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Het 'heraldische' brandijzer van Rhenen

Anton C. Zeven

Inleiding

m het museum 'Het Rondeel Rhenen' ligt voor de bezoeker ter bezichtiging het stedelijke
brandijzer. Tijdens de bezichting ervan borrelen herinneringen op aan spannende jeugd-
boeken, waarin geschreven werd over boeven en schavuiten die gebrandmerkt werden. In
werkelijkheid was het brandmerken veelal beperkt tot recidivisten en verbannenen.
Oorspronkelijk werd het brandmerk op een duidelijk plaats van het lichaam, het gelaat,
aangebracht. Hierdoor konden poortwachters gemakkelijk zien met wie zij te maken
hadden en ongewenste gasten de toegang tot de stad ontzeggen. Hetzelfde geldt voor het
platteland waar gebrandmerkten door het brandmerk onmiddelijk opvielen. Men kon hen
of uit de buurschap verwijderen of extra op zijn hoede zijn. Om de veroorzaakte brand-
wond te vergroten, wreef de beul er buskruit in. Hierdoor werd de wond dieper en
breder. Je moet er maar niet aan denken. Vanaf de 16de eeuw mocht het gelaat niet meer
gebrandmerkt worden en werd het merk op de rug en op de onderarmen ingebrand.
Het stedelijk brandijzer van Rhenen toont ons een deel van het stadswapen. Het is dus
een heraldisch brandijzer. In dit brandijzer ligt de sleutel op het 'schild'. Dit zal beteke-

nen, dat het merk door de dikte van het ijzer
alleen op een week deel van het lichaam
aangebracht kon worden. Dus niet op het
voorhoofd, maar wel op de wang.
Klaarblijkelijk trekt het onderwerp 'heraldi-
sche' brandijzers weinig de aandacht. Ik heb
geen artikel over dit onderwerp kunnen

; vinden'. De oorzaak kan zijn dat de 'heraldi-
" sche' brandijzers niet of weinig gemaakt of

A/b. 1. Het brandijzer, daterend uit de 17de eeuw bewaard en daardoor beschreven Zijn.
of eerder (Coll. Museum Het Rondeel Rhenen).

Stedelijk brandmerk van Wageningen

Nog in 1804 worden de mannelijke leden van een dievengroep2, bestaande uit drie
mannen en twee vrouwen, door de stad Wageningen veroordeeld om gegeseld, gebrand-
merkt, gevangen gezet en verbannen te worden. Eén van hen is Jacob Meijer om 'door de
handen van de Scherpregter aan de paal vastgebonden' te worden om 'zeer strengelijk
gegeeseld en met 't Stedelijk Wapen gebrandmerkt te worden, wijders voor den tijd van
dertig agter een volgende Jaaren geconfineerd [opgesloten] in het Tugthuis van het
Department Gelderland te Arnhem om met sijnen handen arbeid de kost te gewinnen, en
na expiratie [van de tuchthuistraf], voor altijd verbannen uit deze stad en Regtsgebied',
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dat is dus het gebied van Stad en
Schependom van Wageningen, te worden.
Ook de andere mannen worden tot dergelijke
straffen veroordeeld. De vrouwen krijgen als
straf: twee jaar tuchthuis en twee jaar
verbanning.
Helaas is het 'stedelijk brandijzer' van
Wageningen verloren gegaan. Hoe zag het
eruit? Misschien heraldisch met het
Wageningse wiel met de bovenste spaak
gekruist, of alleen een grote W?

Rhenens stedelijk brandmerk

Afb. 2. Een 'afdruk' in een doek (Coll. Museum

Het Rondeel Rhenen).

Voor Rhenen is het stedelijk brandijzer bewaard gebleven. Zoals gezegd, het is te vinden
in het Museum Het Rondeel Rhenen, en beschreven als 'Uzeren brandmerk van de stad
Rhenen. Merkteken: een schuingeplaatste sleutel binnen een schild. Datering 17e eeuw
of ouder' (afb. 1). Naast het brandijzer ligt een doek waarop het merk is ingebrand (afb.
2).
Zoals bekend bestaat het wapen van Rhenen uit een burcht waarboven een horizontaal
geplaatste sleutel. Kennelijk heeft men naast het schild alleen de sleutel in het brandijzer
aangebracht3. Men mag aannemen dat het maken van een brandijzer met het gehele
wapen een te ingewikkelde aangelegenheid was. Men vond een sleutel voldoende.
Zoals gezegd trokken brandijzers en andere beulshulpmiddelen in musea vooral in onze
jeugd onze aandacht. Nu kijk ik er nog steeds naar, maar dan wel met andere ogen. En
als amateurheraldicus weer met andere ogen naar het 'heraldische' brandijzer van
Rhenen. Zou dit brandijzer uniek in Nederland zijn?
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