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Bieraccijnsen in Breukelen en omgeving in de 
jaren 1426- 1430 

Arie A. M anten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In het jaar 1426 - 1427 ontving het bisdom Utrecht van Sander Spaen 
een bedrag van 12 "Vrancrijcschen stilden" voor de "biersyssen" (= bier
accijnsen) van "Broekele". In 1429 - 1430 kwam uit dat dorp via Gijsbert 
Claessoen een bedrag van 24 "Vrancrixsche stilde" bij het bisdom binnen. 
Over een periode van 4 jaar dus een verdubbeling. 

De beide tussenliggende jaren lieten die opgaande lijn reeds zien: in het 
boekjaarl427 - 1428 kwam uit Brokele 17'/2 schild, in 1428 - 1429 een 
bedrag van 19*/2 schild; beide malen zorgde Sander Spaen daarvoor. 

De gebruikte munteenheid, het Franse schild, was een in 1337 ingevoerd 
goudstuk, de oudste gouden of gulden munt die in grote aantallen in de 
Nederlanden circuleerde en daar door vrijwel alle vorsten werd geïmiteerd. 
Ze werd ook wel koningschild genoemd, omdat op de voorzijde van het 
Franse schild de tronende koning Philips VI van Frankrijk afgebeeld stond. 
De omrekening van het bedrag in de tegenwoordige munteenheid is zeer 
moeilijk, vooral door de voortdurende veranderingen die in de munt
waarde optraden. Vermoedelijk zal de opbrengst van de bieraccijns uit 
Breukelen in de buurt van de 30 tot 60 gulden gelegen hebben, wat voor 
die tijd een heel bedrag was. 

Sander Spaen, die tot driemaal toe de accijnsen aan de rentmeester van 
het bisdom voldeed, woonde waarschijnlijk niet in Breukelen. Hij was 
vermoedelijk een particuliere belastinggaarder, die van het bisdom het 
recht pachtte om gedurende een bepaald jaar in een aantal plaatsen de 
bieraccijnsen te mogen innen. De boekhouder van de bisschop verant
woordde de inkomsten onder het hoofd "vercoft miins genadichs heren 
biersise .. . also jaerlix dat gewoonteliic is". Die bieraccijnsen vormden een 
der voornaamste bronnen van inkomsten voor de bisschop. 

Bier was in die tijd de algemene volksdrank. Daarnaast was er melk. 
Dranken zoals thee en koffie kende men in deze streken toen nog niet. 

In Nieuwer Ter Aa bleef de opbrengst van de bieraccijnsen in die 
periode ongeveer op eenzelfde niveau. In 1426 - 1427 bracht Claes 
Sijmonssoen voor "ter A" 2 schilden en 1 "oert" (= oordje = '/4 stuiver) in; in 
1427 - 1428 Vrederic Willemsoen voor "Ter A" 2'/2 schild; in 1428 - 1429 
Willem Gysbertssoen voor "ter Ae" 3 schilden; en in 1429 - 1430 dezelfde 
Willem Gysbertsoen voor "Ter Ae" weer 2l/2 schild. 

Gemiddeld over die 4 jaren lag de opbrengst uit Breukelen ruim 7 maal 
zo hoog als die uit Nieuwer Ter Aa. Dat duidt er op dat Breukelen toen een 
plaats van heel wat meer betekenis was. De streekf unctie die Nieuwer Ter 
Aa had in de vroege tijd van de exploitatie van de veenlanden ten westen 
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van de rivier de Aa, was dat dorp al lang weer grotendeels kwijt. 
De opbrengst van de bieraccijnsen uit Kockengen (Cockengen, 

Cockenghen) waren opmerkelijk laag: in 1426 - 1427 kwam via Ghijsbert 
van der Haar 2 schilden binnen; in 1427 - 1428 via Jan Dircksoen 1 schild; 
en in zowel 1428 - 1429 ais 1429 - 1430 via Willem van Syle beide keren 
ook weer 1 schild. Steeds dus geringer bedragen dan die uit Nieuwer Ter 
Aa. 

Loenen vertoonde net als Breukelen grote opbrengstverschillen. In het 
jaar 1426 - 1427 bracht Henric Jacobssoen voor die plaats 5'/2 schild in; in 
1427 - 1428 de ons reeds uit Breukelen bekende Sander Spaen 5 schilden; 
in 1428 - 1429 Willem die Ledige maar liefst 19 schilden; en in 1429 -
1430 opnieuw Willem die Ledighe 10'/2 schild. 

Maarssen was evenals Breukelen een belangrijke plaats in deze streken. 
De bedragen van de bieraccijnsen lagen er op een meer gelijkmatig niveau. 
In 1426 -1427 betaalde Ghijsbert Dirxsoen voor de "biersyssen" van 
"Maersen" 15 schilden. In 1427 - 1428 werd een zelfde bedrag ingebracht 
door Vriederic Willemsoen, die in dat jaar ook de accijnsopbrengsten van 
Ter Aa gepacht had. In 1428 - 1429 betaalde Willem Gijsbertssoen 14 
schilden; ook hij had in hetzelfde jaar eveneens de accijnsen van Ter Aa. In 
1429 - 1430 voldeed Geryt Herbert voor Maersen 18 schilden. 

Kijken we nog even naar enkele opbrengsten uit de wat verdere 
omgeving, dan zien we dat Baarn 20 schilden betaalde, Soest 35 en dat 
Utrecht de 67 schilden haalde. Vooral vergeleken met dat laatste bedrag 
waren de bieraccijnsen uit Breukelen bepaald niet gering. 

De lijsten van plaatsnamen die in de accijnsboekhouding van het bisdom 
voorkwamen omvatten lang niet alle gerechten (lokale bestuurseenheden) 
welke in die tijd bestonden. Alleen de belangrijker plaatsen werden 
opgevoerd, in het bijzonder de kerkdorpen. Niet de burgers in het 
algemeen, maar de herbergen zullen de bieraccijns hebben moeten betalen. 
In het dorp Breukelen was ten minste één herberg. Die was bij de 
bevolking vooral populair na de zondagse kerkgang en op hoogtijdagen. 
Ook de burenvergaderingen vonden er plaats, de oude voorlopers van de 
gemeenteraadsvergaderingen waarin alle zogenaamde geërfden deel 
hadden. Voor bezoekers van elders was de herberg vooral belangrijk ais 
eethuis en logement. Een ieder dronk er bier. Wijn kon men in zon 
dorpsherberg vermoedelijk niet eens leveren. Toen in 1378 de Utrechtse 
bisschop een kleine week lang in Breukelen verbleef liet hij bijna dagelijks 
voor hem en zijn vrienden wijn uit Utrecht aanvoeren. De ritmeester en 
zijn manschappen, die er in 1426 op uit waren gestuurd om achtergebleven 
vijandelijke krijgslieden op te halen (zie het eerste nummer van dit 
tijdschrift) nuttigden in de herbergen van Breukelen en Maarssen enkel 
bier bij hun eten. 

Opmerkelijk is dat de nederzetting Otterspoor, in 1139 in één adem 
genoemd met het dorp Breukelen, in deze 15de eeuwse boekhouding van 
het bisdom niet voorkwam. Die nederzetting beleefde zijn bloei in de 13de 
eeuw door de Otterspoorsluis, gelegen ongeveer bij de huidige grens tussen 
Breukelen en Maarssen. Het was een overslaghaven in de Utrechtse 
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overzeese handel en scheepvaart. Gezien deze hoofdfunctie van het dorpje 
zal er vrijwel zeker ook een herberg hebben gestaan. Aan de welvaart van 
Otterspoor kwam een eind toen de Otterspoorsluis werd opgeruimd. Dat 
gebeurde in 1327 toen een Vechtdam met sluis was gebouwd ter hoogte 
van Vreeland. Deze laatste werd op zijn beurt in 1437 weer opgevolgd door 
de Hinderdam, nog verder stroomafwaarts gelegen, even voorbij Nigte-
vecht. In de periode van de hier aangehaalde accijnsheffingen was de 
Otterspoorsluis inmiddels dus al een eeuw lang verdwenen. De nederzetting 
Otterspoor was gedurende die eeuw blijkbaar in verval geraakt en de 
plaatselijke herberg verdwenen. 

Omtrent de oorzaak van de grote verschillen in de accijnsopbrengsten uit 
Breukelen en Loenen, terwijl die uit Maarssen, Nieuwer Ter Aa en 
Kockengen slechts geringe schommelingen vertoonden, heb ik slechts een 
vermoeden. Het gewapende gevecht dat in 1426 in de Vechtstreek ter 
hoogte van Breukelen en Loenen plaats vond richtte mogelijk in deze 
plaatsen zelf ook nogal wat schade aan. Dat kan de accijnsopbrengsten van 
de herbergen in die twee plaatsen geruime tijd nadelig hebben beïnvloed. 
Het verklaart echter niet waarom in het laatste van de 4 jaren waarover de 
bewaard gebleven accijnsboekhouding liep de opbrengst uit Loenen 
opnieuw daalde. Zijn er lezers van dit tijdschrift die hierover meer weten 
te zeggen ? 
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