/: gerecht
van Rhenen aan
Abcoude

i

tinsgoed van de fa-
milies: van Hcmcrt,
van Rhenen, van
Amcrongen, Freijse,
van Pallandt

Vanaf 1328 bezit de bisschop van Utrecht het gehele, ongedeelde, gerecht van Rhenen,
welke voor de helft in leen wordt gehouden door Abcoude en voor de andere helft door
diezelfde Abcoude in pand wordt gehouden van de bisschop. Dit is ook het begin van een
slepend conflict tussen de bisschop en Abcoude over de juiste invulling van het recht te
Rhenen, een conflict dat tot in de vijftiende eeuw voortduurt.
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Vererving van goederen onder de nazaten van
Van Renen-Aarschot

Dirk van Renen
burggraaf van Utrecht
bezat Herpen
f voor 1178
tr. N N (van Bierbeek?)

Geriach v.Renen/Perk
na Dirk burggraaf van
Utrecht

Heylwich van Renen
f na 1164, verkrijgt
Bemmel en Wormbach,
tr. ca. 1140/5 Godfried
v.Arnsberg-Kuyc, wednr.
v. Jutta, gravin v.Arnsberg

Godfried v.Renen
bisschop van Utrecht
f in of voor Tl 78

(ex Kuyc x Arnsberg) (ex Kuyc x Renen)
Hendrik Alverade van Arnsberg
graaf van Arnsberg tr. voor 1172 Otto I,
(de graven van Arnsberg-Kuyc blijken de "Renense" graaf van Bentheirn,
goederen Bemmel en Wormbach in bezit en waarsch.dus f 1207
geërfd te hebben)

Sophia van Renen, erfdochter
van Herpen, tr. ca. 1160
Hendrik van Kuyc, * ca. 1130, | 1204 Zie 'Van Bentheim ex Van Renen' (pag. 38)

Albert van Kuvc,
* ca. 1160, 1 1233
o. m. heer van
Herpen, tr. ca. 1195
Margaretha van
Mcrhevm/Merum
dr. van Rutger

Hendrik van Kuijc
*ca.ll95,t!254
tr.1)ca. 1220
NN van Perweis

Jan van Kuijc
*ca.l230,t!308
tr. ca.1260
Jutta van Nassau
(mogelijk de
ouders van:)

1
NN van Kuijc"
tr. Gi sbert v.
Amstel (1252-1299)
schenkt Schoneveld
aan het Duitse Huis

Rutger van Kuyc
heer van Herpen
*ca. 1200, (1226-1264),
t na 1267, tr. ca. 1230
(Maria) van Diest, dr. van

Arnold x Alevdis van
H enge ba ch

A(leyd) van Herpen
tr. Lodewijk van
Leefdael, (1253-1283)

Rutger/ Rogier van Leefdael,
bezat o. m. Herpen,
tr. Agnes van Kleef

Ludgard van Perk
(1198-1219), f ca. 1222

tr. ca. 1180 Godfried
van Breda, (1187-1192),
1 1216/17

Beatrix van Breda, tr.
Arnold II van Wesemaal
(1219-1260)

Godfried van Wesemaal,
o. m. heer van Perk

f1333

Jan van Amstel (1291-1335),
dacht recht te hebben op de gruit te Rhenen

J Vriendelijke mededeling van Hans Vogels u i t Helmond, die argumenten heeft aangedragen voor het mogelijke
bestaan van deze filiatie.
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Van Bentheim ex Van Renena

Dirk van Renen
Burggraaf van Utrecht
f voor 11 78

Gerlach v. Renen/Perk
na Dirk burggraaf van
Utrecht

Heylwich van Renen
f na 1164, verkrijgt
Bemmel en Wormbach,
tr. ca. 1140/5 Godfried
v. Arnsberg-Kuyc, wednr.
v. Jutta, gravin v. Arnsberg

Godfried v. Renen
bisschop van Utrecht
f in of voor 1178

(ex Kuyc x Arnsberg) (ex Kuyc x Renen)

Hendrik Frederik
graaf van Arnsberg
(de graven van Arnsberg-Kuyc blijken de "Renense" goederen
Bemmcl en Wormbach in bezit en waarsch.dus geërfd te hebben)

Alverade van Arnsberg
Tr. voor 1172 Otto l, graaf
van Bentheim, f 1207

Egbert I, graaf van Bentheim
f1211

Boudewijn, verm.1203-1247,
graaf van Bentheim, tr.
Jutta (vanSteinfurt?)

Otto II, vermeld 1246-1277,
graaf van Bentheim, f 1277,
draagt in 1253 bezit over aan de graaf van Gelre,
in 1267 erfdeling met zi jn broer Egbert,
doet in 1272 afstand als graaf en treedt in het Huis
van de Duitse Orde te Utrecht,
tr. Heilwich, gravin van Tecklenburg

Egbert van Bentheim
vermeld 1267-1284
t 'J 284

Egbert II, verm. 1272-1300/05,
f 1300/05, graaf v.Bentheim,
bevestigt in 1277 z i j n vader's gift
aan de DO van o.m. de kerk en de
gruit te Rhenen,
tr. 1277 Hadewig v. Oldenburg

Otto II, verm.1272-1285, f1285
graaf van Tecklenburg, tr.
Richardis van der Mark, ver m. 1258-1286,
f 1286.

r
Johan, vermeld 1300/05-1333, f 1333,
graaf van Bentheim, verkoopt in 1328 het halve
gerecht van Rhenen aan Jan van Diest, bisschop van Utrecht,
tr. Mechteld van de Lippe

Simon, 1333-1346, f 1346
graaf van Bentheim

Otto ÏÏTrtot 1346 domproost
te Paderborn, graaf van Bentheim
1346-1364/5, daarna weer domproost

-1 Zie Waale, 'De graven van Bentheim uit het Hollandse huis' en Coldeweij en Van Dael, 'Van Renen. Oorsprong en
uitsterven van een middeleeuws adelli jk geslacht te Rhenen'.
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