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Wanneer kunnen we nu vieren dat Rhenen
stadsrecht werd verleend?
Dr. A. J. de Jong

Inleiding

Bovenstaande vraag doemde op naar aanleiding van de presentatie van
prof.dr. P. Leupen op het mini-symposium op zaterdag 18 oktober 1997 ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van onze historische vereniging. In de januari
'99-editie van Oud Rhenen werd zijn lezing weergegeven.
Zoals hij nog eens meldde is de vermoedelijk dertiende eeuwse optekening van het
stadsrecht van Rhenen verloren gegaan bij de stadsbrand in 1400.
Het oudst bekende stads (groot)zegel van Rhenen is dat van 1258, waarop afgebeeld
een ommuring (burcht?) met drie torens (stadspoorten?) met daarboven de sleutel,
als symbool van St. Peter, de beschermheilige van de eerste kerk van Rhenen.
Zoals Leupen terecht opmerkte kreeg in ieder geval Rhenen een stadsommuring in
1346. Maar kon Rhenen toen reeds aangemerkt worden als stad? En als dat zo was
zou Rhenen misschien reeds vóór 1258 stadsrechten hebben verkregen.
Het feit dat Leupen stelt dat een zegel uit 1258, met de afbeelding van drie torens
met een ommuring, nog niet hoeft te betekenen dat Rhenen reeds als een stad kon
worden aangemerkt, zou ik graag willen beantwoorden met een tegenvraag: Hoeveel
dorpen of kerspels (later steden) in Nederland zijn er bekend die dergelijke zegels
voerden? De voorbeelden die hij noemt van plaatsen waarbij de 'burgers' (zoals te
Rhenen) zegelden zijn alle uiteindelijk als 'stad' gekenmerkt.
Oudere 'stadszegels' van Rhenen zijn echter niet bekend. Begrijpelijk de euforie die
zich van mij meester maakte toen ik in het gedegen werk van Mr. L.A.J.W. Baron
Sloet, getiteld 'Oorkondenboek van Gelre en Zutphen' uit 1872 las dat er een
oorkonde was met een zegel van Rhenen, dat zou dateren van l mei 1250 (No. 718).
Oudere gezegelde aktes, die wijzen op een stad Rhenen zijn niet bekend: We zouden
mogelijk in het jubeljaar 2000 tevens het 750-jarig bestaan van Rhenen als stad
kunnen gaan vieren!

Rhenen reeds eerder een stad?

De aanvankelijke euforie sloeg al snel om toen bleek dat ook anderen reeds
geconstateerd hadden, dat Sloet een verkeerd jaartal had weergegeven. Het betrof
namelijk dezelfde akte uit 1258, die zich bevindt in het archief van de Duitsche Orde
te Utrecht en handelt over het testament van Hugo van Renen en zijn vrouw
Wendelmodis, met betrekking tot hun goederen in de Neude, te Brakel en te
Kesteren.
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De aanhef van deze akte is: "Universis praesentia visuris Th. et Henricus scabini
ceterique coves in Rhenen salutum in Domino...". Dus er is sprake van twee
schepenen en burgers van Rhenen Theodoricus en Henricus.
De verwarring werd groter bij bestudering van de handschriften van de bekende
historici en genealogen Buchell en Booth begin 17e eeuw. Deze zijn te vinden in het
rijksarchief te Utrecht. Met name Buchell had onderzoek gedaan naar de ridder-
hofsteden in Utrecht en had geprobeerd hun vestigingsdatum te achterhalen. Hij had
daarbij bronnen geraadpleegd, die zich bevonden in de keizerlijke (Karel V) en
bisschoppelijke archieven. Karel V had onderzoek laten doen naar rechten van
ridderhofsteden en steden, omdat deze vrijgesteld waren van belastingen als
huisgelden. Zo bleken volgens een brief van keizer Karel d.d. 22 januari 1533 te
Rhenen van deze belasting te zijn vrijgesteld: Rhenen, Tollenborch en Laer nu
Levendael.
Vermoedelijk bedoelde men met Rhenen de stad en met Tollenburch en
Laer/Leefdael de ridderhofsteden. De Tollenburg lag in de Marsch aan de overkant
van de Rijn, een tweeheerlijk gebied dat onder de jurisdictie van Utrecht en Gelre
viel. Laar of later Levendaal genoemd lag ten noorden van waar zich nu Heimerstein
bevindt. De fundamenten en de exacte plaats van deze burcht zijn bekend. Hierover
is reeds eerder in Oud Rhenen gepubliceerd. De Horst was inmiddels in 1528 door
de Geldersen verwoest en werd niet meer als ridderhofstede vermeld.
Voorts werd een ander handschrift van Buchell aangetroffen met als titel 'Vrije ende
Ridder-hoff-Steden onder Utrecht'. Hierin wordt een opsomming gegeven van de
verschillende ridderhofsteden met hun vestigingsjaar.
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Belangrijke vraag is wat Buchell bedoelde met 'Vrije Steden' of bedoelde hij de
'vrije' ridderhofsteden alleen. Een belangrijke vraag want als we kijken onder
Rhenen dan vinden we: Rhenen 1126, Horst 1160, Tollenburch 1310 en Laer nae
Levendael 1390 en 1490.
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Het stichtingsjaar van de Horst, 1160, klopt precies met wat we weten over de
bouwperiode. Ook de data van een aantal andere hofsteden blijkt te kloppen.
Dan blijft de brandende vraag: Was 1126 het jaar waarin Rhenen als vrije stad werd
aangemerkt, of heeft er ooit een burcht Rhenen bestaan, waar de Van Rhenens naar
genoemd zijn. Immers volgens een publikatie van Coldeweij en Van Dael in Oud
Rhenen, zouden de Van Rhenens oorspronkelijk Van Aarschot hebben geheten en
zouden zich dus mogelijk later naar deze burcht kunnen hebben genoemd.
Ook verwijst Buchell naar de 'Oude Ridderschap, die in keysers, Bisschops ende
andere brieven bevonden werden'. Hier vinden we in 1126 vermeld: 'Rhienen'.
Vemoedelijk wordt hier de familienaam bedoeld.

^
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Als het een burcht is geweest is in ieder geval nooit vastgesteld waar deze precies
gestaan heeft, tenzij dit het latere 'Hoge huis', het huis 'Trappenburch' of het 'Huis
met de Trappen' is, waar in de latere middeleeuwen inderdaad Van Rhenens hebben
gewoond. Dit huis stond aan de Herenstraat, vlakbij de Muntstraat. Op 16e en 17e
eeuwse prenten en schilderijen steekt dit gebouw steeds boven het oostelijk deel van
de stad uit.
Maris, de bekende onderzoekster van Stichtse oorkonden, vond in een oorkonde d.d.
26.8.1250 met betrekking tot de eedsaflegging van de bisschop een verwijzing naar
de 'opidani séu burgenses', de burgers van Rhenen, als onderzaten van het
Nedersticht.
Ook Van Iterson bleef vasthouden aan de stelling dat Rhenen het oudste stadsrecht
tussen 1230 en 1258 moet zijn verleend.

Vermoedelijk zullen we het nooit meer precies kunnen achterhalen, tenzij er in de
keizerlijke archieven in Wenen nog iets te vinden is. Anders zouden we toch 1250
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kunnen kiezen als het jaar waarin Rhenen stadsrecht werd verleend en kunnen we
het 750-jarig bestaan van Rhenen als stad in het millennium jubeljaar 2000 vieren.
Als we deze gelegenheid voorbij laten gaan wanneer dan wél? Immers we weten
zeker dat bisschop Jan van Arkel in 1346 Rhenen heeft laten ommuren; dat hadden
we in 1996 (na 650 jaar) ook kunnen vieren!
De Cuneraweek in juni 2000 zou ik daarom willen voorstellen voor een groots
middeleeuws spektakel; laten we dit keer niet verstek laten gaan.
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