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Inleiding 

Wanneer op 27 februari 1235 de Cisterciënser abdij van Kamp in het graaf
schap Kleef door bisschop Wilbrand van Utrecht wordt vrijgesteld van de be
taling van de tol te Rhenen, voegt de bisschop aan de oorkonde een belangrij
ke bepaling toe luidende, dat de tolvrijdom van kracht zal blijven mocht de 
tol naar elders verplaatst worden 1). Deze clausule is mogelijkerwijs ingege
ven door het feit, dat enkele jaren eerder de tol verlegd was van nabij Rhenen 
naar Rhenen zelf 2). Hoewel hij gedurende tweeeneenhalve eeuw aldaar ge
vestigd zou blijven, bleek de genoemde clausule geen dode letter, daar vanaf 
de jaren zeventig van de 15e eeuw de tol een aantal malen verlegd zou wor
den van Rhenen naar Wijk bij Duurstede en vice versa. 
Het is de bedoeling van het onderhavige artikel het waarom en wanneer van 
deze verleggingen na te gaan en vervolgens aandacht te schenken aan enkele 
nog niet onderzochte aspecten zoals de uitbating en het beheer van de tol-
rechten ter plaatse. 

De ligging 

Tot de jaren zeventig van de 15e eeuw biedt de plaats van heffing van de tol 
geen enkel probleem. Hij is gevestigd te Rhenen. De eerste keer, dat wij de 
tol tegenkomen in Wijk bij Duurstede is in 1477. Op 28 juli van dat jaar ver
kregen de drie leden van de Staten van Utrecht van bisschop David van 
Bourgondië de toezegging dat die voors. toll wederomme van Wijck tot Rheenen 
verleit sal worden ende dair bliven, gelijk die van ouds dair gelegen heeft 3). Enige 
jaren eerder, dat wil zeggen tussen 1470 en 1476, was de tol verlegd naar Wijk 
als uitvloeisel van de bisschoppelijke pogingen om de landsheerlijke macht 
zoveel mogelijk te centraliseren. Hiertoe voerde de bisschop een aantal voor-

1) In teloneo, quod nunc est Reine, et si pro tempore alias fuerit translatum, S. Muller Fz. e.a., ed. 
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (OSU) (5 dln; 's Gravenhage, 1920-1959) II, nr. 836 
(1235 febr. 27). 
2) De oorzaak van deze verplaatsing is gelegen in een verandering in de loop van de Lek ter 
hoogte van Rhenen. Vgl. W. van Iterson, De stad Rhenen. Resultaten van een rechtshistorisch onder
zoek (Assen, 1960) 17-18. 
3) Johan van de Water, ed., Groot Placaathoek vervattende alle deplacalen, ordonnantien en edic
ten der Edele Mogende Heeren Staten s'Lands van Utrecht (3 dln; Utrecht, 1729) 11,950. 



al politiek gerichte veranderingen door waarmee ook het vestigen van de bis
schoppelijke tol en munt in Wijk, waar de bisschop op zijn slot Duurstede re
sideerde, in overeenstemming was. 
Waren deze pogingen van bisschop David aanvankelijk niet zonder succes 
gebleven, na de dood van zijn halfbroer Karel de Stoute in 1477 zagen de drie 
leden der Staten kans om een herstel van de oude toestand af te dwingen. 
Hiertoe stelden zij een memorie van grieven op bevattende onder andere de 
gewraakte verplaatsing van de tol 4). Hoewel deze oppositie effect sorteerde 
met betrekking tot de politiek getinte grieven, is het niet zeker dat dit ook ten 
aanzien van de tol het geval is geweest 5). 
In het tweede kwart van de 16e eeuw kan de tol in ieder geval met zekerheid 
te Wijk gelocaliseerd worden aan de hand van de rekeningen van de rent
meester-generaal van de Utrechtse domeinen 6). Hieraan kwam een einde bij 
ordonnantie van de landvoogdes Maria van Hongarije gedateerd 20 januari 
1545. Daar deze ordonnantie in heldere taal het motief voor de verlegging 
van Wijk naar Rhenen weergeeft, laten wij het betreffende fragment volgen: 
Alsoe bij goede informatie onlancx bij bevel van den hove prolvinciael t'Utrecht ge-
daen bevonden es, dat des Keij. Mats. thol, die tegenwoirdelic ontfangen wert op 
ten Rijn in zijne stede van Wijck ende t'ander en tijden plach ontfangen te werden 
tot Rhenen, aldaer te Wijck leijt tot grooten achterdeel van den keijser mits dat die 
dorpen gelegen in den lande van Ghelre boven Wijck mit huer e goeden opwaerts 
vaerende na den lande van Ghelre oft Cleve ende oick weder nederwaerts commen-
de daervan geenen tol den keijser in zijnen lande van Utrecht en betaelen, soe heeft 
die coninginne — willende daerinne behoerlijcken voorsien, geordonneert ende 
ordonneert bij desen, dat denselven thol ontfangen zal werden binnen der stede van 
Rhenen, aldaer dezelve gecommitteerden voortaen huere residentie houden zullen 
beginnende den vijftiensten van april naestcomende 7). De strekking van deze 
motivering wordt duidelijk wanneer wij de zuidoost grens van het Sticht in 
ogenschouw nemen. Aangezien het voor het onderhavige onderwerp niet 
noodzakelijk is om de 16e en 17e eeuwse discussies omtrent de rechten op de 
Lek als grensrivier en de erin gelegen opwassen te analyseren, volstaan wij 
met de volgende opmerking. 

Terwijl Rhenen, gelegen op de meest zuidoostelijke punt van het gewest in de 
middeleeuwen onbetwist als Utrechts erkend werd, verliet de Lek even ten 
westen van deze stad het Stichts territorium om pas weer onder Wijk bij 
Duurstede en vandaar tot Schalkwijk onder de landsheerlijkheid van de 
Utrechtse bisschop te vallen. Deze pretendeerde, dat zijn rechtsmacht volle
dig was, dat wil zeggen dat de rivier over de gehele breedte met inbegrip van 

4) uitgegeven door S. Muller Tz., 'Memorie van grieven van de drie staten van Utrecht tegen 
bisschop David van Bourgondië. 12 Mei 1477', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Ge
nootschap gevestigd te Utrecht, XIV (1893) 236-241. 
5) Vgl. D. Th. Enklaar, Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den Ysel 
gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondië, 1456-1496. Bijdragen van het Instituut 
voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht VIII (Utrecht, 1922) 114-
116. Enklaar houdt geen rekening met de mogelijkheid, dat er naast de tol in één van beide ste
den een wachtpost kan zijn geweest van de in de andere stad gelegen tol. Zodoende komt hij met 
de foutieve suggestie, dat er twee tollen moeten zijn geweest. 
6) Rijksarchief Utrecht (RAU), Financiële Instellingen, nr. 17, fol. 47v; 24, fol. 46 v. 
7) Ibidem, nr. 1, fol. 140. 



beide oevers eronder viel. De verleggingen van de loop van de Lek en de op
wassen en aanwassen hadden in de loop der tijd geleid tot hevige geschillen 
en hier en daar ook tot gecompliceerde rechtsverhoudingen 8). 
Uit de aangehaalde passage uit de ordonnantie van de landvoogdes blijkt, dat 
met het terugbrengen van de tol van Wijk naar Rhenen werd beoogd om de 
mogelijkheid te blokkeren om de Lek tussen Wijk en Rhenen tolvrij te beva
ren. Met name werd hierbij gedacht aan schippers uit Maurik en omgeving. 
Terwijl de ordonnantie suggereert dit probleem op te heffen door de verleg
ging van de tol'naar Rhenen, is dit slechts een halve maatregel. Immers in de 
nieuwe configuratie bleef de Rijn nog steeds tolvrij bevaarbaar tussen Wijk 
en Rhenen. Hoewel de ordonnantie dit probleem niet aanroerde werd voor
afgaand aan de verplaatsing van de tol naar Rhenen, die op 15 april moest 
plaatsvinden, op 16 maart door de functionarissen van de Brusselse Rekenka
mer aan hun Haagse collega's in een missive opgedragen er zorg voor te dra
gen, dat er te Wijk of elders een wachtpost zou worden opgericht voor het 
heffen van tolgelden op ladingen, die Rhenen niet passeerden. Blijkens een 
acte van commissie voor Jan Kerstensz. als tollenaar van de wachtpost te 
Oudslijk bij Tuil en 't Waal werd aan deze opdracht uitvoering gegeven 9). 
De in de ordonnantie en in de acte van commissie gegeven motivering voor 
de verplaatsing ten spijt, is het niet duidelijk wat het voordeel is van een tol te 
Rhenen met behulp van een wachtpost stroomafwaarts, boven een tol te Wijk 
met behulp van een wachtpost stroomopwaarts. Wij vermoeden, dat de ach
terliggende reden voor de verplaatsing gelegen is in het feit, dat Rhenen zich 
op alle mogelijke manieren zal hebben ingespannen om in de oude 'rechten' 
hersteld te worden. Vanwege de talrijke aanvallen op en inbezitnemingen van 
Rhenen door de Geldersen in de eerste heft van de 16e eeuw was de ligging 
van de Rijntol te Wijk veiliger dan te Rhenen. Deze gevaren weken echter 
met de overdracht van het hertogdom in 1543 aan Karel V en misschien moet 
dan ook in deze veranderde omstandigheid de reden voor het terugbrengen 
gezocht worden: inwilliging van de verzoeken van Rhenen om in haar 'oude' 
rechten hersteld te worden. 

Ook de aldus ontstane situatie was geen lang leven beschoren. Slechts elf jaar 
zou de tol te Rhenen geheven worden; in 1557 wordt hij opnieuw in Wijk aan
getroffen 10). In dat jaar gelastte de landvoogd Emmanuel Filibert van Savoje 
ten verzoeke van de magistraat van Wijk aan de Rekenkamer te Den Haag 
om zorg te dragen, dat de tol naar Wijk zou worden overgebracht. De reden 
hiertoe was dat die voors. Stadt van Rhenen van Godt almachtich gevisiteert wor
den van de peste, die daer soo seer grasseerden, dat die regierders ende meest alle 
die burgers soo verstorven ende verliepen, dat die tollenaer indertijt an der hove 
van Utrecht versucht heeft gehadt bij provisie den voors. tholl tot Wijck te moghen 
ontfangen 11). 

8) De juridische verhouding op het gebied de Marsch ten zuiden van Rhenen is hiervan een 
goed voorbeeld. De tweeherigheid kwam hier tot uiting in de aanstelling van twee schouten, te 
weten een 'sprekende' door de bisschop van Utrecht en een 'zwijgende' door de hertog van Gel-
re. Vgl. Van Iterson, DestadRhenen, 177-178. 
9) RAU, Financiële Instellingen, nr. 1, fol. 160-160v. 
10) Ibidem, nr. 32, fol. 67. 
11) RAU, Rechterlijke archieven, nr. 352. 



Met deze, laatste, verlegging begon een slepend conflict tussen de steden 
Wijk bij Duurstede en Rhenen. Dat het hier een laatste verlegging betreft lei
den wij af uit het feit, dat de magistraat van Rhenen in een aan de stadhouder 
van Utrecht gericht rekest - opgesteld eind 16e eeuw - stelt, dat sinds de pest-
golf van 1556 de tol te Wijk is geheven. 
Hiertegen zou kunnen worden ingebracht, dat in de rekeningen van de rent
meester van de Utrechtse domeinen over de jaren 1560, 1561 en 1563 nog in-
komstenposten geboekt staan van den watertoll gelegen op ten Rijn tot Rhenen 
12). Dit dient op rekening geschreven te worden van het conservatieve karak
ter, dat de formulering van rekenposten in die tijd kenmerkt. Zelfs in de 17e 
eeuwse rekeningen werd de tol nog aangeduid met de toll te Rhenen nu te Wijk 
liggende. 
Het even genoemde rekest van de magistraat van Rhenen is een samenvat
ting van rechtstitels op grond waarvan de stad meende aanspraak te kunnen 
maken op de ligging van de tol op haar territorium. Naast deze historische 
rechtstitels - of wat daarvoor door moet gaan - wees Rhenen bovendien op 
een ander aspect en wel de waterstaatkundige geschiktheid ter plaatse. Er 
werd een groot aantal getuigenverklaringen van schippers afkomstig uit o.a. 
Gelre, Utrecht en Duitse gewesten overgelegd als bewijs voor de stelling dat 
het aanleggen van schepen te Wijk met meer moeite gepaard ging dan te 
Rhenen soe daer gheen kribben noch hoofden in die weeghe en leggen als tot 
Wijck en dat de kans op verzanding van de tolplaats te Wijk erg groot was 13). 
De door Rhenen overgelegde getuigeverklaringen zijn eenduidig: Rhenen is 
geschikter als tolplaats dan Wijk. Desalniettemin besloten de Staten van 
Utrecht in 1581 Wijk bij Duurstede in het bezit te laten van de tol. De hieruit 
voortvloeiende problemen werden opgelost door de instelling van een wacht
post te Rhenen en de verplichting van Wijk om de Lek ter plaatse diep ge
noeg te houden. 

Doch ook hiermee was de kous niet af. Schippers uit Maurik, Lingen en Eek 
konden nog steeds over korte afstand de Lek tolvrij bevaren wat een doorn 
was in het oog van de Wijkse tollenaar en de Staten van Utrecht. Om in dit 
probleem, dat herhaaldelijk tot conflicten had geleid, te voorzien legden de 
Wijkse tollenaar en de rentmeester van de Utrechtse domeinen enerzijds en 
de schout van Maurik en een vertegenwoordiger van het hertogdom Gelre 
anderzijds de zaak voor aan het Hof van Utrecht. Het resultaat was een op 23 
juli 1603 getekende overeenkomst waarin gesteld werd dat alle schepen ofte 
schippers comende van boven ende haren last breeckende onderwegen in eenige 
dorpen tusschen de Stadt Rhenen ende Wijck gelegen alsoock opwaerts vaerende 
gehouden sijn de tolgerechticheyt over haer ingeladen coopmanschappen ende wa-
rpn npn rîayi trillwinw tr\t \Viir*h ,-,/> ^ T ' ; « ^ M „ - ^ / / ~ - . + *~* Til ^ _ i , 7 1 A \ 
. w.v „ ^ . . „ „ . j „i/.j.e,*i*„i n^j ,, ij^a, yji, z.yuç.n L-uticLicui IUI ixricncn ie ueiuien i t ) . 

Uit bovenstaande blijkt, dat voor Wijk en Rhenen de ligging van de tol bin
nen de eigen jurisdictie van groot belang werd geacht. Zonder twijfel speel-

12) RAU, Financiële Instellingen, nr. 34, fol. 78; 35. fol. 69v; 36, fol. 72v. 
13) RAU, Staten van Utrecht, nr. 505. 
14) Ant. Matthaeus, De nobilitate, deprincipibus, de ducibus - - - (Amsterdam/Leiden 1686) 226-
227. 
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den hierbij economische redenen de grootste rol. Wij kunnen ons voorstel
len, dat de plaatselijke bevolking zijn graantje zal hebben meegepikt van de 
handel en overslag, die bij of in de buurt van de tol plaats vonden 15). In hoe
verre er een causaal verband bestond tussen het poorterschap van een stad 
waar een tol was gevestigd en het vrijgesteld zijn van tolheffingen aldaar en 
elders is nog niet onderzocht. Een dergelijk verband dient echter niet op 
voorhand te worden uitgesloten 16). 
Wegens de genoemde voordelen waren de magistraten van Wijk en Rhenen 
bereid om zich financiële inspanningen te getroosten niet alleen om uitge
breide processen aan te spannen, maar ook om de aanlegplaats voor schepen 
geschikt te maken voor tolheffing en zelfs om een gebouw aan te kopen ten 
behoeve van de Utrechtse domeinen en in te richten als tolhuis. Zo verklaar
de Rhenen zich in 1580 in een poging om de tol weer naar zich toe te trekken 
bereid om tot hueren costen te repareren 't voors. thollhuys, hoofden ende anderen 
plaetsen voor Rhenen leggende voor soovele des noot sali sijn tot meerder commo-
diteijt ende gerieffvan den coopman ende schipper den voors. thollfrequenterende 
17).' 

Eigendom van het tolrecht op de Lek 

De kosten, die beide steden zich getroostten, vonden hun oorzaak in bijko
mende motieven en werden in geen geval gecompenseerd door de opbreng
sten van de tol. Deze kwamen de bisschop als landsheer toe en sinds de over
dracht van het wereldlijke gezag de Habsburgse vorsten. 
Tenslotte werden na de afzwering van Filips II in 1581 de Staten van Utrecht 
eigenaar van het tolrecht op de Lek. 
De oorsprong van de domaniale tollen in het algemeen gaat terug op een 
vorm van indirecte belasting op het vervoer van goederen in het Romeinse 
Rijk 18). Niet alleen zullen de heffingen in de Frankische periode zijn gecon-

15) Gegevens hierover uit de tijd zelf ontbreken. Beter zijn wij ingelicht over de betekenis voor 
de plaatselijke bevolking van de bisschoppelijke munt. Toen deze, evenals de tol, tussen 1470 en 
1476 van Rhenen naar Wijk was verplaatst, werd ook hiertegen protest aangetekend onder ver
melding van de reden van dit protest: Voert bid wij oitmoidelike onsen gnedigen heere voerseyl, dat 
zijne gnaden uut goedertierenheyt ende graden gönnen ende believen wille der Stadt Rhenen die munte 
weder te hebbenen, zoe dair eene arme scamele gemeynte is, die hoer broet dairaen plegen te wynnenen 
ende zijlude oick op ten palen van den lande leggen ende groeten cost ende last doen ende lijden motten. 
Zien. 4. 
16) Zie voor een overzicht van de steden, die geheel of gedeeltelijk waren vrijgesteld van de 
Utrechtse domaniale tollen Groot Placaatboek, II, 324-325. Het poorterschap van een vrijgestelde 
stad diende bewezen te worden door overlegging aan de tollenaar van een door de stadsmagi
straat afgegeven tolteijken volgens een door Gedeputeerde Staten opgestelde tekst. Zie voor het 
Wijkse tolteken vastgesteld in 1593 Groot Placaatboek, II, 329. 
17) RAU, Rechterlijke archieven, nr. 352. Voorafgaande aan de verplaatsing van de tol van 
Rhenen naar Wijkin 1556 hadden ook de schout en schepenen van Wijk zich verplicht tot het ter 
beschikking stellen van een pand om ten behoeve van de Utrechtse domeinen te dienen als tol
huis. Als zodanig werd een huis met erf aangeschaft gelegen bij de Varikstoren en toebehorende 
op het moment van koop door de Wijkse magistraat aan het SS. Ewoud en Elisabethgasthuis te 
Wijk. 
18) Vgl. F. L. Ganshof, Het tolwezen in het Frankische rijk onder de Merowingen. Mededelingen 
van de Kon. Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 
KI. der Letteren XX, nr. 4 (Brussel, 1958) 8 e.v. 



tinueerd op de reeds in de Romeinse tijd bestaande tolplaatsen, maar ook zal 
hun aantal door de Merovingische en Karolingische koningen zijn uitgebreid. 
Het is in die periode steeds een belasting geweest, die ten bate van de koning 
geheven werd en de opbrengsten vloeiden dan ook in de koninklijke schat
kist. Vooral tijdens de Karolingische koningen is een groot aantal tollen hetzij 
in leen hetzij op andere titel in handen gekomen van koninklijke leen- en 
dienstmannen, terwijl met name onder de Ottoonse koningen een aantal tol
len in het bezit is gekomen van abdijen en bisschoppelijke kerken. 
De eerste keer, dat er in de bronnen sprake is van een tol te Rhenen is in een 
oorkonde van 19 maart 1220 wanneer Albert van Cuyk oorkondt, dat hij aan 
bisschop Otto II van Lippe het graafschap Utrecht en andere rechten aldaar 
voor 200 pond heeft verkocht. Bepaald wordt, dat indien de betaling niet bin
nen de geplande termijn zal zijn voldaan aan Albert van Cuyk jaarlijks een 
bedrag van 20 pond betaald moet worden de theloneo apudRhenen 19). 
Hieruit blijkt duidelijk, dat in 1220 de tol zich in bisschoppelijk bezit bevindt. 
Een merkwaardig document, dat de Rhenense magistraat in 1580 liet opstel
len om de Rhenense rechten op de tol te onderbouwen geeft een nadere me
dedeling over de herkomst van dit bisschoppelijk bezit. Na de aanhef lezen 
wij: Verthoenen ende geven in aller onderdanicheijt te kennen die schoudt, burger
meesters der Stadt Rhenen hoe dat in den jare duysent hondert achtenzeventich 
heeren Godefridus, heere van Rhenen, bisschop van Utrecht, gemaect ende gehe
ten heeft uut sijne eijgen patrimoniale goederen an den gestichte van Utrecht die 
Stadt van Rhenen mitten tholl aldaer ende anders sijne toebehooren mit uterlicke 
intentie ende wille datt dat die voorscreven nijmmermeer van de voors. Stadt soude 
worden gedemembreert maer blijven annecx ende geinclaveert 20). Om de hier 
gegeven parafrasering van een onderdeel van een testamentaire beschikking 
op getrouwheid te kunnen beoordelen, dienen wij ons te wenden tot het tes
tament zelf, dat dateert van 1178 en in origineel wordt bewaard in het bis
schoppelijk archief. In schijnbaar origineel misschien, want over de echtheid 
van deze oorkonde is in het verleden veel getwist 21). Voor ons doet dit niet 
zoveel ter zake, omdat het testament in de overgeleverde vorm met geen 
woord rept over enig tolrecht en wat voor doel een eventuele vervalsing van 
het stuk ook gehad moge hebben, dat men een passage over de tol er uit zou 
hebben geschrapt is geheel onaannemelijk. Wij zien dan ook geen enkele re
den om aan te nemen, dat de tol te Rhenen deel zou hebben uitgemaakt van 
de partimoniale goederen van bisschop Govert van Rhenen en zijn familie. 
Van Iterson is blijkbaar dezelfde mening toegedaan. Deze auteur gaat ervan 
uit, dat bepaalde vermogensbestanddelen van de van Rhenens afkomstig wa
ren van de graven van Bentheim. In een publicatie van recentere datum 

19) OSU, II, nr. 134 (1220 mrt. 19). 
20) RAU, Staten van Utrecht, nr. 506. 
21) OSU, I, nr. 499 (1178). Beschouwingen over dit testament: S. Muller Fz., 'Het testament 
van bisschop Godefrid', Nederlandsch Archievenblad, XXX (1922-23) 42 e.V.; O. Oppermann, ed., 
Fontes Egmundenses. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 
3e serie LXI (Utrecht, 1933) 153; C. D. J. Brandt, 'Bisschop Godfrieds testament en een charter 
van S. Marie te Utrecht voor S. Maarten te Emmerik', Nederlandsch Archievenblad, XLI (1933-34) 
173; O. Opperman, 'Bella diplomatica Brandtiana und kein Ende', Nederlandsch Archievenblad, 
XLI (1933-34) 254-260. 
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wordt dit gegeven door Coldeweij verder uitgewerkt 22). Vermoedelijk was 
de zuster van bisschop Govert van Rhenen, Heylwig, gehuwd met graaf Hen
drik van Arnsberg-Kuyc, wiens zuster Alveradis gehuwd was met graaf Otto 
IV van Bentheim. Van diens kleinzoon weten wij, dat hij het patronaatsrecht 
van de kerk te Rhenen en het recht van de gruit aldaar in eigendom hield. In 
tegenstelling tot wat Coldeweij beweert suggereert Van Iterson echter ner
gens, dat tot de diverse rechten van de Van Bentheims te Rhenen ook het tol-
recht gerekend moet worden 23). Behalve dat een passage over het tolrecht 
in het bewaarde testament ontbreekt ligt het bovendien niet erg voor de hand 
dat een tol op een belangrijke waterweg, een via regia, in de 12e eeuw in pri-
vé-eigendomwerd bezeten. 
De weergave in het 16e eeuwse stuk, dat bisschop Govert de tol bij testamen
taire beschikking aan het bisdom zou hebben geschonken met de pertinente 
bedoeling dat deze ten eeuwigen dage in Rhenen zou blijven liggen, lijkt ons 
een bewust verdraaide voorstelling van zaken. Doordat zoals bekend de ar
chieven van Rhenen bij een grote brand in de stad in 1400 nagenoeg geheel 
verbrand zijn is het mogelijk, dat Rhenen erop gespeculeerd heeft, dat haar 
voorstelling van zaken niet meer te verifiëren zou zijn. De copie van het be
wuste rekest vermeldt, dat Willem van Oranje, aan wie het als stadhouder 
was geadresseerd, in margine had laten stellen, dat het stuk aan de Staten van 
Utrecht overgegeven diende te worden om op grond daarvan de verlegging 
van de tol naar Rhenen te bewerkstelligen ten waere bij den voorn. Staten daer-
inne bevonden mochte worden eenighe swaricheden ofte redenen ter contrarie. He
laas is niet te achterhalen hoe de beraadslagingen over deze zaak in de Staten 
zijn verlopen, maar vaststaat dat men niet is overgegaan tot verlegging van de 
tol. Misschien dat hieruit geconcludeerd mag worden, dat de Staten inder
daad hierin eenighe swaricheden ofte redenen ter contrarie hebben gevonden. 
Wanneer wij uitsluiten, dat de herkomst van de rechten van de bisschop van 
Utrecht via een legaat zou zijn af te leiden van de familie Van Rhenen, dan 
lijkt het het meest aannemelijk dat wij hier met een oude, van oorsprong ko
ninklijke tol te maken hebben, die in de loop van de tijd als regaal in handen 
van de bisschop is geraakt. De enige tol in de omgeving, waarvan wij met ze
kerheid weten dat hij in de Karolingische tijd bestond en zeer belangrijk was, 
betreft de koninklijke tol van Dorestad. Dekker vermoedt, dat deze tol ook 
na de verwoesting van Dorestad is blijven functioneren en omstreeks 1122 zal 
zijn verlegd, toen de Kromme Rijn bij Wijk werd afgedamd en de vaarroute 
voortaan via de nieuw gegraven Vaartse Rijn naar Utrecht en Muiden liep 
24). Aan het uiteinde van dit nieuwe kanaal wordt in 1200 een tol te 't Gein 
aangetroffen, die daar dan al van ouds bestaat. Evenals Dekker nemen wij 
het voortbestaan van de Dorestadse tol aan, maar wij betwijfelen een verleg
ging naar 't Gein. Dit impliceert namelijk, dat na de verlegging naar 't Gein 

22) J. A. Coldeweij, De heren van Kuyc, 1096-1400. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden 
van Nederland L (Tilburg, 1981) 41 e.v. 
23) Coldeweij, De Heren van Cuyk.M n. 28. Vgl. Van Iterson, De stad Rhenen, 162. 
24) C. Dekker, 'De dam bij Wijk', in: Scrinium et Scriptura, opstellen betreffende de Nederlandse 
geschiedenis aangeboden aan professor dr. J. L. van der Gouw (Groningen, 1980) 248-266. Ook ver
schenen in Nederlands Archievenblad LXXXIV (1980), 248-266. 
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de Lek op het Stichtse territorium tolvrij bevaarbaar zou zijn geweest. Im
mers, slechts een deel van de schepen, die de Lek passeerden vervolgde de 
route via de Vaartse Rijn. Een ander, niet onbelangrijk deel volgde de Bene
den Lek in de richting van de zuidelijk gelegen Hollandse en de Zeeuwse 
handelssteden. De tol op de Lek moet als te belangrijk voor de landsheer ver
ondersteld worden, dan dat deze genoegen zou nemen met een verlaging van 
de tolinkomsten. Na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 was de lig
ging van de tol niet meer gebonden aan het kruispunt van Kromme Rijn en 
Lek en stond niets een verlegging in de weg naar het punt waar de Lek het 
Stichtse territorium penetreerde, namelijk Rhenen. Wij menen dan ook, dat 
van de twee voor het eerst in het eerste kwart van de 13e eeuw in de bronnen 
opduikende tollen die van Rhenen gezien moet worden als de voortzetting 
van de oude Dorestadse tol en die van 't Gein als een nieuwe tol, voor de op
richting waarvan de Duitse keizer omstreeks 1122 consessie zou kunnen heb
ben verleend als compensatie en een zekere mate van schadeloosstelling voor 
de bisschoppelijke inspanningen en onkosten, die het graven van de Vaartse 
Rijn met zich meebracht. 

Uitbating van het tolrecht 

Noch de landsheren noch de Staten van Utrecht zijn ooit overgegaan tot tota
le vervreemding van het tolrecht of men zou de gedeeltelijke exemptiever-
klaringen als zodanig moeten aanmerken. Zodoende heeft door de eeuwen 
heen de mogelijkheid opengestaan om op diverse wijzen het tolrecht te 
exploiteren, namelijk door verpanding, verpachting en het op rekening laten 
innen van de opbrengsten. Van deze laatste mogelijkheid, gekenmerkt door 
inning via een gesalarieerd ambtenaar, verplicht tot het periodiek afleggen 
van rekening en verantwoording, werd door de bisschoppen slechts zelden 
gebruik gemaakt. Hun bijna chronische geldnood leidde tot de noodzaak om 
op korte termijn te kunnen beschikken over grotere sommen geld. Het ge
volg was, dat ambten en rechten normaliter verpand, verpacht of in leen wer
den uitgegeven, zodat in de bisschoppelijke periode de gesalarieerde ambte
naar geen kans heeft gekregen zich te ontwikkelen tot fundament van het 
landsheerlijke bestuur. 

Uit diverse gegevens blijkt, dat verpachtingen en verpandingen in de periode 
1277-1484 in ongeveer gelijke mate voorkomen met dien verstande dat aan 
het einde van die periode de verpandingen verminderen om na 1528 zelfs ge
heel te verdwijnen. Omschrijven wij de term verpanden dan kan in dit kader 
volstaan worden met op te merken, dat het gaat om het garantstellen van roe
rend of onroerend goed of inkomsten als zekerstelling voor aanspraken van 
financiële aard. De kern van de overeenkomst is in feite dat in geval van het 
niet aflossen van het pand de volledige rechten hierop toevallen aan de pand-
nemer na uitspraak van een rechterlijke instantie. Zo heeft de pandnemer 
slechts een uiteindelijke garantie, daar de eigendom evenals het vruchtge
bruik van het verpande goed of recht, tenzij anders overeengekomen, in han
den blijven van de pandgever. De als uitvloeisel van verpanding uitgevaardig
de oorkonden zijn als het ware schuldbekentenissen onder garantstelling. 
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Bij verpachting is er sprake van een overeenkomst waarbij de pachter tegen 
een som geld rechten of inkomsten koopt van de verpachter. Dat de periode 
waarover de verpachting van kracht is niet altijd chronologisch bepaald be
hoeft te zijn, blijkt uit de overeenkomst waarbij bisschop David van Bourgon-
dië de tol te Rhenen verpacht aan Lodewijk van Liefdaal van 825 Rijnse gul
dens per jaar en zich verplicht de verpachting te continueren tot de pachtsom 
uit de tolinkomsten zal zijn voldaan voor de 1500 Rijnse guldens, die hij de 
bisschop had geleend 25). Dat de bij de pachtovereenkomst uitgegeven acte 
van verpachting van groot belang was om de rechten van de pachter ten allen 
tijden te kunnen aantonen bleek in het geval van Lodewijk van Leefdaal drie 
jaar later toen hij verklaarde door de bisschop voldaan te zijn van de geleen
de som, waarvan hij de bisschoppelijke schuldbekentenis verloren had bij de 
inname van Rhenen en dat hij het om die reden aan hem gegeven gouden 
Mariabeeld teruggegeven had 26). 

Naast deze drie exploitatievormen om het tolrecht te gelde te maken was er 
nog een vierde manier om het recht uit te baten, namelijk via het vestigen van 
renten op de tolopbrengst. Dit gebruik van de tolopbrengsten komt tegelijk 
voor met de hier voor beschreven uitbatingsvormen. Vooral de bisschoppen 
hebben van deze mogelijkheid om aan middelen te komen gebruik gemaakt, 
maar sinds het invoeren van indirecte belastingen in de 16e eeuw op grote 
schaal werden er bijna geen renten meer op de Utrechtse tollen gevestigd. 

Beheer en administratie van de tol 

Sinds de jaren zestig van de 16e eeuw tot aan de opheffing van de tol in de 19e 
eeuw werden de tolopbrengsten gewoonlijk geïnd door gesalarieerde ambte
naren, die voor hun ambtsuitoefening rekenplichtig waren aan de overheid. 
De benoeming van het tolpersoneel geschiedde door de overheid en kon pas 
geëffectueerd worden als de eed van trouw was afgelegd. Dit gebeurde in de 
bisschoppelijke periode in handen van de maarschalk van het Overkwartier. 
Na de overdracht van het wereldlijke gezag door Hendrik van Beieren aan 
Karel V in 1528 (toen de gesalarieerde ambtenaar op veel grotere schaal dan 
daarvoor werd ingevoerd) vond de eedsaflegging plaats in handen van de 
Haagse rekenmeesters en sinds 1581 in handen van de raadsheren van het 
Hof van Utrecht. Bovendien moesten er borgen gesteld worden. Pas nadat 
aan deze vereisten was voldaan werd de benoemingsacte geëxpedieerd. De 
benoemingen waren in tijd gelimiteerd - zij golden meestal een periode van 
zes jaren- en konden eventueel vernieuwd worden. De door de tollenaar bij 
de rekenkamer van Utrecht ingediende eerste rekening bevatte normaliter 
een copie van zijn benoemingsacte en tevens van de acten van eedsaflegging 
en borgstelling. 
De eerste tollenaar, die te achterhalen is, was Anthonis van Covelens. Uit zijn 
voorlopige aanstelling, ondertekend op 21 februari 1529 te Wijk bij Duurste
de door de keizerlijke ambtenaren Joost Sasbout en Vincent Cornelisz. van 

25) S. Muller Fz., ed. Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, 722-1528 (5 dln; 
Utrecht, 1917-1922) III, nr. 4400. 
26) Ibidem, nr. 4501. 
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Mierop en bevestigd in een definitieve aanstelling d.d. 17 augustus 1531, 
blijkt, dat hij reeds voor de overdracht van het wereldlijk gezag in 1528 bis
schoppelijk tollenaar te Wijk was 27). De term 'tollenaar' moet in dit geval 
zeker niet geassocieerd worden met een functionaris, die voor zijn levens
onderhoud geheel afhankelijk zou zijn geweest van zijn werkzaamheden aan 
de tol en de daaruit voortvloeiende inkomsten. Anthonis van Covelens was 
een invloedrijk en niet onbemiddeld man. Hij wist naast het tollenaarschap 
bovendien het schoutambt van Wijk in pacht te krijgen 28). Hoewel Anthonis 
van Covelens als tollenaar wel verantwoordelijk was voor het beheer van de 
tol, dat wil zeggen voor de inning, de administratie en de verantwoording van 
de tolopbrengsten, zal hij in het dagelijks beheer bijgestaan of vervangen zijn 
door een door hem gesalarieerde tolknecht. Verder werden bij de tol nog een 
besiender en contrebouckhouder aangetroffen. Deze twee functies waren aan
vankelijk in één persoon verenigd, maar de Haagse rekenkamer bepaalde in 
1539, dat vanwege de menichfuldicheit van de negotiatie ende coopmanscip dag-
helicx augmenterende er een scheiding diende te worden aangebracht tussen 
beide 29). 

In de hiërarchie van het tolpersoneel nam de tollenaar de eerste plaats in. Hij 
had de verplichting sijne residentie te houden ende bewoonen het tolhuys — son
der dat hij in sijne eijgene huijsinge ofte op andere plaetsen sali mogen vertollen 
ende dat telcken in presentie van den contrerolleur ende besiender wiens presentie 
den tollenaer gehouden wordt te lijden ende opteijckening te laeten geschieden van 
de goederen die hij vertolt sali hebben 30). 
De tolbedragen werden in de Habsburgse tijd vastgesteld namens de lands
heer door de rekenkamer en sinds 1581 door de staten of gedeputeerde staten 
van Utrecht. Van deze bedragen werd de tollenaar een lijst ter hand gesteld 
om te beslaen in een bort ende te hangen openbaer in sijn woonhuijs in 't aansien 
van eenen ijegelijcken 31). Van de opbrengsten diende de tollenaar periodiek 
een overzicht in bij de rentmeester-generaal van de domeinen - aan wie hij de 
opbrengsten zelf ook afdroeg - of aan de commissie van financiën. Jaarlijks 
werd vervolgens rekening en verantwoording afgelegd. Tot 1663 gebeurde dit 
ten overstaan van door de gedeputeerde staten ad hoc daartoe gecommitteer
den en sinds genoemd jaar ten overstaan van de leden van de permanente re
kenkamer. De gevolgde procedure was hierbij voor en na 1663 gelijk: de 
overgelegde rekening werd gecontroleerd aan de hand van de tevens overge
legde kasboeken van tollenaar en boekhouder. Hierbij kwamen ook de kwi
tanties en de door gedeputeerde staten afgegeven betalingsordonnanties op 
tafel. Na eventuele correcties en accoord bevinding werd de rekening, voor
zien van allerlei marginale aantekeningen vaak na dagen werk gesloten via 
een onder de rekening gestelde verklaring van décharge. Het overgelegde en 
getekende exemplaar werd bewaard in het archief van de rekenkamer, terwijl 
de tollenaar een getekend afschrift ontving. 

27) RAU, Financiële Instellingen, nr. 1, fol. 17-18v. 
28) Ibidem, fol. 35v. 
29) Ibidem, fol. 89. 
30) GAU, Stad, II, nr. 3570. 
31) Ibidem. 
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De opmaak van de rekening geschiedde geheel chronologisch in de volgorde 
waarin de schippers vertold hadden. Bij de vermelding in de rekening werd 
aantekening gehouden van de schipper, de aard en de omvang van de lading 
en het betaalde tolgeld. Bovendien vermeldde de tollenaar of het schip 
stroomop- of afwaarts voer 32). 
In verband met de veelvuldige exemptieverklaringen, die in de loop der jaren 
door de eigenaars van het tolrecht waren verleend ten behoeve van de inwo
ners van bepaalde steden en van zekere geestelijke instellingen had de tolle
naar de beschikking over een door hem bij te houden register, waarin deze 
vrijstellingen opgesomd stonden 33). 
Zowel het beschikken aangaande verzoeken tot vrijstelling van de tol als ook 
het beslissen over geschillen uit de vrjstellingen voortvloeiende waren over
gelaten aan het college van gedeputeerde staten. Om fraude in het tolbeheer 
tegen te gaan was een aantal maatregelen genomen in de loop der tijd. Zo 
werden naast de tollenaar - ongeacht of deze de tol pachtte of als gesalarieerd 
ambtenaar beheerde - door de Staten een opzichter (besiender) en een 
to\schri)ver(contrebouckhouder) benoemd. Daarnaast was het aan het tolper-
soneel verboden om een herberg te houden 34). Op poging tot omkoping van 
het tolpersoneel stonden hoge straffen en op het aangeven van het aannemen 
van steekpenningen hoge beloningen: Dat in cas door eenig schipper sijn knecht 
ofijmand van sijnent wegen, directelijk of indirectelijk, aan de bedienden van den 
tol, haare vrouwen, kinderen of ijmand van haare familie eenig geschenk hoe ge-
naamt mogte worden gegeven, dat soodanigen schipper daardoor sal verbeuren sijn 
schip ende de goederen die hem in 't selve schip competeren ende dat den tolbedien
de, die sodanigen praesent selfs of door andere genoten mogte hebben, de facto met 
infamie van sijne bedieninge sal worden gecasseert, 't zij de voorz. corruptie op ver-
scher daad ofte wel namaals ontdekt mochte worden. Ende opdat de voorschreven 
bedriegerijen te beter mogen worden geweert, zo zal degeene welk de corruptie 
komt te ontdekken zoodanig, dat die het praesent zal genooten hebben, daarvan na 
rechten kan worden overtuygt, genieten een praemie van tienmaal de waarde van 't 
geene gegeven zal zijn en impuniteijt schoon hij medepligtig aan 't voorsz. feijt 
mogte we sen 35). 

32) Elders gebeurde dit niet altijd. Vgl. T. S. Jansma, 'Enkele beschouwingen bij twee Geer-
vlietse tolrekeningen', in: Scrinium et Scriptura (zie n. 24) 362-371. 
33) Het enige overgebleven register draagt op de omslag de aanduiding: Vrijboeck van de vrij-
scheepe ende wijgoederen soo exemptie pretendeere op H. E. M. domeijnen-toll tot Wijck. RAU, Fi
nanciële Instellingen, nr. 1501. 
34) Groot Placaatboek, II, 331. 
35) Ibidem, 332. 
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