Protectie en gilden te Utrecht
in de late middeleeuwen

D. A. Berents

Inleiding *)
De stad Utrecht is in de veertiende eeuw op economisch gebied ongetwijfeld
achteruitgegaan. Daarvoor zijn verscheidene oorzaken aan te voeren 2 ).
De oude waterwegen, de Kromme Rijn en de Oude Rijn, kregen al geruime
tijd minder water. De Vecht werd minder belangrijk als waterweg door
aanslibbing, met name door de vorming van het Muiderzand. Men koos
andere verbindingswegen van Duitsland naar Holland: voortaan gingen de
kooplieden door het Hollandse watergebied of via de zee. Een belangrijke
factor hierbij was de ontwikkeling van nieuwe scheepstypen. Met dit alles
hangt samen het feit, dat andere steden opbloeiden en meer kooplieden
aantrokken: Dordrecht kreeg veel verkeer met het Rijnland en ook Zwolle
en Kampen trokken veel handel aan; Amsterdam werd de nieuwe haven
voor het Duitse bier.
Zo verloor Utrecht zijn positie als de belangrijkste handelsstad van de
noordelijke Nederlanden. De stad bleef echter wel een regionaal marktcentrum, waar de goederen uit het Nedersticht werden verhandeld. Daarnaast
kwamen uit het buitenland produkten die bestemd waren voor de burgers,
de talrijke geestelijken en de bewoners van de omliggende steden en dorpen.
In de nabije omgeving bezochten de Utrechtse kooplieden blijkens de talrijke
vrijgeleides en tolbepalingen voor Utrechters, Brabant, Gelre 3) en vooral
Holland 4 ). De rechtsboeken spreken onder meer over koren uit Frankrijk
en Friesland en het gebied over de IJssel 5 ), Schotse en Spaanse wol 6) en
bier uit Hamburg 7 ). Wijn kwam onder andere uit de Rijnstreek 8 ). In de
uitspraken in handelsprocessen, gevoerd tussen Utrechters en vreemden, is
1) Allereerst wil ik mijn dank betuigen aan prof. dr. F . W. N. Hugenholtz, die mij bij
dit onderzoek geholpen en gestimuleerd heeft.
2) Zie o.a. Alberts en Jansen, Welvaart in wording, p. 174-176; Blok, p. 382; Jansen,
Middeleeuwse geschiedenis, p. 134-135; Niermeyer, Wording, p. 42-45; Struick, p. 62-63;
Vijlbrief, p. 28-29; Wilkens, p. 185-190.
3) R.S.U. nr. 82, 143, 191, 767, 807.
R.S.U. nr. 592.
4) R.S.U. nr. 121, 125, 132, 201, 212, 281, 284, 339, 531, 536, 554, 602-604, 610, 639, 650.
5) M.R.U. I, p. 120.
6) M.R.U. I, p. 297.
7) M.R.U. I, p. 287.
8) G.v.U. I, p. 454. Wijn kwam natuurlijk ook uit Frankrijk.
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sprake van kooplieden uit Keulen 9 ) en Duisburg 10 ). In een Engelse
rekening van invoerrechten van 1392 is te lezen, hoe Utrechtse schippers uit
Engeland wol en ongeverfde lakens meevoerden, nadat ze er zeep, olie, ijzer,
meekrap, vlas, linnen en andere waren hadden gebracht n ) . Voor invoer van
buiten de Nederlanden was de stad echter grotendeels afhankelijk van
vreemde kooplieden 12 ). De uitvoer was waarschijnlijk beperkt. Naast het
zeeven genoemde contact met Engeland en de vrijgeleides voor Brabant,
Gelre en Holland, blijkt uit de bronnen nog iets van tochten naar Appingedam
en Antwerpen. Ongetwijfeld hebben de kooplieden toen Utrechtse waren
meegenomen. Maar het aantal produkten dat de stad kon uitvoeren, was
maar klein; de voornaamste waren laken en bier 13 ).
Een reactie op de achteruitgang is naar men vermoedt te vinden in de
maatregelen van het gildenregime, dat sinds 1304 in de stad was gevestigd.
Dit voerde (ik citeer Alberts en Jansen) 14 ) 'een „protectionistische" politiek
met te sterke bevoordeling van de eigen bevolking en met soms zeer hardhandige methoden. Karakteristiek is wat er in 1373 gebeurde. Men groef 2
sluizen in de Vaartse Rijn, maar bouwde tegelijkertijd nabij Vreeswijk de
Gildenburg om de rivierkooplieden te dwingen naar Utrecht te komen'.
Wanneer men vreemde kooplieden naar de stad stuurt, betekent dat in feite
het vergroten van de concurrentie, dus het tegengestelde van protectionisme.
Men kan in dat geval ten hoogste spreken van overheidsbemoeiing. Maar de
mogelijkheid van protectie is bepaald niet vergezocht. Al eerder beschuldigde
men gilden van domme bevoordeling van hun eigen belangen, waardoor ze
vreemde kooplieden afschrikten en de handel schade toebrachten. Pirenne
betichtte de gilden vanwege hun protectionisme van egoïsme en kortzichtigheid !5).
Het is het doel van dit onderzoek, na te gaan, in hoeverre er in Utrecht
protectie was, of het verband tussen gilden en protectie in deze stad bestond
en wat de aard van dat verband was.
Daarvoor moet eerst de term „protectie" worden gedefinieerd. Alberts en
Jansen dachten waarschijnlijk in dit verband aan overheidsbemoeiing in het
algemeen. Dan is echter bijna iedere economische maatregel van het stadsbestuur protectie. Voor dit onderzoek definiëren we daarom protectie liever
als iedere bescherming van plaatselijke economische belangen tegenover
vreemde belangen. Dit kan gebeuren door een produkt te beschermen tegen
een concurrerend produkt uit het buitenland, maar ook door het beschermen
van de arbeidsmogelijkheid, zowel in de industrie, landbouw en veeteelt, als
in de handel. Essentieel is in al deze gevallen het negatieve aspect, de bescherming tégen vreemde belangen.

9) R.S.U. nr. 397.
10) R.S.U. nr. 197.
11) Bronnen Engeland, p. 425, 428, 431.
12) Muller, Regeeringstoezicht p. 88-89.
13) G.v.U. I, p. 22-24; Muller, Regeeringstoezicht, p. 58-59.
14) Alberts en Jansen, Welvaart in wording, p. 175; vergelijk ook Jansen,
eeuwse geschiedenis, p. 134-135 en Vijlbrief, p. 28-29.
15) Pirenne, p. 171-172.
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Uit deze omschrijving van het begrip protectie volgt al de verdeling van het
onderzoek. Voor de bescherming van Utrechtse goederen onderzoeken we
eerst de indirecte belastingen. Het gevonden belastingstelsel wordt dan met
tarieven en opbrengsten toegelicht. Daarna volgen de andere vormen van
bescherming van goederen. Vervolgens komt aan de beurt de bescherming
van de arbeidsmogelijkheid, vooral in de handel en de positie van vreemde
kooplieden. Tenslotte zal worden gekeken naar de invloed die de gilden op
het eventuele protectiebeleid hadden en de motieven voor dit beleid.
Laten we tenslotte even naar de bronnen kijken. Uit de stadsrekeningen kan
men een reeks bruikbare gegevens putten over de opbrengsten van de verpachtingen van de indirecte belastingen. De rekeningen lopen met onderbrekingen vanaf 1380 16 ). Daarnaast bestaan er zogenaamde sijsboeken, die
ook opgeven, hoeveel voor de verpachting van de belastingen of cijnzen is
betaald n ) . Aan deze bron zijn bepaalde nadelen verbonden. Het vroegste
sijsboek dateert van 1410; daarna loopt de reeks met onderbrekingen tot
1433. Dat is dus maar een beperkte periode. Bovendien zijn de gegevens uit
deze boekjes erg bewerkelijk: sommige opgaven ontbreken of kunnen moeilijk gereconstrueerd worden. Sommige belastingen staan vermeld over een
jaar, andere over slechts drie maanden of over een niet te bepalen tijd. In de
stadsrekeningen daarentegen beschikken we over een bron met gelijksoortige
opgaven vanaf een veel vroegere datum, alle samengesteld door dezelfde
ambtenaar, de kameraar. Daarom heb ik de sijsboeken alleen voor controle
en toelichting gebruikt.
De economische besluiten van de stedelijke overheid zijn vervat in zogenaamde 'keuren' of 'wilcoeren', waarbij iets verboden of geboden wordt
onder bedreiging met een bepaalde straf 18 ). Zulke raadsbesluiten werden bij
klokgelui afgekondigd, nadat ze waren opgetekend in het raads dagelijks boek
(het notulenboek) en het buurspraakboek (het publikatieboek) 19 ). Van deze
boeken is een vrij groot aantal bewaard gebleven 20 ). Ze zijn voor de
economie nageplozen bij de uitgave van de bronnen voor de Utrechtse gilden
en een ouder uittreksel is te vinden in de bronnenuitgave van Dodt van
Flensburg 21 ).
Een belangrijker bron vormen de stedelijke rechtsboeken, met name het
Liber Albus, het Liber Hirsutus Minor, het Roede Boeck en het boek Die
Roese 22 ). Ze zijn in de middeleeuwen samengesteld uit o.a. het raads dagelijks boek en het buurspraakboek, vermoedelijk ook uit eerdere delen die ons
niet bekend zijn, aangevuld met nieuwe keuren en oude rechtsgewoonten 2 3 ).

16) G.A. Utrecht nr. 587 over de jaren 1380/81, 1402/03, 1427/28, 1429/30, 1430/31,
1431/32, 1434/35, 1436/37, 1439/40. 1441/42: G.A. Utrecht nr. 589 over het jaar 1450.
17) G.A. Utrecht nr. 602 over de jaren 1410. 1411. 1413. 1414, 1416-1419, 1421, 1422,
1425-1427, 1429. 1430 (twee stuks verschillend) 1431-1433.
18) Muller. Inleiding, p. 336.
19) G.v.U. I, p. VIII: Muller. Inleiding, p. 341.
20) G.A. Utrecht nr. 13 (1402-1528) en nr. 16 (1385-1391 en 1396-1528).
21) Dodt van Flensburg V, p. 55-119 en p. 177-218; voor de gildenuitgave zie G.v.U.
I, p. viii.
22) Ed. S. Muller Fz. in het eerste deel van de M.R.U.
23) Muller, Inleiding, o.a. p. 332-353, 354, 357-358, 423-424.
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Uit een onderzoek van het buurspraakboek en het raads dagelijks boek 24)
bleek mij, dat deze boeken niets van belang opleverden dat niet in andere
bronnen te vinden was. Daarom zijn de rechtsboeken de belangrijkste
bronnen voor dit onderzoek.
De kern van het oudste rechtsboek, het Liber Albus, is samengesteld vóór
1340 25) en bevat gegevens uit de eerste helft van de veertiende eeuw. De
laatste economische besluiten in de rechtsboeken dateren van ongeveer 1450.
Dat is een geschikte sluitingsdatum voor het onderzoek, want het optreden
van David van Bourgondië als bisschop van Utrecht sinds 1457 betekent de
aanzet voor een nieuwe relatie met het 'buitenland'. Als begindatum nemen
we 1304, de vestiging van het gildenregime, al zullen voor de eerste jaren
de bronnen nog schaars blijken.

1.

De cijnzen

Toen S. Muller Fz. aan het einde van de vorige eeuw een uitgebreid artikel
schreef naar aanleiding van de uitgave van de bronnen voor het Utrechtse
gildewezen, betreurde hij het, dat hij niet de tijd had om alle verordeningen
over de Utrechtse cijnzen bijeen te zoeken, '. . . want het is onmogelijk',
schreef hij, 'de verkeerspolitiek onzer oude stadsbesturen goed te begrijpen
zonder rekening te houden met de sijs, die aanleiding gaf tot tal van verordeningen op het verkeer en op allen zonder uitzondering van invloed was:
tallooze maatregelen van den raad zijn toch slechts te verklaren uit zijne
begeerte om het innen van de sijs te controleeren en ontduiking daarvan te
voorkomen' 26 ). Ik hoop, dat dit hoofdstuk en het volgende in die leemte
kunnen voorzien.
Het begrip cijns heeft een aantal overeenkomsten met de hedendaagse termen
invoerrecht, invoerbelasting, omzetbelasting en vooral met het begrip accijns.
Toch is het niet juist, in het middeleeuwse Utrecht van accijnzen te spreken.
Een accijns is een indirecte belasting op het verbruik van bepaalde goederen,
meestal verschuldigd door de fabrikant. Accijnzen worden niet alleen geheven bij het vervaardigen, maar ook bij het invoeren van die goederen.
Belaste goederen zijn onder andere wijn, bier, gedistilleerd, tabak en suiker.
Een cijns is ook een indirecte belasting, maar het karakter daarvan is minder
scherp bepaald. De stad Utrecht kende inderdaad cijnzen op wijn en bier,
maar daarnaast rekende men bijvoorbeeld ook tot de cijnzen een belasting
die werd betaald bij het wegen op de waag en zelfs de boetes op ordeverstoring en op dobbelen. De overeenkomst met de hedendaagse accijnzen
is dus niet groot genoeg. De Utrechtse rechtsbronnen en rekeningen spreken
meestal van 'siize', wat Muller vertaalde met 'sijzen', maar het begrip 'cijns'
heeft het voordeel dat het in de geschiedwetenschap algemeen gangbaar is.

24) In het raads dagelijks boek de jaren 1402-1455; in het buurspraakboek de jaren
1385-1455.
25) Muller, Inleiding, p. 353.
26) Muller, Regeeringstoezicht, p. 45.
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Ik gebruik daarom de term 'cijns' en definieer deze zo algemeen mogelijk
als indirecte belasting.
Elders werd de cijns oorspronkelijk meestal geheven om de muren van een
stad aan te leggen of te versterken 27 ). Er is alle reden om aan te nemen, dat
dit ook in Utrecht het geval is geweest: in 1364 beloofde de raad, om van
de wijn- en biercijnzen jaarlijks een bedrag te gebruiken voor het onderhoud
van bruggen en muren 28 ).
Muller vermoedt, dat de oorsprong moet worden gezocht in een 'retributie,
door hoorige handwerkslieden betaald voor het recht om deel te nemen aan
den kleinhandel, vroeger het monopolie der koopmansgilden' 29 ). Dit zou
worden bewezen, doordat de cijnzen samenhingen met de detailverkoop.
Dat gaat echter niet op voor alle cijnzen en zeker niet voor de oudste. De
lijsten van cijnsopbrengsten in de stadsrekeningen 30) houden namelijk altijd
een vaste, traditionele volgorde aan. Er is een groep maandcijnzen en een
groep jaarcijnzen (waarover we het nog zullen hebben) en altijd zijn de eerste
cijnzen van elke groep dezelfde. Het ligt voor de hand, dat deze cijnzen de
oudste zijn. Het zijn bij de maandcijnzen de wijncijns, de hoppecijns en het
tonnegeld; bij de jaarcijnzen de botter-, mers-, grawercker-, hude-, zee- en
oude wantcijns (waarover we het ook nog zullen hebben). Zij behoren ook
tot de oudste cijnzen die in andere bronnen voorkomen. De wijncijns wordt
al omschreven in een oorkonde van 1233, waarin het wordt verboden om
wijn te verkopen om te tappen 'nisi emptor illius vini sit civis Traiectensis
solvens precarias sive exactiones et ad alia honera civitatis sit astrictus' 31 ).
Ook in stukken van 1251 en 1315 32) komt deze cijns voor, evenals in het
oudste deel van het Liber Albus, dus in de eerste helft van de veertiende
eeuw 33 ). Dit is tevens de eerste keer dat in de rechtsboeken een cijns wordt
genoemd. Hetzelfde gedeelte omschrijft ook de zeecijns 34 ). Als in 1364 de
eerste uitgebreide lijst wordt gegeven, vormen de cijnzen die in de rekeningen
het eerst staan, de meerderheid 33 ). Het is nu aannemelijk, dat dit de oudste
cijnzen zijn. Maar de enige onderlinge overeenkomst is, dat ze alle worden
geheven op ingevoerde goederen. En omdat een groot gedeelte van deze
goederen uit grondstoffen voor de industrie bestaat, is het verband met de
detailhandel voor de oudste cijnzen te zwak. In tegenstelling tot het vermoeden van Muller zou men de oorsprong eerder zoeken in een belasting
op ingevoerde waren.
In 1450, het laatste jaar van de te onderzoeken periode, worden in Utrecht
23 cijnzen geheven. Dat is meer dan men wei eens heeft gedacht 36 ). In de

27) Muller, Regeeringstoezicht, p. 45.
28) M.R.U. I, p. 75.
29) Muller, Regeeringstoezicht, p. 45.
30) Zie bijlage II: opbrengsten. Hier is de volgorde van de rekening van 1380/81
aangehouden.
31) O.B.S. II nr. 851. ook afgedrukt in G.v.U. II p. 445.
32) O.B.S. III nr. 1247 en G.A. Utrecht nr. 32 fol. 42ro.-44ro.
33) M.R.U. I, p. 12.
34) M.R.U. I, p. 22.
35) M.R.U. I, p. 74-75.
36) Alberts, Middeleeuwse stad, p. 33-34: „In de stad Utrecht werden omstreeks, het
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rekeningen van de voorafgaande jaren varieert het aantal van 13 tot 25.
Daarvan komen er, zoals zal blijken, maar 22 in aanmerking voor dit onderzoek. We zullen nu kijken, of er aan het heffen van deze cijnzen een systeem
ten grondslag ligt. Daartoe moeten ze worden ingedeeld in groepen. Eerst
moet worden nagegaan, of de Utrechters zelf een indeling maakten.
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. De stedelingen kenden zelfs twee
indelingen. In de keur van 1364 37) maakt de raad onderscheid tussen 'meensiize' en andere cijnzen. Hierbij vormen de meencijnzen verreweg de
meerderheid. Muller legt deze term uit als 'de kleine, minder belangrijke
accijnzen, tegenover de twee groote accijnzen: de wijn- en de bieraccijns' 38 ).
Daarbij verklaart hij niet, waarom in hetzelfde stuk de hoppe-, molen- en
gruytcijns ook buiten de meencijnzen vielen. Voor de oplossing van dit
probleem moet men kijken naar de andere indeling.
In keuren van 1423 en later M ) maakt men onderscheid tussen jaarcijnzen en
maandcijnzen. In deze bepalingen vormen de jaarcijnzen de grote meerderheid. Als men nu de twee verdelingen naast elkaar legt, blijken de jaarcijnzen
in de praktijk overeen te stemmen met de meencijnzen en de maandcijnzen
met de niet-meencijnzen 40 ). De stadsrekeningen bevestigen dit. In de rekening van 1402 wordt gesproken over de som van de mené jaarcijnzen. De
maandcijnzen zijn de wijn-, hoppe-, beest-, molen- en imbrouwencijns en het
tonnegeld. De rekeningen noemen daarbij nog de dobbel- en vechtkoeren,
de verpachte inkomsten van boetes op dobbelen en ordeverstoring, maar die
zijn niet van rechtstreeks economisch belang. De rest bestaat uit jaarcijnzen.
Het is de moeite waard, even bij deze oude indeling stil te blijven staan. Muller zat met zijn verklaring dicht bij waarheid. De maandcijnzen blijken voor
de stad inderdaad veel belangrijker dan de jaarcijnzen, want ze brachten veel
meer op, zoals ook uit de rekeningen zal blijken. De jaarcijnzen zijn daarbij
vergeleken maar „meen", gewoon. Het gevolg hiervan was, dat de twee groepen voor een verschillende termijn werden verpacht, of, zoals men zei „verkocht". Dit betekende, dat aan de meestbiedende het recht van innen werd
afgestaan met de bevoegdheid en de plicht om controle uit te oefenen. Dit
werd al gedaan in de eerste helft van de veertiende eeuw «). De jaarcijnzen
werden eens per jaar, op de eerste dag na Onser Vrouwendage te Lichtmisse
verpacht en werden in twee termijnen betaald 42 ). Van de maandcijnzen werd
midden van de vijftiende eeuw geheven de wijnaccijns, de bieraccijns en de hopaccijns,
terwijl voorts nog geheven werden een accijns op laken, vis, zout en turf. In Arnhem
was het aantal accijnzen omstreeks dezelfde tijd nog groter". Vergelijk hiermee de
stadsrekening van 1450. G.A. Utrecht nr. 589.
37) M.R.U. I, p. 75. Als met de hoppensiis van binnen de imbrouwencijns is bedoeld
zoals Muller m.i. terecht beweert (Muller, Glossarium, p. 36), moet de biersijs in dit
geval de imbrouwencijns zijn.
38) Muller. Glossarium, p. 54.
39) M.R.U. I, p. 271, 272, 280, 285, 372.
40) Een uitzondering: de beestcijns hoort in 1380 bij de maandcijnzen; de oude beestcijns hoort in 1402 bij de jaarcijnzen. Dit doet echter niets af aan het verband meencijnzen-jaarcijnzen.
42) Dat is 3 februari. M.R.U. I, p. 271, 286, 371-373. Buurspraakboek 1387 fol. 57ro.:
..Nu naden eten wil die Raet verkopen der Stat sizen alse ghewoentliken is. Zo wie
datse copen wil die come aldaer. Men wil hem goeden koop gheven".
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de wijncijns in 1341 van jaar tot jaar verkocht en vastgesteld, maar per
maand betaald 43 ). Waarschijnlijk gingen de andere maandcijnzen ook zo.
Toen echter de tarieven stegen en er met de verpachting grote sommen
gemoeid waren, verdeelde men het jaar in vier „syzoenen", drie periodes van
drie maanden en één van vier 44 ). Toen werden de maandelijkse bedragen
ieder syzoen opnieuw vastgesteld. In de stadsrekeningen is dan ook voor elke
maand een apart bedrag ingevuld, maar per syzoen zijn de bedragen voor
de maanden gelijk. Later ging de betaling per syzoen, zoals blijkt uit een keur
van omstreeks 1340 45 ). Een gedeelte van de jaarcijnzen begon zoveel op te
brengen, dat men ook hier het systeem van innen per syzoen ging volgen. Dit
blijkt in de rekeningen vanaf 1431/32. Van deze groepen noem ik de botter-,
zee-, mars-, vis- en oude wantcijns. Deze tussenvormen bleven echter jaarcijnzen heten.
Een aantal voorschriften regelde de rechten en verplichtingen van de pachter, die sijsmeester of sisenaer werd genoemd. Hij moest mensen borg laten
staan dat hij zou betalen 46 ). Hij kon de pacht alleen op zich nemen of samen
met anderen, maar soms was voor de vennootschappen een maximum aantal
personen bepaald 47 ). De kameraars, de financiële ambtenaren van de stad,
waren van het pachten uitgesloten. Het was zelfs het eerste punt van de
kameraarseed, dat zij in drie jaar geen cijnzen zouden kopen 4 8 ). Blijkbaar
was men bang voor corruptie. Van de opbrengsten van bepaalde cijnzen werd
wel aan de kameraar een bedrag in geld gegeven en aan de stadsklerk en de
twee knapen van de raad, die kennelijk een lagere rang hadden, enkele paren
kousen. Dit was het zogenaamde „ransoen" 49 ).
In de cijnsboeken staan de namen van de pachters. Dezelfde namen kwamen
steeds terug, want de belangrijkste cijnzen bleven in handen van een beperkt
groepje mannen, zoals Jacob Knippinc en Gheryt Bolle, vaak ook van mensen met dezelfde familienaam: Die Keyser, Stevens. Soms verschijnen er ook
namen uit het patriciaat, zoals Vrencke, Lichtenberg en Proys. De pachters
dienden zelfs als borgen voor elkaar. De situatie lijkt dus op de toestand in
Brugge, waar bepaalde families van belastingpachters voorkwamen 50 ).
In oorlogstijd, als een deel van de inwoners niet in de stad was of als de
invoer hinder ondervond, kon niemand voorspellen, hoeveel de opbrengsten
van de cijnzen zouden bedragen en durfde men ook geen bod te doen op cijnzen waarmee veel geld gemoeid was. In zulke omstandigheden hield de stad
het innen in eigen hand. Zelfs als de verpachting al had plaatsgevonden, voelde het stadsbestuur zich verplicht, de pacht over te nemen.
Zo werden voor het bestuursjaar 1427/1428 de hoppecijns en het tonnegeld
43) M.R.U. I, p. 36, 37.
44) Over het verdelen van het jaar in 13 „maanden" in Arnhem, zie Alberts, Accijnzen
Arnhem, p. 346-347.
45) M.R.U. I, p. 285.
46) Per cijns staan in de Utrechtse cijnsboeken twee borgen vermeld.
47) Voor de wijncijns: M.R.U. I, p. 138 366.
48) M.R.U. I, p. 259.
49) Raads dagelijks boek 1402 fol. 2ro. en iets uitgebreider in de cijnsboeken op de
binnenzijde van het voorblad.
50) Van Werveke, Brugge en Antwerpen, p. 89.
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in het laatste syzoen door de stad overgenomen, omdat de hertog van Bourgondië het beleg voor Amersfoort had geslagen. De pachters hadden de
cijnzen maar negentien dagen gehad en leverden nu alle inkomsten in. Bij
het innen door de stad bleken de inkomsten lager te zijn: de hoppecijns gaf
eerst gemiddeld 2073 pond per maand en nu maar 1539 pond; het tonnegeld
daalde van 315 naar 234 pond 5 1 ). In het eerste kwartaal van 1429 was de
wijncijns in handen van de stad; daarna werd hij verpacht. Toen steeg de
opbrengst van 279 naar 442 pond per maand 52 ). Als de stad de cijns int, is
de opbrengst dus altijd lager. Misschien is de oorlog de oorzaak van dit
verschil, maar het is heel aannemelijk, dat evenals elders het systeem van
verpachten meer opbracht door de grotere ijver van de inners 53 ). Anders zou
de stad beter altijd zelf het innen kunnen verzorgen.
De verdeling in jaar- en maandcijnzen en het daarmee samenhangende systeem van innen hadden dus duidelijk een praktisch doel: hoge opbrengsten
met zekerheid voor beide partijen. Zodra de opbrengsten erg hoog werden
en het risico te groot werd, splitste men de verpachting en de betaling in termijnen. Zo konden zowel het stadsbestuur als de pachters de te verwachten
inkomsten vrij nauwkeurig schatten zonder het gevaar te lopen van een groot
verlies. Als de opbrengsten daalden, was er dan slechts het bedrag van een
kwartaal mee gemoeid. Zo durfden de pachters ook een hoog bedrag te bieden. In geval van oorlog werden ze schadeloos gesteld. Als ze een vennootschap aangingen, konden ze het risico nog verder spreiden. Aan de andere
kant was het niet mogelijk, dat alle gegadigden samenwerkten om de pachtsom laag te houden door gezamenlijk een erg grote vennootschap aan te
gaan. Het stadsbestuur had verder met deze regeling vaker de beschikking
over geld en hoefde er niet het hele jaar op te wachten.
Deze middeleeuwse indeling gaat uit van slechts één kenmerk: de opbrengsten. Voor de vraagstelling van dit onderzoek is het beter om een ander kenmerk als basis van een indeling te gebruiken. We kunnen onderscheiden de
goederen waar een cijns op wordt geheven, de persoon die de cijns moet betalen en de plaats waar men de belasting heft. Als protectie plaatsvindt door
middel van belastingen, worden binnenlandse goederen beschermd tegen concurrentie van buitenlandse door op buitenlandse een hogere belasting te heffen. We moeten dus de cijnzen verdelen naar de goederen waarop ze drukken. De cijnzen op Utrechtse goederen noemen we produktiecijnzen, omdat
die waren in Utrecht worden geproduceerd (in principe ook verbouwd, geteelt
of gevangen). De cijnzen op ingevoerde goederen noemen we importcijnzen.
Voor de volledigheid moeten we ook rekening houden met het bestaan van
exportcijnzen: belastingen op uitgevoerde goederen.
Hiermee gaat echter de verdeling nog niet ver genoeg. Van de ingevoerde waien zijn sommige van vitaal belang voor de eigen industrie: de grondstoffen
en halffabrikaten. Daarom worden vaak in een protectiestelsel de grondstoffen anders belast dan de overige ingevoerde goederen. De importcijnzen ver51) G.A. Utrecht 587. rekening van 1427/28 fol. VI ro. en VII ro.
52) G.A. Utrecht 587, rekening van 1429/30 fol. VI ro.
53) Zie voor de situatie in Arnhem en Gent, die daarmee overeenstemmen, Alberts,
Accijnzen Arnhem, p. 345-347; Van Werveke, Gentse stadsfinanciën, p. 213.
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delen we dus in cijnzen op grondstoffen en cijnzen op eindprodukten. In de
praktijk blijkt er nog een derde groep te zijn van importcijnzen die zowel
grondstoffen als eindprodukten omvatten.
Aan de hand van deze indeling, die de sleutel tot het cijnsonderzoek zal blijken, kan nu een lijst worden aangelegd van de cijnzen en de goederen waarop ze worden geheven.
I. Produktiecijnzen.
1. imbrouwencijns op te Utrecht gebrouwen bier 54 ).
2. molencijns op het graan dat naar de molen wordt gebracht.
54) Voor biersoorten zie Muller, Regeeringstoezicht, p. 59-61.
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3. vleeshouwercijns op het vlees dat de Utrechtse slagers van plan zijn te
verkopen.
4. nieuwe wantcijns of komcijns, waarschijnlijk op het in de stad vervaardigde laken.
II.

Uitvoercijrrzen.

Dit betreft nooit een volledige cijns die onder één naam in de rekeningen
voorkomt, maar altijd een onderdeel van een cijns of een cijns zonder naam.
Verder gaat het bij elke cijns maar om één vermelding.
5. de ooftcijns die alleen in 1430 werd geheven op uitgevoerd fruit (en verder op ingevoerde stenen en steenkalk).
6. de cijns op uitvoer van turf in 1374.
7. de cijns op uitvoer van graan in 1374. (hierbij sluiten misschien aan de
beperkende bepalingen voor uitvoer van graan in 1421 en 1437 55 ).
III.

Importcijnzen.

A. Eindproduktcijnzen.
8. beestcijns op ingevoerd dieren (maar pluimvee wordt niet genoemd). In
1423 bestaat er een nieuwe varkenscijns, maar die komt niet als zodanig
voor in de rekeningen en is waarschijnlijk een onderdeel van de beestcijns
geweest. Men kan de beestcijns eventueel ook als een grondstofcijns beschouwen, maar ik ben ervan uitgegaan, dat ook anderen dan slagers vee
hielden om te melken en vet te mesten.
9. hoppecijns op ingevoerd bier. Het ingevoerde bier was hopbier, want
ander bier was niet zo lang te bewaren 56 ). Sinds 1447 werd de cijns ook
geheven op dikbier, zwaar bier of dubbelbier dat in de stad werd gebrouwen.
10. ooftcijns op ingevoerde stenen en steenkalk en fruit (behalve in 1430 op
uitgevoerd fruit).
11. merscijns of marscijns op ingevoerde marskramerswaren.
12. tonnegeld op ingevoerd bier, in 1433 ook op in Utrecht gebrouwen hopbier en in 1447 ook op dikbier dat in de stad wordt srebrouwen. Deze cijns
wordt dus ongeveer op dezelfde goederen geheven als de hoppecijns.
13. torfcijns op ingevoerde turf (vergelijk nr. 6, de cijns op uxuvuer van turf).
14. viscijns op ingevoerde vis, dat wil zeggen de vis die buiten de mijl van
de stad is gevangen. De mijl strekt hiervoor van de Vaert tot Maarssen " ) .
15. weggeld op ingevoerde dieren. Het verschil met de beestcijns is niet
duidelijk^ maar het is een afzonderlijke cijns, want de twee cijnzen worden
naast elkaar genoemd.
16. wijncijns op ingevoerde wijn.
17. zoutcijns op ingevoerd zout.

55) G.v.U. II, p. 277-278, 280-281.
56) Van der Wee. p. 96.
.
57) M.R.U. I, p. 274. De Vaert betekent hier waarschijnlijk tot het Gein, vgl. Muller,
Regeeringstoezicht, p. 100.
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B. Grondstofcijnzen.
18. grawerckercijns of pelsercijns op ingevoerde grondstoffen die worden
gebruikt door bontwerkers.
] 9. houtcijns op ingevoerd hout.
20. hudecijns op ingevoerde huiden.
21. kalkcijns waarschijnlijk op ingevoerde kalk en op kalk die is gebrand
binnen de stadsvrijheid.
22. oude wantcijns op ingevoerd laken.

C. Cijnzen op eindprodukten en grondstoffen.
23. bottercijns op o.a. bepaalde soorten wol, olie, honing, boter, kaas, ijzer,
metaaldraad dat niet van over zee komt, veren, hop, spek, reuzel, zeisen,
zwaarden, wapenrustingen, hennep, lege vaten, vet en steenkool. Daarnaast
bestaan in 1364 en 1375 een honichcijns en een oliecijns, maar in de tijd van
de eerste rekening (1380) zijn deze vermoedelijk al opgenomen in de bottercijns.
24. zeecijns oorspronkelijk op goederen die van over zee komen. Later blijkt
dat te bestaan uit bepaalde soorten graan, meel, haring en bokking (tot in
1423 de viscijns wordt ingesteld), wol en metaaldraad voor zover ze niet in
de bottercijns vallen, vlas, verschillende soorten leer, vissmeer, bepaalde
vachten, bepaalde metalen, vlees in tonnen.
Verder blijken er nog een cuupcijns, een gruytcijns en een cijns op vijgen en
rozijnen te zijn geweest, maar die komen niet voor in de rekeningen en maar
één keer in de rechtsbronnen. De gegevens zijn te schaars om ze een plaats
in het systeem te geven 58 ).
Naast deze cijnzen noemen de rekeningen, zoals gezegd, nog andere. Allereerst een viertal cijnzen die men waarschijnlijk moet betalen bij het huren
van een verkoopplaats: de hudebrug, de cordewanierbrug, het vleeshuis en
de gansbanken 39 ). De namen zeggen al, om wat voor waren het gaat. Daarnaast verpacht de stad de opbrengsten van de vechtcoren en de dobbelcoren,
boetes op ordeverstoring en dobbelen. Hoewel de pachters hier coormeesters
heetten in plaats van sijsmeesters, rekende men de boetes toch onder de cijnzen 6 0 ).
Men verpacht ook als cijns het ambt van besienre, de man die het vee dat
naar de markt is gebracht, met name de varkens, vóór de verkoop moet keuren op de Neude 61 ). Verder beschouwt de stad de opbrengst van het wegen
met de stadswaag als een cijns 62 ). Tenslotte vermelden de rekeningen nog de
inkomsten uit de ticheloven van de stad en uit een hijskraan. Al deze cijnzen

58) Voor de vindplaatsen van bepalingen over alle genoemde cijnzen in de rechtsboeken, zie bijlage I.
59) Voor de gansbanken, zie Muller, Glossarium, p. 27.
60) Muller, Glossarium, p. 22, 46, 89; de stadsrekeningen, bijv. de rekening van 1380/81,
codex diplomaticus van het historisch genootschap, 2e serie 2, p. 83; de dobbelcoeren.
61) Muller, Glossarium, p. 12 en Muller, Regeeringstoezicht. p. 47.
62) M.R.U. I, p. 54; B.S.B. 1385 fol. 17 ro. Voor de tarieven zie M.R.U. I, p. 139-140,
280. De waag stond in de Herdenbollencule op de Neude.
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kunnen geen bijdrage leveren tot het vraagstuk van de protectie. Ze blijven
dan ook in het vervolg buiten beschouwing.
Als men de lijst van cijnzen naast een lijst van de Utrechtse gilden legt 63 ),
blijkt dat op bijna ieder gilde één of meer cijnzen drukten, voornamelijk
grcndstofcijnzen en enkele produktiecijnzen. Natuurlijk waren er ook genoeg
dienstverlenende beroepen die haast geen grondstoffen gebruikten, zoals de
barbiers, die waren ondergebracht in het wantsnijdersgilde. Ook het molenaars- en het steenbikkersgilde zullen van cijnsheffing minder last hebben
gehad dan de andere gilden, maar de meerderheid had er wél mee te maken
en zal dus belangstelling hebben gehad voor de hoogte van de tarieven.
Bij het beschouwen van de lijst valt verder op, dat de invoercijnzen verreweg
het grootst in aantal waren. Daarvan bestond het merendeel weer uit eindpreduktcijnzen. Verder treft ons het kleine aantal cijnzen op produktie. Dit
beeld is alvast niet in tegenspraak met de veronderstelde protektie. Omdat
alle voorkomende uitvoercijnzen werden geheven op belangrijke levensbehoeften, zou men zelfs gaan denken aan een politiek die het levensonderhoud
goedkoop wilde houden, vooral als men de vastgestelde prijzen van brood en
bier in aanmerking neemt. Maar hier is de uiterste voorzichtigheid geboden;
tot er verdere gegevens beschikbaar zijn, kunnen we alleen spreken van vermoedens.
Met het produkt waarop de cijns werd geheven hebben we één kenmerk om
in te delen. Nu komen de andere kenmerken aan de beurt: de plaats waar
men de cijns laat ingaan en de persoon die de cijns moet betalen.
Over de plaats van heffen zijn de inlichtingen te beperkt. Een aantal cijnzen
op grondstoffen moet berekend zijn als de waren werden opgeslagen 64 ) en
voer sommige eindprodukten betaalde men vermoedelijk bij het binnenvoeren in de stad 65 ).
Belangrijker is de vraag wie de cijns betaalde. De produktiecijnzen werden
geheven van de producent. De bakker betaalde de molencijns als het graan
tijdelijk de stad verliet om in de molens rond de stad gemalen te worden.
\ a n elke stadspoort stond een weegschaal om graan te wegen. De cijnsmeester gaf daar een bewijs af en de molenaar moest dit zien voordat hij mocht
malen 66 ). De slager betaalde de vleeshouwercijns als hij 's ochtends op de
vleesbanken het vlees ten toon stelde dat hij die dag wilde gaan verkopen 67 ).
De imbrouwencijns werd betaald door de brouwer, maar deze kreeg het geld
waarschijnlijk van de tapper 68 ). Over het innen van de nieuwe wantcijns zijn
geen gegevens bekend.
De enige exportcijns waarvan we de cijnsplichtige kennen, is de ooftcijns van

63) Een lijst vindt men bij G.v.U. I, p. XVIII-XXI.
64) Namelijk de mers-, oude want-, botter-, grawereker-, zee- en houtcijns; M.R.U. I,
p. 117, 189.
65) De torf- en de beestcijns en het weggeld; M.R.U. I, p. 110-111, 115.
66) M.R.U. I. p. 115-116, 253-254.
67) M.R.U. I, p. 309-310.
68) M.R.U. I, p. 279. Hier is sprake van schulden van de tapper aan de brouwer die
zullen worden behandeld als cijnsschulden. Het is ook mogelijk, dat dit alleen gebeurt
om de brouwer het betalen mogelijk te maken.
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1430. Dit is tevens het enige geval waar de verkoper de cijns betaalde 69 ).
Deze vorm van heffen ligt wel voor de hand, omdat controle op deze manier
makkelijker is dan wanneer een vreemde koper betaalt.
Bij de invoercijnzen was het uitgangspunt, dat bij iedere nieuwe transactie de
koper betaalde. Werden de goederen ingevoerd door degene die ze gebruikte
of verwerkte, dan betaalde de importeur. Verkocht deze ze echter door, dan
betaalde de koper. Bepalingen van deze aard kwamen voor bij de beest-,
kalk-, ooft-, vis- en oude wantcijns en het weggeld 70 ). Als men ervan uitgaat
dat de stad alleen importeerde voor eigen gebruik of voor de nabije omgeving, dan was de koper altijd iemand uit Utrecht of de omringende dorpen,
in elk geval niet een vreemde koopman. Gezien de grote invoer van eindprodukten kan men zelfs zeggen, dat de importcijnzen meestal werden betaald
door de Utrechtse detaillisten en door de producenten die in het klein verkochten, zoals de bakkers. Bij invoer van dranken bestaan bepalingen die op
hetzelfde neerkwamen: de hoppecijns en de wijncijns werden geheven bij het
aanslaan van een vat, wat in feite ook voor de detaillist een aanslag betekende. Deze situatie lijkt zeer voordelig voor vreemde kooplieden. Het is echter
waarschijnlijk dat de Utrechtse detaillisten de tariefstijgingen hebben moeten
doorberekenen door hun aankoopprijs te verlagen, omdat allerlei prijsmaatregelen 71) ze niet toestonden de verkoopprijs te verhogen.
Op dit betaalsysteem werd een uitzondering gemaakt voor geestelijken. Voor
zover deze hun domicilie in de stad hadden, waren ze later in de veertiende
eeuw vrijgesteld van cijnzen. Voor de ingezetenen van vier adellijke kloosters
rond Utrecht gold een andere regeling: als ze iets kochten van burgers, betaalden de burgers de cijns; kochten ze van vreemden, dan betaalden die 7 2 ).
Als een handelaar goederen invoerde maar ze in Utrecht niet kon verkopen,
mocht hij ze weer uitvoeren zonder de vastgestelde cijns te betalen. Deze
clausule komt voor bij de beestcijns, het tonnegeld, de viscijns, het weggeld
en de zoutcijns 73 ). Hierbij kan men ook de wijncijns rekenen, want wijn
mocht cijnsvrij worden uitgevoerd boven een zekere hoeveelheid 74 ). Hoewel
dit allemaal eindprodukten zijn, gold de bepaling misschien ook wel voor
grondstoffen wegens hun belang voor de industrie. In 1444 maakte de raad
deze maatregel in elk geval algemeen voor burgers, door te besluiten dat al
hun balen, pakken en tonnen die in de jaarcijnzen vielen, eerst moesten worden opgeslagen bij de cijnsmeesters. Wat daar werd weggehaald of opengemaakt moest de volle cijns geven; wat onaangetast weer werd weggevoerd
was cijnsvrij75). We kunnen hier weliswaar niet spreken van een voordeel
voor de vreemde handelaar, maar wèl van een garantie dat hij geen extra
verlies hoefde te lijden als hij zijn waren niet kon verkopen.
Tot dusverre zijn uit dit onderzoek drie punten naar voren gekomen. Het
69) M.R.U. I, p. 280-281. Ik vermoed dat bij uitvoer door een Utrechter, dus zonder
voorafgaande verkoop, de exporteur betaalt.
70)
71)
72)
73)
74)
75)
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M.R.U.
G.v.U.
M.R.U.
M.R.U.
M.R.U.
M.R.U.

I. p- 111, 114, 273 281

r.i. P.p 2VI-CVIII.
126.
i. p- 273-274, 279, 111, 120
i p 143.
i p 347.

feit dat vreemde kooplieden de cijnzen niet hoefden te betalen is niet zo'n
voordeel als het lijkt. In het tegenovergestelde geval zouden ze wellicht wegblijven. Maar samen met andere garantiemaatregelen schept het een gunstig
klimaat voor hun komst. De positie van vreemde kooplieden zal in een volgend hoofdstuk worden behandeld.
Een tweede punt is het stelsel van het innen van de cijnzen, de verpachting
en wat daarmee samenhangt. Dit is alles gericht op het zo efficiënt mogelijk
verschaffen van geld aan de stad. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk, maar
later zal nog meer blijken van de zuiver fiscale tendens bij de cijnsheffing.
Tenslotte zijn er vage aanwijzingen dat er inderdaad protectie was. Hierover
kunnen we pas beter oordelen, als we de tarieven hebben onderzocht.

II.

De cijfers

Het onderzoek van de tarieven stelt ons voor ernstige moeilijkheden. Daarom
moeten de conclusies met grote voorzichtigheid getrokken worden. Gelukkig
is het mogelijk, de conclusies te controleren aan de hand van de opbrengsten
van de cijnzen.
Een moeilijkheid van algemene aard is de veelheid van de Utrechtse muntsoorten. Er zijn ponden van plakken, van witten, van goede penningen en van
goede oude penningen 76 ).
De hoogte van de cijnzen wordt niet alleen in verschillende muntsoorten,
maar ook op drie verschillende manieren uitgedrukt:
1. in een gedeelte van de waarde, bijvoorbeeld de zestigste penning,
2. in een bedrag van de waarde, bijvoorbeeld een duit van elke gulden.
Deze aanduiding kan men omrekenen in een aanduiding van het eerste type
als men de verhouding van de muntsoorten kan nagaan.
3. in een bedrag van een hoeveelheid, bijvoorbeeld tien schelling per vat.
Dit zou alleen om te rekenen zijn, als men voor het jaar waarin de bepaling
werd uitgevaardigd, de prijs van de goederen wist. Maar die prijs is meestal
niet na te gaan. In dit geval kunnen we wel spreken van stijgen of dalen van
de cijns, maar daarbij moeten we rekening houden met waardeveranderingen
van de munten.
Vooral met de devaluatie van het pond. Daarover vooraf enige opmerkingen.
Men mag aannemen dat de rechtsboeken van alle rekenponden het stadspond of Libra monete civitatis gebruikten, zoals ook de stadsrekeningen
deden 77 ). Dit pond bestond uit 9 Dordrechtse plakken of een wisselend
aantal witten. We kunnen de waardedaling in de loop van de jaren berekenen, omdat we beschikken over een lijst van de waarden van dit pond
in witten en een lijst van de goudwaarden van de wit. Daaruit volgt de
waarde van het stadspond in goud 7 8 ).

76) Zie Ketner en Tenhaeff, Posthumus, Prijsgeschiedenis, p. 12-30 en Tenhaeff, Dom,
Inleiding.
77) Ketner en Tenhaeff, p. 467 en Posthumus, Prijsgeschiedenis, p. 401.
78) Ketner en Tenhaeff, p. 467 en Posthumus, Prijsgeschiedenis, p. 23-26.
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Tabel 1. Waarde van 100 stadsponden in grammen fijn goud.
1400
1410
1424
1430
1441
1450

99.47
95.36
73.08
65.92
64.68
62.10

De goudwaarde van het pond neemt dus in een halve eeuw af met ongeveer
40%. Bij het beschouwen van de tarieven zal daarmee rekening worden gehouden zonder dat het elke keer wordt vermeld. De gulden komt zo weinig
voor in de tarieven, dat we ons over de waardeveranderingen daarvan weinig
zorgen hoeven te maken.
De tarieven moeten worden beschouwd in het kader van de cijnsgroepen: de
produktiecijnzen en de drie soorten importcijnzen 79 ).
Eerst de vier produktiecijnzen. Een vergelijking wordt hier moeilijk, omdat
de aanduidingen van type 3 in de meerderheid zijn. De imbrouwencijns gaat
per vat, de molencijns per mud en de vleeshouwercijns per dier. Verder begint de vleeshouwercijns pas in 1430, zodat hij niet erg bruikbaar is. De
molencijns stijgt tot een veelvoud van het eerste opgegeven bedrag. De imbrouwencijns stijgt nog sterker. Alleen de nieuwe wantcijns is laag en daalt
zelfs. In vergelijking met de andere cijnsgroepen heeft de groep produktiecijnzen gemiddeld een normale hoogte maar een flinke stijging.
De importcijnzen op eindprodukten vormen een groep waarin alle drie de
aanduidingstypen voorkomen. Hier zijn grote stijgingen waar te nemen. Het
meest stijgen de hoppecijns en het tonnegeld. De wijncijns stijgt iets minder,
maar die was al erg hoog. Samen met de molen- en de imbrouwencijns, die
zoals we zagen ook al zo stegen, vormen zij de maandcijnzen. Deze groep,
die toch al meer opbrengt dan de andere cijnzen, wordt dus gebruikt om nog
meer opbrengsten te leveren. Blijkbaar heeft het streven naar inkomsten
voorrang boven het door ons veronderstelde protectionisme. Dat overigens
de maandcijnzen als een zelfstandige groep naar voren komen, neemt niet
weg dat voor het protectie-vraagstuk de andere indeling in produktie- en
importcijnzen de enige juiste is.
Als we letten op de grote stijgingen van de zout- en de torfcijns, is het wel
duidelijk dat deze groep nog meer stijgt dan de produktiecijnzen. Over de
gemiddelde hoogte is het moeilijker te oordelen, omdat de prijzen van de
meeste goederen ontbreken. De bedragen maken echter de indruk, gemiddeld hoger te zijn dan die van de eerste groep.
De importcijnzen op grondstoffen blijken een merkwaardige overeenkomst te
vertonen. Bijna al deze cijnzen zijn uitgedrukt volgens type 1 en 2 en volgen
hetzelfde patroon:

79) Zie voor de tarieven bijlage II.
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1364 1 grote van 1 pond grote
1375 5 schelling van 1 pond grote
1433 en verder de 60e penning.

(1/18)
(1/4)
(1/60)

De tarieven zijn in 1375 korte tijd erg hoog; daarvoor zal in een volgend
hoofdstuk een verklaring gegeven worden. Daarvóór en daarna zijn ze echter
relatief laag; het gemiddelde tarief ligt lager dan dat van de andere groepen.
Een uitzondering vormen de kalkcijns en de hudecijns omdat beide volgens
type 3 zijn uitgedrukt in een bedrag van de hoeveelheid (respectievelijk per
loop kalk en per huid). Alleen in 1364 is de hudecijns gelijk aan het geschetste patroon.
Bij het patroon sluiten zich wèl de twee cijnzen aan die zowel eindprodukten
als grondstoffen omvatten: de bottercijns en de zeecijns. Op dezelfde manier
gaat ook de merscijns, die bij de eindprodukten was ingedeeld. Maar dat is
wel te verklaren: de marskramersartikelen dienden als een middel van bestaan, als een soort grondstof voor de marslieden. De leden van het marsliedengilde hebben daarop een monopolie 80 ). Eenzelfde verband kan echter
ook voor de andere grondstoffen worden gelegd: ze zijn van het grootste
belang voor een gilde. Als we dan terugdenken aan de lage tarieven, is het
zeer waarschijnlijk, dat de gilden, die belang hadden bij goedkope grondstoffen, hierop ook invloed hebben uitgeoefend. Dit punt zal in het hoofdstuk
over besluitvorming nog nader worden toegelicht.
Alvorens naar de opbrengsten te kijken vatten we voorlopig de resultaten van
het tariefonderzoek samen. De belangrijkste conclusie is, dat er inderdaad
protectie is geweest in Utrecht en dat dit verschijnsel is toegenomen. Op
vreemde waren stond een hogere cijns dan op Utrechtse. De invoer van
grondstoffen was laag belast omdat de gilden ervan afhingen. Dit beleid
wordt echter doorkruist door het streven om de maandcijnzen te verhogen
en op deze manier de inkomsten van de stad te vergroten. Dit is het typisch
fiscale element dat we in het vorige hoofdstuk al zijn tegengekomen.
Uit de stadsrekeningen blijkt, hoeveel de cijnspachters ieder jaar voor hun
cijns hebben betaald (zie bijlage III). Niet alle rekeningen zijn geschikt voor
gebruik. Die van 1427/1428 en 1429/1430 zijn opgemaakt in oorlogstijd,
toen sommige cijnzen door het stadsbestuur werden geïnd en andere helemaal niet werden ingevorderd. Dezelfde overweging geldt voor de rekening
van 1430/1431, toen een aantal belastingen maar voor drie of tien maanden
op de lijst voorkwamen en andere geheel ontbraken. Bij het vergelijken van
cle jaren moeten we uitgaan van een normale toestand. Om de bestudering te
vereenvoudigen heb ik vier rekeningen uitgekozen: de twee eerste, de laatste
en een rekening die representatief is voor de tussentijd 81 ). Op deze manier
is de tijd zo goed mogelijk verdeeld in periodes van twintig of dertig jaar.

80) G.v.U. II, p. 239-240. Het monopolie was niet volledig, maar bestreek wel een
groot deel van de detailhandel.
81) De meeste cijfers van 1431/32 zijn hoger dan de jaren ervóór en lager dan de
volgende jaren. Het stijgen van de molencijns houdt misschien verband met de graanpolitiek in die tijd. Hoofdstuk IV noot 20 en 21.
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Natuurlijk worden de cijnzen weer beschouwd aan de hand van de groepsindeling. Het uitvoerrecht op fruit zit bij de opbrengsten van de ooltcijns inbegrepen. Het gold toch waarschijnlijk slechts korte tijd. Om te zien, welke
groep het grootste aandeel levert in de stadsfinanciën, bevat het volgende
staatje een opsomming van de totaalbedragen.
Tabel 2. Totaalopbrengst per cijnsgroep in ponden.
1380/81
1402/03
1431/32
1450/51
prod.
4.165
9.240
43.340
12.590
eindprod. 29.630
26.295
44.740
58.220
grondst.
2.660
1.520
1.675
2.650
beide
1.735
1.025
1.730
830
totaal
38.190
38.080
91.485
74.290
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Let wel: de som van ieder jaar is het totaal van de cijnzen die in de vier
groepen zijn ingedeeld, voorzover ze in dat jaar zijn geïnd. Lasten zoals de
waag, de vechtcoeren en de hudebrug zijn niet opgenomen.
Het blijkt, dat het laatste totaal eerst gelijk blijft, dan sterk gestegen is in
1431 en daarna weer daalt. Het hoogtepunt van deze stijgingen ligt in werkelijkheid rond 1441. De oorzaak is volgens tabel 2 een gestadige stijging van
de inkomsten uit ingevoerde eindprodukten en een tijdelijke toename van de
produktiecijnzen. De invoer van eindprodukten blijkt het meest te betekenen
voor de stadskas; de produktie levert minder op. De produktiecijnzen zouden veel lager zijn en meer schelen met de eindproduktiecijnzen als de imbrouwencijns niet zoveel opbracht. In 1431 bijvoorbeeld, levert deze cijns
meer dan 3 0 % van het totaalbedrag aan cijnzen. Aan deze cijns is ook voornamelijk de stijging in de groep produktiecijnzen te danken. De invoer van
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grondstoffen en de twee restcijnzen brengen weinig op. De opvallend lage
cijfers zijn duidelijk een gevolg van de lage tarieven in die groep.
Het is denkbaar, dat het hoge totaal van de cijnzen op eindprodukten wordt
veroorzaakt door het grote aantal cijnzen van die soort. Het zijn er bijna
twee maal zoveel als elke andere groep afzonderlijk telt. Daarom volgt nu
een staatje van de gemiddelde opbrengsten per groep. De som van de cijnzen
in een groep is daarvoor gedeeld door het aantal belastingen dat in het desbetreffende jaar in die groep is geheven. Het onderste getal is een gemiddelde
dat niet is berekend op basis van de groepstotalen, maar op basis van de
cijnzen gezamenlijk.
Tabel 3. Gemiddelde opbrengst per cijnsgroep in ponden.

prod.
pinrïr\T-rvr1

grondst.
beide
gemid.

1380/81

1402/03

1431/32

1450/51

1.388
3.292
532
868
2.010

3.080
2.922
304
513
2.004

10.835
5.593
419
865
5.083

4.197
8.317
663
830
4.953

Het beeld is nu iets anders: in de jaren 1402/03 en 1431/32 overtreffen de
produktiecijnzen de importcijnzen op eindprodukten. Het grote aantal eindproduktcijnzen blijkt inderdaad van invloed te zijn geweest. De hoge gemiddelden van de produktiecijnzen worden nogmaals veroorzaakt door de hoge
opbrengsten in die jaren van de imbrouwencijns (zie bijlage III). Opvallend
is weer het lage niveau van de grondstof cijnzen en de twee restcijnzen.
Bij de tarieven zijn de maandcijnzen weer ter sprake gekomen. Om hun aandeel te meten volgt nu ccn tabel van het bedrag en het percentage van het
totaal dat zij opbrengen. Wederom is hier alleen gerekend met de cijnzen die
op de lijst staan.
Tabel 4. Aandeel van de maandcijnzen in de totaalopbrengst
in ponden en procenten.
1380,81

1402/03

1431/32

1450/51

maand
31.405
jaar
6.785
totaal
38.190
o/o maand 82,23%

33.395
4.685
38.080
87,69%

78.940
12.545
91.485
86,28%

59.970
14.320
74.290
80,72%

Het blijkt, dat de maandcijnzen inderdaad meer gaan opbrengen. Het percentage bleef een aantal jaren gelijk; in 1434 en 1441 was het ongeveer 8 5 % .
Toen daalde het. De tijdelijke stijging lijkt op die van de produktiecijnzen.
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Het is dan ook duidelijk, dat de maandcijnzen onder de produktiecijnzen, de
imbrouwen- en de molencijns, de opbrengsten van de laatstgenoemde groep
zo groot hebben gemaakt.
Hoe moet men nu de tarieven en de opbrengsten samen interpreteren? In het
algemeen kan men stellen, dat de opbrengsten geen gelijke tred hielden met
de stijgende tarieven, vooral als men daarbij ook denkt aan de waardevermindering van het pond. Verder bevestigen de tabellen de gegevens uit de tarieven. Er was enige mate van protectie, gezien de relatief hoge opbrengsten van
de importcijnzen op eindprodukten. Maar de tarieven van de maandcijzen
stegen zeer sterk. Bij de imbrouwencijns steeg niet alleen het tarief, maar nam
ook de produktie aanzienlijk toe. Daardoor steeg ook de opbrengst van de
produktiecijnzen, waarin de imbrouwencijns zoveel inbracht. Deze groep
haalde voor enige tijd de eindproduktcijnzen in. Maar de hoge tarieven
waren een rem voor de economische activiteiten. De toch al hoge maandcijnzen werden te zwaar belast en de imbrouwencijns ging daardoor minder
opbrengen. De cijnzen op grondstoffen inmiddels waren en bleven laag. Van
een verhoogd tarief omstreeks 1375 is in 1380 weinig meer te merken.
Een verdere bevestiging van onze resultaten kan worden gezocht in een
vergelijking van de cijnzen 'op Utrechtse en vreemde goederen. De mogelijkheden zijn echter beperkt, omdat we van gelijke produkten tarieven over
dezelfde jaren moeten hebben. Toch is een vergelijking in enkele gevallen
mogelijk.
Soms is het Utrechtse produkt vrij van cijns, terwijl een ingevoerd produkt
dat niet is. Dat wordt uitdrukkelijk gezegd bij hout en vis. De houtcijns wordt
alleen geheven op hout dat niet in de stad of in de stadsvrijheid is gegroeid 82 ). De vis die „binnen der mylen nae onser stat gevangen seilen warden, alse tusschen der Vaert ende Maersen ende so voirt omme gaende" valt
buiten de viscijns 83 ). Dit is weer een bevoordelen van Utrechtse goederen, al
zal de omvang van de handel daarin in deze gevallen niet erg groot zijn geweest.
Bij twee zeer belangrijke artikelen, laken en bier, is het gelukkig goed mogelijk om te vergelijken. De oude wantcijns geldt voor ingevoerd laken, de
nieuwe voor Utrechts laken. In 1364 zijn ze gelijk: beide 1 grote van elk
pond grote, dus 1/18 van de waarde. In 1423 is er weer van beide een tarief.
De nieuwe wantcijns is dan een duit van elke gulden, dat is 1/120 deel van de
waarde. De oude wantcijns is dan de zestigste penning, dus twee keer zoveel.
De opbrengsten spreken nog duidelijker taal. De nieuwe wantcijns levert
altijd veel minder op dan de oude. Voor de jaren 1380, 1402 en 1410 is hij
minder dan 10% van de oude wantcijns; in 1427 en 1429 wordt hij niet eens
geheven. Alleen in 1431 haalt hij de 16%; daarna daalt hij weer tot 9%.
Deze bedragen zijn zo laag, ook in verhouding tot de tarieven, dat het in
Utrecht met de lakennijverheid ongetwijfeld slecht was gesteld 84 ). Uit het
tarief van 1423 en de opbrengsten volgt, dat er waarschijnlijk vijf keer zoveel
82) M.R.U. I, p. 119-120.
83) M.R.U. I, p. 274.
84) Muller, Regeeringstoezicht, p. 67; Alberts en Jansen, Welvaart in Wording, p. 97;
Over de Utrechtse lakenhandel Posthumus, Leidse lakenindustrie, p. 29-30.
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laken werd ingevoerd als er werd geproduceerd. Het is dan ook niet verwonderlijk als we in 1439 in de stadsrekeningen lezen, dat de nieuwe wantcijns
is opgeheven. Waarschijnlijk was dit bedoeld als een stimulans voor de industrie. De oude wantcijns bleef één van de vijf jaarcijnzen met de grootste
opbrengsten; alleen de torfcijns en - na 1430 - de vleeshouwer- en de viscijns
konden hem geregeld voorbijstreven. De invoer van vreemd laken moet aanzienlijk zijn geweest.
De biercijnzen bestaan, zoals we zagen, uit de imbrouwencijns op Utrechts
bier en de hoppecijns en het tonnegeld op ingevoerd bier. De hoppecijns
geldt vanaf 1447 ook voor sommige te Utrecht gebrouwen biersoorten. In
1392 is de imbrouwencijns een Dordrechtse plak per vat; omstreeks 1393
wordt de hoppecijns vastgesteld op „een placke meer" 85 ). Uit de bepaling
blijkt, dat men hier doelt op een plak meer dan de imbrouwencijns. Dat betekent, dat men voor vreemd bier de dubbele cijns moet betalen plus het tonnegeld. In 1423 is de imbrouwencijns 10 schelling per vat; de hoppecijns is
dan anderhalf pond, dat is 30 schelling of drie keer zoveel. In 1430 zijn beide
verdubbeld: de imbrouwencijns is een pond per vat en de hoppecijns is drie
pond. In 1447 is de imbrouwencijns U/4 pond; de hoppecijns is dan 10 pond.
Plus altijd weer het tonnegeld. Het verschil tussen tonneseid en hooceciins is
niet geheel duidelijk, maar het werd door een ander geïnd: de tonnegeldmeester 86 ). Dat het wel van dezelfde goederen wordt geheven, blijkt uit de
stadsrekeningen. In 1380 en 1402 is namelijk de verhouding tussen de opbrengsten van tonnegeld en hoppecijns praktisch gelijk, namelijk 1 : 2,5. Het
cijnsboek van 1410 sluit zich hierbij aan. In de jaren 1427/28 en 1429/30 is
de verhouding 1 : 4. Zodra echter de hoppecijns ook wordt geheven op
Utrechts bier, is de verhouding niet meer vast.
Daarmee zijn we beland bij de opbrengsten. De hoppecijns is aanvankelijk
veel groter. Tussen 1402 en 1410 wordt hij echter ingehaald door de imbrouwencijns. De Utrechtse bierproduktie is dan op gang gekomen 87 ). Dertig jaar
blijft de imbrouwencijns vlak boven de hoppecijns. Dan opeens, in 1441, is
de accijns op Utrechts bier aan het dalen. In 1450 is hij nog maar een kwart
van zijn tegenhanger.
Kan men met deze gegevens de gehele produktie en de invoer van de beide
biersoorten berekenen? Er zijn twee bezwaren: het heffen in latere jaren van
de hoppecijns op Utrechts bier 88) en een verlaagd tarief bij export, waarover
we het nog zullen hebben 89 ). Een voorzichtige vergelijking is wel mogelijk.
Van 1410 tot en met 1439 is de opbrengst van stedelijk bier hoger, maar de
tarieven daarvoor zijn ongeveer een derde deel van de hoppecijns. Noodzakelijkerwijs volgt hieruit, dat in die jaren minstens drie keer zoveel bier in
Utrecht werd gebrouwen als er werd ingevoerd. Misschien heeft de protectie
resultaat gehad.
Tenslotte moeten we nog even stilstaan bij enkele kortingen en uitzonderin85)
86)
87)
88)
89)
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M.R.U. I, p. 213.
M.R.U. I, p. 370.
Muller, Regeeringstoezicht, p. 60.
M.R.U. I, p. 367, vergelijk Muller. Regeeringstoezicht, p. 61.
O.a. M.R.U. I, p. 347.
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gen op de tarieven. Het bleek al, dat goederen cijnsvrij weer konden worden
uitgevoerd als de handelaar ze niet kon verkopen. Er bleek ook al iets van
een exportkorting. Bij uitvoer van Utrechts bier was het verschuldigde bedrag
in de imbrouwencijns niet meer 1 pond (1430 en volgende jaren) maar 2,5
tot 5 schelling, In 1444 werd daarbij bepaald, dat de uitvoer buiten het
Sticht een nog grotere korting opleverde dan uitvoer naar een plaats binnen
het Sticht " ) .
Kortingen werden ook gegeven aan doe-het-zelvers, op voorwaarde dat zij
hun produkten niet verkochten. Wie brouwde voor eigen gebruik, betaalde
minder dan de beroepsbrouwers 91 ). Vis die men zelf ving was ook lager in
cijns dan de vis van de viskopers 92 ). Burgers die hun graan zelf kochten en
lieten malen, in plaats van brood te kopen, betaalden 12 wit molencijns per
mud, terwijl de bakkers voor hun eigen graan 18 wit gaven 93 ). De bakkers
probeerden dit te omzeilen door hun graan uit te geven voor mouwerbroetcoorn, dat wil zeggen koren om eigengebakken brood te maken en lichtten
zo de cijnsmeesters op. Daarom besloot de raad in 1425, dat de burgers
voortaan hun graan niet meer via de bakker naar de molen mochten laten
brengen en dat de bakkers voor al het graan dat ze vervoerden, de volle cijns
moesten geven 94 ).
90)
91)
92)
93)
94)

M.R.U.
M.R.U.
M.R.U.
M.R.U.
M.R.U.

I.
I.
I.
I,
I,

PPPPP-

290-292.
210.
282.
279.
312-313.
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Nu kunnen we de resultaten samenvatten. De conclusies uit het vorige hoofdstuk waren drie in getal. Het eerste punt, de vreemde kooplieden, is hier niet
ter sprake gekomen. De beide andere conclusies zijn nu bevestigd. Er was inderdaad protectie, zoals op drie manieren (tarieven, opbrengsten, vergelijkingen) is aangetoond. Daarbij werden de grondstoffen maar licht belast. Een
verband met de invloed van de gilden ligt hier voor de hand.
Het zuiver fiscale element, het heffen van belastingen om de opbrengsten,
kwam ook hier weer naar voren. Het bleek belangrijker te zijn dan de bescherming van de eigen economische belangen. Dit kwam vooral naar voren
bij de maandcijnzen. Daarom moet nog onderzocht worden, om welke reden
de stad dat geld zo hard nodig had.
Tenslotte bleek, dat de opbrengsten, voorzover was na te gaan, niet evenredig met de tarieven stegen. Dat betekent, dat de economische activiteit verminderd moet zijn. Het is waarschijnlijk, dat juist de hoge tarieven hieraan
schuld hebben gehad. Ook bij indirecte belastingen geldt een „law of diminishing returns".

III.

Andere vormen van protectie van goederen

Voor de volledigheid vermeld ik nog de andere vormen van protectie die in
Utrecht tegen vreemde goederen werden toegepast. De Utrechters maakten
zelf niet het onderscheid tussen bescherming van goederen en bescherming van de werkgelegenheid. Omdat de stad voor invoer grotendeels afhankelijk was van vreemde kooplieden, worden ingevoerde goederen vaak gewoon vermeld als de goederen van vreemde kooplieden. Het gevolg is, dat de
protectiemaatregelen voor goederen in onze indeling op deze manier terecht
kunnen kernen bij de bescherming van de handel. In de praktijk is het niet
altijd mogelijk, ze daarvan los te maken. Maar wanneer bijvoorbeeld een
Utrechter ingevoerde lederwaren koopt en ze doorverkoopt in het klein,
is de situatie heel anders dan wanneer een vreemde koopman ze zelf verkoopt. In het tweede geval wordt schade toegebracht aan de handel door stedelingen; in het eerste geval is dat niet zo - daar kan alleen tegen Utrechtse
Produkten worden geconcurreerd. Daarom zal ik zo veel mogelijk proberen,
het onderscheid te handhaven.
De stad kon natuurlijk het invoeren van een bepaald artikel gewoon verbieden. Dat werd in Utrecht soms gedaan met vreemd laken. In 1438 werd het
verboden, na Sint Victorsdag uitheems laken in te voeren" beneden een bepaalde prijs of dat laken te gebruiken voor het maken van kleding 95 ). Goedl'oop buitenlands laken vormde kennelijk een te grote bedreiging voor de
opkomende lakenindustrie. Dit verbod moet nog van kracht zijn geweest
toen men in 1441 een uitzondering maakte voor grauw en wit laken uit
Vlaanderen en Brabant. Het volgende jaar werd de verkoop van goedkoop
vreemd laken weer voor enkele maanden toegestaan 96 ).
95) G.v.U. II. p. 8.
96) G.v.U. II, p. 8-9.
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De gevolgen van deze maatregelen zijn in de stadsrekeningen te zien. In
3 434/35 bracht de oude wantcijns voor al het ingevoerde laken 2010 pond
op. In 1439/40, na het verbod voor goedkoop laken dus, was de opbrengst
880 pond. Ik noemde al een andere maatregel uit dat jaar om de Utrechtse
lakenproduktie te stimuleren: de nieuwe wantcijns werd afgeschaft. In 1441/
42, toen de verkoop van goedkoop vreemd laken al gedeeltelijk was toegestaan, steeg de oude wantcijns weer naar 2090 pond.
Andere keuren bevatten in 1395 en 1411 het verbod om geverfd Engels
laken te verkopen. Dit gebeurde om de verkoop van geverfd Utrechts laken
te bevorderen 97 ).
Dergelijke verbodsbepalingen treffen we niet aan buiten de lakenhandel.
Het uitsluiten van een produkt is veel ingrijpender dan het instellen van een
hoog invoerrecht en in eerste instantie minder winstgevend. Men deed het
dan ook alleen voor de kwijnende lakenproduktie, het zorgenkind, waarvoor
de stadsbestuurders wel meer uitzonderlijke maatregelen namen 98 ).
Verschillende keuren wekken ten onrechte de indruk, een protectionistische
functie te hebben. Verkopers van Engels laken waren verplicht, het Engelse
wapen uit te hangen. „Wit ende graeuw" laken uit Engeland moest voorzien
zijn van een kenteken " ) . Onwillekeurig denkt men dan aan de verplichting
om een stempel „made in Germany" of het vroeger beruchte „made in Japan" op zijn waren te voeren. Maar een dergelijk beleid gaat alleen op als
een consument liever het produkt uit zijn eigen land of stad koopt en dat is
hier niet bewezen. Bovendien was de kwaliteit van het Utrechtse laken niet
de beste; het was bijvoorbeeld veel minder dan het Leidse laken 10°).
Een overeenkomstig verschijnsel: de lakenhandelaar moest elk jaar kiezen,
wat hij wilde verkopen, Engels of niet-Engels laken. Als hij Engels laken
verkocht, was het hem niet toegestaan, ook andere soorten in voorraad te
hebben 101 ). Dit zou het effect van discriminatie kunnen hebben, maar ik betwijfel, of het zo bedoeld was. Het doet sterk denken aan het verbod om
Engelse wol en wol uit andere landen tegelijk in huis te hebben en het verbod cm vreemd en inheems bier samen op te slaan of tegelijk te tappen 1 0 2 ).
Deze maatregelen waren alle bedoeld om te voorkomen dat er met de
kwaliteit werd geknoeid en om de controle door de cijnsmeesters makkelijker
te maken. Ook het voorschrift dat brood van buiten alleen op een bepaald
gedeelte van de gracht te koop mocht worden gesteld, was een middel tot
controle 103 ).
Tenslotte blijft er nog maar één echte vorm van discriminatie over, namelijk
de rijding van het bier. De rijding is de bepaling door het stadsbestuur van
de prijs van het brood en het bier in verhouding tot de prijs van het
97) G.v.U. II, p. 6-7. Posthumus, Leidse lakenindustrie, p. 30, zegt, dat dit gebeurde
om het verven in Utrecht te bevorderen. G.v.U. II, p. 11 echter bevat een keur die ook
het verven van Engels laken in Utrecht verbiedt, behalve voor eigen gebruik. Vandaar
mijn formulering: .,om de verkoop van geverfd Utrechts laken te bevorderen".
98) Vergelijk Muller. Regeeringstoezicht, p. 68-72.
99) G.v.U. II, p. 5-6.
100) Muller, Regeeringstoezicht, p. 673.
101) G.v.U. n , p. 5-6.
102) G.v.U. II, p. 106, 110, 196.
103) Muller, Regeeringstoezicht, p. 95.
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graan 104 ). In 1390 stelde de raad de prijs van een halve take Amersfoorts
hopbier op „IX Holl. der sceydelpenninc voerscreven". Dezelfde hoeveelheid
Utrechts hopbier kostte maar „V Holl. derzelver sceydelpenninc voerscreven" 105 ). Zonder dat we ingaan op de inhoudsmaat en de waarde van de
genoemde pasmunt, is het al duidelijk, dat het vreemde bier veel meer moet
kasten en het Utrechtse bier wordt bevoordeeld.
De enige aanvullende vormen van protectie naast cijnsheffing zijn dus gericht
op laken en bier. Het kan geen toeval zijn, dat dit juist de twee artikelen zijn,
waarvan de protectie ons al in het vorige hoofdstuk is opgevallen. Het zijn de
belangrijkste industrieën voor een middeleeuwse stad, of zoals Muller zegt:
„de eenige, die (met den handel) den bloei eener middeleeuwsche stad konden verzekeren" 106 ). Vanwege hun vitale belang moesten zij het meest
beschermd worden.
104) Muller, Glossarium, p. 71, vergelijk Muller, Regeeringstoezicht, p. 62-64.
105) G.v.U. II, p. 105-106; een take is een inhoudsmaat.
106) Muller, Regeeringstoezicht, p. 59.
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IV. Bescherming van de werkgelegenheid
Naast de bescherming van Utrechtse goederen tegen concurrentie van vreemde waren bestond er een aantal zeer uiteenlopende beschermingsvormen die
we kunnen samenvatten onder de kop „protectie van de werkgelegenheid".
Als iemand die geen burger was, een beroep uitoefende binnen de stad, deed
hij daarmee de burgers concurrentie aan. Om dit te verhinderen werden verschillende maatregelen genomen. We zouden dus ook kunnen zeggen, dat het
gaat om de economische en juridische positie van vreemdelingen. Vreemdeling is in dit verband iedereen die geen burger was.
De Utrechter kende voor de vreemdeling verschillende benamingen: iemand
van buiten, een koopman van buiten, een „wtheemsche man", een gast. Nergens blijkt, dat de laatste term een gunstiger betekenis heeft dan de andere.
Het woord ,,gast" wordt alleen vóór 1370 gebruikt; de andere termen komen
later voor, met name in de schepenboeken, die zich bezighouden met strafrecht.
Ook de geestelijken waren geen burgers. Ze werden echter nooit „gasten"
genoemd. Tegen de concurrentie van hun kant werden veel maatregelen genomen. Een algemene regel was, dat transacties van de geestelijkheid van de
kerken en kapittels binnen Utrecht slechts vrij waren van cijns, zolang de
goederen die ze aankochten, bestemd waren voor eigen gebruik. In transacties met andere geestelijken betaalden de leken de cijns 107 ).
Er is erg veel onenigheid geweest over het betalen van de wijncijns. Het gevaar bestond, dat de geestelijken wegens de cijnsvrijheid tegen al te lage
prijzen een wijntapperij zouden beginnen, zeer ten nadele van de Utrechtse
wijnhandelaars. Daartegen kwam in 1233 en 1251 het verbod om aan nietburgers wijn om te tappen te verkopen 108 ). In 1255 probeerde de bisschop
de kwestie bij te leggen. Hij stelde als scheidsrechter vast, dat de clerus voor
eigen gebruik wijn mocht kopen, maar geen taveerne mocht houden 109 ). Dat
komt dus overeen met de algemene regel voor andere zaken. Toch blijkt het
verbod van 1233 te zijn gehandhaafd. In 1315 verzocht de domdeken aan de
raad om intrekking van dit verbod voor de kanunniken, zodat ze cijnsvrij
maar zonder een taveerne te houden, wijn konden drinken. Verder vroeg hij
om verandering van de situatie dat het slaan van geestelijken niet strafbaar
was 110 ). Het antwoord is niet bekend. In 1430 kregen de kanunniken een
beperkte hoeveelheid wijn cijnsvrij toegewezen m ) .
Niet alleen in de handel, ook in de nijverheid was men beducht voor concurrentie van die zijde. Er werden pogingen in het werk gesteld om de vrijheid
van brouwen van de kapittels en kloosters in te dammen en de stad wist de
linnenindustrie van de begijnen te beperken 112 ). In 1452 nam de raad een

107)
108)
109)
110)
111)
112)

M.R.U. I, p. 126.
O.B.S. II. nr. 851; O.B.S. III, nr. 1247; Muller, Regeeringstoezicht, p. 81.
M.R.U. II, p. 100 in een besluit van 1395 opgenomen.
G.A. Utrecht I, archief van de raad nr. 32 fol. 42 ro. tot 44 ro.
M.R.U. I, p. 278-279.
Muller, Regeeringstoezicht, p. 81-82.
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uitgebreide reeks maatregelen tegen concurrentie van geestelijken met burgers in handel en bedrijf 113 ).
Na de positie van de geestelijkheid komen nu industrie en handel van de
overige niet-burgers aan de beurt. In de nijverheid kregen vreemdelingen
geen kans: daar bezaten de gilden een praktisch volledig monopolie. Dit
onderwerp is door anderen al uitgebreid behandeld 114 ). De gildebroeders
werden in de uitoefening van hun beroep beschermd tegen iedereen die geen
gildelid was. Dat kon dus zijn gericht tegen de leden van andere Utrechtse
gilden, tegen rondreizende handwerkers die de stad bezochten, of het kon de
bedoeling hebben, de nijverheid in de stadsvrijheid en op het platteland tegen
te gaan 115 ).
In de handel had de vreemde koopman wat meer mogelijkheden, maar bepaalde vormen van verkoop waren verboden of belemmerd door beperkende
maatregelen U 6 ) . Van de belangrijkste groepen maatregelen zal ik er één of
twee noemen.
In principe was de groothandel toegestaan, maar de detailhandel verboden.
Alleen de Utrechtse marslieden mochten lood en tin in het klein verkopen 117 ). Een andere keur bepaalde, dat vreemdelingen hun marskramersartikelen en stoffen en leer alleen ais gehele n artü mochten verkopen 118 ). Iets
dergelijks komt voor bij de houthandel 119 ).
De detailhandel was wèl toegestaan op de zaterdag. Een gast mocht geen
smeedwerk verkopen, behalve op die dag 12°). Hij mocht alleen op zaterdag
oude kleren verkopen en verstellen m ) . Op die dag hield men de weekmarkt,
zoals men dat nog steeds in Utrecht doet. Een vrijheid van handel zoals op
de weekmarkt bestond ook op de jaarmarkten 122 ).
Soms moest de koopman zijn waren eerst aan de leden van een bepaald gilde
te koop aanbieden. Als een vreemde zout naar de markt bracht, mochten de
eerste drie dagen alleen de Utrechtse zoutlieden van hem kopen; daarna
mocht hij vrij verkopen wat hij over had 123 ).
Het verkopen door vreemden mocht soms alleen op vastgestelde plaatsen
gebeuren. Ook het tegengestelde komt voor: soms mochten ze op bepaalde
plaatsen niet verkopen. Zo konden ze bijvoorbeeld geen gansbanken huren
om naast de stedelijke verkopers hun gevogelte aan te prijzen 124 ).
Tenslotte waren er bepalingen die het de koopman onmogelijk maakten,
buiten de stad te verkopen en hem dwongen om naar de markt- te gaan. Het

113) G.v.u. I, p. 4-5.
114) Namelijk door Overvoorde en Joosting G.v.U. I, p. XXX-XXXII.
115) Voor het laatste zie Muller, Regeeringstoezicht, p. 104-106.
116) G.v.U. I, p. XXX-XXXII noemt een aantal belemmeringen, maar de meeste zijn
van na 1450.
117) G.v.U. II, p. 240.
118) G.v.U. II, p. 232.
119) G.v.U. II, p. 349-350.
120) G.v.U. II, p. 379.
121) G.v.U. II, p. 296.
122) Hierover een besluit van 1378, M.R.U. I, p. 183-184; vergelijk~M«//er, Regeeringstoezicht, p. 87, 88.
123) M.R.U. I. p. 55.
124) M.R.U. I, p. 282.
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was de burgers verboden, goederen te kopen die naar de stad werden gevoerd
in het gebied tussen Nieuwervaart (Vreeswijk) en Maarssen 125 ). Het kopen
van graan buiten de stad werd enkele malen verboden, mede om het opkopen
door graanhandelaars tegen te gaan 126 ). De bisschop bepaalde, dat de
Utrechtse markt de enige was,voor de verkoop van al het Stichtse graan 127 ).
Wijn mocht wel in Vreeswijk worden gekocht 128 ). Vis mocht men alleen op
de vismarkt kopen, want alle vis uit de omtrek moest daarheen worden gevoerd; vee dat naar de markt werd gevoerd mocht niet onderweg worden
verkocht 129 ). Zo was in de wijde omtrek de verplichting om naar de Utrechtse markt te gaan, merkbaar.
De laatstgenoemde groep bepalingen diende enerzijds om Utrechts functie
als marktstad te beschermen, maar daarnaast ook om de aanvoer van
goederen en vooral van levensmiddelen naar de stad te verzekeren. De
burgers moesten bij het aankopen gelijke kansen hebben en niet het slachtoffer worden van kooplieden die alle levensmiddelen opkochten en later met
een al te grote winst verkochten. Uit het uitvoerrecht op graan, turf en fruit
bleek al een aktieve levensbehoeftenpolitiek 130 ). In dezelfde geest nam men
later het besluit, de uitvoer van Stichts graan te verbieden m ) .
Terug naar de eerdergenoemde handelsbeperkingen. We kunnen nu de
gevolgen daarvan beredeneren. Ze kunnen worden verdeeld in beperkingen
van plaats en van tijd. De eerste groep kan discriminerend werken, maar de
bedoeling zal wel zijn gelegen in een betere controle door het stadsbestuur.
De beperkingen van tijd zijn belangrijker. Als een vreemde koopman uit
verre landen zijn waren aanvoerde, kon hij natuurlijk niet alleen voor de
zaterdagmarkt naar Utrecht komen. De detailhandel op de weekmarkt was
dus meer voor de bewoners van het Nedersticht, die waarschijnlijk voedingsmiddelen en enkele produkten van hun huisnijverheid kwamen verkopen en
kochten wat ze uit de stad nodig hadden. De vreemde koopman kon wel
naar de stad komen voor de jaarmarkten, maar die duurden maar een
beperkte tijd. Daarbuiten werd hij aangemoedigd, zijn goederen en gros te
verkopen aan Utrechtse handelaars of handwerkers, die ze, eventueel na een
bewerking, doorverkochten. Hun klanten waren, gezien de geringe uitvoer,
meestal de consumenten. De begunstigden van deze regeling waren natuurlijk de gildebroeders.
Zijn voor de vreemdeling de voorwaarden voor het handeldrijven niet altijd
onverdeeld gunstig, de rechtspositie is vrij goed.
De overheid beloofde hem bescherming op zijn weg naar de stad als hij
zich in het Sticht bevond. In de veertiende eeuw kwam die garantie nog van
de bisschop. In 1303 beloofde de elect Guy bescherming vanuit kasteel
Vredeland aan kooplieden op de Vecht die de stad bezochten 132 ). Dat was
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)

M R U . I, j * 13.
G.v.U. II, p. 278-279.
Muller, Regeeringstoezicht, p. 103.
Muller, Regeeringstoezicht, p. 88-89.
Muller, Regeeringstoezicht, p. 92-93, 99-100, 103
Zie boven, p. 13.
G.v.U. II, p. 281.
G.A. Utrecht I, archief van de raad nr. 76.
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wel nodig, omdat er in die tijd een Vlaams-Hollands-Utrechtse oorlog
woedde. Twee jaar later beloofde dezelfde Guy, inmiddels bisschop
geworden, dat elke koopman, ook in oorlogstijd, vrij naar de stad mocht
gaan. Als de koopman beroofd werd, zou de bisschop het slachtoffer
schadeloos stellen uit de bezittingen van de boosdoener 133 ). In 1389 gaf
bisschop Florens van Wevelinchoven een vrijgeleide in het Sticht speciaal
voor Duitsers 134 ). Pas in 1427 blijkt, dat de stad overeenkomstige garanties
geeft. Wie namelijk met goederen (waarschijnlijk is bedoeld: koren) naar de
markt kwamen, kregen een vrijgeleide en een garantie van veiligheid, ook
al waren het vijanden. Als ze beroofd werden, zou de stad het verlies vergoeden en als ze gevangen genomen werden, zou de stad ze bevrijden 1 3 5 ).
Dit staat weer in verband met de politiek om de aanvoer van graan te verzekeren. De stad kon dus aanvankelijk weinig macht uitoefenen 136 ), maar
gelijk met de verspreiding van dwangmaatregelen over het omringende
platteland nam ook de macht van de stad toe.
Was de koopman eenmaal in de stad, dan waren ook daar zijn rechten
gewaarborgd. Hij had allereerst behoefte aan een snelle rechtspraak, zodat
zijn zaken elders niet werden opgehouden. Welnu, in de rechtspraak hadden
zijn zaken voorrang boven die van de burgers. De schepenen mochten voor
kwesties van eigendom of schuldbekentenissen alleen op vastgestelde dagen
rechtspreken, maar hierop werd een uitzondering gemaakt voor zieken en
vreemdelingen. Verschillende keuren bepaalden, dat men gasten recht moest
doen binnen vierentwintig uur en dat dit mocht gebeuren buiten de rechtsdagen 137 ).
Verder was het essentieel voor onze gast, dat hij bij een transactie snel zijn
geld in handen kreeg. Het Liber Albus bepaalde dan ook, dat een burger
die goederen kocht van een gast, binnen drie dagen moest betalen, anders
zou de stad hem in de toren gevangen zetten op water en brood 138 ). Het
viskopersgilde ging nog verder: een viskoper moest de vreemdeling uiterlijk
de dag na de koop betalen, anders betaalde het gilde het bedrag uit 1 3 9 ).
De veiligheid van de gast was ook binnen de stad verzekerd. Het Liber
Hirsutus Minor noemt verschillende straffen voor het doden van een
vreemde 14°). Ook tegen belediging door burgers waren de gasten beschermd.
Het raads dagelijks boek noemt een paar gevallen waar burgers gasten
hadden beledigd en gestraft werden met boete en gevangenisstraf 141 ).
Andere bepalingen waarborgden het bezit van een gast. Uitgebreid wordt

133) G.v.U. I, p. 55.
134) G.A. Utrecht I, archief van de raad nr. 30 f o. 144, afgedrukt in H.U.B. IV,
p. 428-430.
135) G.v.U. II, p. 279.
136) Wilkens, p. 187.
137) M.R.U. I, p. 38-39, 403; M.R.U. II, p. 237, 278.
138) M.R.U. I, p. 24. Misschien werd dit niet zo heet gegeten als het werd opgediend,
maar de bedoeling is positief. Voor een overeenkomstige bepaling in Dordrecht:
Niermeyer, Dordrecht, p. 95-96.
139) G.v.U. II, p. 164.
140) O.a. M.R.U. I, p. 100.
141) R.D.B. 1402 fol. XVIII vo.; R.D.B. 1404 fol. LVI ro.
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omschreven hoe een burger moest handelen als hij beslag wilde leggen op
het bezit van een gast en hoe schout en schepenen recht moesten spreken
als de gast hier geen genoegen mee nam en de burger aanklaagde 142 ). Bij
het overlijden van een vreemdeling werd zijn bezit een jaar en een dag
bewaard voor zijn erfgenamen 143 ).
In het kader van de rechtspositie van vreemdelingen moet nog even de
cijnsplicht ter sprake komen. De vraag is: moeten vreemden evenveel cijns
betalen als burgers? Er zijn twee aanwijzingen. In 1374 besloot de raad, dat
burgers wijn mochten tappen op de tiende penning en gasten op de achtste
penning. Een paar regels verder staat, dat bij de aankoop van ingevoerd
laken de vreemden evenveel betaalden als burgers 144 ). We zagen al, dat de
cijns elke keer werd betaald door de koper en dat dit meestal doorging tot
de detaillist. Nu was het tappen, de detailhandel in wijn, als enige vorm van
kleinhandel toegestaan aan vreemdelingen. Deze vrijheid werd als het ware
gecompenseerd door voor vreemden de wijncijns te verhogen 145 ). Om verwarring te voorkomen, werd in het volgende artikel over laken gezegd, dat
het mocht worden gekocht door vreemden voor dezelfde cijns als burgers
betaalden. Verder is op dit gebied geen sprake van discriminatie. Daarom
meen ik te mogen concluderen, dat gasten in principe evenveel cijns betaalden als burgers.
Uit de bestudering van de rechtspositie is dus gebleken, dat vreemdelingen
op een strikt eerlijke behandeling konden rekenen. Toch zou de stad volgens
Alberts en Jansen de rivierkooplieden met een blokhuis hebben gedwongen
om naar de stad te gaan 146 ). Niermeyer spreekt van „gewelddadige methoden
waarmee het Utrechtse gildenrégime de verkeersstroom heeft trachten af te
buigen" 147 ). Dat zou weliswaar geen regelrechte protectie betekenen, maar
wel het benadelen van concurrerende steden en een inbreuk op de vrijheid
en het recht van de rivierkooplieden. Het is waar, dat gildenregimes dergelijke maatregelen soms hebben genomen. In 1485 bouwden Brugge en
Gent een blokhùis aan de Schelde om het verkeer naar Antwerpen met
geweld tegen te houden 148 ). En een voorbeeld dichter bij huis: ook Dordrecht voerde een gewelddadige handelspolitiek 149 ). Maar het is de vraag
of de feiten het oordeel van Niermeyer over Utrecht rechtvaardigen en of
hij niet juist onder invloed van de Dortse situatie tot zijn conclusie is
gekomen.
Eerst een kort relaas van de gebeurtenissen. In 1373 trok de stad de Vaartse
Rijn door van de dam bij huis De Wiers naar de Lek. Zo ontstond een
verbinding tussen de oude gracht in de stad en de rivier. Bij de aansluiting
werden twee sluizen en een vesting gebouwd. De sterkte werd Gildenburg

142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)

M.R.U. II, p. 277-278, 299.
M.R.U. I, p. 215, 216.
M.R.U. I, p. 111-112.
Muller, Regeeringstoezicht, p. 85.
Alberts en Jansen, Welvaart in wording, p. 175. Zie hierboven, p. 2.
Niermeyer, Dordrecht, p. 106.
Van Houtte, Rise and decline, p. 45.
Niermeyer, Dordrecht, p. 96, 106.
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genoemd omdat de gilden hem hadden laten bouwen. Gijsbrecht van Vianen
voelde zich bedreigd, evenals de stad Dordrecht; op hun verzoek deed
Albrecht van Holland een aanval op de vesting. Deze werd prijsgegeven,
maar de gilden namen hem terug bij verrassing. Daarna kon Albrecht hem
niet meer innemen. De vrede die men op 21 maart 1375 sloot, behelsde het
gebruik van de sluizen door de stad en het overleveren in naam van Holland
van de vesting 150 ).
De conclusie van Niermeyer kan alleen steunen op de bepaling in het verdrag, dat de stad niemand zal dwingen om door de sluizen te varen 1 5 1 ).
Maar dan zou men met evenveel recht de graaf van Holland ervan kunnen
beschuldigen dat hij de kooplieden verhinderde om door de sluis te gaan,
want een volgende bepaling houdt in, dat hij de toegang aan niemand mag
verbieden. Beide veronderstellingen zijn even onaannemelijk. Zou trouwens
de handel bloeien als men de kooplieden dwingt? Eenvoudige beroving zou
meer resultaat hebben.
Er is geen enkel bewijs, dat Utrecht de sluizen en de vesting bouwde om
met geweld kooplieden naar de stad te voeren. Het was wel de bedoeling
van de stad om de handel te bevorderen door betere waterwegen. Maar
waarom bouwde men juist sluizen? Waarom niet eenvoudigweg nog een dam,
zoals bij huis De Wiers, waar men kon overladen? De reden was de watertoevoer naar de stad. De waterstand in de stad was aanzienlijk gedaald 152 )
en men moest uit een nieuwe „bron" water aanvoeren. Daarvoor koos men
de Lek. Heda schrijft dan ook dat de burgers twee sluizen maakten „quo
aquas facilius aut excluderent aut intromitterent" 153 ). Deze sluizen moesten
natuurlijk beschermd worden en omdat men daarvoor een blokhuis bouwde,
voelden anderen zich bedreigd en begon de oorlog.
De kwestie Gildenburg heeft onze conclusie (een gunstige rechtspositie van
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dische voordelen staan wel in scherp contrast met de zelfzuchtige, protectionistische tendens in de regeling van handel en bedrijf. Utrecht was een stad
waar de vreemdeling veilig was en zeker van een eerlijke en vlugge rechtspraak. De stad deed van alles om hem te lokken: zijn bezittingen en zijn
geld werden zowel door het stadsbestuur als door de gilden gewaarborgd,
als groothandelaar werd hij zelfs graag gezien, maar verder ging de gulheid
van de stedelingen niet. Zodra een gast zich op het terrein van een gilde
wilde begeven, waren daar de verbodsbepalingen.

150) De voornaamste bronnen: Beka, p. 124: Heda. p. 247; Beka auctius of Joannes
van der Beke e t c , p. 270-271; Van Mieris III, p. 281. 284, 285. 305-307: vgl. ook
M.R.U. I, p. 125; literatuur: Van de Pas, p. 63-66; Acket, p. 18-21 en de hierboven
genoemde werken.
151) Van Mieris III, p. 306.
152) Haslinghuis, p. 65; Temminck Groll, p. 139; vgl. Acket, p. 21; Fockema
Andreae,
p. 19.
153) Heda, p. 257.
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V.

De

besluitvorming

Nu rest nog de vraag, door wie en waardoor de Utrechtse politiek ten
aanzien van vreemde economische belangen werd bepaald. De oorspronkelijke vraagstelling betrof het verband tussen de gilden en protectie. Nu moet
worden bepaald, of de gilden invloed mochten uitoefenen op het economische
beleid, of ze die invloed inderdaad hebben uitgeoefend in de richting van
protectie en wat de motieven waren bij het nemen van beschermende maatregelen. De beide laatste punten zullen tegelijk worden behandeld aan de
hand van een chronologisch onderzoek van de belangrijkste besluiten.
Tot op zekere hoogte konden de gilden een algemene invloed op het beleid
uitoefenen door de keuze van het stadsbestuur 154 ). Uit elk gilde werden
jaarlijks vijf kiesmannen uitgeloot. Deze vijf kozen namens het gilde twee
oudermannen. De tweeënveertig oudermannen kozen de vierentwintig raden.
Die kozen de schepenen. De schepenen vormden met de raden de nieuwe
raad. De raad van het vorige jaar, de oude raad, werd nauw bij de raadsbesluiten betrokken, zodat de „raet out ende nye" in Utrecht het regeringscollege bij uitstek was. De raden kozen uit de schepenen een voorzitter, de
raadsburgemeester; de schepenen kozen uit de raden een schepenburgemeester. Via vijf kiesmannen uit de oudermannen werden de twee overste
oudermannen gekozen. Die vormden samen met de twee burgemeesters de
vier oversten van de stad.
Dit stelsel is zo veelvuldig getrapt, dat van rechtstreekse invloed van de
gilden op dit gebied natuurlijk geen sprake kan zijn. Het optreden van de
oude raad moet ook remmend hebben gewerkt op eventuele inspraak.
Niettemin waren de bestuurders van de stad indirect afgevaardigden van
de gilden.
De gildeleden hadden echter andere vormen van invloed. In 1455 werd in
de toelichting op de gildenbrief van dat jaar door de gilden gesteld, dat de
raad geen nieuwe belastingen mocht heffen noch cijnzen verzwaren of verhogen zonder toestemming van de gezamenlijke gilden 155 ). Hiermee was de
inspraak van de gilden in belastingzaken wettelijk geregeld. Voor dit tijdstip
komt een dergelijke wet niet voor, maar er is reden om aan te nemen, dat
er in financiële zaken mocht worden meebeslist.
De gildenbrief van 1304 bepaalde, dat men geen grote schuld voor de stad
mocht maken zonder toestemming van de gezamenlijke oudermannen van
de gilden 156 ). Een grote schuld zou, in elk geval later in deze eeuw, natuurlijk de zo ongewenste belastingverhogingen tot gevolg hebben. Elders blijkt,
dat de gilden ook hun toestemming gaven voor de uitgifte van rentebrieven
door het stadsbestuur 157 ). Verder waren ze medebeslissenden over de opbrengsten van de stadsweide 158) en controleerden zij de stadsrekeningen 159 ).
1541
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Een ander bewijs van invloed ligt in het verhaal van de brouwers. Aanvankelijk waren zij over een aantal gilden verspreid. Daardoor waren ze niet
in staat, zich te verzetten tegen het voortdurend stijgen van de imbrouwencijns. In 1433 werd het vleeshouwersgilde opgeheven, omdat de leden zich
herhaaldelijk oproerig gedragen hadden. Er werd nu een gilde gevormd van
brouwers, waarbij ook de tappers werden gerekend, terwijl de slagers in hun
plaats bij de verschillende gilden werden ingedeeld. Alle rechten van het
oude gilde gingen over op de brouwers en die konden nu pas in hun vergadering, de morgenspraak, samen hun eisen en wensen kenbaar maken 1 6 0 ).
Dat hebben ze waarschijnlijk ook wel gedaan. De imbrouwencijns steeg in
de volgende twintig jaar maar weinig, terwijl de cijns op vreemd bier hoog
opliep. In 1442 en 1443 werd voor één jaar het brouwen verboden aan
burgers die geen lid waren van het gilde 1 6 1 ).
De gilden hadden dus nog niet een wettelijk geregelde inspraak bij het
vaststellen van het gehele economische beleid, maar ze mochten wel controle
uitoefenen op verschillende financiële zaken. Wat daarvan in de praktijk
terechtkwam, is een kwestie die nu aan de orde zal komen.
Het is niet mogelijk, een duidelijke invloed van de gilden te ontdekken in
de diverse maatregelen die het beleid ten opzichte van vreemdelingen
regelden. Het onderzoek moet zich dus beperken tot het totstandkomen van
de belangrijkste tariefwijzigingen. Speciale aandacht zal daarnaast worden
besteed aan de motivering van de wijzigingen.
In slechts één keur wordt als motief de bescherming van de Utrechtse
produktie gegeven. Ik laat hier de aanhef ervan volgen: „De raet vander
stat out ende nywe zun overdraghen mitten menen ghilden, want zi gheerne
zaghen dat de neringhe vanden brouwen binnen der stat van Utrecht ware,
d a t . . ." (en dan volgt een verhoging van de hoppecijns) 162 ). Hier is dus
sprake van doelbewuste protectie in een besluit waaraan de gilden hebben
meegewerkt.
Van 1364 dateert een belangrijk raadsbesluit, dat al eerder even genoemd
is 163 ). Het werd genomen door de „out raet ende nywe". De inleiding vermeldt, dat de gilden enige tijd geleden hadden verzocht om verlaging van
de cijnzen en dat de raad had beloofd, dat dit zou gebeuren zodra men de
opbrengsten kon missen. Nu was dat moment aangebroken en de meeste
cijnzen werden verlaagd tot het peil dat ze hadden „eer zi ghedubbelt
worden". Tegelijk besloot de raad, geen verdere schulden aan te gaan. Uit
dit besluit volgen drie conclusies. Ten eerste: de gilden hadden enige invloed
op de raad, maar niet een overwegende invloed, omdat er niet meteen aan
hun verlangen werd voldaan. Ten tweede: de gilden gebruikten hun invloed
om de cijnzen te verlagen. Deze cijnzen hadden een zeer gemengd karakter:
ze kwamen uit alle cijnsgroepen behalve de exportcijnzen. Daaruit blijkt dat
de gilden toen helemaal niet aan protectie dachten. Waarom moesten de
cijnzen dan omlaag? Om de aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten te
160)
161)
162)
163)
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G.v.U. I, p. XXIV-XXVI
G.v.U. II, p. 113.
M.R.U. I, p. 213.
M.R.U. I, p. 74-75.

ontlasten, want de meeste cijnzen betroffen of grondstoffen of grondstoffen
en eindprodukten. De derde conclusie: er was een dringende reden, waarom
de cijnzen opeens verdubbeld werden, hoewel de gilden andere ideeën voorstonden. We zullen proberen, die reden te vinden aan de hand van volgende
gevallen waarin de cijnzen ook opeens verhoogd worden.
De belofte aan de gilden woog zo zwaar, dat men in 1367 de cijnzen liever
niet verhoogde, al was er blijkbaar geld nodig. In plaats daarvan ging de
raad liever over tot bezuinigingen. Tegenover een lange reeks besparingsmaatregelen stond maar één cijns verhoging, namelijk bij het tarief van het
tonnegeld 1 6 4 ).
De volgende concentratie van besluiten dateert van 1374 165 ). Dan blijkt, dat
men een aantal cijnzen instelt of verhoogt „om te vervallen zulken scout
ende last alse daer de stat in ghecomen was, roerende van onsen nywen diep
ende mede daer wi die soudenaers mede loenden". Tot 1371 was er al een
kleine oorlog om het slot Vredeland geweest, die toch een belemmering
voor het handelsverkeer had betekend. Voor deze kwestie geheel was
geregeld, bezetten Albrecht van Beieren en zijn bondgenoten het steunpunt
Gildenburg 166 ). De stad kwam door de oorlog in grote schulden. Daarvan
is een gedeelte te achterhalen, zoals 800 pond schuld in lijfrenten aan de
burggraaf van Montenake, welke som was gebruikt voor de aanleg van de
sluizen en voor de oorlog 167 ). Aan de bisschop werden 400 oude schilden
maandelijks beloofd 168 ). In 1375 erkende de stad een schuld van 5000
Franse schilden aan Antonys van Domeyne en andere Lombarden 169 ).
Daarvoor kregen de Lombarden volgens een ander stuk voor twintig jaar
het monopolie voor het uitoefenen van de wisselhandel en het houden van
een bank van lening 17°). Hieruit blijkt wel de ernst van de situatie. Deze
cijnsbesluiten werden overigens genomen „mit ghemeenre morghensprake
van allen ghilden".
Blijkbaar zonder medewerking van de gilden werden in 1375 nieuwe maatregelen genomen. Het betreft hier de instelling van de hoogste ons bekende
tarieven vóór 1450, een heffing van 2 5 % van de oude want-, grawercker-,
mers-, zee- en bottercijns en later de houtcijns m ) . Dit zijn alle grondstofcijnzen of daarmee verwante belastingen die het patroon van de grondstofgroep volgen, evenals de honich-, olie-, hude- en torfcijns, die ook werden
verhoogd. Die grondstofgroep werd in 1364 en ook later op verzoek van de
gilden juist laag gehouden. Nu moest de raad door de druk van de oorlogslasten zonder medewerking van de gilden en waarschijnlijk tegen hun wil
deze cijnzen tot een ongekende hoogte opschroeven. Misschien is hiervan
164) M.R.U. I, p. 83. Hoewel dit de eerste vermelding is van het tonnegeld, maakt het
ontbreken van een omschrijving ervan het zeer waarschijnlijk, dat de cijns al bestond.
Omdat het gaat om bezuinigingen, moet het hier een verhoging betekenen.
165) M.R.U. I, p. 110-112.
166) Zie hierboven, p. 41. 42; Struick p. 83; Niermeyer, Het sticht Utrecht, p. 136.
167) R.S.U. nr. 407.
168) R . S U . nr. 393.
169) R.S.U. nr. 402.
170) R.S.U. nr. 403.
171) M.R.U . I, p. 114, 119-120
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wel de reden, dat de gilden, die Gildenburg hadden laten bouwen, nu medeverantwoordelijk werden geacht voor het ontstaan van het conflict.
Oorlog kan echter ook het motief zijn geweest van de verhogingen die in
1364 werden tenietgedaan. Er blijkt inderdaad tot 1356 een oorlog te zijn
geweest van Jan van Arkel en de stad tegen Holland. Hierdoor was de
handel van Utrecht ernstig benadeeld 172 ).
Na 1375 volgt het grote vacuüm in de tariefbepalingen. Slechts af en toe
blijkt de hoogte van een enkele cijns, maar concentraties van bepalingen
ontbreken. Het noodtarief van 1375 moet wel zijn verlaagd, want de stadsrekening van 1380/81 vermeldt voor grondstof cijnzen weliswaar aanzienlijke,
maar niet buitensporig hoge opbrengsten. En daar in 1423 de grondstofcijnzen op de helft meer werden vastgesteld en toen de 60e penning bedroegen 173 ), moet daarvóór het tarief ongeveer de 90e penning zijn geweest.
Omstreeks 1410 bleek de stad weer hoge schulden te hebben, dit maal
vermoedelijk door de Arkelse oorlog (1401-1412) m ) . De oorlog was pas
begonnen nadat de raad de gilden had geraadpleegd 175 ). De raad nam nu
niet zijn toevlucht tot cijnsverhogingen, maar tot een drie-jarenplan van
bezuinigingsmaatregelen 176 ).
De tariefwijziging van 1423 betrof weer de grondstofgroep 1 7 7 ), maar die
was al zo laag geweest, dat de verhoging tot de 60e penning best te dragen
was. Tot 1450 zijn deze cijnzen niet meer verhoogd. De gilden hadden
overigens in het totstandkomen van deze maatregelen geen aandeel. De
machtspositie van de Lichtenbergse partij betekende in die jaren een vermindering van de volksinvloed 178 ). Een oorzaak van de verhogingen is
misschien te zoeken in de Hoekse en Kabeljauwse twisten, waar de Lichtenbergers de stad in hadden betrokken 179 ).
In 1430, toen de Lichtenbergers waren verdreven 180 ), nam de raad een
aantal financiële maatregelen „op verbeteren der ghilden", d.w.z. als de
gilden het zouden goedkeuren. In de rechtsboeken staat dit opgenomen in
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gilden. Een bewijs'dus, dat de gilden werkelijk iets te zeggen hadden. De
raad stelde voor om nieuwe lijfrentes uit te schrijven, te bezuinigen op
overheidsuitgaven en enkele cijnzen te verhogen volgens een zes-jarenplan 181 ). Dat betrof de wijn-, hoppe-, imbrouwen- en molencijns en het
tonnegeld. En dat waren juist weer de maandcijnzen die toch al zoveel
opbrachten. Als reden van de voorstellen noemde de raad de oorlogen,
waardoor al twee jaar geen lijfrenten konden worden uitbetaald 182 ). De
172) Srruick, p. 78-79; Rutgers, p, 90-92; Niermeyer, Het sticht Utrecht, p. 134.
173) M.R.U. I, p. 271-275.
174) Struick. p. 85.
175) G.v.U. I, p. 117.
176) M.R.U. I. p. 260-261.
177) M.R.U. I, p. 271-275.
178) Struick, p. 86; Niermeyer, Het sticht Utrecht, p. 140.
179) Struick, p. 86.
180) Struick, p. 92-93; Jongkees, p. 241-242.
181) M.R.U. I, p. 277-283. Bij een lijfrente krijgt de koper zijn gehele leven jaarlijks
een bepaald bedrag.
182) M.R.U. I, p. 277.
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bedoelde oorlog was ongetwijfeld de strijd met Gelre, Holland en Bourgondië om de keuze van de bisschop 183 ).
De aard van de te onderzoeken invloed is nu duidelijk. De gilden mochten
ten eerste op een aantal zaken controle uitoefenen. Als iets ze niet beviel,
konden zij ook via de morgenspraak (de vergadering van een gilde) of de
gemene morgenspraak (de vergadering van alle gilden) hun wensen aan de
raad kenbaar maken. Ten derde vormden zij in Utrecht een macht, waar de
raad bij belangrijke beslissingen over belastingen niet aan voorbij kon gaan,
al is er van een récht op meebeslissen pas na 1450 sprake. In twee gevallen
van belastingverhoging staan ze niet genoemd als medebesluiters, maar beide
keren is er een verklaring mogelijk. In het ene geval zijn de gilden nauw
betrokken bij het ontstaan van de oorlog (denk aan de naam „Gildenburg")
en van de schulden. Men zou kunnen redeneren, dat ze dan ook de gevolgen
moeten dragen en ongevraagd moeten betalen door de verhoogde grondstofcijnzen. De tweede maal zijn de Lichtenbergers aan het bewind en die geven
de gilden minder invloed. Hoe het ook zij, we kunnen concluderen, dat het
tenminste gebruikelijk is, dat de raad de gilden om hun instemming vraagt.
De motivering voor het verhogen van cijnzen is telkens een schuld door de
hoge kosten van het oorlog voeren. Het motief is dus fiscaal, niet protectionistisch. Deze verhogingen duren dan ook meestal maar een beperkt aantal
jaren. Dat neemt niet weg, dat de nadruk in deze gevallen ligt op de importcijnzen van eindprodukten, omdat meestal de grondstoffen ontzien moeten
worden.
Samenvatting en conclusies
Aan het einde van dit onderzoek is enige relativering op zijn plaats. Met
name de beperkingen die voortvloeien uit het bronnenmateriaal maken, dat
niet alle conclusies voor de gehele behandelde periode geldig zijn. De
informatie over de eerste helft van de veertiende eeuw was schaars en zelden
gedateerd, behalve voor het hoofdstuk over de positie van vreemdelingen.
De reeksen cijnstarieven beginnen pas in 1364 en betreffen vaak een uitzonderingstoestand. Maar hier was met behulp van de stadsrekeningen toch
een algemene lijn vast te stellen.
Om de resultaten in het juiste perspectief te plaatsen herhaal ik de vraagstelling: in hoeverre was er protectie, was er verband met de gilden en wat
was de aard van dat verband? Protectie bleek er inderdaad te zijn; een
verband met de gilden was aantoonbaar en we kunnen dit een indirect
causaal verband noemen, omdat de raad, die door de gilden was gekozen,
alleen of samen met de gilden het beleid bepaalde. Als men verband zoekt
met het gildenregime (de raad), kan men zelfs spreken van direct causaal
verband. Dit is een antwoord op de vragen, maar het geeft de situatie niet
voldoende duidelijk weer. Het zegt met name niets over de vorm en het
belang van de protectie. Daarvoor moeten we de resultaten opnieuw rangschikken.
Er was protectie, maar niet in de vorm van geweldpleging, zoals was
gesignaleerd. De stedelijke belangen werden beschermd tegen twee vormen
183) Utrechts Schisma: Struick, p. 91-96.
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van vreemde concurrentie: het deelnemen van vreemdelingen aan de detailhandel en de industrie en het invoeren van betere of goedkopere goederen.
Wat betreft het eerste punt: het uitoefenen van een beroep door leden van
een gilde werd beschermd door monopolies en bepalingen die de verkoop
regelden. Het monopolie op de kleinhandel werd alleen opgeheven op weekmarkten en jaarmarkten; daarbuiten was aan vreemdelingen alleen de
groothandel toegestaan. De stad wist de dwangmaatregelen langzamerhand
ook op te leggen aan het omringende platteland. Door deze politiek werden
vreemdelingen afgeweerd. Daartegenover stelde de stad cijnsontheffing,
eerlijke en snelle rechtspleging, bescherming en snelle betaling als gunstige
voorwaarden.
De bescherming tegen invoer van concurrerende goederen had vooral
betrekking op bier en laken, de belangrijkste uitvoerprodukten in een middeleeuwse stad. De bier- en de lakenindustrie waren in Utrecht nog in opkomst.
De bescherming bestond uit enkele invoerbepalingen en de heffing van
indirecte belastingen. Maar bij dit laatste was protectie niet het belangrijkste
motief. Het cijnsbeleid werd bepaald door drie elementen. Ten eerste was
er geld nodig, vaak omdat de stad in oorlogstijd te grote schulden had
gemaakt. Dit leidde tot bezuinigingen, het uitstellen van betaling van oude
lijfrentes en het uitschrijven van nieuwe en het verhogen van een aantal
cijnzen tegelijk. Dit was maar tijdelijk; soms gaf men het de vorm van een
drie- of zes-jarenplan. In het algemeen bestreed de stad geldgebrek door
verhoging van de cijnzen die het meest opbrachten en daarom maandelijks
werden geïnd.
Ten tweede moest het beleid rekening houden met de behoefte aan goedkope
grondstoffen van de gilden, door de cijnzen daarop laag te houden. Dit is
natuurlijk wel een zekere bescherming van de plaatselijke produktie, maar
het is niet rechtstreeks gericht tegen vreemde belangen en valt dus buiten
onze definitie.
Pas in de derde plaats komt het streven om de produkten van de stedelijke
industrie te beschermen. Daartoe werden ingevoerde eindprodukten hoger
belast. Ook de twee andere elementen werkten daaraan mee: er was geld
nodig en het kon niet van de grondstoffen komen, dus men verhaalde het
op de ingevoerde eindprodukten. De protectie door cijnzen had dus twee
aspecten: men hief hogere cijnzen op vreemde produkten dan op dezelfde
inheemse produkten en daarnaast legde men in het algemeen de belastingen
liever op ingevoerde goederen dan op Utrechtse. Dit laatste werkte als een
bescherming van het geheel van de Utrechtse produktie tegen het geheel van
de vreemde goederen. Het blijft echter de vraag, in hoeverre dat zo bedoeld
is. Een vierde motief bij het bepalen van het beleid was soms het verzekeren
van de aanvoer van de belangrijkste levensbehoeften.
Dit beleid heeft enige overeenkomst met bijvoorbeeld de tariefpolitiek van
de republiek vanaf 1725: lage invoerrechten op grondstoffen en hoge op
eindprodukten 184 ). Het is echter gevaarlijk, in dit verband van mercantilisme
te spreken. We kunnen beter vergelijken met middeleeuwse steden. Overeenkomstige protectiemaatregelen komen voor in gildesteden als Brugge en
184) De Vries, p. 48, 49.

Dordrecht, soms in een iets andere vorm, maar altijd met hetzelfde doel:
de bescherming van de belangen van de gildebroeders 183 ). De Utrechtse
politiek is dus verre van abnormaal.
Men moet het protectionisme dan ook niet zien als een reactie op de economische achteruitgang, maar als een verschijnsel dat inherent is aan een
gildenregime. De lage tarieven in 1364 doen vermoeden, dat het met het
verval niet zo'n vaart liep in Utrecht. De verslechtering van de waterwegen
vond al veel eerder plaats en is dus nauwelijks als een oorzaak van achteruitgang te beschouwen. De vele bouwwerkzaamheden voor burgers in de
veertiende eeuw en met name in de eerste helft, bewijzen dat de rijkdom
nog aanwezig was 186 ). De bevolkingsdichtheid en de omvang van de gilden
wijzen op een grote economische activiteit 187 ). De achteruitgang is minder
snel gegaan dan men wel gemeend heeft; hij lijkt alleen groter door de bloei
van andere steden. Pas later, als de opbrengsten van de cijnzen achterblijven
bij de stijgende tarieven en de geldontwaarding, is de achteruitgang absoluut.
Het verval is versneld door de al te hoge belastingen. Eén van de motieven
hiervoor was het protectionisme. Belangrijker bleek het fiscale motief, dat
werd veroorzaakt door de herhaalde oorlogsvoering 188 ). Beide hebben
geleid tot maatregelen die vreemde kooplieden en vreemde goederen de stad
deden vermijden.
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185) Voor Brugge: Van Werveke, Brugge en Antwerpen, p. 54-58; voor Dordrecht:
Niermeyer, Dordrecht, p. 90, 93, 95-96, 146, 150, 166; in Leiden bestonden ook erg
hoge tarieven van fiscale aard, maar we kunnen Leiden niet een echte gildenstad
noemen, Posthumus, Leidse lakenindustrie, p. 234-235, 406.
186) Struick, p. 80, 89.
187) Struick, p. 67.
188) Struick, p. 87 vindt daarentegen, dat de oorlogen niet erg schadelijk waren.
Rechtstreekse gevolgen zoals verwoestingen waren inderdaad beperkt.
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Bijlage I
Vermeldingen van cijnzen in de uitgave van de Middeleeuwse Rechtsbronnen
der stad Utrecht. De nummers duiden op bladzijden in deel I, tenzij anders
vermeld.
beestcijns, verkencijns: 110-112, 272-275, 309.
boiercijns, honichcijns, oliecijns: 75, 114, 118-119, 189, 271, 295-296.
grawerckercijns: 75. 114. 117. 271-272. 280.
hoppecijns: 74, 119, 213, 263, 272, 277, 279, 287-288, 348, 367-368, 371-372, 381, 386,
390, 392.
houtcijns: 119-120, 189, 271, 280.
hudecijns: 75, 114, 120-121, 213, 272, 280.
imbrouwencijns: 75, 209-210, 272, 275, 276, 277, 279, 285, 290-292, 318, 322, 347, 350,
366, 369, 389, 392, 371.
kalkcijns: 120, 134, 271-272, 281.
merscijns: 75, 79, 114, 117, 120, 213, 271-272, 280, 296.
molencijns: 21, 75, 112, 115-116, 253-254, 255, 260, 272, 279, 286-287, 312-313, 392.
ooftcijns: 120, 271-272, 280.
tonncgeld: 83, 110, 112, 272, 279, 291, 313, 358, 367-368, 370.
torfcijns: 110, 112, 115, 272, 280, 305, 369, 389, 392, 371.
vleeshouwercijns: 281, 297, 309-310.
nieuwe wantcijns: 75, 272, 280.
oude wantcijns: 75, 111-112, 117, 272.
weggeld: 111-112, 117.
wijncijns: 11, 12, 36-37, 75, 111, 135, 136, 138, 142-143, 145, 148-149, 159, 236-237, 255,
262, 272, 278, 365-366, 372, 375, 383, 389, deel II 100.
zeecijns: 22, 75, 114, 117, 118-119, 120, 213, 272, 280, 296, 297.
zoutcijns: 120, 271-272, 280, 316.
viscijns: 273-275, 281, 326-327.
cuupcijns: 371.
gruytcijns: 75.
vijgen en rozijnen: 369.
uitvoer van turf en graan: 110.

Bijlage II: Tarieven
I

Produktiecijnzen
1. imbrouwencijns: 1364: 2 groten per brouwsel (een brouwsel is in 1404 20 v a t e n ) /
1392: 1 dordr. plak per v a t / 1423: 10 se. per vat / 1430: 1 pond p.v. / 1447: 25 se.
p.v. // Uitvoer: 1433: hoppebier 4 sc. per klein vat / 1433: kuitbier 5 sc. per grof
vat, alle soorten eenwisselbier per vat 2/2 se. / 1436: alle bier dat men uitvoert:
5 se. p.v. / 1444 en 1447 idem / 1449 1 oud botken per vat bij uitvoer van hele
brouwsels.
2. molencijns: verschillende tarieven voor gort, mout, weyt, rogge, herts coorn, witte
en grauwe erwten.
3. vleeshouwercijns: 1430 en 1433: een os 30 s e , koe 20 s e , stier 25 s e , eenwynters
en varkens 5 s e , schaap 2/2 s e
4. nieuwe wantcijns: 1364: 1 grote van een pond gr. / 1423: een duit van een gulden /
1430: 2 s e van een half laken.
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Il

Uilvoercijnzen
5. ooftcijns: 1430: 4 duiten per mud fruit.
6. turf 1374: '/2 tot 1 grote per scoude (16 tot 20 zakken).
7. graan 1374: 1 d. tot een hollandse per mud.

III
Importcijnzen
A. Eindprodukten
8. beestcijns: 1374: verschilt per dier / 1423: de 60e penning.
9. hoppecijns: 1393: 1 pi. meer / 1423: V/2 pond / 1430: 3 pond per vat / 1447:
10 pond / 1448: vreemd bier 10 se. extra.
10. merscijns: 1364: 1 gr. van een pond gr. / 1375: 5 se. van een pond gr. / 1423: de
helft meer, waarsch. de 60e penning / 1430: naar ouder gewoonte de 60e penning.
11. ooftcijns: 1377: 5 se. van een pond gr. / 1430: stenen de 60e penning, kalk 4 duiten
per loop.
12. tonnegeld: (waarsch. per ton) 1367: 1 grote / 1375 1 gr. meer / 1433: 3 pond 5 se.
voor Utrechts bier / 1447: 1 pond.
13. torfcijns: 1375: ]/2 en 1 gr. / 1430: 2 / 2 en 5 se. / 1418: 3 en 6 doytken.
14. viscijns: 1423: de 60e penning / 1430: de 20e en 25e penning.
15. weggeld: geen tarieven bekend.
16. wijncijns: 1374: 10e penning i.p.v. 12e / 1388: 8e penning / 1423: 6e penning
i.p.v. 7e.
17. zoutcijns: 1377: 1 gr. per loop / 1430: 5 sc. per loop.

B. Grondstoffen
18. grawerekercijns: als de merscijns.
19. houtcijns: 1375: 5 se. van een pond gr. / 1423: de helft meer, waarsch. de 60e
penning / 1430 naar ouder gewoonte de 60e penning.
20. hudecijns: 1364: 1 gr. per pond gr. / 1375 en 1377: 1 brabantse tot l/2 gr. / 1393:
1 tot 4 penninc. per huid / 1423: per last 6 pond / 1430: per last 3 pond.
21. kalkcijns: 1423: de helft meer / 1430: ingevoerde kalk per loop 4 duiten.
22. oude wantcijns: 1363 en 1374: 1 grote per pond gr. / 1375: 5 se. per pond gr. /
1423: 60e penning, dus als de merscijns.
23: bottercijns: 1364: 1 gr. van een pond gr. / 1375: 5 se. per pond gr. / 1423 en 1433:
de 60e penning.
24. zeecijns: 1364: 1 gr. van een pond gr. / 1375: 5 se. per pond gr. / 1423, 1430 en
1433: de penning.

Toelichting
De Utrechtse rekenmunten zijn, voorzover ze voor de tarieven van belang zijn, onder
te brengen in twee groepen: de groep van het pond en de groep van de gulden.
1. Het pond. Deze rekenmunt komt vanaf de eerste tarieven tot 1450 voor. Hier is
waarschijnlijk sprake van het pond zware stadspaey, dat ook in de rekeningen wordt
gebruikt. Het is in de veertiende eeuw 9 (Dordrechtse) plakken waard. De waarde
in witten wisselt. Daar de plak 2 groten is, is het pond 18 groten. Een pond is ook
20 schellingen (se). In het tarief van 1430 is een pond gelijk aan 32 wit.
Dus: 1 pond = 20 se. = 9 pi. = 18 groten.
2. De gulden. Deze munt komt pas in de vijftiende eeuw voor in de tarieven. Een
Utrechtse gulden was 30 wit of 120 Utrechtse duiten.
3. Literatuur:
Pierson, Bijdrage; Ketner en Tenhaeff, Bijdrage; Posthumus
Prijsgeschiedenis,
p. 12-32 (het gedeelte over Utrecht is geschreven door dr. F . Ketner); Tenhaeff,
Oom, Inleiding.
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Bijlage III:

maandcijnzen
wijncijns
hoppecijns
tonnegeld
imbrouwencijns
molencijns
beestcijns
jaarcijnzen
bottercijns
merscijns
graeuw. cijns
hudecijns
zeecijns
oude w. cijns
nieuwe w. cijns
we^^eld
torf cijns
houtcijns
ooftcijns
kalkcijns
zoutcijns
vleesh. cijns
viscijns

maandcijnzen
wijncijns
hoppecijns
tonnegeld
imbrouwencijns
molencijns
beestcijns
jaarcijnzen
bottercijns
merscijns
graeuw. cijns
hudecijns
zeecijns
oude w. cijns
nieuwe w. cijns
weggeld
torf cijns
houtcijns
ooftcijns
kalkcijns
zoutcijns
vleesh. cijns
viscijns
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Tarieven-opbrengsten

1380/81

1402/03

1427/28

1429/30

6.155
14.985
5.925
320
3.725
295

10.315
9.830
3.995
7.840
1.345
70

2.818
14.817
3.769
28.020
2.120

5.257
17.680
3.460
18.595
1.435

725
905
130
410
1.010
1.405
120
145
850
500
180
170
190

370
610
110
230
655
820
55

905

1.022

229

1.103

2.230

1.786

1 nc
1UJ

1.010
280
140
80
220

1431/32

1434/35

1439/40

1441/42

1450

7.215
26.530
3.565
29.745
11.905

12.470
25.070
4.175
34.745
12.860

11.815
26.525
3.370
31.170
9.860

18.915
43.885
4.730
23.765
9.085

12.470
31.560
5.760
7.530
2.650

1.175
695
70
170
555
1.090
160

1.680
1.145
210
250
755
2.010
180

1.130
1.110
115
150
445
880
af geset

1.250
880
170
300
585
2.090

830
640
110
280

3.450
345
200

3.745
670
365

3.335
670
405

3.800
620
420

680
1.530
2.405

765
2.205
3.425

675
2.595
3.720

733
2.160
4.040

1.740
3.700
520

.
720
2.410
3.370
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