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De burgers van Rhenen
Piet Leupen

'Dat swere ick, borger tot Rhenen, die Staten hou ende getrou te wesen, haer
getrouwen goedt te helpen houden, ende haer ongetrouwen goedt te helpen winnen,
die stadt van Rhenen hou ende getrouw te wesen, die getrouwen goederen van de
stadt te helpen houden, endie die ongetrouwen goederen te helpen winnen, tegens
die politie van de regierders ende stad van Rhenen nyet te rebelleren, sonderlingh
tgenens politien, onderhoudinghe van de stadtmolen, ende opte selve te amelen,
geen oploep, tweedracht noch eijnighe muterije ter cause van dijen tegens die
overicheijdt te maecken, noch te doen maecken, schout, borgemeesteren ende
regierders eer en reverentie te bewysen, opte verbeurte van mijn borgerschap ende
voorts in alles 't beste te doen, ende 't archste te wachten, des nijet te laeten om lijff,
om leven, om parthye, oms anchst van lijff, offte goedt, noch om geenderley
saecken. So waerlick moet mijn Godt helpen ende Sijn Heijlighen Woordt."

Dit citaat - ongetwijfeld bekend bij de lezers van dit blad - is de zogenaamde
burgereed, die door aspirant-burgers ten overstaan van schout, burgemeesters en
schepenen werd afgelegd. Vervolgens werd de nieuwbakken burger ingeschreven in
het burgerboek.
In de loop van de tijd hebben vorm en inhoud van deze eed wel enige veranderingen
ondergaan. Omdat in de hier geciteerde versie sprake is van een stadsmolen, die
volgens uw voorzitter in 1572 werd gebouwd, moet deze versie dus van de tijd
daarna dateren. Van Iterson citeert in zijn studie over Rhenen een zeventiende-
eeuws uittreksel van de eed uit de stadsordonnantiën. Hij geeft nog enkele andere
dateringselementen: aangezien er sprake is van de Staten (waarmee alleen maar die
van Utrecht bedoeld kunnen zijn), wijst dit gedeelte van de eed op een situatie na
1581. Het slot van de eed, met de verwijzing naar God en Zijn Woord moet verband
houden met de hervorming.
Toch is zijn conclusie dat het kernstuk van de eed uit het midden van de zestiende
eeuw stamt en dat er dus in later tijd enkele toevoegingen of wijzigingen zijn
aangebracht.
Deze gang van zaken illustreert heel duidelijk, dat het burgerschap en de
verplichtingen, die daaraan vast zaten, geen fossiele, maar een dynamische
aangelegenheid was. Zich wijzigende omstandigheden kregen een neerslag in de
positie van de burgers van de stad. Dat gold natuurlijk niet slechts voor Rhenen,
maar voor iedere stad.
Het is dus zaak goed te letten op de politieke, sociale, economische en cultureel-
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religieuze context waarbinnen een stad en haar burgerij zich ontwikkelden. We
mogen zeker niet uitgaan van een stabiele en voor eeuwen vaststaande rechtssituatie.
De ons overgeleverde normatieve bronnen: stadsordonnanties, keuren en privileges,
vragen om een nauwkeurige bestudering.
Hebben we te maken met een optekening van het geldende recht of juist met
aanvullingen of wijzigingen? Dikwijls lijkt het erop, dat het eerste het geval is, maar
blijkt bij nader onderzoek toch ook het tweede mee te spelen.
Door de eedsaflegging en inschrijving in het burgerboek was men dus lid geworden
van een corporatie, een genootschap. In de Middeleeuwen bestonden er veel van
zulke corporaties (universitates), zowel op macro- als op microniveau. Voor wat
betreft het laatstgenoemde niveau zou men kunnen denken aan gilden of
broederschappen, op een wat hoger niveau aan de stedelijke gemeenten, - in Rhenen
bestond zo'n corporatie, zoals we nog zullen zien -, aan maatschappen, bosmarken
of marke-genootschappen en aan universiteiten.
Op het macroniveau komen we de kerk als corporatie van gelovigen of zelfs de
wordende staat als corporatie van onderdanen tegen. De leden van zo'n corporatie
waren in principe gelijkberechtigd; zij kozen een eigen bestuur en vormden op hun
specifieke operatieterrein ook een eigen rechtsgemeenschap. De universiteit regelde
haar eigen zaken op het gebied van het onderwijs; het gilde dicteerde zijn leden de
kwaliteitseisen voor het product en de opleiding en vestiging van zelfstandige
meesters; in de marke sloten de gebruikers van de gemene gronden zich aaneen om
buitenstaanders te weren, weiden en schutten te reglementeren, en onderhoud te
garanderen. Op het eigen terrein waren al deze corporaties dus autonoom; dat gold
evenzeer voor de stadsgemeente.
Wat was dat eigenlijk, een middeleeuwse stad?
Het is een legitieme vraag, omdat de stad zoals wij die thans in onze streken ken-
nen, enkele uitzonderingen daargelaten , uit de Middeleeuwen stamt. Veel geleerden
hebben zich over het probleem gebogen en naar een goede, kernachtige omschrij-
ving gezocht. Het is met de stad zoals met de tijd. De kerkvader Augustinus ver-
zuchtte reeds, dat hij heel goed wist wat tijd was, als hem maar niet gevraagd werd
'tijd' te omschrijven.
Bij een middeleeuwse stad stellen wij ons een concreet beeld voor: torens, muren,
grachten, poorten en wallen, en op die wallen molens en eventueel ook een galg. En
niet alleen zien we met ons geestesoog een stad, we horen haar ook met ons gees-
tesoor: het gelui van klokken en het geroezemoes in de straten. Zelfs kunnen we de
stad met enige fantasie wel ruiken met onze geestesneus: de bezwete lichamen van
mens en dier, de mest en de poep in de straatgoten.
In de nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden uit 1982 heeft de Antwerpse
hoogleraar R. van Uytven een omschrijving van dit fenomeen voorgesteld die sinds-
dien algemeen aanvaard is:
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[Een stad is] 'een nederzetting met centrale functies, waaraan zij haar gediversi-
fieerde sociaal-economische structuur, haar relatief dichte bevolking en haar gecon-
centreerde bebouwing en een tegenover de omgeving afstekend uiterlijk en een
eigen mentaliteit dankt.'

Ik hoop dat U niet struikelt over dat lelijke bijvoegelijke naamwoord gediversi-
fieerd. Bedoeld wordt dat de centrale functies leiden tot verschillende sociaal-eco-
nomische structuren. In Rhenen is een van die centrale functies bijvoorbeeld de
marktfunctie. Zie de in de dertiende eeuw ontstane week- en jaarmarkten en de
paardenmarkt vanaf 1552.

'non.

Een andere centrale functie is de
bisschoppelijke munt, al werd er niet langer
dan een eeuw geslagen; ook de molens, en in
het bijzonder de binnenmolen, waarvan in de
burgereed sprake is, vallen daaronder. En,
last but not least, de kerkelijke functies van
Rhenen: de parochiekerk, gewijd aan Cunera,
de Commanderij van de Duitse orde, de
Cunerakapel, het Agnietenconvent met eigen

Stadsplattegrond van Rhenen, door Jacob . . i , , ^ , - > » i , •
van Deventer '1560 kloosterkerk, het Gasthuis, Melatenhuis en

Weeshuis - om ons tot deze stedelijke
instellingen te beperken.

Van Uytven spreekt van centrale functies, omdat zij geldig zijn voor een bepaald
territoir en voor de mensen die daarin wonen.
Tussen twee haakjes: U merkt dat Van Uytven in zijn definitie geen juridisch
criterium gebruikt. Een wettelijke erkenning als stad, een specifiek statuut of een
charter met stadsrechten blijkt geen doorslaggevende eis.
Vroeger werd het bezit van stadsrechten beschouwd als hét kenmerk van een
middeleeuwse stad. We weten nu dat veel steden pas vrij laat in hun ontwikkeling
een uitdrukkelijke bevestiging hebben gekregen van rechten die zij stilzwijgend - en
aan ons dus onbekend - met instemming van de bevoegde instanties al heel lang
genoten. Soms werden wel aan nederzettingen de rechten van een stad toegekend
om de bewoners van emigratie te weerhouden of om immigranten te lokken, zonder
dat zo'n nieuw statuut ook maar iets zegt over het stedelijke karakter van de
nederzetting. Een voorbeeld van dit laatste is het dertiende-eeuwse stadsrecht van
' s-Gravezande in het graafschap Holland. In West-Friesland bezaten bijna alle
dorpen stadsrecht.
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Hoe zit dat hier in Rhenen?
De jurist Van Iterson ziet de verlening van het stadsrecht - dat hij plaatst in het mid-
den van de dertiende eeuw - als dé constitutieve factor. Daarin stond hij zeker niet
alleen, het was, ik zei het reeds, de gangbare opvatting. Interessant is dat hij ook
constateert dat in de nieuwe stad toch oude plattelandsverhoudingen en instellingen
(dus van vóór de 'stadsverheffing') bleven voortbestaan en dat de overgang van een
landelijke naar een stedelijke samenleving in Rhenen een geleidelijke is geweest.
Waartoe deze preoccupatie, namelijk dat een stad pas stad is als zij een op schrift
gesteld stadsrecht bezit, kan leiden zal ik demonstreren aan wat Van Iterson
meedeelt over de omwalling van Rhenen.
Laten we eerst beginnen met wat vaststaat: bisschop Jan van Arkel liet in 1346 uit
eigen middelen de stad Rhenen versterken, aldus Suffridus Petri op de Beka-
kroniek. Van Iterson leest meer dan er staat: hij interpreteert de veertiende-eeuwse
tekst zo, dat bisschop Jan van Arkel een bestaande omwalling heeft verbeterd. Er
staat evenwel (ik citeer de middelnederlandse versie uit de ed. Bruch, 1982, p. 183,
- die niet afwijkt van het Latijnse origineel -) :
'In desen tiden als in den jaer ons heren 1346 op sunte-Servaesavent begonste
bisscop Jan van Arkel die stat van Renen te muren mit sinen goede ende volbracht
se als men noch scouwen mach.'

Waarom doet Van Iterson dat, terwijl in een andere bron, de Tielse Kroniek, zelfs
sprake is van een eerste ommuring in 1346? Laten we hemzelf aan het woord en zien
hoe hij zich eruit redt:
'Ook hier weer het verhaal dat Rhenen in 1346 ommuurd is, doch thans met de
toevoeging dat zulks toen voor de eerste maal geschiedde. Met het voorafgaande is
dit alleen te rijmen indien men zich op het standpunt stelt dat Rhenen voordien op
een andere wijze is versterkt geweest, namelijk met aarden wallen, pallissaden,
houten muren, poorten en dergelijke .'(p. 150).

Rhenen moet en zal een dertiende-eeuwse omwalling hebben gekend, zo niet van
steen, dan toch tenminste van aarde en hout. Van Iterson draagt ter ondersteuning
van zijn betoog twee hoofdargumenten aan. Het eerste is dat Rhenen in de dertiende
eeuw als oppidum omschreven wordt. Deze Latijnse term kan wijzen op een veste
of versterking en, inderdaad, soms is dit het geval. Van Iterson geeft enkele saillante
voorbeelden, waarin het opgaat. Maar, het is nooit een doorslaggevend bewijs,
omdat oppidum in de bronnen ook talloze malen gebruikt wordt in de betekenis van
nederzetting met een stedelijk - niet specifiek ommuurd - karakter.

Zo worden de Brabantse plaatsen Tilburg en Oisterwijk in deze tijd oppida
genoemd, terwijl vaststaat dat ze niet versterkt waren. Zij bezaten echter wel een
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juridisch statuut. Het is deze betekenis die J.F. Niermeyer in zijn onvolprezen
Lexicon Minus ook als mogelijkheid geeft.
Met andere woorden: het voorkomen van de term oppidum in de bronnen kan zowel
op een versterkte nederzetting als op een nederzetting met bepaalde privileges slaan.
Uitgebreid onderzoek van andere bronnen - als die er zijn - zal moeten uitmaken of
er sprake is van de ene of de andere betekenis.
Van Itersons tweede argument houdt verband met het grootzegel van de stad. Wat
zien wij op dit zegel, waarvan de oudst bekende afdruk hangt aan een oorkonde uit
1258? Een burcht met drie torens en daarboven een sleutel. Het randschrift luidt:
'sigillvm.bvrgensivm.de.Rene'

oftewel: zegel van de burgers van Rhenen. Op dit randschrift kom ik terug. Mij gaat
het nu om de voorstelling van de burcht. Van Iterson volgt de Duitse stadshistoricus
H. Planitz, die meent dat op zulke zegels een weergave van een werkelijke situatie
is afgebeeld. Helaas wordt deze stelling door huidige sigillografen niet meer
gedeeld: de voorstelling is een symbolische en duidt niet op de werkelijk-concrete
toestand. Een voorstelling van een burcht, compleet met muren en torens, op een
stadszegel is an sich geen bewijs, dat er ook metterdaad een omwalling of
ommuring ter plekke bestond. Misschien een recht, claim op omwalling
(ommuring)?

-

11

Het oudst bekende grootzegel van de stad Rhenen,
van mei 1258. (Archief Duitse Orde te Utrecht,
lm: No. 1440).
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Bovendien, het zegel van Rhenen is nog niet het zegel van de stad, maar van een
groep mensen: de burgers, van een corporatie, zoals we zagen.
Als we nu beide argumenten als onvoldoende bewijskrachtig terzijde leggen, dan
blijft alleen over de vooronderstelling dat de verlening van een stadsprivilege
automatisch het recht op omwalling met zich mee zou brengen. Ook dat automa-
tisme wordt niet meer aanvaard. Nota bene geeft Van Iterson ons zelf een voorbeeld,
waaruit blijkt dat stadsrechtverlening en ommuring twee te onderscheiden zaken
kunnen zijn. Bisschop Willibrandus van Oldenburg verleende in 1230 Zwolle een
stadsrecht met de volgende woorden:
'de bevoegdheid om het genoemde dorp Zwolle tot stad te maken en haar met
grachten en muren van hout of steen te versterken...'

Concluderend: er is geen enkel hard gegeven dat Rhenen vóór 1346 een omwalling
heeft gekend. Maar wat is dan de betekenis van die muren en torens op het
grootzegel van de burgers? Ik meen dat ermee een zekere mate van zelfbestuur, van
autonomie in eigen kring wordt uitgedrukt. In een artikel in de bundel Datum et
Actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn
vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998, pp. 285-293) ga ik uitvoerig in op
deze symbolische betekenis. Archeologisch onderzoek zal moeten uitmaken of er
een dertiende-eeuwse omwalling (in welke vorm dan ook) bestaan heeft. Voorlopig
zal men de opmerkingen uit de veertiende-eeuwse kronieken moeten nemen voor
wat ze zijn!
We keren nog eenmaal terug naar de definitie van Van Uytven. Hij spreekt ook over
een eigen mentaliteit, die aan diezelfde centrale functies te danken zou zijn. Rhenen
levert ons hiervan een fraai voorbeeld.
Dat voorbeeld is het grootzegel van de stad, of nauwkeuriger gezegd, van de burgers.
Er zijn zegels bekend, waarin niet de burgers, maar schout en schepenen of'de stad'
in het randschrift genoemd worden. In het laatste geval staat er dan:
"sigillvm civitatis...N.'

Voorbeelden hiervan zijn er te over: Oudewater, Utrecht, Dordrecht, Leiden,
Middelburg. Is een zegel van burgers misschien iets bijzonders? Nee, want er zijn
parallelle gevallen bekend; Van Iterson noemt zelf Arnhem, Harderwijk,
' s-Hertogenbosch, Roermond en Staveren. Hij zou bijvoorbeeld ook aan het
grootzegel uit 1233 van de burgers van Nijmegen gedacht kunnen hebben. Er bestaan
zelfs nog tussenvormen in de trant van: [zegel van] 'de burgers van de stad N.'
Ik heb nog geen uitgebreid onderzoek verricht, maar ik vermoed, dat er wel een
zekere chronologie in de soorten randschrift (en dus zegels) valt aan te brengen. De
jongste groep lijkt die, waarin sprake is van 'de stad', de oudste groep die van het
burgerzegel. Waarom deze en geen andere chronologie?
De territorialisering van de stad als een geografisch bepaald gebied, dat zich in
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toenemende mate van het omringende platteland onderscheidde, moet een latere
fase in de stadsontwikkeling zijn geweest.
De oudste fase is dus niet die van de nederzetting, maar het geheel van de mensen
die erin wonen; in het Duits: Personenverband. Dat geldt niet alleen voor wereld-
lijke, maar ook voor kerkelijke instellingen uit de Middeleeuwen.
Het mooiste voorbeeld in Nederland ligt bijna buiten ons land: Maastricht. Daar
bestonden in de Middeleeuwen twee burgerijen, twee corporaties in één stedelijke
nederzetting: de universitas civium van de keizer (later hertog van Brabant) en die
van de bisschop van Luik. Zij kwamen voort uit clerus en horigen van de twee
vroegmiddeleeuwse kerken, de Onze-Lieve-Vrouwe en de Sint-Servaas. De eerste
kerk was van Luik, de tweede van het Rijk.
In Rhenen lijkt die oudste fase als een soort anachronisme te zijn blijven voortleven:
het grootzegel is in gebruik gebleven tot ver in de zeventiende eeuw. Tussen haakjes:
dat Rhenen ook de fase van territorialisering heeft gekend blijkt uit de veertiende-
eeuwse ommuring - waarover we hiervoor spraken - en ook uit het gebruik van een
stadszegel in de vijftiende eeuw (eerste gebruik van een geheimzegel met de
stadspatrones Cunera: 1417 met als randschrift:
\<iecretvm civitatis Rene').

Ook in Rhenen is de stad de opvolgster van het geheel van de burgers geworden.
Maar toch ook weer niet helemaal. De verzamelde burgerij blijft een zekere rol
spelen. Haar belangrijkste taak is natuurlijk de jaarlijkse loting uit haar midden van
negen burgers die een college moesten vormen ter verkiezing van twee
burgemeesters en zes schepenen. Dit geschiedde ieder jaar. In de zestiende eeuw is
dit kiescollege uitgebreid tot zestien man, vandaar het
'corpus ofte sestienen vande borgerije der stede Rhenen'.

Soms zien we van tijd tot tijd ook nog een raad of raden optreden naast schepenen
en burgemeesters, hetgeen in Rhenen ook het geval is geweest.

De Rhenense burgerij vormde dus een corporatie of
universitas. Zij bezat een eigen zegel en was daarmee
een erkende publieke rechtspersoon, een persona
publica. Het recht van die publieke erkenning lag bij de
(stads/)landsheer, in dit geval de bisschop van Utrecht.
Dikwijls is deze erkenning niet schriftelijk, maar mon-
deling gegeven. Dat kan in Rhenen ook het geval zijn
geweest.
Tot voor kort dachten we dat de stadsprivileges, zoals secn-ekegel van Rhenen
Rhenen die in de dertiende eeuw en later verkreeg, met stadspatrones Cunera.
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uitgingen van de stadsheer en aan zijn initiatief te danken waren. Totdat J. Kruisheer,
de bewerker en uitgever van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, met
kracht van argumenten aantoonde, dat in veel Hollandse en Zeeuwse steden het ini-
tiatief uitging van de burgers. Wel werd het uiteindelijke resultaat aangekleed in de
vorm van een grafelijke gunst, maar altijd ging er hard onderhandelen aan vooraf.
We zitten in Rhenen met een extra moeilijkheid, omdat de dertiende-eeuwse
optekening van het stadsrecht, zoals bekend, al in 1400 verbrand was en we met een
vroeg-vijftiende-eeuwse herbevestiging zonder volledig gelijkluidende tekst te
maken hebben. Toch zijn we, met Kruisheers onderzoek voor ogen, genoodzaakt om
ook zijn invalshoek voor Rhenen te overwegen. Het door keizer Karel V verleende
privilege van de instelling van een paardenmarkt (1552) gewaagt van verzoekers in
de algemene overwegingen aan het begin van de oorkonde.
Als we tenslotte de nieuwe optiek proberen te reconstrueren, dan krijgen we een
beeld van een groep mensen, wonende te Rhenen en omgeving, die naar de bisschop
zijn getogen om van hem toestemming te krijgen zich tot een corporatie om te
vormen. Omdat zij, en niet andere plattelanders, dit recht (en waarschijnlijk nog
andere privileges) krijgen, ontstaat hiermee een verschil in status tussen de burgers
en de plattelanders die geen burgerrecht hebben. Dat onderscheid zal in de loop van
de tijd alleen nog maar groeien, zeker bij de intrede van de fase van de territoriali-
sering.
Van Iterson heeft gelijk als hij zegt dat de nieuwe stadsgemeente zich over en tussen
de bestaande plattelandsverhoudingen gevleid heeft, verhoudingen die overigens
gewoon bleven bestaan, voorzover zij niet door nieuwe stedelijke voorrechten
overruled werden. Hij heeft niet gelijk als hij stelt dat de stad Rhenen uit een mark
is ontstaan. Alle bronnen die wijzen op het bestaan van een marke of maalschap
dateren uit de veertiende eeuw of later; een tijdstip, waarop de stadsvorming al meer
dan een halve eeuw oud was. Ook op dit punt heeft het moderne onderzoek de
auteur van De stad Rhenen ingehaald.
De marke is, zo weten wij al sedert het onderzoek van onder anderen B.H. Slicher
van Bath, geen eeuwenoud, Germaans genootschap dat zijn ontstaan te danken zou
hebben aan het hofstelsel. Integendeel, in de dertiende eeuw pas sloten belang-
hebbenden zich aaneen tegen een toenemende druk op het collectieve gebruik van
de gemene gronden. Het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat de burgers
van Rhenen zich later als zo'n organisatie hebben geconstitueerd. Vandaar het
relatief grote belang van de corporatie van de burgers.

Deze tekst is de weerslag van een voordracht, door prof. dr. P. Leupen gehouden op
het mini-symposium van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en
Omstreken, op zaterdag 18 oktober 1997 ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan
van de vereniging.
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