
De “nieuwe” stadsbrief van Rhenen uit 1403

A.J. de Jong en Ph. J. van Dael

Dit jaar is het precies 600 jaar geleden, dat Rhenen een nieuwe stadsbrief kreeg 
van Bisschop Frederik van Blankenheim. De oudere stadsbrief waarvan we het 
jaartal niet kennen was verloren gegaan bij de stadsbrand van Rhenen in de herfst 
van het jaar 1400.
Steven van Lienden had kans gezien de stad Rhenen in brand te steken en in de 
as te leggen. Volgens  overlevering zou de hele stad in vlammmen zijn opgegaan 
met inbegrip van de kerk en de Commanderij van de Duitse Orde. Slechts een huis 
zou gespaard zijn gebleven. Aanleiding zou zijn geweest dat een bloedverwant van 
Steven van Lienden was gedood. Steven zelf werd later door de bisschop gevangen 
genomen en ter dood gebracht.
Bij deze brand was ook het stadhuis van Rhenen afgebrand met daarmee de stads-
kist waarin zich de oorspronkelijke (waarschijnlijk 13de eeuwse) stadsbrief en 
privileges bevonden. 
Tot op heden zijn geen afschriften van die oorspronkelijke stadsbrief aangetroffen, 
maar aan de hand van de “nieuwe” stadsbrief van 12 oktober 1403  is een deel van 
de tekst van de 13de eeuwse versie te reconstrueren. Er is namelijk veel gelijke-
nis met de stadsbrief van Wijk bij Duurstede die Gijsbrecht van Abcoude, uit het 
geslacht van Zuylen, op 12 maart 1300 aan Wijk bij Duurstede gaf.

Van Iterson gaat hier in zijn boek De Stad Rhenen nader op in. Hij suggereert dat 
Rhenen tussen 1230 en 1258 stadsrecht zou hebben gekregen. Over dit onderwerp 
is de laatste jaren gepubliceerd en gediscussieerd in Oud Rhenen door Leupen, van 
Dael en de Jong. Van Dael verricht momenteel nader onderzoek aan het stadsrecht 
van Rhenen.
In ieder geval staat vast dat Rhenen in 1346 (verder?) werd ommuurd in opdracht 
van bisschop Jan van Arkel. Dit hadden we natuurlijk kunnen vieren in 1996, 
maar hebben dat nagelaten omdat toch de heimelijke wens bestaat dat we nog 
eens ergens in de bisschoppelijke of keizerlijke archieven de werkelijke datum van 
verlening van het stadsrecht zullen vinden. Over een conclusie dat Rhenen reeds 
een stad was op basis van een zegel uit 1258, dat zich in het archief van de Duitse 
Orde bevindt, lopen de meningen uiteen.

Aangezien het dus dit jaar 600 jaar geleden is dat het stadsrecht van Rhenen werd 
bevestigd, meenden wij er goed aan te doen om hier nu eindelijk eens vast te stel-
len waar zich de bekende bronnen rond het stadsrecht van Rhenen zich bevinden.
Voorts dient vermeld te worden dat dr. R. Jesse, oud-archivaris van het Rhenense 
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Charter van �2 april ��2� van Frederik van Blankenheim (Oud Archief Rhenen inv.nr. �0)

Zegel van Frederik van Blankenheim hangende aan het charter van �2 april ��2� (Oud Archief Rhenen 

inv.nr. �0)



Gemeentearchief, tevens een transcriptie maakte van een brief die hij vond in het 
Oud Archief van Rhenen. Jesse wist niet meer dan dat de brief zou zijn opgesteld 
d.d. 17 Mey XXXVI. 
De brief zou zijn ‘geleverd’ door Dirck de Bruyn, Willem Lijster en Jan Dircksz. 
Gezien de namen van vermoedelijk schout en schepenen moet deze zijn opgesteld 
in 1536, het jaar waarin door keizer Karel V een ieder gevraagd werd hoe het 
stond met stadsrecht, heerlijke vrijheden en de ridderschap in het Sticht.
Dirck de Bruyn c.s. moeten de stadsbrief van anno 1403 dus nog in 1536 onder 
ogen hebben gehad. Het is niet aannemelijk dat zij naar Utrecht waren afgereisd 
om de tekst uit het Diversorium van bisschop Frederik van Blankenheim te halen. 
De tekst uit 1536 lijkt echter goed overeen te komen met die aanwezig in het 
Diversorium.

Inmiddels had ook mr. R. Fruin Th. Azn in 1903 (na 500 jaar) de volledige tekst 
van de vernieuwde stadsbrief van 1403 gepubliceerd. Het lijkt er echter op dat ook 
de stadsbrief was zoekgeraakt en dat Fruin slechts een kopie van deze stadsbrief 
heeft geraadpleegd uit het Diversorium1 van Frederik van Blankenheim, dat zich 
bevindt in het Bisschoppelijk Archief te Utrecht.
Zowel door Fruin als door van Iterson wordt geen melding gemaakt van de vind-
plaats van de originele (nieuwe) stadsbrief van 1403. We kunnen daarmee conclu-
deren dat de originele versie van de stadsbrief uit 1403, net als die uit de 13de 
eeuw, op z’n minst is zoekgeraakt, maar mogelijk zelfs verloren is gegaan.

In Museum Het Rondeel te Rhenen wordt een kopie tentoongesteld van een char-
ter van Frederik van Blankenheim d.d. 12 april 1421, waarin hij zijn onenigheid 
met de stad Rhenen bijlegt en tevens de privileges bevestigt die door zijn voorva-
deren aan de stad waren gegeven.
Deze stadsprivileges worden in 1425 nog eens door bisschop Zweder van 
Culemborg nader bevestigd. Beide charters, aanwezig in het Oud Archief van 
Rhenen, zijn door deze bisschoppen bezegeld.

Het lijkt ons goed hier in Oud Rhenen de volledige tekst van de stadsbrief van 
1403 uit het Diversorium van Frederik van Blankenheim te publiceren, samen met 
een kopie van het origineel in het Diversorium, en tevens te komen met een goede 
bronvermelding.  De tekst uit het Diversorium is zoals gezegd gepubliceerd door 
Fruin in 1903.
Afgezien van enkele spellingsinterpretaties komt de tekst goed overeen met de 
laat- middeleeuwse tekst in het Diversorium. Belangrijke afwijking is dat Fruin 
een nummering geeft (net als Jesse) aan de achtereenvolgende privileges.
In het Diversorium begint men met ‘ in den eersten’ dat later wordt vervolgd met 
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‘voert’, geen nummering dus.
Voorts ontbreekt bij Fruin de aanhef: ‘ Privilegien der Stath van Renen gegeven’.

Bronnen

1.  Eerste Diversorium Frederici de Blanckenheim, biscop van Utrecht, primun 
Utrecht en Overysele 1393-1417, folio XCVJ t/m XCVIIJ verso, Bisschoppelijk 
Archief inv. nr 2. In de studiezaal van Het Utrechts Archief bevindt zich een 
fotokopie in Band 1 van dit archief. Er is voorts nog een kopie inv. nr 3-1, waar-
bij de aanhef is: ‘ Alsoe bisscop Frederic der Stede van Rene hoer privilegien 
vernyet ende gegeven heeft’ , folio LXVII t/m LXVIII.

2.  Charters in Oud Archief Rhenen, nrs 10 en 11, d.d. 12 april 1421 en 31 juli 
1425; een foto van charter nr 10 is tentoongesteld in museum Het Rondeel in 
Rhenen.

3.  Ph.J. van Dael, Over het Rhenense stadsrecht en het Rhenense (burger) zegel, 
Oud Rhenen jrg 21 mei 2002, nr 2, p. 5 e.v.

4.  Mr. R. Fruin Th. Azn., De Middeleeuwse rechtsbronnen der kleine Steden van 
het Nedersticht van Utrecht, Derde deel, Martinus Nijhoff ‘s-Gravenhage 1903, 
p. 195 e.v.; bibliotheek Het Utrechts Archief 12D10/12.

5.  Prof. dr. W. van Iterson, De Stad Rhenen, Assen 1960, p. 113 e.v.
6.  Dr. R. Jesse, Gemeente Archief Rhenen Periode ���0-��2�, inv. nr 447. Diverse 

transcripties van Rhenense charters en brieven aangetroffen in het Oud Archief 
van Rhenen.

7.  Dr. A.J. de Jong,  Wanneer kunnen we nu vieren dat Rhenen stadsrecht werd 
verleend?, Oud Rhenen jrg 18, mei 1999, nr 2, p. 12 e.v.

8.  Prof. dr. P. Leupen, De Burgers van Rhenen, Oud Rhenen jrg 18, januari 1999, 
nr 1, p. 18 e.v.

Noot

1 Waarschijnlijk werd dit gebruikt voor transcripties van door de bisschop afge-
geven oorkonden. De oorspronkelijke oorkonde werd aan de tegenpartij overhan-
digd en de bisschop kon zo, wanneer dat nodig was, de tekst in zijn eigen archief 
nalezen. Hij zal daarbij een indeling in categorieën hebben gebruikt; de Rhenense 
stadsrechten belandden in de categorie diversen. 
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Privilegien der Stath van Rhenen gegeven

Wy Frederic van Blanckenheim, bi der genaden Goits ende des Heiligen Stuels 
van Romen bisscop to Utrecht, doin kunt ende kenliken allen luden, alsoewail 
den tegenwoirdigen als den toekomenden, dat wy met gueden voirsynne ende by 
raide unss raits ende gueder luden um menigen trouwen dienst, den unse lieve 
ende getrouwe burgers unser stat van Renen uns ende unser kircken ende unsen 
voirvaderen, bisscopen to Utrecht, menichfoldeliken gedaen hebben, ende noch, 
off Got will, uns, unser kircken ende unsen nacomelingen, bisscopen to Utrecht, 
doin sullen, ende hebben hem um den menichfoldeliken groeten schaden ende 
verlieze, den unse getrouwe burgers vurscreven menichwerven voir unser kirc-
ken vurscreven geleden hebben, ende mede um dat groete ungevall van brande, 
dat unse vuirgenomde burgers nu unlange tijt geleden gehatt hebben, dair hoir 
privilegiën ende vryeheiden, die sy van unsen voirvaderen, bisscopen to Utrecht, 
verkregen ende verworven hebben, yn verbrant ende verloren sijn, - soe hebben 
wy gegeven ende geven mit desen tegenwoirdigen brieve voir uns ende voir 
unsen nacomelingen, bisscopen to Utrecht, vrylike te hebben ende te gebruken 

OUD RHENEN - tweeentwintigste jaargang - september 2003 - no. 3 - blz. �2



OUD RHENEN - tweeentwintigste jaargang - september 2003 - no. 3 - blz. �3

ewelike durende alsullic recht, privilegiën ende vryeheden, als hiernae beschre-
ven stain:
1.    In den iersten soe sullen die burgers unser stat van Renen jairlix up sant 

Peters avent ad Cathedram maken negen lote; ende die burgers, die die 
negen lote krigen, die sall unse richter in der tijt eeden, dat sy kiesen sullen 
jairlix twee burgemeisters ende dairthoe sess nye scepene. Ende die sess 
scepen sullen twee jair in den scependom blyven. Ende alle jair up sunten 
Peters avent vurscreven sal men tween burgemeisters ende sess scepen dair 
kiesen; ende die burgemeisters  ende scepen sal men presentieren unsen 
richter in der tijt tot Renen, um dieselve te eeden, alst van olsts gewoelic is. 
Ende sy sullen dair voirt recht doin nae hoerren alder gewoenten van onser 
wegen.

2.    Voert so soelen alle die burgers van Renen, die woenachtich sijn tusschen 
der Gribben ende der Vorder aen beiden syden des berges, qwijt ende vry 
wesen van alre schattinge ende van onrechter gevynge des gelts van koer-
meden ende van dienste, die behoeren mach tot onser borch ter Horst, 
behaldelick ons in allen denghen, die tot dien dienst sculdich sijn mit 
rechte.

3.    Voert soe soelen alle die borgers van Renen vurscreven alle onse gestichte 
doir quijt ende vry wesen van alre tollen mit hoeren lyve ende mit hoeren 
guede. Mer weert, dat enich guet queme to water offte lande, dat neygende 
weer tot onsen tolle to Renen, dat onse borgers van Renen kofften ende 
behielden ende brukeden bynnen onser stat van Renen voirscreven, daer en 
soelen sy ghenen tolle aff gheven; mer weert, dat sy dat guet voertvoerden, 
soe zoelen sy dat vertollen, gelijc die koepman gedaen solde hebben, die 
dat guet aenbrachte.

4.    Voert soe en sal men ghenen borger onser stat Renen voerscreven vangen 
nochte onder borgen halden, alsoe verre als die scepene onser stat voirscre-
ven kennen dengenen alsoe geguedt te wesen, die broickich gheworden is, 
dat ghenoich is der rechter beteringe der broecken, uutghenomen doitslach 
ende sulken missdaden, daer die doit of die ewighe kerker nae sal volgen, 
offte daer men hem aent lijff solde pynen.

5.   Voert alle koiplude, die tot onser stat van Renen voerscreven ten jaermerck-
ten comen, soelen hebben drie dage, voerdat ment cruys opricht, ende drie 
dage daernae, dat ment cruys weder nederleecht; ende alle dieghene, die 
dair coemen ter weeckmerckten, soelen dien dach hebben vast ende seker 
geleyde te komen, te wesen ende wech te vaeren mit hoeren lyve ende mit 
hoeren guede, ten ware, dat sy dan missdaden alsulcke saken, daer men sy 
billick om ophalden of thueven solde; uutgenomen die onse off ons lants 
viant off vredeloes ons lants weren.



6.    Voert wair yemant, die onser stat van Renen voerscreven hoere privile-
gyen ende vriheden ynbreken wolde, dat mochten die borghers onser stat 
voirscreven by consent ende guetduncken des richters ende der scepenen 
dan in der tijt wederstaen nae hoere macht sonder toerne ende missdoen van 
ons ende onse nacomelingen, bisscopen tUtrecht.

7.    Voert want onse voirscreven stat van Renen by den eynde van onsen lande 
gelegen is, soe soelen alle die borgers onser stat voerscreven quijt ende vrij 
wesen van allen reysen uutgenomen gemeynen reysen, die onsen gemeynen 
lande aenliggen tusschen Noede ende Bodegraven.

8.  Voert enich borger van Renen, die voer synen dagelixschen richter te rechte 
staen offte rechte doen will, dien en sal men nyet citeren voer onsen offici-
ael to Utrecht, ten waer in gheesteliken saken.

9.    Voert alle alsulke koeren ende renten, als die borgermeisteren, scepene ende 
ghemeynte onser stat voirscreven by consent ende guetduncken ons off 
onss richters in onser voirscreven stat ordineren tot behoeff onser voirscre-
ven stat, daer soelen die richtere, borgermeisteren, scepene ende gemeynte 
voirscreven vry macht aff hebben op te setten ende aff te leggen.

10.     Voert van allen opkomenden koeren ende beteringe, die dagelix vallen 
moegen in onser voiscreven stat van Renen, dair soelen wy ende onse naco-
melingen, bisscopen to Utrecht, aff hebben den vierden penninck; ende die 
ander drie penninge soelen gaen ende wesen tot nutschap ende orbair onser 
voirscreven stat van Renen. 

Ende omdat wy Frederic, bisscop to Utrecht voirscreven, willen, dat alle dese 
voirscreven privilegiën, rechten ende vryheiden van ons ende van onsen naco-
melingen, bisscopen to Utrecht, ewelicken vaste ende stede gehalden ende 
onverbroeken bliven, soe hebben wy onse segel aen desen brieff mit rechter 
wetenheid doen hangen. Hier waren an ende oever eerbere lude: heer Willem 
van Renen, praist onser kercken tot Embric, onse vicaris, heer Melys uten Enge, 
ridder, Rutger van Doerinc onse haifmeister, heer Ludolff Schulte, canonic onser 
kercken sente Marien to Utrecht, secretaris, Ernst van Hyndersteyn, maerschalc, 
Evert Freyse, onse rentmeister ons haeffs ende lants van Utrecht, ende anders 
onser manne ende gueder lude genoich. Gegeven op onser borch ter Horst in den 
jair onss Heren M CCCC ende drie op de XIIten dagen in Octobri in den IXden 
jair onss bisdoms voirscreven.
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