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Door A. F. Verstegen 
 
In geschiedenis van Rhenoy 3e deel werden de leenmannen van de Borch Rhenoy genoemd. 
Wie de leenman was voor de familie Van Haeften was op dat moment niet bekend. 
 
Leenheer van Rhenoy Rudolf de Cock tot 1265 
 
In het jaar 1255 was Ridder Rudolph de Cock in het bezit van Beesd en Rhenoy. Hij regeerde 
over het gebied tussen Beest en Leerdam en tussen de Lek en Linge.  
 
Rudolph de Cock ruilt de Borch van Rhenoy met zijne toebehoren (landerijen en de rechten van 
de heerlijkheid Rhenoy) met goedkeuring van zijn kinderen, Henricq, Gijsbert en Wilhelmus in 
1265 met de Graaf van Gelre. Hij krijgt hiervoor terug de dorpen Hien, Opijnen en Neerijnen. 
 
In onderstaande oorkonde wordt deze ruiling bekend gemaakt. Tevens staat in de oorkonde dat 
Johan van Herve erf castelijn wordt met de daarbij behorende landerijen en de rechten van de 
heerlijkheid Rhenoy. Met erf wordt bedoeld dat Johan van Herve de Borch in het bezit krijgt. 
Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. We komen daar later op terug. 
 
Johan van Herve wordt is de 1e leenman van de Borch Rhenoy 

 
Oorkonde Rudolph de Cock ruilt de Borch Rhenoy met de graaf Otto van Gelre 1267 

 
Oorkonde is in het Latijn geschreven. Rood onderstreept zien we staan: Rudolph, Henricq, 
Gijsbert en Wilhelmus. Tevens is het jaartal duidelijk MCCLXV (1265) 
 

Reynoye erflale 
Vrij vanuit het Latijn vertaald. 
Wij delen ieder die deze brief zullen zien of horen lezen dat heer Rudolf de Cock, ridder, 
gewisseld heeft met graaf Otto van Gelre alle zijn allodiale (niet leenroerige) goederen tussen 
Beesd en Leerdam en tussen de Lek en de Lingen etc. met de kerspels Hien, Opijnen en 
Neerijnen etc. 1265 den 5e Augustus. Dan gaat de oorkonde verder in het oud Nederlands. 



Desen brieff helt in woe (wij) dat Johan van Herven erff casteleijn geworden is 
des grave van Gelre ende Hertoge van Limborch op sijne Slote tot Reijnoije 
ende woe (wij) dat hij ende sijnen erven dat selfe Slot halden sullen. 
 
In hedendaagse taal 
Met dezen brief maken wij bekend dat Johan van Herve erf kastelein (slot bewoner) geworden 
is voor de Graaf van Gelre en Hertog van Limburg op het Slot te Rhenoy en dat zijne erven dit 
zullen houden. 
 
Na het overlijden van Johan van Herven wordt zijn zoon Johan beleend met de Borch Rhenoy 
door graaf Reinout van Gelre en Hertog van Limburg in 1287. 
Tevens wordt Johan bezoldigd met 30 pond kleiner penningen per jaar mits hij het slot op zijn 
kosten met 10 gewapenden soldaten zal verdedigen. 
 

Ook deze oorkonde begint met: 
 

Desen brieff helt in woe (wij) dat 
Johan van Herven erff casteleijn 
geworden is des grave van Gelre 
ende Hertoge van Limborch op 
sijne Slote tot Reijnoije ende woe 
(wij) dat hij ende sijnen erven dat 
selfe Slot halden sullen. 
 
Dan gaat de tekst verder in het Latijn. 
Vrij vertaald staat er het volgende. 
 
Renoye 
Aan allen die deze brief zullen zien of 
horen, wij Johan noemde de Herven 
beloven wij dertig pond kleiner pen-
ningen, die de nobele man, de Heer onze 
God, die een geliefde is van Reynald 
Grave van Gelre Hertog van Limborch. 
Johan de Herven is catelijn geworden in 

zijn kasteel tot Reynoy waar hij tien mannen in de wapenkamer zal onderhouden. Hij zal de 
Borch bewaren en verdedigen etc. etc. Gezien het jaar MCCLXXXVII (1287) de vooravond 
van St. Michael. 
 
Wie na Johan van Herven leenman geworden is heb ik niet kunnen vinden. Wel weten we wie 
in 1354 leenman van Rhenoy geworden is. Zie hiervoor op deze site Geschiedenis van 
Rhenoy (3e deel). Acquoy A.F.Verstegen juni 2020. 


