
 

 

‘Stadtrecht’ voor 

Kesteren, Mekerke en Renwic 

 

 

 

Een naam die in de Gelderse Oorkonden vaak in verband met Wijck wordt genoemd 
is Renwic of Rinwich. Die vermeldingen hebben dan te maken met de schenkingen 
die gravin Adela deed aan het klooster Deutz bij Keulen. Het is helaas niet duidelijk 
waar precies dit Renwic lag. Mogelijk biedt een tekst uit 1317 meer aanwijzingen… 

De Regesta Imperii  
Op internet is een prachtige oude bron te vinden: de Regesta Imperii, een 
verzameling oorkonden die betrekkingen hebben op het Heilige Roomse Rijk. Het 
rijk waar ons land deel van uit maakte. De oorspronkelijke teksten zijn in het Latijn, 
wetenschappers hebben ze vertaald in het Duits. In deze Regesta Imperii komt een 
oorkonde uit 1317 voor, met daarin opgesomd een aantal plaatsen die in de Betuwe 



liggen. De oorkonde luidt als volgt (de tussen haakjes weergegeven woorden zijn de 
woorden zoals in het Latijn weergegeven):  
 
Kg. Friedrich schlägt demselben für geleistete und in Hinkunft zu leistende Dienste auf dessen 

Reichspfandschaft Burg und Stadt Nymwegen 6000 Mark Silber, gestattet ihm eine Straße, die 

man ‘dich’ nennt (stratam, semitam sive viam dictam dich), deren Erbauung zwischen 

Nymwegen und Arnhein (Arnem) ihm von Kg. Heinrich zugestanden worden war (1310 Sept. 

9), nunmehr zwischen Wageningen. (Wageningen) und Doodeward (Doudenwert) zu 

errichten, ferner den Zoll zu Lobith (Lobeth) nach Nienbeeck (Newembech) an der IJssel 

(Ysla), nach Arnhem am Rhein und nach Wamel (Wamele) am Waal (Walum) bei Tiel (Tyel) 

zu verlegen, doch so, daß hiedurch die Kaufleute nicht mehr als bisher bedrückt werden, an 

Stelle der Orte Wanssum (Wansheim), Reinaldsburg (Eystern) und Hurtzvorst (Hurtzenvorst) 

drei anderen Orten nämlich Wageningen, Mekerke und Kesteren (Geystern) Stadtrecht zu 

verleihen, und bestätigt die von Reinald in Godswaard (Insula Dei) gestiftete Gesellschaft 

(societatem pie institutam). Dat. in Wienna kal. aug. a. d. 1317, regni a. 3. 

 
‘Stadtrecht’ 
In eerste instantie begreep ik niet zoveel van deze tekst; ik dacht dat er sprake was 
van stadsrechten voor Wageningen, Mekerke en Kesteren. Dat zou vreemd geweest 
zijn, want Wageningen had al op 12 juni 1263 van graaf Otto II van Gelre 
stadsrechten gekregen en Kesteren is nooit een stad geweest!. Er wordt hier dus iets 
anders bedoeld, namelijk een recht dat met een veer of haven verband houdt. Het 
woord stad(t) komen we regelmatig tegen in de leenregisters in de vorm van een 
veerstad. Het woord stad of stat zit ook in het woord Dorestat/Dorestad, dat 
vanouds een oude handelsplaats was met een haven. Stad of stade slaat dus op een 
kade om af te meren en om te laden en te lossen. 
 
Uitleg oorkonde 
Wat wordt er nu eigenlijk in de bovengenoemde oorkonde bedoeld? Koning Frederik 
staat toe dat Nijmegen voor bewezen en in de toekomst te verlenen diensten 6000 
mark zilver mag slaan en hij geeft tevens toestemming voor de uitbreiding van een 
weg, eigenlijk een dijk (dictam dich), tussen Nijmegen en Arnhem, waarvoor in 1310 
al toestemming door koning Hendrik verleend was. Deze mag nu doorgetrokken 
worden tot Wageningen en tot Dodewaard. Verder wordt de tol die eerst bij Lobith 
geheven werd, verlegd naar Nienbeeck aan de IJssel, naar Arnhem aan de Rijn en 
naar Wamel bij Tiel. Wel op die voorwaarden dat de kooplieden hier niet meer dan 
anders door belast zullen worden.  
In plaats van de oorden Wanssum, Reinaldsbrug en Hurtzenvorst, waarvan alleen de 
naam Wanssum nog bekend is, wordt er nu aan drie andere oorden ‘stadtrecht’ 
verleend namelijk aan Wageningen, Mekerke en Kesteren. Hij bevestigt ook die van 
het gezelschap die Reinald gesticht had in de Godswaard (Insula Dei).  
Dat er in Wageningen een haven was is bekend, maar hoe zit het nu met de twee 
andere genoemde plaatsen? Als we op de perceelsnamenkaart van Kesteren kijken en 
ook in het oud-rechterlijk archief dan moet met Mekerke Mekeren bedoeld zijn, een 
perceel aan de Oude Rijn vlakbij Huize Den Oord.  
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/1263
http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Gelre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsrechten


Hier in de buurt was een haven, nog zichtbaar op een hek aan de oude Rijnbandijk 
bij den Oord die de naam Kermishaven draagt. Ook bestaat er een prent van 
Johannes Ruischer (1625-1675) gezien vanaf de Heimenberg met haventjes aan de  
overzijde van de rivier.  
De haven/kade of 
aanlegplaats van Kesteren 
moet aan de Oude Rijn 
gelegen hebben bij de Holle 
Boomgaard, vlakbij het 
Huis ter Leede en aan de 
zuidkant van de Oude Rijn. 
Er bestaat een schetsje van 
H.K. Budding die zich rond 
1970 met de geschiedenis 
van Kesteren bezig hield. 
De kade heeft hij daarop 
duidelijk aangegeven.    
 
Insula Dei 

Interessant in de deze oorkonde is ook de vermelding van de Insula Dei ook wel de 
Godswaard genoemd. Een Insula is een  eiland zoals ook in naam Insula Batavorum, 
het eiland der Bataven. De Insula moet omgeven zijn geweest door rivierlopen. 
Moerman noemt in verband met Insula Dei drie plaatsen die door Reinald I zo 



werden genoemd: Zutphen, Roermond en Wageningen. Roermond ligt op de plaats 
waar de Roer in de Maas uitmondt en Zutphen waar de Berkel uitmondt in de IJssel. 
Hoe zit dit bij Wageningen? Waar moeten we het eiland bij Wageningen zoeken? In 
de buurt van de Nude met aan de overkant Mekeren? Omdat de stroombedding van 
de Rijn in de omgeving van de Grebbeberg zich op een gegeven moment verlegd 
heeft, is het niet goed meer te achterhalen, waar het eiland zich precies bevonden 
heeft, maar het moet ongetwijfeld in de buurt van de Nude en Mekeren hebben 
gelegen.   
 
Een gezelschap, gilde of broederschap? 
In de oorkonde is sprake van een door Reinald gesticht gezelschap. Wat was dit voor 
een soort gezelschap? Daarover bestaat geen duidelijkheid. Wel bestaat er een 
oorkonde van 27 jaar later, uit 1344, waarin ook sprake is van een dergelijk 
gezelschap maar dan met betrekking tot Wageningen. In deze oorkonde richt de 
achtjarige! graaf Edward van Gelre, de kleinzoon van bovengenoemde Reinald, met 
een aantal edelen uit de regio, in Oud-Wageningen eveneens een soort 
broederschap/gilde op: ‘die ghesellen van den craen’. Een craen (kraan) is een toestel 
om schepen mee te lossen. Het gaat hier dus om kraanlichters.  
Waarom richt Edward van Gelre 27 jaar na zijn grootvader een dergelijk gezelschap 
op? Dat zal snel duidelijk worden. Het gezelschap van Edward sticht namelijk een 
vicarie in de kapel op de Wageningse berg: ‘capellanie nove seu de novo creande 
jnfra Iimites parrochiaIis ecclesie de Wagheninghen in loco dicto Oude 
Wagheninghen’. Twee aanduidingen voor nieuw: nove en novo. Een nieuwe vicarie 
voor de nieuwe creande of craengghesellen. Diep in het bos op de Wageningse berg 
is trouwens nog een stukje van deze oude kapel zichtbaar. Hij zou nog stammen uit 
de tijd van Willibrord en zijn metgezellen.  
 

 
 

Restant van de oude kapel op de Wageningse berg. 



 
De oude vicarie 
Als het nieuwe gezelschap een nieuwe vicarie ter ere van dit gilde/broederschap 
gesticht heeft, waar had het oude gezelschap van Reinald dan hun vicarie? In welke 
kerk of kapel? Bekend is dat er op de Heimenberg een kapel stond, de Anthoniskapel 
geheten, maar of die er mee te maken heeft, kan ik niet bewijzen. Een feit is wel dat 
op oude prenten in de omgeving van de Heimenberg een grote groep huizen te zien 
is, een soort buurtschap. Dit zou een aparte heerlijkheid geweest kunnen zijn, met 
het recht van galg en put, zaken die op een Hoge Heerlijkheid duiden. Op de 
Heimenberg was volgens Haakman sprake van een galg en een put, terwijl er elders 
in Rhenen bij de Donderberg al een galg was. Als dat klopt, moet hier in de 
omgeving van de Heimberg dus een Hoge Heerlijkheid geweest zijn, mogelijk met 
het recht van aanmeren/veer. Dat er aangemeerd werd zien we bijvoorbeeld nog op 
oude prenten waar in de buurt van de Grift een soort haventje te zien is.  
In de tijd van Reinald I  was er nog geen sprake van deze Grift, wel van de Oude 
Eem. Volgens Iterson is de Grift of Grebbe pas ontstaan na een kunstmatige 
verlegging van de Oude Eem. De Oude Eem ontsprong volgens de Vitae Meinwerci 
aan de voet van de Heimenberg.  
Op kaarten uit de 17e en 18e eeuw is nog sprake van de Kromme Eem, die op 
sommige plaatsen de grens vormde tussen Gelderland en het Sticht. Men vindt er 
nog altijd de  toponymen Eemwal of Kromme Eemwal.  
Mijns inziens werd de Insula Dei dus omgeven door de Rijn en de Eem. Hier ter 
plekke moeten we het onbekende Renwic of liever gezegd het Rhenense Wijck 
zoeken!  
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