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Na het jaar 1000 ontstaan in West-Europa territoriaal afgebakende lan

den uit het steeds verder verbrokkelende Heilige Roomse Rijk, waarbij 

het begrip regalia het juridisch kader voor de in betekenis toenemende 

soevereiniteit van de landsheren aangeeft en met name de bakermat 

vormt voor de belastingheffing met 

behulp waarvan zij zich staande hou-
Prof. dr. F.H.M. Grapperhaus (Utrecht, 1927) is van 

huis uit fiscaal-jurist. Hij is werkzaam geweest als 

belastingadviseur, staatssecretaris van financiën en <}en- £>e paradox voor de landsheren 

bankier, en is sinds 1975 hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit van Leiden. 
ligt hierin dat zij om macht te ver-

I werven, geld moeten vragen aan de 

standen, wat echter tevens inhoudt dat zij die macht met de standen 

moeten delen. De ontwikkeling in het Sticht maakt daarop met de 

Landbrief van 1375 geen uitzondering en past in de filosofie, die ook 

elders opgang maakt , van ' inspraak voor geld'. De Stichtse belasting 

morgen- en huisgeld die na de Landbrief steeds vaker wordt geheven 

vormt een op forfaitaire wijze geheven belasting met het onroerend 

goed als belastbaar object, zoals men die ook elders in deze tijd aan

treft. 
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Sinds 1993 bestaat aan de juridische faculteit van de Leidse universiteit een bijzon

dere leerstoel voor de geschiedenis van het belastingrecht, die is ingesteld door het 

Belastingmuseum Prof. Dr van der Poel te Rotterdam. Zowel de historische ont

wikkeling van het belastingrecht als de historische betekenis van de belastingen 

komen bij de nieuwe leerstoel aan bod. Bij het eerste moet men denken aan verde

ling van belastingdruk, ontplooiing van draagkracht - en profijtbeginsel, fiscale 

rechtsbescherming, verbetering van fiscale techniek, uitbouw van het begrip belas

tingen en acceptatie daarvan door de burgers. Bij het tweede gaat het om de 

invloed die de belastingheffing op de ontwikkeling van de samenleving heeft gehad, 

hoe de democratie zijn wortels heeft in de samenspraak tussen vorst en standen 

over de belastingen, hoe gemeenschappelijke belastingheffing bindmiddel is geweest 

tussen in federatief verband met elkaar verbonden staten. Ferdinand H. M. Grap-

perhaus, die als bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel is benoemd, hield op 

22 november 1995 voor de Vereniging Oud-Utrecht een lezing over de Landbrief 

van de bisschop van Utrecht van 1375 waarbij hij deze in een wijder fiscaal-histo

risch perspectief plaatste. Onderstaand artikel vormt een nadere uitwerking van 

deze voordracht. 

De regalia en hun betekenis voor de opkomst der landsheren 

Na het jaar 1000 groeide de bevolking van West-Europa weer voor het eerst sinds 

eeuwen. Verbeterde landbouwmethoden deden ook de welvaart stijgen en er kwa

men daardoor - grotendeels nieuwe - steden tot bloei. Deze factoren leidden tot 

een meer gestructureerde samenleving, waarvoor de feodaliteit niet meer het pas

sende gezagskader kon bieden. Lokale heren, al dan niet beschenen door de zon 

van de keizerlijke gunst, wisten zich in de komende eeuwen gaandeweg te profile

ren en zich tot landsheren met een daarop aansluitende soevereiniteit op te wer

ken. 

Om de versplintering van het Duitse Rijk als gevolg van de vererving van ambten te 

stoppen werden al eerder, vanaf de tiende eeuw, bisschoppen - die immers geen 

wettige nakomelingen kunnen hebben - beleend met bestuurstaken in hun diocees 

en daarbuiten. Zo ook in Utrecht. Door de bisschoppen machtig te maken op 

wereldlijk gebied kon de keizer de erfelijke heren beter in toom houden. Omdat 

tot het Concordaat van Worms (I 122) de keizer het vrijwel volledige benoemings

recht van bisschoppen had, kon hij hem welgevallige personen tot bisschoppen/be

stuurders aanstellen. Na 1122 raakte de keizer die bevoegdheid vrijwel volledig 

kwijt. Dat verzwakte niet alleen zijn macht maar ook die van de bisschoppen, om

dat die de keizerlijke steun moesten ontberen; zij zijn immers geen keizerlijke cre

aturen meer. In toenemende mate kregen de bisschoppen/bestuurders te maken 

met en last van hun wereldlijke buren die het op hun grondgebied hadden voorzien. 
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Onder de rechten die de keizer aan bisschoppen en andere belangrijke heren 

schonk waren ook regalia of koninklijke rechten. Dat begrip vereist nadere toelich

ting. In oorsprong zijn het de koninklijke hoogheidsrechten, die door de 

Karolingische graven als ambtenaren in naam van de koning worden uitgeoefend en 

die betrekking hebben op de militaire leiding over de weerbare bevolking, en op het 

besturen van en de rechtspraak over de aan hun rechtsmacht onderworpen bevol

king '. Een lijst van de regalia, zij het niet uitputtend, werd opgesteld in I I 58. Keizer 

Frederik Barbarossa (I 152-1 190) riep in dat jaar een rijksdag bijeen te Roncaglia in 

Noord-ltalië om daar met geestelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders te 

praten over inhoud en omvang van zijn koninklijke rechten of regalia. 

In feite ging het er om de grenzen te trekken tussen de bevoegdheden van de kei

zer en die van de Italiaanse steden. Vier rechtsgeleerden uit Bologna, later nog aan

gevuld met 24 collega's, gaven aan de hand van het Romeinse recht, waarvoor de 

belangstelling kort tevoren weer was opgebloeid, een opsomming van de regalia2. 

Weliswaar gold deze lijst alleen voor Italië doch al spoedig kreeg zij in West-

Europa algemene geldigheid. Pas in later eeuwen is men gaan inzien3 dat de lijst een 

mengeling vormde van romeinsrechtelijke en germaansrechtelijke oorsprong. Wan

neer in de eeuwen daarna de macht van het Heilige Roomse Rijk afbrokkelt en er 

lokale vorstendommen ontstaan, spelen de regalia daarbij steeds een rol. 

Wanneer rego//'o in een bepaald gebied door de keizer aan de plaatselijke bisschop 

worden gedelegeerd, en deze daarnaast wordt bekleed met bestuursmacht voor de 

aan het bisdom toebehorende, meestal door schenkingen verkregen eigen gronden, 

waarvoor de bisschop in de regel reeds immuniteit geniet, dan wordt daarmee de 

kiem gelegd voor het verwerven door de bisschop van de soevereiniteit in dat 

gebied. Ook aan machtige leenmannen van de keizer, zoals hertogen en graven, 

worden bestuursmacht en regalia overgedragen. Bij dezen beperkt zich dat tot de 

door hen in leen ontvangen gebieden en ook zij profileren zich met behulp van die 

regalia mettertijd tot landsheren. Dat proces markeert de overgang van het leen-

heerlijke naar het landsheerlijke systeem. De germaansrechtelijk gekleurde maat

schappij-opbouw van de feodaliteit, waarbij persoonlijke verhoudingen en familiebe

trekkingen de basis vormen voor de machtsuitoefening, wordt zo deels vervangen 

door, deels aangevuld met een romeinsrechtelijk geïnspireerde territoriaal afgeba

kende bestuursstructuur; de opkomst van de steden, die in het feodale concept 

geen eigen rol hebben gespeeld, heeft daarbij als een katalysator gewerkt. 

Tot de regalia behoorden onder andere het recht krijgsdienst te vorderen van de 

onderzaten, en, daarmee samenhangend, transportdiensten te land en te water te 

verlangen, het recht op boeten en op verbeurdverklaarde goederen, het muntrecht, 

het eigendomsrecht over de heerbanen en over de bevaarbare wateren, het recht 

van veer, het recht van tolheffing, het visrecht, het recht op goederen zonder eige

naar, het recht op de helft van een op keizerlijk domein toevallig gevonden schat4. 
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Het recht diensten te vragen van de onderzaten vormde een der belangrijkste 

landsheerlijke rechten. Het betrof de dingplicht - waarbij de gehele bevolking of een 

vertegenwoordiger uit hun midden moest meewerken aan (rechts)gedingen - en 

daarnaast het verlenen van militaire en politiediensten. 

Wanneer een bepaald recht tegen een bepaald bedrag of tegen een periodieke ver

goeding werd afgekocht, dan werd de vergoeding ook tot de regalia gerekend. Deze 

kregen daardoor al spoedig een financieel karakter en niet zelden kwamen daar op 

de duur belastingen uit voort. 

Het opkomen van de directe belastingen na het jaar 1000 

Het toenemen van de welvaart na de elfde eeuw leidde er ook toe dat directe 

belastingen opkwamen, wat als volgt kan worden verklaard. 

In de feodale verhoudingen moest een leenman zijn leenheer met raad en daad ter

zijde staan en deze gaf op zijn beurt aan de ander bescherming en beschutting. Die 

wederzijdse verplichtingen kwamen op allerlei terreinen van het dagelijks leven tot 

uiting maar manifesteerden zich vooral wanneer er gevochten moest worden. 

Volgens het feodale recht behoefde een vazal in het algemeen niet langer dan veer

tig dagen te dienen. Toen de krijgstochten langer gingen duren, leidde dat ertoe dat 

sommigen bereid waren tegen betaling langer onder de wapenen te blijven en zo 

huursoldaten werden, terwijl anderen thuisbleven en hun militaire verplichting met 

geld afkochten. 

De onderzaten van de landsheer waren, zoals al gezegd, verplicht mee te werken 

aan bestuur en rechtspleging, maar ook aan verdediging en handhaving van de open

bare orde. Vooral die laatste twee werden in een maatschappij die bezig was te 

professionaliseren afgekocht, zodat met de opbrengst huursoldaten en politie-func-

tionarissen konden worden ingehuurd. Die betaling werd in onze streken meestal 

bede genoemd 5 en gaat terug tot de vroege middeleeuwen6. Ik zal haar aanduiden 

als de oude bede, ter onderscheiding van een later opgekomen belasting die ook 

met de verzamelterm bede wordt aangeduid, en waarmee zij in de literatuur helaas 

vaak verward is, doch waarvan zij scherp moet worden onderscheiden . Die nieu

we bede, die in het Sticht 'morgengeld' - soms ook 'huisgeld' - heette, komt hierna 

nog uitvoerig aan de orde. 

In het Sticht vinden we de oude bede, die niet zelden als jaarbede wordt aangeduid, 

voor het eerst genoemd in een tweetal oorkonden uit ongeveer 1230. Daarna is er 

in tal van akten sprake van. Meestal gaat het er dan om dat in een bepaalde akte 

vrijstelling van de heffing wordt verleend, meestal voor kerkelijke gronden. Voor

beelden zijn vrijstellingen te Vechten (1236), Jutfaas (1245) en Werkhoven (1277). 

't Geyn en Vreeland, die in 1295 en 1298 stadsrecht ontvingen, werden bij deze 

gelegenheid van de jaarbede vrijgesteld8. 
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De oude bede, die men ook aantreft' in andere landen van het Heilige Roomse 

Rijk, is in het Sticht een verplichte afdracht, die onafhankelijk van toestemming van 

de belastingbetaler een-, twee- of driemaal per jaar moest worden betaald, aanvan

kelijk in natura, doch vanaf de dertiende eeuw meer en meer in geld l0. 

Wanneer vanaf de dertiende eeuw nieuwe structuren doorbreken en de territoria

le standenstaat aan de horizon verschijnt, dan moeten de landsheren op nieuwe 

buitengewone belastingen zinnen. Zij kunnen die evenwel niet zonder meer krach

tens hun landsheerlijk gezag opleggen, maar zij moeten er de instemming van de 

standen voor inroepen. 

Het ontstaan, tegen het einde van de dertiende, begin veertiende eeuw, van de 

nieuwe bede kan als volgt worden verklaard. 

Door juristen en theologen werd vanaf de twaalfde eeuw - in het voetspoor van het 

Romeinse recht - de leer ontwikkeld dat een inbreuk op de private eigendom ge

oorloofd was wanneer het algemeen belang dat noodzakelijk maakte. Zonder twij

fel vormde het opleggen van belastingen een dergelijke inbreuk. De belangrijkste 

theoloog van de Middeleeuwen, Thomas van Aquino, zegt in zijn Summa Theologiae 

dat roof mogelijk is zonder dat er sprake is van zonde, namelijk wanneer de lands

heer om wille van het algemeen welzijn belasting heft" . Zo moeilijk was het dus 

nog om te begrijpen wat belasting was, dat daaraan het idee van roof werd verbon

den; ik laat maar in het midden of dat nog steeds zo wordt ervaren! 

De grote vraag was natuurlijk wanneer het algemeen welzijn belastingheffing toeliet. 

Daartoe werd een aantal gevallen ontwikkeld waarvan werd aangenomen dat in die 

situaties de vorst belasting van zijn onderdanen mocht eisen. Die zogenaamde feo

dale gevallen verschilden van streek tot streek; meestal waren het er vier en daar

om staan ze ook wel bekend als de 'vier gevallen'12. Het zijn het vrijkopen van de 

landsheer wanneer die in gevangenschap is geraakt, het huwelijk van de oudste 

dochter van de landsheer, de ridderslag van diens oudste zoon, en als vierde en op 

den duur belangrijkste geval dat het land in nood is. Als een van de gevallen ziet 

men soms het uittrekken in het leger van de keizer op diens tocht naar Rome, een 

kruistocht of de aankoop van het land van een naburig vorst13. 

Vooral de nood van het land markeerde de verplichting van de onderzaten tot hulp 

aan de landsheer en baande daarmee de weg tot de ontwikkeling van het land als 

territoriaal afgebakende, staatkundige eenheid. De nood van het land bleef op de 

duur, maar dan zijn we eeuwen later, de enige situatie waarin de onderdanen een 

bede niet konden weigeren. Maar of het land in nood was, en hoeveel geld vereist 

was om die nood te lenigen, vormde een thema voor de samenspraak tussen vorst 

en standen en voor de afbakening van hun wederzijdse bevoegdheden1'. Dit thema 

vinden we op veel plaatsen elders. In het Sticht leidde het tot de Landbrief van 

1375. 

Niet alle auteurs zijn zich het onderscheid tussen de oude en de nieuwe bede 
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bewust geweest, laat staan dat zij een verklaring voor en een toelichting op het ver

schil tussen beide hebben gegeven. Avis '5 ziet het verschil tussen de oude en de 

nieuwe bede hierin dat de laatste aan de standen moest worden gevraagd. Bos-

Rops '6 laat zich in dezelfde zin uit. Daarmee is echter nog niet verklaard waarom 

de nieuwe bede als financieringsmiddel opkwam. Ik waag het erop daartoe een po

ging te doen. 

De oude bede wortelt in de feodaliteit. De leenheer biedt beschutting en bescher

ming en de leenman staat zijn heer met raad en daad terzijde. Droege 17 heeft op 

een overtuigende manier laten zien dat het recht tot belastingheffing toeviel aan de 

bezitters van de lage jurisdictie omdat zij degenen waren die in voorgaande eeuwen 

als grondheer bestuur en rechtspraak over hun onderhorigen hadden uitgeoefend. 

Dat kon geestelijk gezag zijn - van abdijen en kapittels, die zich overigens meestal 

verplicht zagen hun beheer via een voogd te regelen - maar het kon ook toebeho

ren aan edelen, vrije grondheren, die slechts aan de koning verantwoordelijk waren. 

Deze groeperingen behoefden niet bij te dragen aan de belasting van de landsheer 

omdat zij zelf over het recht tot belastingheffing beschikten18. 

De theorie van Droege werpt een ander licht op de controverse rond de vraag 

waarom de oude bede grotendeels in de loop van de veertiende eeuw is verdwe

nen. Volgens Avis 19 heeft de oude bede zich in de latere middeleeuwen in een aan

tal plaatsen van het Sticht nog gehandhaafd20. Hij noemt Baarn, Eemnes, Zeist en 

andere plaatsen die blijkens bisschoppelijke rekeningen nog in de veertiende en vijf

tiende eeuw op een vast bedequotum stonden aangeslagen. Hij vraagt zich vervol

gens af waarom de oude bede zich tot de door hem genoemde plaatsen heeft 

beperkt, terwijl het recht om die te heffen volgens hem toch algemeen is geweest, 

zoals de vrijstellingen te Jutfaas, de Bilt, Abstede, Heemstede, Vechten, Werkhoven 

naar zijn mening trouwens ook bewijzen. De veronderstelling van Gosses21 dat de 

bisschop het recht aan zijn vazallen is kwijtgeraakt, wordt door hem afgewezen 

omdat deze daarvoor geen bewijzen weet bijeen te brengen. Misschien, zo meent 

Avis, is de reden voor het verdwijnen der bede hierin te zoeken dat de belasting

vrijdom in de loop der tijden een dergelijke omvang aannam, dat de niet-beiastbare 

grond de belastbare verre ging overtreffen. Deze theorie kan mij niet bekoren 

omdat zij voorbij gaat aan de vraag waarom belastingvrije grond de overhand kreeg 

op de belastbare grond. De theorie van Droege geeft daarvoor een verklaring. 

In diens opvatting had de bisschop alleen maar in die plaatsen het recht de oude 

bede te heffen waar hij zelf ook over de lage jurisdictie beschikte. Op een aantal 

plaatsen kon hij dat derhalve niet. Uiteraard is het streven van de landsheer erop 

gericht zoveel mogelijk ook de lage jurisdictie in handen te krijgen. Niet zelden 

slaagde hij daarin doordat een grondheer zijn bezit overdroeg aan de landsheer en 

het van deze in leen terugontving22. 

In het proces, dat Enklaar23 beschrijft, waarbij de nob/7es24 samensmelten 25 met de 
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ministerielles tot een nieuwe aristocratie, de riddermatigen, kunnen zo de eerstge-

noemden hun recht op de lage jurisdictie aan de bisschop zijn kwijtgeraakt. Maar 

dat hield nog niet in dat er voor hen, of voor de streek waar zij de scepter hadden 

gezwaaid, een verplichting ontstond aan de landsheer de oude bede te betalen. Een 

verplichting tot belastingbetaling ontstaat voor hen pas wanneer de nieuwe bede 

opkomt, die van hun instemming mede afhankelijk is, zodat het logisch is dat zij 

daaraan ook mee betalen. 

De Landbrief van 1375 en wat daaraan voorafging 

Het is vrij willekeurig waar men de aanloop tot de Landbrief laat beginnen, maar 

misschien is het jaar 1303 een goed uitgangspunt. In dat jaar vroeg bisschop Gwijde 

van Avesnes toestemming aan de stad Utrecht voor de heffing van een morgengeld; 

dat is een onroerend-goedbelasting waarop ik hierna nog uitvoerig terugkom. In de 

nasleep van de Guldensporenslag (1302) had de bisschop, als bondgenoot van de 

Franse koning, het nodige te vrezen van de zegevierende Vlamingen en de stad 

Utrecht kwam hem daarbij financieel te hulp. Uitdrukkelijk bevestigde de bisschop 

'... dat daden si ons om vreenscappe ende om rechte onste ende niet van enigher 

hande rechte'26. Van de heffing van dit morgengeld is overigens niets bekend27. 

Kaart uit 1627 betreffende Vleuten en De Meern. Blijkens de toelichting worden de percelen land gemeten in morgen hont en roede 
RAU, Oudmunster, 933/43. 
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Omdat het woord 'morgengeld' hierna nog vaak ter sprake komt veroorloof ik mij 

een korte uitweiding over dit begrip. In het Sticht is het de aanduiding voor een 

belasting waarbij de oppervlakte van onroerend goed de maatstaf vormt. Een mor

gen is een stuk grond dat, zoals de naam aanduidt, door een span ossen in een mor

gen kan worden omgeploegd. Omdat de samenstelling van de grond niet overal 

dezelfde was, - zo kost het meer tijd zware klei om te ploegen dan de lichtere 

zavelgronden, - verschilt de hoegrootheid van de morgen per streek. Voor het 

Sticht kan men bij de morgen gemakshalve uitgaan van zes zevende gedeelte van 

een hectare. Een hoeve telde daar gewoonlijk zestien morgen28. 

Bisschop Gwijde erkende dus dat hij geen aanspraak op de hulp kon maken. Die 

verklaring, nodig om te voorkomen dat er een precedent ontstond, maakt duidelijk 

dat de hulp een bijzondere gebeurtenis vormde. 

De eerste decennia van de veertiende eeuw verliepen vrij rustig voor het Sticht, 

omdat de Hollandse graaf Willem III (1304-1337), een oomzegger van de bisschop, 

aanvankelijk soepel optrad. Dat veranderde onder de zwakke bisschop Jan van 

Diest (1322-1340). Deze had grote schulden moeten maken om de bisschopszetel 

in handen te krijgen29. Hij zag zich daarom al meteen bij zijn aantreden als bisschop 

genoodzaakt over te gaan tot verpanding, niet alleen van de domeininkomsten, 

maar ook, wat veel erger was, van rentmeesters- en schoutambten. Met die laatste 

kwamen de rechtspraak over bepaalde gebieden en kastelen en versterkte plaatsen 

in vreemde en niet zelden vijandige handen, zoals in die van de Hollandse graaf en 

van diens voornaamste raadsman en adviseur Willem van Duvenvoorde. Ook ver

schillende Stichtse edelen en de stad Utrecht wisten te profiteren van de zwakke 

financiële positie van de bisschop. 

Tegen de achtergrond van de verzwakte macht van Jan van Diest moet de geheime 

afspraak uit 1331 tussen Willem III (1304-1337) graaf van Holland, en Reinoud II 

( I 3 18-1 343) graaf van Gelre, worden gezien om zich de landen van de bisschop toe 

te eigenen. De graaf van Holland zou de vrije hand krijgen in het Nedersticht en de 

hertog van Gelre in het Oversticht. Zij verbonden zich de enorme schuldenlast van 

de bisschop van 44.000 pond ieder voor de helft voor hun rekening te nemen50. Als 

een uitvloeisel van die afspraak liet Willem zich in 1334 tot momber (voogd) over 

het Sticht benoemen. Zonder twijfel zal de schuldoverneming hem daartoe de 

mogelijkheid hebben verschaft. Een jaar later moest de bisschop beloven geen ver

pandingen meer aan te gaan zonder toestemming van de graaf en nog een jaar later 

slaagde Willem erin de verpande domeinen te lossen en ze over te doen aan hem 

welgevallige personen31. 

Op I juni 1342 overleed Jan van Diest, om na twee jaar te worden opgevolgd door 

bisschop Jan van Arkel. Ofschoon deze een kandidaat van Holland was geweest 

stelde hij zich zeer onafhankelijk op en slaagde hij er beter dan zijn voorganger in 

op het slappe koord te balanceren tussen zijn bedreigende buren Holland en Gelre. 
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Utrechtse burgers b/eden, geknield en in hun 

hemd gek/eed, de stadssleutels aan graaf 

Willem III van Holland (1337-1345) aan, die 

in 1345 het beleg voor de stad had geslagen 

GAU, HA, 0 45.3.1, neg. C 24.939. 

De voortdurende oorlogen die 

bisschop Jan van Arkel tegen de 

graaf van Holland en tegen diens 

partijgangers in de stad Utrecht 

moest voeren, holden zijn finan

ciële positie dermate uit dat hij 

zich enige malen gedwongen zag 

tijdelijk naar het buitenland uit te 

wijken om zo de hoge kosten van 

zijn hofhouding uit te sparen. 

Geldelijk werd hij gesteund door 

de stad, die hem hielp zijn schul

den af te betalen en samen met 

hem gewapenderhand optrad 

tegen onwillige pandhouders die 

hun ingeloste onderpanden niet 

wilden afstaan. 

In 1354 waren de schulden van 

Jan van Arkel aan de stad tot 900 

pond opgelopen. Hij moest beloven dat geld terug te betalen wanneer hem door de 

drie standen - de geestelijkheid, de ridders en de steden Utrecht, Amersfoort en 

Rhenen - een morgengeld of een bede zou worden toegestaan32. Mocht de bede 

geweigerd worden dan beloofde hij het geld terug te betalen, zodra hij er toe in 

staat was. Als garantie werd het Slot te Eembrugge als onderpand gegeven. Hieruit 

blijkt dat het niet zeker was of de standen een eventuele bede zouden inwilligen. 

Op het thema van de vrijwilligheid van de financiële hulp komt de bisschop een jaar 

later terug. Op Sint-Maartensdag (I I november) 1355, is de graaf van Holland, 

Willem V (1345-1389) aan zijn laatste oorlog tegen het Sticht begonnen. Een dag 

later belooft de bisschop geen oorlog te zullen voeren of te beëindigen zonder de 

instemming van de vijf kapittels, de ridderschap en de stad Utrecht en andere ste

den33. Aan de kapittels geeft hij nog een aparte verklaring af: 'Voert so bekenne wi, 

dat alsulke hulpe, als die ecclesiën ons ghedaen hebben aen ghelde, dit hebben si 

ons ghedaen van graciën ende van ghenen rechte ende dat wi hem alsulke hulpe van 

ghenen rechte eyschen en seilen, noch en moghen'. Ook nu weer erkent de bis

schop dat hij geen recht kan doen gelden op financiële hulp. Avis acht het mogelijk 

dat bij deze gelegenheid morgengeld is gegeven34. 
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Aan het einde van zijn regering, toen Jan van Arkel door de paus werd overge

plaatst naar Luik, waren de financiën weer aardig op orde, was er al een aantal jaren 

vrede met Holland (sinds 1356) en was een plan van Holland en Gelre om de bis

schoppelijke staat te verdelen, opnieuw op niets uitgelopen. 

Na het vertrek van Jan van Arkel en nog voor de nieuwe bisschop Jan van 

Virnenburg zijn zetel kon innemen, sloten de stad Utrecht en de kapittels op 19 mei 

1364 een overeenkomst, waarbij twee dagen later Amersfoort zich aansloot. 

Daarbij werd van de landsheer bij voorbaat verlangd besluiten op het terrein van 

rechtspraak, financiën en defensie aan het oordeel van de verdragspartijen te 

onderwerpen35. Het is nog te vroeg om hier van de Staten van Utrecht te spreken 

- die uitdrukking kwam pas na 1400 in zwang36 - maar het is tekenend voor de 

gewijzigde machtsverhoudingen dat groeperingen die deel uitmaakten van de bis

schoppelijke raad zo met elkaar gingen samenwerken. 

Onder de zwakke Jan van Virnenburg volgde een relatief rustige periode met 

slechts hier en daar schermutselingen aan de grens. De welgevulde kas die bisschop 

Jan van Arkel had achtergelaten, onderging een geduchte aderlating toen een los

prijs moest worden betaald om de bisschop uit gevangenschap vrij te kopen. Hij 

smolt bovendien onder de handen van weinig scrupuleuze kanunniken weg zodat de 

bisschop bij zijn overlijden in 1371 alleen maar schulden achterliet37. 

In dat jaar trad Aernoud van Horne ( I 371 -1 378) na het gebruikelijke opvolgingsge-

harrewar en het daarmee gepaard gaande financiële gescharrel, als bisschop aan. 

Niet alleen had hij te maken met de verplichtingen van zijn voorganger, en die 

welke hij op zich had genomen om zijn benoe

ming tot bisschop erdoor te krijgen38, maar ook 

ontstonden nieuwe schulden omdat de jeugdige 

bisschop Aernoud zich al in het jaar van zijn aan

treden in de Gelderse successie-oorlog (1371-

I 372) mengde en twee jaar later in een oorlog 

met Holland verwikkeld raakte (1373-1375). 

Om aan geid te komen zag hij zich genoodzaakt 

kastelen te verpanden, en toen die geldbron was 

opgedroogd klopte hij om hulp aan bij de stan

den. Of hij de bede van tienduizend schilden, die 

hij in december 1371 vroeg, ook heeft ingewil

ligd gezien, is niet bekend 39. In de jaren daarna 

werd door hem steeds overlegd met de standen 

over de oorlog en de financiering daarvan. De 

Zegelaftekening van het zegel van bisschop Aernoud van Horne, 

door Diederik van Atteveld. RAU, coll. handschriften, 355. 

E P A O H E S N A I 
DAGH TÜTKECH 
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strijd met Holland, die aan beide zijden met grote verliezen en financiële offers 

gepaard ging, eindigde in maart 1375 met een compromis. 

Overleg met de standen volgde nu over de sanering van de schuldpositie van de bis

schop, die vermoedelijk 70.000 gulden bedroeg40. De bede van de bisschop 

bestond hierin dat hij vroeg een morgengeld te mogen heffen. Dat was nog steeds 

een uitzonderlijke gebeurtenis. De vertegenwoordigers der standen - het kapittel-

generaal, bestaande uit de kapittels van Dom, Oudmunster, St. Jan, St. Marie en St. 

Pieter, de ridders41 en de steden Utrecht, Amersfoort en Rhenen - waren nu sterk 

genoeg om de bisschop een aantal harde voorwaarden te stellen, waarover in de 

maanden maart en april druk werd vergaderd. Na lange, bijna dagelijkse onderhan

delingen stonden ze de bede toe, maar de bisschop moest een aantal zaken beloven 

die in de op 17 mei 1375 gedateerde en op die dag feestelijk afgekondigde Landbrief 

werden vervat42. 

Hij verklaart daarin allereerst dat hij op de bede geen recht kan doen gelden. Dat is 

de bekende clausule de we al eerder hebben gezien. Hij gaat echter nog een aan

zienlijke stap verder door te beloven '... gheen merghengelt, huusghelt, noch gheen-

rehande ghemeyne scattinghe meer te vergen'. Het is niet aan te nemen dat de 

standen met deze frase hebben bedoeld dat de bisschop nooit meer een bede zou 

. 

Laadbrief van 1375, uitgegeven door bisschop Aernoud van Horne, met doorgestoken bevestigingsoorkonden door de ialere bisschoppen 

Floris van Wevelinkhoven en Frederik van Blankenheim. GAU, Stadsarchief, I, 116. 
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mogen doen, maar dat de inwilliging daarvan geheel van hen afhankelijk zou zijn43. 

Andere punten zijn dat de bisschop geen kastelen en ambten meer mag vervreem

den of verpanden die tot het Sticht behoren, recht moet doen volgens het Stichtse 

landrecht, en zonder overleg met de standen geen oorlog mag voeren. Wat heel 

belangrijk is voor hemzelf en voor zijn opvolgers is het feit dat hij moet verklaren 

dat de onderdanen hem geen gehoorzaamheid verschuldigd zijn, indien hij de bepa

lingen uit de Landbrief niet na zal komen. 

Vanzelfsprekend kwam de Landbrief niet uit de lucht vallen. Zij vormde het eind

punt van een langdurige periode van beroering en onrust, waarbij de strijd om de 

macht centraal stond. De bisschop moest voortdurend afrekenen met binnenlandse 

tegenstanders die het erop gemunt hadden zijn gezag afbreuk te doen en die er niet 

tegen opzagen, als het zo uitkwam, met zijn buitenlandse vijanden, vooral Holland 

en Gelre, te heulen. Die beide zouden het liefst het Nedersticht en het Oversticht 

onder zich hebben verdeeld en zij hebben dan ook enige keren pogingen daartoe 

ondernomen. De bisschop moest er dus voortdurend op bedacht zijn deze twee 

tegen elkaar uit te spelen en om beurten de een en dan weer de ander als vriend te 

hebben. Hoewel de betekenis van het Sticht als politieke machtsfactor in de veer

tiende eeuw sterk was afgenomen, kon de bisschop met behulp van de standen de 

onafhankelijkheid bewaren. De Landbrief heeft daarbij, naar achteraf is gebleken, als 

een soort waterscheiding gefungeerd. 

De Landbrief kan men ook beschouwen als het begin van een periode van anderhal

ve eeuw waarin, afgezien van de gebruikelijke middeleeuwse twisten, een betrekke

lijke rust heerste, omdat de binnenlandse machtsverhoudingen uitgekristalliseerd 

waren. 'Het Sticht was in kalmere wateren terecht gekomen', zegt Van den Hoven 

van Genderen44. 

De bede raakt na 1375 steeds meer ingeburgerd 

De hier in vogelvlucht geschetste evenementen laten zien hoe in het Sticht in de 

loop van de veertiende eeuw de macht van en de samenwerking tussen de standen 

toenam, zulks in gelijke tred met het saamhorigheidsgevoel van de inwoners, en 

hoe de bisschop teneinde leiding te kunnen blijven geven, zich daarin moest voegen. 

Nu was het allerminst zo dat als een landsheer een verklaring had afgegeven, zoals 

in de Landbrief vervat, en zoals we die in zoveel landen van het Heilige Roomse Rijk 

in deze eeuwen tegenkomen 45, de zaak daarmee bekeken was. Maar al te vaak 

kwam het voor dat zodra de hoogste (geld)nood geweken was de landsheer zich 

van zijn beloften niet zoveel meer en misschien wel helemaal niets meer aantrok. In 

het geval van bisschop Aernoud kon dat niet blijken omdat hij al spoedig naar Luik 

werd overgeplaatst (1378). 

Zijn opvolger, bisschop Floris van Wevelinkhoven (1378-1393), kon evenmin als 
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Gouden schild, geslagen te Utrecht tijdens de regering van bisschop 

Flohs ven Wevelinkhoven. Deze munt werd klinkaart genoemd. Op 

de hier afgebeelde voorzijde ziet men de bisschop als wereldlijk 

vorst afgebeeld op een gothische troon met een zwaard in de rech

ter en een wapenschild in de linkerhand. Centraal Museum Utrecht, 

C 1928,2024. 

Aernoud een vuist maken. Eind 1388 vroeg hij 

de standen om 6.000 oude schilden, wat hem 

geweigerd werd, waarop hij zich in de vergade

ring afvroeg hoe hij dan zijn schulden moest 

betalen 4f'. Toch slaagde hij er in 1392 in een 

morgen- en huisgeld te heffen waarvoor alleen 

de kapittels en de stad Utrecht toestemming 

schijnen te hebben gegeven. De stad kon uit de 

opbrengst een bedrag van 7.000 gulden naar zich toetrekken, dat de bisschop aan 

de stad verschuldigd was wegens hulp bij de oorlog van de bisschop tegen de burg

graaf van Montfoort. De bisschop zelf zou van de opbrengst 5.000 gulden ontvan

gen 47. 

Een jaar later verscheen Frederik van Blankenheim (1393-1423) als bisschop ten 

tonele. Deze was voor het eerst sinds lange tijd door de kapittels gekozen en niet 

aangewezen door de paus. Weliswaar gold hij als een Gelders kandidaat, maar het 

duurde niet lang of hij lette alleen nog maar op de belangen van het Sticht. Nog 

voor hij de Landbrief bezwoer, bedong hij dat hij zelfstandig beden zou mogen vra

gen. Hij had kennelijk goed door dat hij zonder die bevoegdheid een speelbal van de 

standen zou worden '8. 

Al spoedig raakte hij met Reinoud van Koevorden in oorlog over het aldaar gelegen 

slot, zodat hij zich in I 395 genoodzaakt zag aan de kapittels te verzoeken tafelgoe-

deren, tienden, tollen en andere inkomsten tot een bedrag van 12.000 Franse schil

den te mogen verpanden. Hij verkreeg de toestemming, maar wel onder voorwaar

de dat als hij een bede zou uitschrijven voor een morgen- of huisgeld, daarvan een 

bedrag van 6.000 schilden zou worden aangewend tot extra-aflossing49. We zien 

hier dat de kapittels als verstandige financiers optraden en dat ze, zoals ze vaker 

deden, een open oog toonden voor de cohesie, ook in geldelijk opzicht, van het 

Sticht. 

Blijkbaar is de bisschop kort daarop alleen door de kapittels en niet door de overi

ge standen aan geld geholpen, want in 1396 verklaarde hij 'dat wi alsulke bede end 

ghelt als onse ecclesie ons op dese tijd ghegeven heeft van gunsten ende nyet van 

rechtsweghen ontfangen hebben'. Kennelijk heeft de bisschop met hulp van de 

kapittels de schuld kunnen afbetalen"". 

In 1405 klopte hij, gedwongen door een oorlog met de heer van Arkel, opnieuw bij 

de standen aan voor een morgengeld en een huisgeld. De bede werd toegestaan 

FERDINAND H. M. GRAPPERHAUS DE LANDBRIF.F VAN DE B I S S C H O P VAN U T R E C H T VAN 1375 



Rijnse gulden, ook wel Si jansgulden genoemd, onder de regering 

van bisschop Frederik van ßlankenheim geslagen, vermoedelijk in 

Deventer. Op de hier afgebeelde voorzijde ziet men de figuur van 

Johannes de Doper in een kemelharen kleed en een schildje met 

het Stichtse wapen als mantelgreep. Centraal Museum Utrecht, C 

1928,2044. 

onder voorwaarde dat een kwart van de 

opbrengst naar de stad Utrecht zou gaan voor 

kosten die de stad ter wille van de bisschop had 

gemaakt om het aan de Lek gelegen kasteel 

Everstein in te nemen en enige blokhuizen te 

bezetten1'. Ongetwijfeld heeft de stad bij de dis

cussies over het verlenen van de bede aan haar 

toestemming deze voorwaarde gesteld en ingewilligd verkregen. 

In 1416 werd bisschop Frederik in Nijmegen persoonlijk door koning Sigismund 

(1410-1437) beleend met alle regalia, lenen, goederen en temporele rechten der 

Utrechtse kerk. Tegen het einde van zijn regering raakte hij slaags met Jan van 

Beieren, ruwaard van Holland en Zeeland (1417-1425), en met Reinoud van Gelre 

(1402-1423). Bij de vrede (1422) werd afgesproken dat hij beide heren 56.000 

Rijnse guldens zou betalen. Om dit enorme bedrag bij elkaar te brengen, besloten 

de Staten dat een bedrag van 38.000 Rijnse guldens zou worden gevonden uit een 

morgen- en een huisgeld. Het morgengeld is volgens Avis ook metterdaad geheven, 

maar het huisgeld is volgens hem waarschijnlijk niet uitgeschreven n. Op deze 

schijnbare anomalie kom ik hieronder terug. 

Na de dood van bisschop Frederik volgde een tijd van onrust en verwarring voor 

het Sticht door de strijd om de bisschopszetel tussen Zweder van Kuilenburg, 

gesteund door Holland en Gelre, en Rudolf van Diepholt (1423-1455) met achter 

zich de stad Utrecht, het Oversticht en later ook de kapittels. De oorlog die hieruit 

voortvloeide en die tot 1429 duurde, bracht voor Rudolf, die aan het langste eind 

trok, een grote geldbehoefte mee. Einde i 429 schreef hij dan ook een bede uit om 

zijn oorlogsschulden te kunnen aflossen. 

Het zou te ver voeren alle heffingen van morgen- en huisgeld op te sommen die in 

de honderd jaar, voorafgaande aan de overdracht van de temporaliteit (1528) in het 

Sticht moesten worden betaald. Ik noem slechts de data, waarop tot belasting

heffing werd besloten, ontleend aan Avis" : 1429, 1430, 1432, 1433, 1444, 1450, 

1456, I459v 1470, 1472, 1479, 1497, 1499, 1501, 1507, 1509, 1511, 1512, 1524, 

1525. Hierbij zijn niet de jaren geteld waarin tijdens een meerjarige bede effectief 

belasting werd betaald, en evenmin jaren waarin beden werden toegestaan, die om 

de een of andere reden niet doorgingen. Een voorbeeld van dat laatste vond plaats 

in 1494, toen een oorlogsschuld aan heer Frederik van Ysselstein moest worden 
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voldaan. Ridderschap en kleine steden verzetten zich heftig en er werd een andere 

oplossing gevonden, namelijk geen bede en geen betaling van de schuld, kortom het 

ook heden ten dage nog gebruikelijke vooruitschuiven van de budgettaire proble

matiekM. 

Zo raakte de bede in het Sticht, - en in andere gewesten was het niet anders - hoe 

langer hoe meer ingeburgerd als financieringsmiddel voor overheidsuitgaven, léés 

oorlogskosten. De gewenning eraan deed de tegenstand afnemen, indien tenminste 

de standen van de noodzaak van financiële hulp konden worden overtuigd. 

De bisschop van Utrecht moest derhalve bij zijn verzoek om steun aan de standen 

steeds kunnen aantonen dat het Sticht in nood was. Of daar sprake van was, en 

hoever die nood dan wel ging en hoeveel geld er nodig was om die te lenigen waren 

natuurlijk punten van discussie en leverden voldoende stof op voor de samenspraak 

tussen bisschop en standen. Dat die laatsten in de hierboven genoemde voorbeel

den, waarbij zij financieel over de brug komen, hardnekkig van de bisschop de ver

klaring eisten dat hun hulp vrijwillig werd gegeven, is duidelijk: voor niets was de 

middeleeuwer zo bang als voor precedentwerking. Toen in de loop der vijftiende 

eeuw de bede zich echter tot een normaal financieringsmiddel ontwikkelde, en zij 

met een steeds grotere frequentie gevraagd en toegestaan werd, evolueerde de 

verklaring over de vrijwilligheid waarmee de bede werd gegeven, steeds meer tot 

een beleefdheidsfrase. 

Dat daarbij invloed is uitgegaan van het geschrift van Filips van Leiden (ca 1325-

I 382), dat ons in zijn oudste vorm is overgeleverd onder de naam Tractatus de cura 

rei publicae et sorte principantis (1506), mag aannemelijk worden geacht. In dit 

geschrift heeft de auteur aan graaf Willem V van Holland, in wiens kanselarij hij 

werkte, een soort vorstenspiegel voorgehouden waarin hij, vooral met een beroep 

op teksten uit het Romeinse recht, zijn heer adviseerde dat hij de van hem en van 

zijn voorgangers afgedwongen gunsten en privileges moest intrekken en een sterk 

centraal gezag moest vestigen. Een van zijn stellingen luidde dat, als een landsheer 

een bede uitschreef vanwege de duidelijke noodzaak het land te verdedigen, de 

standen verplicht waren daarop hun consent te geven " . Die opvatting houdt in dat 

de bepaling die in vele bede-akten is terug te vinden - ook in andere gewesten - dat 

de bede om der wille van de vriendschap en als gunst en niet van rechtswege wordt 

geven, alleen maar als beleefdheidsfrase zou zijn te beschouwen. 

Filips van Leiden was vanaf 1372 tot 1378 vicaris-generaal van bisschop Aernoud 

van Horne. Dat betekent dat hij de totstandkoming van de Landbrief van nabij moet 

hebben meegemaakt. Leupen suggereert dat zijn afkeer van de Utrechtse gilden de 

oorzaak is geweest dat hij in zijn geschrift geen melding heeft gemaakt van de 

Landbrief. Het lijkt aannemelijk dat de Landbrief die indruiste tegen zijn ideeën over 

de positie van de landsheer, ook zijn ergernis zal hebben opgewekt36. Het is niet 

onmogelijk dat bisschop Frederik van Blankenheim zich door de opvattingen van 
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Filips, die in de kanselarij van het bisdom nog wel bekend zullen zijn geweest, zal 

hebben laten inspireren toen hij in 1393 eiste dat hij zelfstandig beden zou mogen 

uitschrijven. 

De Stichtse belasting morgen- en huisgeld 

De eerste vraag die ik zou willen proberen te beantwoorden, is of morgengeld en 

huisgeld twee verschillende belastingen zijn, zoals Avis57 veronderstelt, dan wel dat 

wij hier met twee benamingen te maken hebben voor een en dezelfde belasting, 

zoals door Enklaar wordt verdedigd ,8. De laatste doet voor zijn stellingname een 

beroep op een aantal akten die de indruk wekken dat morgen- en huisgeld als één 

werden gevoeld. Zo noemt hij onder andere een kwitantie welke de bisschop in 

I 378 aan de heer van Montfort verstrekt en waarin de bisschop verklaart dat hij 

voldaan was 'van alsolike huysgelde ende marghenghelde als ons dat lant van 

Montforde sculdigh was'. De bede die drie jaar eerder bij de Landbrief was toege

staan heet hier dus huis- en morgengeld. Als proef op de som beschouwt Enklaar 

dat dezelfde gerechten die geen morgengeld betaalden ook geen huisgeld behoef

den bij te dragen. 

Daartegen kan worden aangevoerd dat huisgeld en morgengeld, ook al zijn ze op 

hetzelfde moment toegestaan, op verschillende tijdstippen werden geheven en dat 

het ook voorkomt dat wel huisgeld en geen morgengeld werd betaald59. 

Toch komt het mij voor dat het gelijk aan de zijde van Enklaar ligt, maar ik zou de 

motivering iets anders willen verwoorden. Vaak ziet men benamingen voor belas

tingen die ontleend zijn aan het tarief, bijvoorbeeld de tiende, de twintigste, de hon

derdste penning, de twintigste man; maar soms is de methode van heffing doorslag

gevend zoals bij de Franse to/7/e of het Engelse tallage, beide woorden afkomstig van 

het Latijnse tallio, dat kerfstok betekent; in het graafschap Holland werd de oude 

bede geheven naar de lijsten van de riemtalen, een herinnering aan de tijden dat per 

dorp een aantal riemen [= roeiers] moest worden geleverd 60. Elders ziet men vaak 

benamingen voor belastingen bestaan die nogal verrassend aandoen en uitleg 

behoeven; zo heette bijvoorbeeld in de Italiaanse stadstaten in de Middeleeuwen de 

lokale onroerend-goedbelasting vaak lira, afgeleid van libra, te weten weegschaal 

waarop de betalingen worden afgewogen. In het Sticht is men exacter en wordt de 

belasting genoemd naar het belastbare object, zoals heden ten dage nog geregeld 

voorkomt. Morgengeld en huisgeld vormen zo een Siamese tweeling, waarbij de 

ene benaming slaat op het belangrijkste belastbare object op het platteland en de 

andere op het belangrijkste object in de stad. 

Het ging derhalve om één belasting met twee grondslagen, door twee namen aan

geduid. De Nederlandse grondbelasting die tot 1971 werd geheven, kende even

eens twee grondslagen, te weten gebouwd en ongebouwd. Ofschoon daaruit wat 

FERDINAND IL M. GRAPPERNAUS DE LANDBRIEF VAN D£ B I S S C H O P VAN U T R E C H T VAN 1375 I £ £ j 



Oud-Utrecht 

de benaming betreft geen consequenties werden getrokken, was het een vergelijk

bare opzet. 

De belastingheffing van grond is ouder dan die van huizen. Dat grond belast kan 

worden omdat deze vruchten voortbrengt, is immers gemakkelijker te vatten dan 

de redenering dat huizen een waarde vertegenwoordigen omdat je erin kunt 

wonen. Pas wanneer huizen worden verhuurd, ontstaat de notie dat zij een huur

waarde hebben en dus belast kunnen worden net als grond. Het ligt dan ook voor 

de hand te veronderstellen dat morgengeld de oudste benaming vormt, en dat 

daarmee soms de gehele belasting en soms alleen de heffing van de grond werd aan

geduid. Het huisgeld is dan alleen de naam voor de heffing van huizen. Daarom 

komt in aktes het morgengeld vaker voor dan het huisgeld. 

Om het karakter van het morgen- en huisgeld te kunnen begrijpen, is het zinvol 

eerst op de oude bede in te gaan. Deze vormde in feite een afkoop van militaire 

verplichtingen. In oorsprong was zij derhalve een persoonlijke belasting, die in het 

Sticht, zoals ook elders, het onroerend goed als belastbaar object had61. Volgens 

Avis is de oude bede in het Sticht een grondbelasting. Dat oordeel is voor nuance

ring vatbaar. 

Enige door hem gememoreerde akten houden bepalingen in betreffende vrijstelling 

van belasting van onroerend goed dat in geestelijke handen overgaat. Bovendien 

heeft Keizer Frederik Barbarossa in 1165 privileges uitgegeven aan de kloosters 

Oostbroek en Oudwijk waarin zij vrij van alle belastingen worden verklaard. Over 

de belastingvrijdom van de ridderschap heeft Avis niets kunnen vinden, maar hij 

veronderstelt, dat de goederen van de ridders, die met paard en harnas de lands

heer dienden vrij waren, net zoals die van de geestelijkheid. 

Op zichzelf genomen lijkt mij dat laatste een reële veronderstelling62. Die vrijstellin

gen laten echter geen andere gevolgtrekking toe dan dat de oude bede een per

soonlijke belasting vormde met grond als belastbaar object. Die conclusie wordt 

nog versterkt doordat burgers, voor wie hun stad de belasting als lump sum aan de 

landsheer betaalden, belastingvrij waren. In het Sticht betaalden Utrecht en 

Amersfoort uit de stadskas zo de bede voor hun poorters. 

Er zijn evenwel aanwijzingen dat de oude bede later in de richting van een zakelijke 

grondbelasting evolueerde. Niet alleen werden pachtboeren in de heffing betrok

ken, wat leidde tot regels die bepaalden hoe de belasting tussen eigenaar en pachter 

moest worden verdeeld, maar ook verstarde zij tot de heffing van vaste bedragen 

per hoeveelheid grond. Voor Holland gaat Bos-Rops zelfs zover het schot - uitdruk

king aldaar voor de oude bede - een soort rente te noemen waarop de graaf krach

tens zijn grondheerschap recht had63. 

Wanneer we zouden mogen aannemen dat de ontwikkeling in het Sticht meer of 

meer dezelfde is geweest als die in het naburige Holland, dan zou een evolutie van 

een persoonlijke belasting in de richting van een zakelijke grondbelasting zich als 
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volgt hebben kunnen voltrekken. In Holland holde overdracht van schotbaar land 

aan niet-schotplichtigen - niet alleen welgeborenen en geestelijken, maar ook bur

gers van steden die voor hun poorters het schot in een bedrag ineens hadden 

betaald - de belastinggrondslag voor de ambachten6' steeds meer uit. Het gevolg 

was dat de belastingdruk op het schotbare land omhoog ging, hetgeen tot klachten 

van de eigenaren leidde. In antwoord daarop verleende de Hollandse graaf de kla

gers het privilege dat land dat eenmaal schotbaar was dat ook in de toekomst zou 

blijven, ongeacht de status van de eigenaar. Daarmee evolueerde het schot in de 

richting van een zakelijke grondbelasting65. Maar omdat - anders dan in Holland en 

Zeeland - over de heffing van de oude bede in het Sticht niet veel bekend is, valt 

niet na te gaan of zich daar eenzelfde ontwikkeling heeft voorgedaan. 

Anders ligt het met de nieuwe bede. Voordat ik daarop inga, is het goed eerst iets 

te zeggen over het onderscheid tussen quotiteits- en repartitiebelastingen. Bij de 

eerste staat de belastingvoet vast, bijvoorbeeld een bepaald bedrag per persoon, of 

per eenheidsmaat oppervlakte. De opbrengst is dan onzeker; zelfs in de goed geor

ganiseerde Nederlandse maatschappij van 1996, waarin alle belastingen op deze 

basis worden geheven, kan de werkelijke opbrengst miljarden guldens afwijken van 

de ramingen. Bij de laatste wordt een tevoren bepaald bedrag verdeeld over de 

belastingplichtigen66. 

De oude bede was in het Sticht een mengeling van een quotiteits- en een repartitie

belasting. Op lokaal niveau werd een vast bedrag per bestuurseenheid geheven en 

in zoverre was het dus een quotiteitsbelasting. Dit bedrag werd vervolgens omge

slagen over de - niet van belasting vrijgestelde - ingezetenen en in zoverre was het 

een repartitiebelasting. 

Wat de nieuwe bede betreft, deze was een quotiteitsbelasting. In de ons overgele

verde mandementen of bevelschriften krachtens welke morgen- en huisgeld werd 

geheven 67, blijkt dat duidelijk. Behalve dat daarin wordt meegedeeld wat de bis

schop tot belastingheffing beweegt - wij zouden nu zeggen de considerans - worden 

bepalingen gegeven over de taxatie van de morgen, wat per huis betaald moet wor

den, welk deel ten laste van de eigenaar en welk deel ten laste van de pachter komt, 

waar en wanneer betaald moet worden, wie de ontvangers zijn en tenslotte de 

strafbepalingen bij in gebreke blijven. 

Toch is niet ondenkbaar dat ook in Het Sticht het morgengeld aanvankelijk via 

repartitie werd geheven. Elders zien we dat de nieuwe bede naar rato van hun ver

mogen over de betrokken partijen werd omgeslagen. Het woord 'vermogen' moet 

in dit verband gelezen worden in zijn oorspronkelijke betekenis, te weten die van 

capaciteit. Het is niet vermetel om ons woord draagkracht daarvoor te gebruiken, 

als men zich maar realiseert dat het in eerste instantie om de bijdrage-capaciteit van 

steden en streken ging en pas daarna om die van particulieren. 

Die omslag was het resultaat van taaie onderhandelingen tussen de afgevaardigden 
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van de landsheer en de standen. Niet zelden bevriest de verdeelsleutel echter tot 

een vast gegeven68, wat een eerste stap is op weg van repartitie naar quotiteit. En 

als de landsheer er dan ook nog in slaagde in de steden en op het platteland de 

heffing en inning in handen te krijgen dan is er in feite sprake van een quotiteitsbe-

lasting69. 

In het Sticht was de bisschop zó afhankelijk van de standen dat zij hem konden 

dwingen zelf bij de heffing en inning betrokken te worden. Dat blijkt al in de tweede 

helft van de veertiende eeuw. Bisschop en Staten werkten in de vijftiende eeuw 

eendrachtig samen bij de inning. De ontvangers werden uit de gelederen van de 

Staten en meestal uit de kapittels gekozen. Kapittels en de stad Utrecht hadden er 

beide belang bij dat een toegezegde bede ook metterdaad betaald werd en wend

den beide hun invloed aan om de inning te bevorderen70. 

Over de daadwerkelijke heffing en inning weet Avis een groot aantal details te ver

melden. De panders - dat waren de ambtenaren belast met het afkondigen der 

mandementen, op grond waarvan morgen- en huisgeld moest worden betaald -

trokken de dorpen van het Sticht rond, riepen de bewoners door klokgelui bij 

elkaar en maanden hen de belasting in Utrecht in het grote kapittelhuis ten Dom te 

voldoen. Omdat het betalen in Utrecht voor de plattelanders knap lastig was, wer

den in de praktijk ook schouten met de inning belast. Het was mogelijk tegen het 

opgelegde bedrag te reclameren. Vaker kwam voor dat niet betaald werd. Dat leid

de tot een boete van het viervoudige en optreden van deurwaarders, zoals de pan

ders ook wel werden genoemd, goederenbeslag, gevangenschap en parate execu

tie71. Alle op de heffing en inning vallende kosten werden uit de binnenkomende 

gelden bij voorrang bestreden72. 

Met de doeleinden van de bede hing het vraagstuk samen van het beheer van de 

gelden die werden opgebracht. De standen wensten controle uit te oefenen op dat 

beheer om te voorkomen dat de gelden voor een ander doel dan waarvoor zij 

gevoteerd waren, zouden worden aangewend. Daarom werd na verloop van tijd de 

administratie van de belasting in het Groot Kapittelhuis van de Dom geconcen

treerd, waar ook de ontvangers zetelden '. Naast de schatkist van de landsheer, 

waarin de inkomsten uit de domeinen vloeiden ontstond zelfs een aparte financiële 

administratie die aan de standen rekening en verantwoording verschuldigd was74. In 

1460 werd een kist gemaakt met drie sleutels, voor elk der drie standen één, waar

in de gelden en de afrekeningen werden bewaard. Het is niet bekend waar die kist 

stond, maar aannemelijk is dat het in de Dom was. In 1499 werd de sacristie van de 

Dom genoemd als bewaarplaats van de stuivergelden. Bevelschriften tot uitbetaling 

moesten worden getekend door de Domdeken, door een afgevaardigde van de rid

derschap en één van de stad Utrecht". 

Toen de nieuwe bede goed was ingeburgerd - voorzover men daarvan bij belastin

gen kan spreken - ontstond de gewoonte de bede over meer jaren te heffen. In het 
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Sticht werd in 1444 voor de eerste keer een driejarig morgengeld geheven 6. 

In een agrarische maatschappij, waarin landbouwgrond het belangrijkste object van 

eigendom en derhalve van belastingheffing vormt, kan men van oudsher drie maat

staven voor de heffing waarnemen die, vanuit fiscaal oogpunt bekeken, een opklim

mende trap van sophistication vertonen. De eerste is de oppervlakte. Met die maat

staf is echter nog niets gezegd over de kwaliteit van de grond. Wanneer het inzicht 

rijpt dat het redelijk is dat meer wordt betaald over grond van goede kwaliteit, die 

een hogere opbrengst heeft dan grond van slechte kwaliteit, ontstaat de waarde als 

maatstaf. Verschillen in waarde zijn echter heel moeilijk te meten en zo werd een 

ruwe indeling in enige klassen van kwaliteit gemaakt. 

Het eenvoudigst en rechtvaardigst zou natuurlijk zijn de opbrengst als maatstaf te 

nemen. Opbrengst is evenwel een nog ingewikkelder begrip dan waarde en in een 

primitieve maatschappij eveneens niet eenvoudig vast te stellen. Pas wanneer gron

den worden verpacht - en huizen worden verhuurd - ontstaan vergelijkingsmaatsta

ven voor waarden en opbrengsten. Daarmee is de basis gelegd voor de vergelijking 

van vermogenswaarden die worden uitgedrukt in de gekapitaliseerde opbrengst'7. 

Via het ezelsbruggetje van de kapitalisatie is zo eeuwenlang belasting geheven; in 

Nederland tot 1915, voor onroerend goed zelfs tot 1918. Pas wanneer de op

brengst als maatstaf een eigen leven gaat leiden, ontwikkelt de inkomstenbelasting 

zich gaandeweg uit de vermogensbelasting"8. 

Deze uitweiding was nodig om meer inzicht te verschaffen in de fiscale situatie in 

het Sticht. Daar was men bij de heffing van morgengeld en huisgeld nog niet verder 

dan het heffen over de oppervlakte, waarbij wel rekening werd gehouden met de 

kwaliteit van gronden en huizen. Het is mij niet bekend waarom de opbrengst nog 

niet als maatstaf werd genomen. Was het wellicht zo dat in het Sticht grond en hui

zen nog niet op grote schaal werden verpacht of verhuurd? 

Bij de bede van 1422 werd een poging in de richting van de opbrengst gedaan door 

globaal de betaling van het morgengeld te laten afhangen van de huur- respectieve

lijk pachtwaarde. Bedroeg die waarde een Arnhemse gulden of meer, een halve gul

den of minder dan een halve gulden, dan dienden respectievelijk 8, 4 of 2 leeuwen 

per morgen te worden betaald; een leeuw was de naam voor een geldstuk waarop 

een leeuw was afgebeeld"9. 

Het was gebruikelijk dat munten werden genoemd naar de afbeelding die op de 

voorzijde was geslagen. Wanneer in 1427 in het kader van de strijd tussen Zweder 

van Kuilenburg en Rudolf van Diepholt om de opvolging door laatstgenoemde een 

blokhuis wordt gebouwd tegenover Kuilenburg worden de kosten daarvoor be

streden door de heffing van een morgengeld van één nieuwe tuin per morgen; deze 

munten werden tuin genoemd omdat op de voorzijde een tuin of omheining was 

afgebeeld. Enige jaren later kwam heffing van morgengeld naar een aantal krom

staarten in zwang. De kromstaart of dubbele groot werd onder Frederik van 
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Dubbele groot, ook wel kromstaart genoemd, geslagen te Hasselt 

onder de regering van bisschop Rudolf van DiepholL De op de voor

zijde afgebeelde leeuw vertoont de naar binnen krullende staart 

waaraan de munt zijn benaming heeft te danken. Centraal 

Museum Utrecht, C 1928, 2070. 

Blankenheim geslagen en vertoonde op de voor

zijde een staande leeuw met een naar binnen 

krullende staart80. 

Later ging men een andere methode gebruiken 

om verschillen in kwaliteit van de grond in de te 

betalen belasting tot uitdrukking te brengen. 

Men ging de morgens 'vouwen', dat wil zeggen 

dat 2, 3, 4 of 8 morgens van mindere kwaliteit, 

ook wel 'quaede' morgens genoemd, gelijk wer

den gesteld aan één morgen van goede kwaliteit. In 1458 werd bepaald dat een 

morgen land 'geldend jaerlix een Beyers gulden ofte een mud rogge' als een goede 

morgen zou worden gerekend. In het mandement van 1470 werd een en ander 

nader uitgewerkt, in de mandementen van 1501 en 1511 herhaald. 

Voor één goede morgen werd elke morgen gerekend, die een pacht deed van ten

minste een postulaatgulden of waarvan jaarlijks een mud rogge of twee loot zilver 

als pacht werd betaald. Voor morgens die tussen een halve en één postulaatgulden 

deden, golden er twee voor één goede morgen. Tussen een kwart en een halve gul

den golden er drie voor één goede morgen, bij een kwart gulden was dit vier mor

gen en bij minder dan een kwart gulden acht. Grond daarentegen van zeer goede 

kwaliteit, die jaarlijks een gouden Arnoldusgulden of meer opbracht, werd gere

kend voor driekwart van een goede morgen81. 

Wij zouden deze methode thans een forfaitaire wijze van belastingheffing noemen; 

zij wordt toegepast als de belastingheffer niet of nog niet tot een precieze waarde

berekening in staat is. 

Bij de waardering van huizen werd een soortgelijk systeem gehanteerd. Bij het huis-

geld werd in 1498 ook met goede huizen gerekend. In 1513 moest 'elck guet huys 

gheven sess gouden Rynsche gulden van gewychte'. Voor andere huizen moest naar 

evenredigheid meer of minder worden betaald, en als men 'quaden huysen' gebruik

te dan zou taxatie de waarde aanwijzen. Over de wijze van schatten is overigens 

niets bekend82. 

Met het woord 'gebruik' hebben we het vraagstuk te pakken wie er betaalde in 

geval van huur of pacht. Meestal moest de huurder of pachter de belasting betalen, 

maar hij mocht een gedeelte daarvan, soms driekwart, soms tweederde, in minde

ring brengen op de volgende huur- of pachttermijn. Dat is wat wij tegenwoordig 

een inhoudingsbelasting noemen. 

Lang heeft men gemeend dat de geregeld voorkomende vrijstelling van geestelijk-
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heid en adel van de bede van de landsheer fiscale privileges vormden, gebaseerd op 

het feit dat de geestelijkheid de samenleving met gebeden en sociale werken zoals 

armenzorg en het verplegen van zieken van dienst was, terwijl de adel voor de ver

dediging zorgde. 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de vrijstellingen echter een andere achter

grond. Men dient daarbij onderscheid te maken tussen de oude en de nieuwe bede. 

Volgens de hiervoor uiteengezette theorie van de Duitse historicus Georg Droege 

genoten geestelijkheid en adel vrijstelling van de oude bede van de landsheer, niet 

als een privilege maar omdat zij als bezitters van de lage heerlijkheid zelf over het 

recht tot belastingheffing beschikten. Wanneer de bisschop van Utrecht dan ook de 

oude bede niet kan heffen in bijvoorbeeld Jutfaas, De Bilt, Abstede, Heemstede, 

Vechten en Werkhoven is dat omdat de lokale heer daar zelf het recht tot belas

tingheffing had. Hetzelfde gold voor abdijen en kloosters, zoals Oostbroek en 

Oudwijk. 

Toen in later tijd de nieuwe bede werd gevraagd, waaraan adel en geestelijkheid zelf 

of via hun vertegenwoordigers hun toestemming verleenden, was het voor hen niet 

mogelijk zich aan betaling te onttrekken. Toch zien we ook dan nog bepaalde gebie

den waar de bede van de bisschop niet wordt geheven. Het gaat dan steeds om 

hoge heerlijkheden of gebieden welke die status pretenderen. 

Het beste voorbeeld vormen de zogeheten Proosdijlanden, genoemd naar de 

proost van het kapittel van St. Jan, die in de omgeving van Wilnis, Mijdrecht en 

Uithoorn lagen81. Het kapittel had in 1085 van bisschop Koenraad (1076-1099) een 

uitgestrekt en onbewoond veengebied verkregen, waarbij was bepaald dat als de 

veenwildernis bewoond zou raken, het kapittel daar de belastingen zou mogen hef

fen en de bestuursmacht alsmede de kerkelijke en wereldlijke rechtspraak zou 

mogen uitoefenen. 

Morgen- en huisgeld werden in de Proosdijlanden door de bisschop dan ook niet 

geheven8'. Pogingen daartoe werden wel ondernomen, bijvoorbeeld in 1512 door 

bisschop Frederik van Baden (1497-1512) die een morgengeld wilden heffen, en 

twaalf jaar later door de elect Hendrik van Beieren (1524-1528) die een huisgeid 

vorderde 8 \ Maar beide pogingen schampten af op de bepaling van de akte van 1085 

dat het kapittel zelf de belastingen mocht innen. Dat deed de proost dan ook bij 

voorkomende gelegenheden, zoals bij zijn 'blijde inkomste', of als hij weer eens veel 

geld had moeten uitgeven om de speciale rechten van de Proosdijlanden te 

beschermen tegen een al te opdringerige bisschop als David van Bourgondië (1456-

1496). Over de bede en later ook over andere zaken hield de proost of zijn baljuw 

samenspraak met de 'buren' op de dingstoel van Mijdrecht, een vorm van democra

tisch overleg in een mini-mini-staatje. Na overdracht van de temporaliteit (1528) 

was die uitzonderingspositie niet meer te handhaven86. 

Andere gebieden die claimden geen belasting te behoeven betalen waren onder 
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andere Montfoort, Hagestein, Jaarsveld en Honswijk. In die gebieden werd het 

recht op hoge heerlijkheid door de bisschop echter bestreden, zodat zij vaak wel 

meebetaalden87. 

Amersfoort was een geval apart. In het stadsrecht van 1259 was de stad vrijdom 

van de oude bede beloofd. Zij heeft zich daarop herhaaldelijk en soms met succes 

beroepen om niet ook in de nieuwe bede behoeven bij te dragen 88. Een vrijwel 

identieke situatie vindt men in het graafschap Holland waar Dordrecht ook altijd 

heeft beweerd dat het niet behoefde bij te dragen omdat, in tegenstelling tot de 

andere Hollandse steden, in het stadsrecht van 1252 niets was bepaald over bijdra

gen aan de bede van de graaf81. In de vijftiende en zestiende eeuw waren dergelijke 

vrijstellingen echter niet meer vol te houden en werden steden als Amersfoort en 

Dordrecht met overredingskracht, en zo nodig met dwang, ertoe gebracht mee te 

betalen aan de gemeenschappelijke lasten9". 

Ook Rhenen vond dat het niet behoefde mee te betalen omdat ze als hoekvesting 

van het Nedersticht altijd alle klappen moest opvangen en dat ook gedaan had. Na 

de oorlog van 1481-1483 was de stad zó verarmd dat ze niet in staat was afgevaar

digden naar de Statenvergadering te sturen 91. Wijk bij Duurstede was dezelfde 

mening toegedaan. Bij deze stad zal ook een rol hebben gespeeld dat zij pas in 1459 

direct onder de bisschop ging ressorteren ,2. Toch hebben beide steden enige 

malen aan de heffing van morgengeld en huisgeld meegedaan. 

Een interessant punt is de belastingheffing van vreemdelingen. Dat raakt aan wat 

tegenwoordig als internationaal belastingrecht een van de hoekstenen van de belas

tingheffing vormt. In 1402 sluiten bisschop Fre-

derik van Blankenheim en graaf Albrecht van 

Holland een overeenkomst - in de ware zin des 

woords een belastingverdrag - waarin bepaald 

werd dat Stichtse ingezetenen voor hun in 

Holland gelegen goederen aan de Hollandse 

belastingen zouden meebetalen en omgekeerd 

de Hollanders in die omstandigheden in het 

Sticht hetzelfde zouden doen " . Het was een zin

volle afspraak, overeenkomend met wat ook 

thans in het internationaal belastingrecht als 

beginsel geldt, namelijk dat over onroerend goed 

belasting moet worden geheven in het land waar 

het ligt. 

In 1430 kwam in die positie evenwel verande-

Zegel van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht (1393-

1423). RAU, Bisschoppen, 90-1. 
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ring. Er was een oorlog tussen Holland en het Sticht geëindigd en door Holland 

gewonnen. Toepassing van het verdrag uit 1402 zou betekenen, dat de Hollanders 

met bezittingen in het Sticht aan hun eigen, aan het Sticht opgelegde, oorlogsschat

ting zouden moeten mee betalen. Daarom werd in het vredesverdrag afgesproken 

dat de Hollanders in het Sticht vrij zouden zijn van belastingen die geheven werden 

in verband met de oorlog. 

Ook die afspraak heeft lange tijd goed gewerkt, maar toch kwamen er na verloop 

van tijd steeds meer strubbelingen doordat de ambtenaren van de bisschop soms 

probeerden Hollandse ingezetenen in hun belastingheffing te betrekken. Na klach

ten van enige steden - Schoonhoven, Woerden, Weesp, Muiden en Naarden, dus 

de steden die aan het Sticht grensden - bracht hertog Filips de Goede de zaak voor 

de Grote Raad van Mechelen. Deze besliste in 1460 dat Hollandse ingezetenen in 

het Sticht voor hun aldaar gelegen goederen geen morgengeld behoefden te beta

len. In het begin stoorde het Sticht zich in het geheel niet aan die uitspraak en ging 

het gewoon door met belastingheffing, maar later werd het gedwongen door repre

sailles van Hollandse zijde - zoals het leggen van beslag op Utrechts schepen in Hol

landse wateren en het eisen van borgtocht van Utrechtse burgers die in Holland op 

bezoek waren - toe te geven en de Hollanders fiscaal met rust te laten94. 
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