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Inleiding 

Volgens de „Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" (1772) *) 
bestaat de hoge en vrije heerlijkheid van Renswoude of Rynswoude, welke 
ten westen aan Woudenberg, ten zuiden aan Amerongen en Veenendaal, en 
voor 't overige aan het Gelderse grondgebied grenst, uit een streek lands van 
771 morgen en 50 roeden. De vroegste historie van dit gebied wordt als volgt 
omschreven: „Oudtyds, werdt deeze streek Rynreaard en Noorderaard ge
noemd. Zy was toen eene gemeene weide der burgers van Rhenen, die de
zelve aan Bisschop Jan van Arkel en zynen Broeder Robbert, verkogten". 
Taets van Amerongen 2) sluit zich bij deze verklaring, opgemaakt uit een 
belening van 1363, aan. Het is daarna Van Iterson 3) geweest, die een charter 
uit 1321 heeft gevonden, waarin een aantal met name genoemde boerderijen 
worden vermeld, die thans in de gemeente Renswoude liggen. 
Was dan toch niet het gehele gebied van het tegenwoordige Renswoude 
„gemeene weide der burgers van Rhenen"? Hoe moeten we ons nu het ont
staan van Renswoude voorstellen? Maakten, zoals Laansma 4) vermoedt, de 
boerderijen van 1321 deel uit van het in 1363 genoemde Rynreaard en 
Noorderaard, in die zin, dat ze ook behoorden tot het grondgebied van de 
stad Rhenen, of hebben we te maken met meerdere eigendommen, waaruit 
het gerecht Renswoude ontstaan is? Een min of meer aktuele vraag, omdat 
Renswoude in 1971, op grond van de charter van 1321, haar 650-jarig be
staan vierde. 
In deze inleiding zullen we bekijken of er reeds in de Frankisch-Germaanse 
periode, die aan de landsheerlijke periode voorafgaat, sporen van het latere 
Renswoude te vinden zijn. Uitgaande van de periodisering, die ook De Monté 

* Dit artikel is een samenvatting van een in het kader van de studie Nederlands Recht, 
onder begeleiding van mr. F. Doeleman, tot 1975 wet. hfd.medewerker verbonden aan 
het Instituut voor Rechtsgeschiedenis (R.U. Utrecht), gemaakte einddoktoraalskriptie 
voor het keuzevak Oud Vaderlands Recht. 
1) Tegenwoordige staat der Vereenige Nederlanden, te Amsterdam bij de wed. Is. 
Tirion, deel XII, 1772, p. 289. 
2) M. J. L. Taets van Amerongen, Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en 
Emmickhuysen, 's-Gravenhage 1914, p. 1. 
3) W. van Iterson, De stad Rhenen, Assen 1960, p. 196-201. 
4) S. Laansma, Boerderijen en boerengeslachten te Renswoude, Renswoude 1972, p. 
5-10. 

182 



ver Loren en Spruit5) toepassen, begint de Frankisch-Germaanse periode in 
het algemeen in 481, toen Clovis, de grondlegger van het Frankische rijk, de 
troon besteeg. Men laat deze periode eindigen omstreeks 1000, wanneer de 
versplintering van het rijk in talloze territoren een feit is geworden. 
De Monté ver Loren 6) noemt als één van de gouwen, waaruit het Neder-
sticht ontstaan is, de pagus Flethite, die ter weerszijden van de Eem lag en 
zich uitstrekte tot de wilde venen en heidevelden, die het Eemdal in het 
oosten en het westen afsloten. Blijkens een oorkonde van 8 juni 777 7) lag 
in deze gouw Leusden met vier foreesten, waarvan er twee met zekerheid 
zijn te lokaliseren, nl. „Hengistscoto", d.i. Henschoten bij Woudenberg en 
„Fornhese", d.i. Vernheeze bij Amersfoort. 

Volgens een oorkonde van 7/10 november 855 8), waarbij Folckerus aan het 
klooster te Werden a/d Ruhr verschillende goederen, waaronder enige in de 
gouw Flehite, schenkt, waren eveneens „in pago, que dicitur Flethetti" ge
legen, de „villa Hlara", d.i. Laar bij Rhenen, de „villa Hreni" zelf, de 
„villa, que dicitur Rimbrahti", d.i. Remmerden, de „villa Tiuli", d.i. de 
buurschap Tule of Tuil in het oostelijk deel van de parochie Doorn, ver
volgens „Hnodi", d.i. de Nude tussen Rhenen en Wageningen en tenslotte 
de „silva Hrenhem". Wat dit laatste gebied betreft, staat er letterlijk: „In 
silva Hrenhem pastus porcorum XXX triginta". Zowel S. Muller Fz. in zijn 
oorkondenboek als De Monté ver Loren vermoeden, dat het hier het latere 
Renswoude betreft. Van Iterson 9) interpreteert de zinsnede wat voorzichti
ger met „het recht om 30 zwijnen hun voedsel te laten zoeken in het Rhenen-
se bos". Hij meent, dat het latere Renswoude een te beperkt gebied is en het 
Rhenense bos veel uitgestrekter is geweest. Dit zou o.a. nog blijken in het 
gebied van de Achterbergse hooilanden, waar vaak even onder de opper
vlakte grotendeels vergane eikestammen gevonden worden. Het zou hier een 
restant betreffen van het in 855 genoemde bos. 

Voor het laatst in deze periode en al op de grens van de volgende periode, 
het landsheerlijke tijdperk, komen we het gebied van Renswoude tegen in een 
oorkonde van 1000-1100 10). Het betreft hier volgens het Oorkondenboek 
een lijst van inkomsten der abdij te Werden uit landerijen te Renswoude. 
Hoe Muller hier aan Renswoude komt, is niet duidelijk. De post in deze 
oorkonde vermeldt namelijk: „In Renhem Liuzo VI mo. ordei et Liudo VI 
mo. ordei et X den. Gerold XII mo, ordei. Adalbold Xllmo. ordei. Immuko 
XII mo. ordei" (raodei ordei = schepels gerst; denarius, denarii = munt
eenheid). Van Iterson gaat hier zonder commentaar uit van goederen te 

5) J. Ph. de Monté ver Loren / J. E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der 
rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 
Deventer 1972, p. 8/9. 
6) J. Ph. de Monté ver Loren, De rechterlijke organisatie ten plattelande in het ge
bied langs den Krommen Rijn gedurende de Middeleeuwen, Utrecht 1948, p. 7-13. 
7) S. Muller Fz., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (deel I), Utrecht 
1925, no. 48 (verder aan te halen als: O.B.U.). 
8) O.B.U. no. 69. 
9) W. van Iterson, De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de 
provincie Utrecht, I, 1, diss. Leiden 1932, p. 7-11 (verder aan te halen als: W. van 
Iterson, diss.) en W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 34-36. 
10) O.B.U. no. 150. 
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Rhenen. Hij meent, dat het hier een opgave betreft van de namen der grond
gebruikers en hetgeen zij aan naturalia en in geld moeten opbrengen van de 
goederen, die in 855 door Folckerus aan de abdij te Werden zijn geschonken. 
De enige mogelijkheid waarom Muller het landerijen te Renswoude noemt, 
kan m.i. de laatstgenoemde persoonsnaam „Immuko" zijn, waar de naam 
van het in Renswoude gelegen goed „Immichuysen" van afgeleid kan zijn. 
Deze verklaring geeft Muller echter niet expliciet. 
Konkluderend kunnen we stellen, dat het gebied van het latere Renswoude 
in het Frankisch-Germaanse tijdperk nog niet als een zelfstandige eenheid 
bestond, maar deel uitmaakte van een groter geheel, het „silva Hrenhem" 
uit de oorkonde van 855. Behalve de naam Renswoude wijst hier volgens 
Van Iterson ook het verschijnsel op, dat er onder Renswoude later vrij veel 
boerderijen voorkomen, waarvan de namen eindigen op -laar en -horst. 
„Laar" zou in dit verband betekenen „open plaats in een bos", „horst": 
hoger gelegen grond met hout begroeid of er door omgeven. 
We kunnen dus, zonder veel te missen over het ontstaan van Renswoude, de 
Frankisch-Germaanse periode achter ons laten en de landsheerlijke periode 
binnengaan, die aanvangt omstreeks 1000 en eindigt in 1581 met de „acte 
van verlaetinge", waarbij Philips II door de generale statenvergadering te 
's-Gravenhage vervallen wordt verklaard van zijn landsheerlijkheid over de 
verschillende gewesten. 

Onder het kerspel van Rhenen. 

Van Iterson n ) komt in zijn verhandeling over de stad Rhenen tot de konklu-
sie, dat Rhenen - waarschijnlijk omstreeks 1230-58 tot stad verheven - ont
staan is uit een eigen vrije bosmark. Behalve het bouwland om de stad 
wijzen daar ook de aan de stad grenzende en verder daarvan verwijderde 
Almende-resten op. Hij meent, dat de partikuliere grondeigenaren te Rhenen 
geen bijzonder stempel hebben gedrukt op de rechtsfiguur van de mark. 
De bewijzen hiervoor draagt hij aan uit 1315, toen één der belangrijkste ge
deelten van de Almende, de meent onder Achterberg, onder de malen of 
markgenoten werd verdeeld. De rechtsopvolger van de abdij Deutz, de graaf 
van Gelre, kreeg als eigenaar van het tinsgoed Grootveld (later heet het 
Prattenburg) alleen vanwege de grote omvang van het goed het dubbele van 
de normale portie à 1 hoeve of 16 morgen toebedeeld. Een andere grond
eigenaar, de bisschop van Utrecht, kreeg vanwege zijn eigendom van het 
predium de Horst eveneens meer dan de gemiddelde markgenoot toege
wezen. 

Aan de door Van Iterson genoemde partikuliere grondeigenaren te Rhenen 
is nog toe te voegen de graaf van Bentheim, als eigenaar van zoals in een 
akte van 18 maart 1321 12) staat: „dat goet te Velde mit alle dien goeden, 
die daer toe behoren . . . ende gheleghen sijn bi biscops borch van Utrecht die 

11) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 34 e.V. 
12) K. Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom, no. 4229 
(verder aan te halen als: Domarchief). 
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gheheten is de horst in rienre kerspel". Van Iterson vermoedt, dat het goed 
te Velde met toebehoren het karakter heeft gehad van een curtis, omdat in 
een akte van 21 maart 1316 13) wordt gesproken van „den hof ten Velde, 
die gheleghen is bi des bisscops Horste ende dien Oestercampe, die daer bi 
leghet, gherichte, tyns ende tynde, manne, alsoe als ghelegen is met allen, 
dat daertoe behoert". Hier wordt dus gesproken'van het daaraan verbonden 
gerecht, tins, tienden en mannen (achterleenmannen en tinsmannen). In zijn 
dissertatie konkludeert hij voor de mark Amerongen, dat daar in de tweede 
helft van de 14e eeuw niets meer blijkt van horigheidsverhoudingen en de 
gebruikers daar niet meer verplicht zijn tot het betalen van keurmeden en 
het verrichten van hand- en spandiensten voor de hofheer u ) . De horigen 
waren vrije tynsgenoten geworden, die slechts de tyns, een jaarlijkse tege
moetkoming voor het gebruik van de grond aan hun tynsheer moesten be
talen. Het hofgerecht had plaats gemaakt voor een tynsgerecht. 
Een dergelijke omschakeling zal met betrekking tot de hof ten Velde vroeger 
hebben plaatsgevonden, want hier wordt reeds in 1316 van (tyns)mannen 
gesproken. 

Tot dit goed ten Velde behoorden blijkens bovengenoemde akte van 1321 
ook goederen, die later blijken te liggen in het gebied, dat dan Rynswoude 
wordt genoemd. De akte laat Elyas van Woudenberch, knape, aan het woord 
ten behoeve van Johan van Brandenborch, die de goederen heeft gekocht 
(1316) van heer Everard van Stoutenberch, van welke goederen Machteld, 
vrouwe van Woudenberch, vanwege haar eerste man, heer Henric van 
Stoutenberch, de lijftocht geniet. Johan van Brandenborch was dus in plaats 
van Everard van Stoutenberch, leenman van de graaf van Bentheim gewor
den. De rest van het grondgebied, dat onder het kerspel van Rhenen viel, 
bestond, zo er niet meer partikuliere grondeigenaren geweest zijn, uit Al-
mende-resten. Een gedeelte hiervan vormde het in een akte van 16 juni 
1363 15) genoemde „Ryneraert ende Noorderaert", toen reeds „gêmeenlycke 
Rynswoude" geheten, dat omstreeks 1345 door de stad Rhenen aan de 
bisschop van Utrecht was verkocht. 

Het betreft hier naar mijn mening twee afzonderlijke stukken grond, die op 
den duur samen het gerecht Renswoude en Emmikhuizen zijn gaan uit
maken. Ik zal trachten deze bewering met bewijzen te staven. Hiertoe zal ik 
eerst ingaan op de in de akte van 1321 genoemde goederen, tenminste voor 
wat Renswoude aangaat en vervolgens op de koop van omstreeks 1345. 

Uit de charter van 1321 blijkt, dat het goed te Velde een uitgestrekt, maar 
mogelijk niet geheel aaneengesloten gebied is geweest. Naast de bovenge
noemde Oestercampe behoorden er o.a. goeder enbij op de Dikkenberg en 
in de Marsch en voorts de tienden van Langhelare, Berivelde, Borchstede, 
Ghelinde en de tienden met het gerecht van Waghenvelde (twee goeden), 

13) S. Muller Fz., Catalogus van het archief van de bisschoppen van Utrecht, charter 
no. 304 (verder aan te halen als: Bisschoppelijk Archief). 
14) W. van Iterson, diss., p. 207 en 225. 
15) F. van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, Zeeland en Heeren van 
Friesland (-1436), Leiden 1753-1756, deel III, p. 150. 
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Eig.: Museum Flehite, Amersfoort Foto: R.K.D., Den Haag 
De BORG WAL te Renswoude door J. Stellingwerf naar een oudere 
tekening 

Daefslare, Ubbelscoten (drie goeden), Apelderler, het goed, waar Peter 
Neghenstic placht te wonen, Overeme (twee goeden), Nyerborch, Ravenhorst, 
Dashorst (twee goeden), Vlieder, Winninclaer, Enghelaer, Grote Wolfswin
kel, een goed bij Winninclaer, het goed, waar Johan de Vloyer woont, bij 
Nyerborch en Ymmichusen en „al sulken tynse alse tot desen voertgenoemde 
hoert". 
Die goederen, waarvan zowel de tiend als het gerecht genoemd worden, 
blijken later bij het gerecht Rynswoude te horen. Goederen als Langelaar, 
Burgstede en De Glind blijken dan in het kerspel Barneveld te liggen 16) en 
zullen ook tot dat schoutambt zijn gaan behoren. 
Volgens Van Iterson 17) betreft het hier esn gebied, dat nog niet zo lang te 
voren woest had gelegen en in percelen ter ontginning was uitgegeven aan 
partikulieren ut singuü (d.w.z. niet voor kollektief gebruik) met voorbehoud 
van tins, tiend en gerecht. Hieruit zou te verklaren zijn, dat bij verscheidene 
erven de jurisdiktie afzonderlijk wordt vermeld. 
Wat het g o e d Emmikhuizen aangaat, dit wordt reeds genoemd op 17 
september 1309 18), als er een geschil over bestaat tussen heer Jan van 
Woudenberg en heer Sweder van Abcoude. De bisschop van Utrecht houdt 

16) A. Johanna Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheer-
lijke tijdvak, I: De Nederstichtse leenacten (1394-1581), Den Haag 1956, no. 41, p. 32/33 
(verder aan te halen als: A. Joh. Maris, De Nederstichtse leenacten). 
17) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 196-201. 
18) Bisschoppelijk Archief, Regesten no. 212, 264. 
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zijn uitspraak in het conflikt aan. Van Roijen 19) maakt uit een akte van 
1 oktober 1352 op, dat Jan van Woudenberg in het konflikt gelijk heeft 
gekregen. In genoemd jaar draagt namelijk jonker Jan van Culemborch, 
opvolger in rechte van jonker Jan van Woudenberg, het goed Woudenberg 
over aan Gijsbrecht van Abcoude en Gaesbeeck. Aangezien het goed Em-
mikhuizen steeds als een Woudenbergs leen is beschouwd zal het ook in 
deze verkoop betrokken zijn geweest, zo meent Van Roijen. Later, bij ver
koop van het goed Emmikhuizen aan de Karthuizers te Utrecht, zal blijken, 
dat de heren van Gaesbeeck 4/5 deel van het goed bezaten en 1/5 deel in 
handen was van de rechtsopvolgers van ene Jan van Ymminchusen. 
Voortbordurend op het bovenvermelde vermoeden van Van Iterson, lijkt het 
niet onwaarschijnlijk, dat het ook de graaf van Bentheim was, die dit gebied 
ter ontginning heeft uitgegeven aan de heren van Woudenberg, die stamden 
uit het geslacht Culemborch, en aan de heren van Abcoude en Gaesbeeck, 
oorspronkelijd stammend uit de stand der ministeriales (dienstmannen), maar 
snel in macht toenemend. Een bewijs in die richting kunnen naast bovenge
noemde twist tussen Jan van Woudenberg en Sweder van Abcoude met be
trekking tot Emmikhuizen ook zijn enkele goederen te Rhenen, behorende 
tot de curtis Rijnwijk (Rrandwijk), die Sweder van Abcoude sinds omstreeks 
1260 in leen hield van de graaf van Bentheim 20). Een zelfde leenverhouding 

dus. 
Wanneer Van Iterson 21) zich de vraag stelt hoe de graven van Bentheim aan 
hun bezittingen in dit gebied zijn gekomen, doet hij een voorzichtige stap in 
de richting van een mogelijk feodum oblatum, dat aan de in 1321 genoemde 
leenverhouding ten grondslag zou liggen, d.w.z. de rechtsfiguur, dat aan de 
graaf van Bentheim deze goederen en rechten zijn opgedragen door een lid 
van het geslacht der heren Van Amersfoort, waaruit de Van Stoutenburgs 
stamden, om het van hem weer in leen terug te ontvangen. Ze „hielden" hun 
goed dan van een heer en genoten zijn bescherming. 
Hoe moeten we ons de positie van de graaf van Bentheim in het Nedersticht 
ten opzichte van de tot landsheerlijkheid uitgegroeide macht van de bisschop 
van Utrecht voorstellen? 
Hiertoe zou ik het betoog van Van Iterson over een Kleefs leen onder 
Woudenberg 22) erbij willen halen. Daar gaat het over dezelfde koop van het 
goed Woudenberg in 1352, als waar Van Roijen, bovengenoemd, het over 
heeft. Het blijkt een leen van de graaf van Kleef te zijn, dat door Johan van 
Culemborch aan zijn neef Ghijsbrecht van Abcoude en Gaesbeeck verkocht 
wordt. Het vermoeden wordt geopperd, dat Woudenberg van Petronella van 
Abcoude, Johans moeder, afkomstig is, omdat het niet onder de Culem-
borchse goederen terug te vinden is. Voor het geïsoleerde bezit van de graven 
van Kleef in dit gebied kan Van Iterson geen verklaring geven. Vergelijken 

19) R. van Roijen, Emmikhuizen-Venendaal, in: Jaarboekje „Oud-Utrecht", 1935, p. 
125-154. 
20) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 173-177. 
21) Ibidem, p. 196-201. 
22) W. van Iterson, De merkwaardige geschiedenis van een Kleefs leen onder Wouden
berg, in: Jb. „Oud-Utrecht", 1969, p. 27-39. 
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De boerderijen uit de oorkonde van 1321 geprojekteerd op het huidige grondgebied van 
de gemeente Renswoude (Top.Krt., 1974, schaal 1 : 50.000); de overgebleven gronden 
zijn het gebied uit de oorkonde van 1346 (o.a. nos. 3, 19-22). Gr. = Groot, KL = Klein. 

1. Wagensveld 9. Wolfswinkel 18. N ij bur g 
2. Daatselaar 10. Engelaar 19. De Schekkermeent 
3. De Melm (het voörm. 11. Zelder 20. De Renswouder Meent 

(N)oorderaard) 12. Ravenhorst 21. Huis Renswoude (de 
4. Lichtenhorst 13. Dashorst voorm. Borgwal) 
5. Abbelaar 14. De Vliert 22. Dicker ijst 
6. Wittenoort 15. Wingelaar 23. Spikhorst 
7. De beide Ubbelschotens 16. De Hope 24. Woudegge 
8. Overeem 17. Emmikhuizen 

De oudste boerderijen liggen aan de natuurlijke waterlopen: Lunterse en Modderbeek 
(hoevenlandschap). Door het graven van de Munnike- en de Flieftsebeek konden ook de 
overige gronden ontwaterd worden (slagenlandschap). 
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we de positie van de graaf van Kleef met die van Bentheim, dan blijkt deze 
ongeveer hetzelfde te zijn, met dit verschil, dat het Kleefse leen een vergeten 
leen is geworden en het Bentheimse leen aan de bisschop van Utrecht werd 
overgedragen. Hun gelijkwaardige positie komt ook tot uiting in het bekleden 
van ambten, die door de bisschop van Utrecht in leen werden uitgegeven. 
Zo waren de graven van Bentheim in de 13e eeuw burggraaf van Utrecht en 
was de graaf van Kleef beleend met het kamerlingschap, welk ambt hij 
echter in achterleen had gegeven aan een dienstman 23). Het lijkt niet on
mogelijk, dat de oorsprong van het grondbezit van zowel de graaf van 
Bentheim als van de graaf van Kleef in het Nedersticht, terug te voeren is op 
de genoemde relatie met de bischop van Utrecht. Hierbij zij opgemerkt, dat 
Pijnacker Hordijk, die het burggraafschap van Utrecht heeft beschreven, van 
een verband tussen het aanzienlijke grondbezit van de graven van Bentheim 
in het Nedersticht en hun positie van burggraaf, niets gebleken is 2i). 
Een andere mogelijkheid is het trekken van een parallel met de reeds ge
noemde goederen te Rhenen, behorende tot de curtis Rijnwijk. Hier was de 
graaf van Bentheim tussen 1256 en 1268 aan zijn bezittingen gekomen door 
opdracht van de graaf van Gelre, die zelf o.a. het tijnsgoed Grootveld aan 
zich hield. In 1256 was de graaf van Gelre rechtsopvolger geworden van de 
abdij Deutz, die deze goederen in 1003 ten geschenke gekregen had. Dit tot 
ongenoegen van de bisschop van Utrecht, wiens landsheerlijk gezag door deze 
partikuliere enklaves werd verkleind. Rechtstreeks wilde de graaf van Gelre 
deze goederen niet aan de bischop overdoen, maar toen de graaf van Bent
heim in 1268 toetrad tot de ridders van de Duitse Orde te Utrecht en om 
een geschenk verlegen zat, wist hij deze over te halen een deel van zijn be
zittingen te kopen 2S). Tot de goederen van de abdij Deutz behoorden een 
drietal curtes en wel te Altinge, Velp en Rijnwijk. Onder de laatste curtis, 
die was gelegen te of nabij Randwijk in de Overbetuwe, vielen naast goede
ren in de Betuwe en in de Marsch diverse gronden onder Rhenen 26). De 
Renswoudse goederen, die immers onder de hof ten Velde lagen, behoorden 
er niet onder. Toch springen de overeenkomsten in het oog: bij beide curtes 

1. was de graaf van Bentheim leenheer, 
2. komt Sweder van Abcoude als leenman voor, 
3. treffen we bezittingen aan in de Marsch, ten zuiden van Rhenen en 
daarnaast behoorde het tijnsgoed Grootveld tot de curtis Rijnwijk en het 
nabij gelegen goed Dikkenberg tot de curtis ten Velde. Heeft de hof ten 
Velde deel uitgemaakt van de curtis Rijnwijk en daarmee van de goederen 
afkomstig van de abdij te Deutz? We moeten het antwoord op deze vraag 
helaas schuldig blijven. 
Wanneer heeft de overdracht plaatsgevonden van de goederen van de graaf 

23) A. Johanna Maris, Van Voogdij tot maarschalkambt, bijdrage tot de geschiedenis 
der Utrechts-bisschoppelijke staatsinstellingen voornamelijk in het Nedersticht, Utrecht 
1954, p. 9-18 (zie p. 15, noot 1), 84. 
24) C. Pijnacker Hordijk, De Castellani van Utrecht, hoofdzakelijk in de 12e eeuw, in: 
Nijhoff, Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudh.kunde, vierde reeks, II, p. 23. 
25) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 173-177. 
26) Ibidem, p. 57 e.v. 
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van Bentheim aan de bisschop van Utrecht? Uit latere leenakten 27) blijkt 
namelijk, dat alle goederen en rechten te Renswoude bisschoppelijk leengoed 
zijn en komen we de graaf van Bentheim niet meer tegen. Van Iterson 28) 
vindt het antwoord in een oorkonde van 15 april 1328 M ) , waarbij Johannes, 
graaf van Bentheim, c.s. aan de bisschop overdroegen: „Item Theodericus, 
dictus Borre, quedam bona, quorum nomina et situationem ignoramus, jure 
homagii a nobis et comitatu de Benthem tenere in pheodo dinoscuntur . . . " 
Hij vindt het niet verwonderlijk, dat deze graaf van Bentheim de namen en 
de ligging der veraf verwijderde boerderijen in de moerassen ten noorden 
van de stad Rhenen, gesticht op zijn in leen uitgegeven grond, niet kende. 
Deze verkoop had met zich mee gebracht, dat de band van de goederen 
onder Renswoude met de hof ten Velde bij de Horst werd verbroken. Als 
centrum hiervan zou op den duur het huis Renswoude gaan fungeren, maar 
zover was het nog niet, evenmin als er reeds van een gerecht Renswoude 
sprake was. Daarvoor was het gebied nog te versnipperd. 

Hierin komt omstreeks 1345 verbetering, wanneer de bisschop van Utrecht 
de grond onder Renswoude, die bij de stad Rhenen hoorde, aankoopt. We 
weten dit uit de reeds aangehaalde akte van 16 juni 1363, waarin wordt 
vermeld, dat bisschop Jan van Arkel en zijn broeder Robrecht eertijds had
den gekocht „een goet. . . , dat gelegen is in den carspel van Rhenen, ge
heten Ryneraert ende Noorderaert mit allen sinen toebehoren, dat men nu 
tertyt gemeenlycke heet Rynswoude, tiegen eersamen luyden, borgemeisters, 
schepenen ende raat, ende den gemeenen borgeren onser Stadt van Renen, 
dat voormaels dier selver Stadt gemeynte was". Uit het feit, dat Johannes 
van Arkel in 1342 bisschop werd en dat Robrecht van Arkel in 1347 sneu
velde in de slag bij Luik, is op te maken, dat deze verkoop omstreeks 1345 
moet hebben plaats gevonden 30). 
In de dissertatie van Rutgers 31) worden we ingelicht over de tijdsomstandig
heden, waarin we deze koop moeten plaatsen. 
Toen Jan van Arkel bisschop van Utrecht werd was de toestand van het 
bisdom, en dan zij alleen over het wereldlijke bestuur gesproken, zorgwek
kend. Ten eerste had de hertog van Gelre het gehele Oversticht (Overijsel, 
Drenthe en de stad Groningen) van bisschop Jan van Diest, die als iedere 
landsheer voortdurend met geldgebrek te kampen had, in pand gekregen en 
beschouwde zich steeds meer een onafhankelijk wereldlijk heerser. Ten 
tweede was het de graaf van Holland, die zijn macht in het Nedersticht 
(ongeveer de tegenwoordige provincie Utrecht) gestadig uitbreidde. Tenslotte 
waren het zijn eigen onderdanen, waarover de bisschop nauwelijks gezag 
had. De edelen, die feodaal aan het Sticht gebonden waren, streefden naar 
zelfstandigheid tegenover de landsheer in hun eigen, erfelijk geworden, ge-

27) S. Muller Fz., De Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht (1325-1336), 
deel II, p. 707. 
28) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 196-201. 
29) Bissch. Arch. no. 2, fol. 71 en fol. 137. 
30) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 38. 
31) C. A. Rutgers, Ian van Arkel, Bisschop van Utrecht, diss., Groningen 1970, p. 23-
73 (verder aan te halen als: C. A. Rutgers, diss.). 
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bied en zochten daarvoor steun bij de graaf van Holland ende sinds 1339 
rijksvorst en hertog geworden graaf van Gelre. 
Het was bisschop Jan van Arkel, die zich tot taak stelde het bisschoppelijk 
gezag weer te vergroten. Door het sneuvelen van graaf Willem IV van 
Holland in 1345 zag hij kans de meeste van zijn schuldeisers, die aan de 
kant van de graaf hadden gestaan, weer aan hem onderdanig te maken en 
sloot met hen overeenkomsten over de schuld, die hij aan hen moest be
talen. Want vooral voor de lossing in 1346 van de aan hertog Reinoud van 
Gelre verpande landen in het Oversticht had de bisschop geld nodig. Zo 
kreeg Hendrik van Vianen voor een bedrag van 3000 pond Stoutenburg en 
het schoutsambt Eemland in pand. De verpanding van ter Horst aan Hubert 
heer van Culemborg dateerde reeds van 1336 en werd in 1343 opnieuw 
vastgesteld op bijna 5000 pond zwarte Tournoysen. 

In dit licht kan dan worden gezien de ommuring van de stad Rhenen in die 
tijd en het stichten van Renswoude, tezamen mogelijk bedoeld als tegenwicht 
tegen de verpanding van Ter Horst en Stoutenburg. Nu de landsheer laatst
genoemde burchten niet meer in handen had, was een andere vorm van 
beveiliging van de oostgrens van het Nedersticht gewenst. 
Hoewel we weten, dat het huis Renswoude in het jaar 1422 de gedaante had 
van een slot met een slotbrug - op 31 juli van dat jaar werd bij afwezigheid 
van de leenvrouwe het heergewaad, verschuldigd voor een achterleen van dit 
huis, op vormelijke wijze aangeboden op de slotbrug 32) - toch is het nooit 
een „open huis" van de bisschop van Utrecht geweest. De bisschop van 
Utrecht en ook andere landsheren maakten van hun leenverhouding met 
kasteelheren dikwijls zodanig gebruik, dat zij in tijden van oorlog hun sloten 
konden bezetten om de vijand te bestrijden. De slotheer/leenman moest het 
slot openstellen voor zijn leenheer, die het zgn. jus aperturae had. Op deze 
wijze behoefden zij niet alle belangrijke burchten in hun landsheerlijkheid 
in bezit te hebben, hetgeen financieel niet haalbaar zou zijn. „Open huizen" 
hadden alleen zin, wanneer de landsheer zeggenschap had over de kasteel
heer, d.w.z. dat de kasteelheer zijn leenman was en niet van een andere heer, 
en wanneer de kasteelheer betrouwbaar was 33). 

Wel komen we het goed Rynswoude in 1381-83 34) tegen als burchtleen van 
Ter Horst, het kasteel, dat bij oorkonde van 9 april 1178 3S) door bisschop 
Godefrid van Rhenen uit partikulier bezit aan de kerk van Utrecht was ge
schonken en daardoor bisschoppelijk goed was geworden. Hoewel „open 
huizen" ook wel als „burchtlenen" aangeduid worden, hebben we hier te 
doen met lenen, welke de dragers ervan verplichtten mede te werken aan de 
verdediging van een bepaalde burcht, zonder dat zij op dat kasteel zelf 
woonden 36). De burchtlenen van Ter Horst maakten op een enkele uitzon-

32) W. van Iterson, Open huizen en ridderhofsteden in het Nedersticht, II (slot), in: 
Jb. „Oud-Utrecht", 1955, p. 99-101. 
33) Ibidem, I, in: Jb. „O-U", 1954, p. 62-74. 
34) S. Muller Fz., Reg. en Rek., dl. II, p. 707. 
35) O.B.U. no. 499. 
36) Zie noot 33. 
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dering na, geen deel uit van het landgoed Ter Horst, dat door Van Iterson op 
slechts omstreeks 110 ha wordt geschat 37). 
Uit het bovenstaande valt op te maken, dat indien de stichting van Rens-
woude al een tegenwicht gevormd heeft tegen de verpanding van de Horst 
en Stoutenburg, het gezien het burchtleenschap van ter Horst, toch geen 
grote rol gespeeld heeft als zelfstandig huis (zo dit er al stond) ter verdedi
ging van de oostgrens van het Nedersticht. Bovendien kwam er reeds in 
1352 een einde aan de verpanding van ambten en burchten, terwijl de bis
schop door de stad Utrecht te benoemen ambtenaren zou aanwijzen, die de 
schuldeisers zouden voldoen. De stad Utrecht was bisschop Jan van Arkel te 
hulp gekomen om een eind te maken aan de overeenkomsten met de pand
houders, wier onafhankelijkheid voor het landsheerlijk gezag van de bisschop 
een gevaar vormde. Dat alleen de sloten Ter Horst en Stoutenburg nog ver
pand bleven meent Rutgers te kunnen verklaren in de broederstrijd in Gelre, 
waardoor uit dat gewest geen aanval te vrezen was en in het feit, dat de stad 
Utrecht hier minder belang bij had 38). 
Terugkerend naar de verkoop van de stad Rhenen van het goed „Rhyneraert 
ende Noorderaert" omstreeks 1345 aan bisschop Jan van Arkel en zijn 
broeder Robrecht, vernemen we uit de akte van 16 juni 1363, dat Robrecht 
van Arkel het goed zal houden „tot enen onversterfliken leen in dyenstmans 
stat". Het betrof hier dus een „goed" leen, dat indien er geen mannelijke 
afstammelingen van de gestorven leenman waren, ook op vrouwelijke kon 
vererven, zelfs indien nodig in de zijlinie of opgaande lijn, mits het maar 
nazaten waren van degeen, die het eerst met het onderhavige leen beleend 
was geweest. Dit in tegenstelling tot de zgn. „kwade" of „rechte" lenen, die 
uitsluitend vererfden op mannen en indien die er niet waren aan de leenheer 
terugvielen 39). Doordat Robrecht van Arkel vroegtijdig stierf op het slag
veld van Waleffe bij Luik in 1347, beleende de bisschop in bovengenoemde 
akte van 1363 diens bastaardzoon Robert met het goed Rynswoude. Deze 
komt inderdaad voor als Robert van Renswoude. Zou deze zonder wettige 
nakomelingen sterven, dan zou het komen aan zijn broeder Joh an van den 
Borch, ook een bastaardzoon van Robrecht van Arkel, en bij diens eventueel 
kinderloos overlijden aan 's bisschops eigen bastaardzoon Jan, de latere 
Jan van Rijnestein 40). 
De grond, waarover het hier gaat, was „voormaels dier selver stadt gemeyn-
te". Dat het hier geen gewoon stadseigendom betrof, maar voormalige mar-
kegrond, blijkt volgens Van Iterson 41) ook reeds uit het feit, dat de stads
regering van Rhenen bij deze verkoop uitdrukkelijk de medewerking betrekt 
van de kollektiviteit der burgers, de „ghemene borgheren der stadt". Na 
deze verkoop valt er in dit gebied niets meer te bespeuren van markever
houdingen of markeleven. Aan de hand van verschillende voorbeelden maakt 

37) W. van Iterson, diss., p. 141 en W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 160. 
38) C. A. Rutgers, diss., p. 75-77. 
39) J. Ph. de Monté ver Loren / J. E. Spruit, Hoofdlijnen, p. 41/42. 
40) C. A. Rutgers, diss., p. 251/252. 
41) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 38. 
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Van Iterson in zijn dissertatie 42) duidelijk, dat de voormalige markegronden 
onder Renswoude versnipperd zijn. Hij meent zich de gang van zaken aldus 
te moeten voorstellen, dat óf het verkochte meentgedeelte slechts een restant 
was van een groter Almende-gebied, dat al vóór de tijd van de verkoop 
gedeeltelijk was verdeeld, óf dat de bisschoppen de rechten der aldaar 
wonende boeren op dat gedeelte van de meent hebben afgekocht door aan 
hen bepaalde stukken ervan toe te delen. 
Le Cosquino de Bussy 43) noemt vier percelen onder Renswoude, waarin de 
naam „meent" behouden is gebleven: de Renswouder Meent (d.i. een hof
stede ten oosten van het dorp en ten zuiden van Ubbeschoten), de Schaiker-
meent, de Rhenensche meent en de Meent der Karthuizers, gelegen ten 
noordwesten van Emmikhuizen. De drie laatstgenoemde meenten heeft De 
Bussy niet meer in Renswoude aangetroffen. Latere onderzoekingen 44) heb
ben aangetoond, dat het erfje „de Groep" aan de Biesbosserweg te Rens
woude voorheen in transport- en leenbrieven „de Meent" werd genoemd en 
in het leenregister als „den goede toe Scayckermeent" voorkomt43). De be
grenzing van dit goed is ongeveer hetzeltüe als de „vier hoeven ende een 
vierendeel toeslags, genaemt die Meente, gelegen in den gerechte van Rijns-
woude, daer boven naest gelant sijn des jonckeren van Gaesbeecks nakome
lingen met een erve WoudEgge ende met een erve geheten Ravenhorst, ende 
beneden een toeslag, dat Dirck Borre van Amerongen toe te behoren plagh, 
opstreckende van de Ameronger veenen tot aen de beeck toe" 46), die De 
Bussy de Meent der Karthuizers noemt. De laatstgenoemde meent en de 
Schaiker- of Schekkermeent zullen dus verschillende namen zijn geweest voor 
hetzelfde goed of zullen tenminste een aaneengesloten gebied hebben ge
vormd. „Reynre meent" komt nog in 151147) voor en was mogelijk een 
derde benaming voor de meent ten noordwesten van Emmikhuizen. Met 
betrekking tot het begrip „toeslag" noemt Van Iterson als voorbeeld van de 
verbrokkeling van het Renswoudse meentgedeelte het feit, dat hier een ge
deelte van een toeslag (d.i. een stuk grond, dat partikulier eigendom gewor
den is tengevolge van verdeling van markegronden) „de Meent" genaamd is, 
terwijl een andere toeslag als belending genoemd wordt. 
Zoals is gebleken, is De Bussy - m.i. terecht - ervan uitgegaan, dat het hier 
niet alleen de toeslag is, die meent genaamd is, maar dat de naam „meent" 
hier het geheel omvat: de „vier hoeven ende een vierendeel toeslags". 
Hiermee komen we weer terecht op de vraagstelling van Van Iterson, hoe de 
verdeling van de markegronden hier heeft plaatsgevonden. Mijns inziens is 
het van de stad Rhenen gekochte „Ryneraert ende Noorderaert" niet lang na 

42) W. van Iterson, diss., p. 23-29. 
43) A. le Cosquino de Bussy, Marken in Utrecht, in: Geschiedkundige Atlas van 
Nederland, 's-Gravenhage, 1925, p. 71-74. 
44) S. Laansma, Boerderijen en boerengeslachten te Renswoude, p. 67/68. 
45) A. Joh. Maris, De Nederstichtse leenacten, no. 317, p. 283/284. 
46) R. Fruin Th. Az., Catalogus van de archieven der collégien, die vóór 1811 binnen 
de tegenwoordige provincie Utrecht rechterlijke functiën uitgeoefend hebben, no. 2007, 
dl. 1464-1641, fo. 13 (verder aan te halen als: Recht. Archief). 
47) S. Muller Fz., Catalogus van het archief der Staten van Utrecht, 1375-1813, no. 
52 Overkwartier fol. 32vs (verder aan te halen als: Statenarchief). 
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de koop, door de familie van bisschop Jan van Arkel, aan wie hij het in leen 
had gegeven, ter ontginning uit gegeven, waarna zich enkele afzonderlijke 
goederen hebben gevormd, waarvan de Renswouder Meent en de Schekker-
meent voorbeelden zijn. Hiertoe zou ik ook willen rekenen het goed Oer-
deraert48), in het noorden van Renswoude, dat een overblijfsel is van de 
naam Noorderaert; „Reynre meent" zou dit kunnen zijn van Ryneraert. 
Bovengenoemde goederen staan dan ook niet in de akte van 1321 bij de 
goederen van de graaf van Bentheim. 
De slechtste stukken grond van de voormalige Rhenense stadsmeent zullen 
wat later ontgonnen en ook toebedeeld zijn aan de goederen, die afkomstig 
waren van de graaf van Bentheim. Een voorbeeld hiervan is een transport 
van 18 juni 1662 49) van „het gerechte achte part van seecker erff ende goet, 
genaempt den Grooten Dashorst, gelegen in de heerlyckheyt van Renswoude 
voors., mitsgaders des comparantes portie ende eygendom, die hij, com
parant, hadde aen het derde part van het vierde part van de gemeente". 
Het goed Groot Dashorst heeft deel uitgemaakt van de goederen van de 
graaf van Bentheim, want in de akte van 1321 worden drie goederen Das
horst genoemd (zie hierboven). 
Een ander voorbeeld van een goed, dat in de akte van 1321 voorkomt en 
ook meentgrond toebedeeld kreeg was Emmikhuizen. Op 19 december 
1442 50) liet Jacob, heer van Gaesbeeck overdragen aan het Karthuizer-
convent te Utrecht „den vryen eygendom van den lande, geheten die Woud
eggen ende den Toeslach van Ymmichusen". Het feit, dat deze toeslag bij 
Woudegge werd gebruikt en niet bij Emmikhuizen vindt zijn oorzaak waar
schijnlijk hierin, dat het goed Emmikhuizen op 23 juli 1433 51) voor zover 
hij het bezat, door Jacob heer van Gaesbeeck aan de Karthuizers was ver
kocht met voldoende „woeste" grond erbij. Hij zal wat veengrond aan zich 
gehouden heben om bij Woudegge te voegen. In een huurkontrakt van 28 
oktober 1450 52), waarbij „dat goet, gelegen tot Ymmichusen, in den ge
rechte van Rijnswoude" aan vier personen wordt verpacht, wordt het recht 
op de meent van Emmikhuizen van degenen, die de „twee erven aldair ge
legen, gheten Woud-egge, oick toebehoerende den voirs. Cartuser cloester, 
die men bysonder plecht te verhueren", in pacht hebben gekregen, erkend 53). 

Aan het slot van dit hoofdstuk kan ik tot de volgende konklusies komen: 
ten eerste het feit, dat de twee afzonderlijke goederen, waaruit Renswoude 
is gevormd, sinds omstreeks 1345 in handen waren van één eigenaar, de 
bischop van Utrecht. Anderzijds het feit, dat deze goederen, afkomstig uit 
verschillende handen, met elkaar werden verbonden en wat de voormalige 
meentgronden betreft, gedeeltelijk onder elkaar werden verdeeld, een proces 

48) A. Ie Cosquino de Bussy, Marken in Utrecht, p. 71 noot 2. 
49) Recht. Arch., no. 1214, fo. 29 vs. 
50) J. de Hullu en S. A. Waller Zeper, Catalogus van de archieven van de kleine 
kapittelen en kloosters, no. 573, fo. 7 (verder aan te halen als: Arch, kleine kap. en 
kloosters). 
51) Ibidem, no. 573, fo. 61 vs. 
52) Ibidem, no. 666, fo. 63. 
53) W. van Iterson, diss., p. 229-231, noot. 
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trouwens, dat nog niet ten einde was. Kortom, er was in de tweede helft 
van de 14e eeuw in deze uithoek van het Nedersticht, een basis gelegd voor 
de vorming van een eigen dagelijks gerecht. 

Het gerecht van Renswoude (en Emmikhuizen) 
in het kwartier van Eemland. 

Worden in 1363 „Ryneraert ende Noorderaert" reeds „gemeenlycke Ryns-
woude" genoemd, van een eigen gerecht is nog geen sprake. Dit komen we 
voor het eerst tegen in een latere toevoeging op de lijst der leenmannen van 
het Sticht 54), opgemaakt tussen 1381 en 1383, welke luidt: 
„Item Claes Oem hout Reynreaert ende Norderart mit al horen toebehoeren, 
gelegen in den kerspel Rienen. 
Item alsullic goit als wijlneer toebehoerden Loeden Aelberts soen ende 
Wouter Gheverts soen, borgers tot Rienen. 
Item dat huys ende hofstede to Rijnswoude mit synen toebehoeren, gelegen 
in den kerspel van Scerpenseel, mit gericht, mit tins ende mit tienden, tot 
eenen borchleen ter Horst". 
Het eerste stuk grond waren de destijds van de stad Rhenen gekochte goe
deren, het tweede stuk was blijkbaar in die tijd ook door de bisschop aange
kocht (Wouter Gheverts soen zou volgens Van Iterson een lid van het 
Rhenense geslacht Van Renen zijn geweest55) ) en het derde stuk was het 
goed Rynswoude, dat gesticht was op een deel van Noorderaert en een 
centrum functie moest gaan vervullen. In 1623 56) wordt het namelijk ge
noemd „die guede tot Rijnswoude, van oudts genaempt Stiffhorst ende 
Oerderaert, ende tegenwoordich genaempt den Borchwall, Liendelaer, Blo-
tenberch, Wachtendonck ende Kievitspoel, annex den voors. Borchwall". 
Een ander overblijfsel van Noorderaert was het goed Oerderaert bij Wagens-
veld, dat noordelijker gelegen was 57). 
Zoals uit bovenstaande toevoeging uit 1381-83 blijkt, beleende de bisschop 
van Utrecht Claes Oem met het huis Rijnswoude, waaraan verbonden was 
het gerecht, d.i. de lage rechtsmacht over het omringende gebied. Dit rechts
gebied omvatte „Reynreaert ende Norderart", welk goed Claes Oem hierbij 
in leen kreeg en de goederen, genoemd in de akte van 1321, die veelal in 
leen werden gehouden door anderen, zoals de heren van Gaesbeeck. 
Bewijzen hiervoor zijn te vinden in de na die tijd opgestelde leenakten en 
verleibrieven58): op 15 juni 1435 treffen we de belening aan van „den 
alingen tienden van Wyngelaer ende van den erven ten Hopen, groff ende 
smal myt eggen ende myt eynden ende myt allen horen toebehoren alse die 
twee erven gelegen syn in den kerspel van Renen in den gerichte van Reens-
woude" ten behoeve van Ernst Taetsen Janszoon van Amerongen. Ook „dat 

54) S. Muller Fz., Reg. en Rek., dl. II, p. 707. 
55) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 197, noot 162. 
56) Recht. Arch., no. 1867, fo. 161. 
57) A. Joh. Maris, De Nederstichtse leenacten, no. 321, p. 287-289. 
58) Ibidem, no. 316, 321, 322 en 322A. 
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Stichting Slot Zuylen, doek 21,5 x 27,5 cm. 
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag. 
JACOB VAN GAESBEECK VAN ABCOUDE (overl. 1459) 

guet en erve tot Ubbelschoten" blijkt in het kerspel Rhenen in het gerecht 
Renswoude te liggen. Zowel Wingelaar als Ubbelschoten behoorden tot de 
goederen van 1321. 
Een overblijfsel van „Reyneraert ende Norderart", ni. „dat guet, geheiten 
Oerderaert, oestweert streckende all langs die beke tot Daefselaer wert, 
suytwert Appellrelaer, westwert streckende an dat Hoge veen, dat Claes van 
den Soevender toebehoert, noertwer gelegen an Wagensfelt" wordt bij de 
belening aan Johanna Claesdr. van de Soevender tevens vermeldt als gelegen 
„in den gerichte Rijnswolde in den kirspel van Renen". 
Ook de lage rechtsmacht over Emmikhuizen, dat via o.a. de heren van 
Gaesbeeck aan het Karthuizer klooster „Nieuwlicht" in Utrecht gekomen 
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was en door hen aanzienlijk was uitgebreid, behoorde dus aan Claes Oem. 
Emmikhuizen was letterlijk, door de aanwezigheid van de Emmikhuizerberg, 
waarop zelfs een kapel heeft gestaan 59), en figuurlijk, door de expansie
bewegingen van de Karthuizers, boven de andere, in de akte van 1321 ge
noemde goederen verheven. Dit zal de reden zijn geweest, dat het gerecht 
Renswoude in latere tijd „Renswoude en Emmikhuizen" genoemd wordt. 
Bovendien verrees er rond 1600 een adellijk huis en had de heer van Rens
woude, aan wie dus de lage rechtsmacht behoorde, het goed grotendeels zelf 
in handen gekregen (secularisatie van de kloostergronden)60). Van een 
samenvoeging van twee gelijkwaardige gerechten, zoals men op het eerste 
gezicht zou kunnen denken, is nimmer sprake geweest61). 
Renswoude maakte deel uit van het maarschalkambt Eemland, waar de 
bisschop van Utrecht, die de hoge rechtsmacht aan zich gehouden had, een 
ambtenaar had aangesteld, die hem in dergelijke zaken als rechter in de oude 
zin vertegenwoordigde. Eemland was tot het gedwongen aftreden van Johan 
van Woudenberg in 1352 een schoutambt geweest, dat in de regel door de 
bisschop van Utrecht in pand werd gegeven aan riddermatige personen 
(dienstlieden). De schout, die o.a. de gewone hoge rechter in dit distrikt was, 
reisde gewoonlijk rond en zat met plaatselijke schepenen, landgenoten of 
buren terecht. Hij kon in bepaalde gevallen - in de praktijk blijkt dit nau
welijks te zijn voorgekomen - gedwongen worden zijn plaats in te ruimen 
/oor de maarschalk van het Nedersticht, een door de bisschop aangestelde 
rechter uit de stand der nobiles, die buiten Eemland als hoge rechter optrad 
en enkele bevoegdheden meer had dan de schout van Eemland. Sinds 1352 
traden er twee maarschalken naastelkaar op in het Nedersticht met gelijke 
bevoegdheden. Pas nâ 1545, toen ook het Overkwartier en Montfoort een 
eigen maarschalk hadden gekregen was dit aantal gestegen tot vier 62). In 
1674 werd Renswoude door de landsheer aan het gezag van zijn maarschalk 
in Eemland onttrokken en tot hoge en vrije heerlijkheid verheven 63). De 
heer van Renswoude mocht nu zelf, weliswaar vertegenwoordigd door de 
drossaard, de in zijn gebied gepleegde misdrijven, waarop zware lijfstraffen 
stonden, berechten. Hiertoe werd ten noorden van het dorp een galg opge
richt «*). 

Voor de vraag onder welk kerspel Renswoude viel is het patronaatsrecht van 
belang, dat de stichter van e enkerk toekwam. Hij genoot de inkomsten van 
de kerk en zal zijn jus patronatus uitgeoefend hebben over het gebied, waar
in de lidmaten van zijn kerk woonden. Dit kan m.i. de verklaring zijn voor 
het feit, dat het goed Renswoude in 1381-83 is gelegen in het kerspel Scher-
penzeel. Met de ontginning van de grond was de bewoning toegenomen en 

59) R. van Roijen, Emmikhuizen-Venendaal, p. 131. 
60) Ibidem, p. 152. 
61) Dat de grenzen van het gerecht Renswoude niet altijd even duidelijk waren, blijkt 
duidelijk uit de verwikkelingen, beschreven door W. van Iterson, diss., p. 226-234 en 
R. van Roijen, Emmikhuizen-Venendaal, p. 125-154. 
62) A. Joh. Maris, Van voogdij tot maarschalkambt, Utrecht 1954, p. 103-119. 
63) J. van de Water, Groot Placaatboek 's Lands van Utrecht, dl. I, p. 155. 
64) M. J. L. Taets van Amerongen, Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en 
Emmikhuysen, p. 16/17. 
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de dichtstbijzijnde kerk voor deze lieden was die van Scherpenzeel. Toch 
blijven verscheidene Renswoudse goederen in het starre leenregister ge
noemd als liggende in het kerspel Rhenen. Zelfs de Renswoudse goederen, 
waarmee Otto van Scherpenzeel op 12 februari 1434 beleend wordt door de 
bisschop van Utrecht heten „alle aisulke manne ende tynsguede, soe die 
gelegen sijn in den kerspelen van Renen . . . " . Uit het dénombrement van 
6 augustus 1537 blijken dit te zijn „Nyenborch mit allen zynen toebehoren, 
iten dat erve ende goet Wittenoirt, item Aide Wolffswinckel, daer oestwerdt 
naest gelant is Nyenborch, zuytwert dat goet Ravensberch (dit moet zijn 
Ravenhorst) en de westwert dat goet Engeler, alle gelegen tot Renswouw" 65). 
Ook goederen als Oerderaert, Ubbelschoten, ten Hopen en Wingelaar zijn, 
zoals we in het begin van dit hoofdstuk gezien hebben, gelegen „in den 
kerspel van Renen in den gerichte van Reenswoude". Op grond van dit jus 
patronatus zou, volgens vermoeden van Van Iterson 66), de heer van Scher
penzeel in 1639 bezwaar heben gemaakt tegen de bouw van een kerk te 
Renswoude. 
Hoe moeten we in dit verband de kapel van Emmikhuizen zien? In het 
pachtkontrakt van 1450, waarbij vier pachters voor negen jaren, tegen een 
pachtprijs van 64 mudden rogge per jaar, een overeenkomst met de Kart-
huizers aangingen, wordt een regeling getroffen voor het geval van wanbe
taling. Dan was een boete verschuldigd, die voor een derde deel kwam aan 
de ambachtsheer van het gerecht Renswoude, voor een ander derde deel aan 
de bisschop van Utrecht en voor het laatste derde deel aan de „sinte Yden-
capelle" te Ymmichusen. In 1535 wordt er een kapel genoemd op de Emmik-
huizerberg, gewijd aan St. Salvator 67). 
Van Roijen vermoedt, dat eerstgenoemde kapel tijdens de in deze tijd veel 
voorkomende onlusten is verwoest en werd vervangen door de St. Salvator-
kapel. Van een kerspel Emmikhuizen is nooit sprake geweest; de kapel zal 
door de Karthuizers zijn gesticht, uitsluitend voor de geestelijke verzorging 
van haar pachters in dit eenzame, tamelijk geïsoleerde gebied. De overleve
ring, volgens welke de kapel ie Emmikhuizen afgebroken zou zijn, waarna 
de stenen waren gebruikt voor de bouw van het koor van de kerk te Veenen-
daal68), kan heel goed op waarheid berusten, aangezien de Veenendaalse 
kerk, die werd ingewijd op 3 juni 1566, was gewijd aan St. Salvator 69). De 
pachters van Emmikhuizen zullen tot 1641, toen de Renswoudse kerk klaar 
kwam, in Veenendaal ter kerke zijn gegaan. 

Thans moet nog ingegaan worden op de omstandigheid, dat het gerecht 
Renswoude deel uitmaakte van het kwartier van Eemland. In 1580 behoorde 
het gerecht Renswoude en Emmikhuizen ml. tot de 19 schoutambten in het 
kwartier van Eemland 70). Voorop gesteld moet worden, dat de indeling van 
het Nedersticht in Eemland, Overkwartier, Nederkwartier en Montfoort een 

65) A. Joh. Maris, De Nederstichtse leenacten, no. 320, p. 287. 
66) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 197, noot 163. 
67) R. van Roijen, Emmikhuizen-Venendaal, p. 131. 
68) M. J. L. Taets van Amerongen, Hooge en Vrije Heerlijkheid van Renswoude en 
Emmikhuysen, p. 4. 
69) J. G. Thoomes en D. Sandbrink, Vier eeuwen Veenendaal, Wageningen 1949, p. 33. 
70) A. de Goede, Eemland, Enkhuizen 1944, p. 28/29, Recht. Arch., p. 150-160. 
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kunstmatige is, ontstaan door administratieve maatregelen. Ze hangt ten 
nauwste samen met de ontwikkeling van het maarschalkambt in het Neder-
sticht, dat aanvankelijk één ambt vormde, maar zich respektievelijk opsplitste 
in Eemland (14e eeuw), Over- en Nederkwartier (15e eeuw) en Montfoort 
(16e eeuw)71). Toch kwam Renswoude - ontstaan enerzijds uit goederen, 
behorende tot het goed te Velde bij Rhenen en anderzijds uit kollektief bezit 
van de stad Rhenen, die later in het Overkwartier ligt - niet willekeurig onder 
het maarschalkambt Eemland te liggen. 
Reeds in de 13e eeuw bestond het schoutambt van Amersfoort en Eemland. 
De schout, die zowel de hoge als de lage jurisdiktie in dit gebied had, trad op 
voor de heren van Amersfoort, die zich later Van Stoutenborch noemden. 
Zij hadden o.a. de jurisdiktie over dit gebied in handen, maar droegen deze 
geleidelijk over aan de bisschop van Utrecht. Aldus De Goede 72), die meent, 
dat de bisschop na 1325 enig heer in Eemland is geworden, d.w.z. dat de 
bisschop pas toen de landsheerlijkheid in Eemland verwierf. Hovy heeft er 
echter later op gewezen 73), dat dit een misvatting is, omdat het geslacht van 
Amersfoort/Stoutenborch wel een belangrijke onafhankelijke positie had 
weten te behouden, maar het nooit rijksonmiddellijk gezag over Eemland 
heeft uitgeoefend. 
Rijksonmiddellijk gezag was na 1180 voor de wereldlijke landsheren pas 
weggelegd, als zij 1) hun leen onmiddellijk, d.i. rechtstreeks, van de keizer 
hadden ontvangen en 2) door de keizer met instemming van de overige 
rijksvorsten in de stand der rijksvorsten waren verheven. Dit betekende in de 
praktijk, dat alleen geestelijke landsheren, die hun gezag rechtstreeks van de 
keizer in leen hadden en evenals voorheen rijksvorst waren gebleven, rijks
onmiddellijk gezag uitoefenden. Tot 1339, toen de graaf van Gelre tot hertog 
en rijksvorst werd verheven, was de bisschop van Utrecht de enige rijksvorst 
in de Noordelijke Nederlanden. Elders waren dit bijv. de abdis van Thorn 
en de abdis van Elten 74). 
Aan de belangrijke positie van de heren van Amersfoort was reeds in 1259 75) 
een einde gekomen, toen Walter van Amersfoort het kasteel Stoutenburg 
overdroeg aan de bisschop van Utrecht en het vervolgens weer in leen van 
hem terug ontving (zgn. feodum oblatum). Het lijkt niet onmogelijk, dat de 
zeggenschapsrechten van de heren van Amersfoort/Stoutenborch met be
trekking tot de aanstelling van een schout over Eemland, verbonden waren 
aan dit kasteel. 
Door geldgebrek zagen de Van Stoutenborchs zich genoodzaakt hun goede
ren en rechten te verkopen. De goederen en rechten, die zij sinds 1259 in 
leen hadden van de bisschop, werden door laatstgenoemde vrijgekocht en 
op 1 maart 1325 76) stelt de bisschop zelf een schout aan over Amersfoort en 

71) W. van Iterson, diss., p. CXV-CXLVI, A. Joh. Maris, Van voogdij tot maar
schalkambt, p. 103-119. 
72) A. de Goede, Eemland, p. 16-18. 
73) J. Hovy, De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadsrechtver
lening van 1259, in: Spiegel der historie, IV (1969), no. 1, p. 1-48. 
74) J. Ph. de Monté ver Loren / J. E. Spruit, Hoofdlijnen, p. 84-92. 
75) Bissch. Arch., ch. no. 155. 
76) Ibidem, Reg. no. 370, fol. 48 e.v. 
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Eemland. De goederen te Renswoude, behorende tot de hof ten Velde bij 
Rhenen, die Everard van Stoutenborch in leen had van de graaf van Bent-
heim, werden door hem op 21 maart 1316 77) verkocht aan Johan van 
Brandenborch. In de veelvuldig aangehaalde akte van 1321 wordt deze ver
koop gememoreerd en staat tevens: „also aise haer Everard voorghenoemt 
en sin voervaerder plaechen te houden van den grave van benthem". Hieruit 
zou kunnen worden opgemaakt, dat de jurisdiktie over de goederen onder 
Renswoude van stond af aan tot het schoutambt van Amersfoort en Eemland 
(later alleen Eemland) heeft gehoord. Immers de schout trad op namens de 
heren van Stoutenborch en tot hun rechtsmacht behoorden ook de goederen 
onder Renswoude. 

Hoewel laatstgenoemde goederen in leen werden gehouden van de graaf van 
Bentheim, beschikte deze niet over de hoge rechtsmacht in dit gebied. Ten 
eerste was hij sinds 1180 geen rijksvorst meer en ten tweede blijkt dit uit de 
oorsprong van zijn grondbezit onder het kerspel Rhenen (zie hiervóór). 
Als dit grondbezit samenhing met zijn positie van burggraaf van Utrecht, kan 
hij als leenman van de bisschop moeilijk de hoge jurisdiktie in bezit gehad 
hebben, hoogstens in leen. De andere mogelijkheid, nl. dat de graaf van 
Bentheim ook wat de Renswoundse goederen betreft indirekt rechtsopvolger 
was van de abdij Deutz, lijkt hem op het eerste gezicht meer kans te geven. 
De abt van Deutz, die als geestelijk machthebber ook na 1180 rijksvorst 
bleef, moet ook de beschikking hebben gehad over de hoge jurisdiktie. Ech
ter, ten aanzien van de Rhenense goederen, afkomstig van de abdij Deutz, 
blijkt dat de bisschop van Utrecht reeds in de 13e eeuw de hoge jurisdiktie 
bezit en de graaf van Bentheim de goederen met de lage jurisdiktie in leen 
heeft gegeven aan Sweder van Abcoude78). 

Mogelijk dateert het landsheerlij k gezag van de bisschop van Utrecht over 
Rhenen en omgeving van 1256, toen de graaf van Gelre, rechtsvoorganger 
van de graaf van Bentheim, de goederen van de abdij Deutz overnam. De 
graaf van Gelre was nl. tot 1339 leenheer van de bisschop van Utrecht 79). 
Hoe en wanneer de bisschop landsheerlijk gezag in Eemland kreeg is tot op 
heden een raadsel gebleven 80). 
De verkoop van de goederen en rechten van de graaf van Bentheim in 1328 
aan de bisschop van Utrecht zal gezien het bovenstaande hoofdzakelijk een 
afkopen van zijn rechten als leenman zijn geweest. 
Het er later bijgekomen gebied van de stad Rhenen kwam pas na 1345 tot 
ontwikkeling en werd door de bisschop van Utrecht bij zijn in 1328 ver
worven goederen en rechten gevoegd, hieruit vormde zich het zelfstandige 
gerecht Renswoude en Emmikhuizen, dat automatisch deel bleef uitmaken 
van het schoutambt Eemland, dat intussen maarschalkambt was geworden. 

77) Ibidem, ch. no. 304. 
78) W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 175-177. 
79) J. Ph. de Monté ver Loren / J. E. Spruit, Hoofdlijnen, p. 
80) Zie noot 73. 
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Slot. 

De eigendoms-/leenverhoudingen met betrekking tot de Renswoudse goede
ren, kunnen we in het kort samenvatten in het volgende schema: 

I II 

vóór 1328: 

21 boerderijen, die in 1321 be
hoorden tot het goed ten Velde 
met toebehoren in het kerspel van 
Rhenen. 

leenheer: graaf van Bentheim 
leenman t.a.v. tienden + gerecht: 
tot 1316: Everard v. Stoutenburg 
1316-1328: Jan van Brandenburg 
leenman t.a.v. goederen zelf: 
1309 (m.b.t. Emmikhuizen): Johan 
van Woudenberg of Sweder van 
Abcoude. 

„Ryneraert ende Noorderaert" 
in 1363 „gemeenlycke Rijns-
woude" genoemd, gelegen in 
het kerspel van Rhenen. 

nâ 1328: leenheer: bisschop van Utrecht 
pandhouder hoge + lage rechts
macht: 
resp.: Arnoud v. Yselsteyn (sinds 

1325) 
Hendrik v. Vianen 
Johan van Woudenberg 
(tot 1352) 

leenman t.a.v. tienden: ? 
leenman t.a.v. goederen zelf: 
Johan van Woudenberg m.b.t. 
Emmikhuizen. 

vóór ± 1345: „die gemeynte der stadt van 
Rhenen" 

nâ ± 1345: leenheer: bisschop van Utrecht 
leenman: Robrecht van Arkel 
(tot 1347) 

sinds 1352: 

nâ 1363: 

hoge rechtsmacht: maarschalk van Eemland 

leenman: 
Robert van Renswoude 

1381-83: leenman m.b.t. 
Emmikhuizen: 
heer van Gaesbeeck 
en Abcoude. 

leenman m.b.t. tienden + 
gerecht en SA der goederen 
(I gedeeltelijk, II geheel): 
Claes Oem (van der Sevender) 

15e eeuw: Karthuizer klooster. geslacht Van Culemborch 
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De belangrijkste konklusie uit het bovenstaande was, dat Renswoude ont
staan is uit de samenbundeling van twee afzonderlijke gebieden, die beide 
onder het kerspel Rhenen lagen. Doordat beide gebieden, het partikuliere 
goed ten Velde in 1328 en het kollektieve „Ryneraert ende Noorderaert" 
± 1345, in handen van de bisschop van Utrecht kwamen, kon deze het 
samengevoegde territoir met de lage rechtsmacht erover als één geheel in 
leen geven en vormde zich een zelfstandig gerecht Renswoude en Emmik-
huizen. 
In dit verband lijkt het jaar 1352 van belang. Toen lukte het de bisschop 
zijn hoge en lage jurisdiktie los te maken uit de pandovereenkomsten, die 
hij wegens geldnood gedwongen was geweest te sluiten met lieden, die hij 
veelal niet op zijn hand had. Hij stelde nu een ambtenaar als maarschalk, 
belast met de hoge jurisdiktie, in Eemland aan en gaf de lage jurisdiktie over 
bepaalde goederen, met die goederen zelf, in leen aan betrouwbare leen
mannen. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk, dat de belening, zoals we die 
in 1381-83 tegenkomen, reeds dateert van omstreeks 1352. D.w.z. de be
lening van de tienden en de lage jurisdiktie over het gehele gebied aan de-
geen, die ook beleend werd met het gebied zelf, i.e. het belangrijkste goed: 
het huis Renswoude. In die richting kan ook wijzen de belening van Robert 
van Renswoude, zijn familielid, in 1363 met „Ryneraert ende Noorderaert", 
dat daarom in die tijd mogelijk „gemeenlycke Rynswoude" genoemd wordt. 
Deze wijze van belening, die in de meeste gevallen, waarin de bisschop als 
leenheer optreedt, voorkomt, ziet Van Iterson als een gevolg van zijn positie 
als immuniteitsheer. De bisschop van Utrecht dankte zijn landsheerlijk gezag 
immers aan immuniteitsverkrijgingen, die hem in zijn gebied langzamerhand 
onafhankelijk maakten van de graven, die er voordien hun gezag uitoefenden. 
Het gevolg was, dat, wanneer de bisschop zijn territoir uitbreidde, hij auto
matisch ook de rechtsmacht erover kon uitoefenen. De zakelijke nawerking 
hiervan was, dat de bisschop tegelijk met de grond het gerecht erover in 
leen gaf meestal vergezeld met het tiendrecht81). 
Het voorbeeld in Renswoude was hiermee geheel in overeenstemming ge
weest, als Claes Oem in 1381/83 ook was beleend met alle 21 boerderijen 
zelf. Waarschijnlijk was de positie van de leenmannen daarvan dermate sterk 
geworden - hierbij denke men alleen al aan de machtige heren van Gaes-
beeck met betrekking tot Emmikhuizen -, dat het de bisschop niet mogelijk 
was de leenverhouding te verbreken. Zelfs in 1459, toen de Gaesbeeckse 
goederen door de dood van Jacob heer van Gaesbeeck en Abcoude aan de 
bisschop van Utrecht vervielen, kwam Emmikhuizen niet vrij, want Jacob 
had het reeds vóór zijn val in 1449 aan het Karthuizer klooster overge
daan s2). 

Resumerend kunnen we stellen, dat Renswoude als zelfstandige eenheid in 

81) W. van Iterson, diss., p. CXV-CXLVI. 
82) Jacob heer van Gaesbeeck en Abcoude had behoord tot degenen, die waren opge
staan tegen bisschop Rudolf van Diepholt en deze was erin geslaagd Jacob gevangen te 
zetten. Bij akte van 23 februari 1449 werd bepaald, dat hij o.a. verbeurde, onder voor
behoud van vruchtgebruik, „alle andere goede, eygen ende leen, so wair die gelegen 
zijn in den Gestichte voirscreve" (W. van Iterson, De stad Rhenen, p. 172). 
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1321 nog niet bestond; immers het reeds in kuituur gebrachte gedeelte, be
staande uit 21 boerderijen, was van de graaf van Bentheim en het vermoede
lijk nog ongekultiveerde „Ryneraert ende Noorderaert" van „die gemeynte 
der stadt van Renen". Eerst sinds omstreeks 1352, toen de lage rechtsmacht 
over beide gebieden, die intussen in handen waren gekomen van de bisschop 
van Utrecht, in zijn geheel in leen kon worden gegeven, is er sprake van een 
eenheid. Wanneer we dan uit een belening van 1363 opmaken, dat het ge
bied „gemeenlycke Rynswoude" genoemd wordt, moeten we m.i. het ont
staan van Renswoude zo halverwege de 14e eeuw zoeken. In het bovenstaan
de is getracht de tijd aan te geven, waarin het gebied zich als juridische een
heid vormde, d.w.z. als zelfstandige ambachtsheerlijkheid. Van een spektaku-
laire ekonomische ontwikkeling is nooit sprake geweest of het moet het in 
kuituur brengen van de grond geweest zijn, maar dat heeft zich geleidelijk 
afgespeeld tot in de 20e eeuw. Het dorp Renswoude moet pas na 1500 in dit 
bij uitstek op de landbouw aangewezen gebied ontstaan zijn, omdat er in 
1501 nog geen vaste gerechtsplaats was 83) en Renswoude omstreeks 1500 
232 inwoners telde, verspreid over 30 huizen/hofsteden 8i). Bedenkend, dat 
er in 1321 21 hofsteden genoemd worden, zal er rond 1500 nog nauwelijks 
een burgerhuis gestaan hebben. 

83) R. van Roijen, Emmikhuizen-Venendaal, p. 138. 
84) S. Laansma, Boerderijen en boerengeslachten te Renswoude, p. 10. 
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