Wijn en wijnhandel in de stad Utree
in de veertiende en vijftiende eeuw;
een eerste verkenning
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In de Middeleeuwen werd wijn gedronken in Utrecht, maar hoe
bereikte wijn de stad? In welke handelssteden werd wijn aangekocht en
via welke routes werden de vaten
aangevoerd? Wat voor soort wijn
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kwam er eigenlijk naar onze
streken? Door welke handen

in middeleeuws Utrecht en over de geschiedenis van
wijnhandel Van Wageningen en De Lange. Momenteel
is zij in haar vrije tijd bezig met het opzetten van een

gingen de vaten wijn voordat er
een kan wijn op tafel stond? Welke

groter onderzoek naar de wijnhandel in Utrecht in de
late Middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.

beroepen waren er bij de wijnhandel betrokken in Utrecht? In dit
artikel wil ik op deze vragen een

antwoord geven, waarbij vooral gebruik is gemaakt van gegevens uit
veertiende- en vijftiende-eeuwse Utrechtse bronnen.
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Inleiding
Wie vandaag de dag een fles wijn wil opentrekken, gaat in veel gevallen naar de supermarkt en neemt een fles mee uit het schap. Wijn kopen bij een gespecialiseerde wijnhandel of slijter komt steeds minder vaak voor. Wijnen kunnen anno 2007 bovendien uit de
hele wereld komen. De keuze in druivensoorten en herkomstgebieden is groot, evenals
die in stijlen: droog, halfdroog, zoet, versterkt, het is allemaal in ruime mate voor iedereen
beschikbaar, het hele jaar door. Wijn wordt bovendien gedronken door alle lagen van de
bevolking, bij het eten of op een feestje.
In de Middeleeuwen werd ook wijn gedronken, maar de omstandigheden waaronder je
die wijn kocht waren anders. Wijn werd niet aangeleverd in flessen maar in vaten. Wijn
kocht je bij de tapper of importeerde je zelf. De meeste wijn was wit, hoewel er zeker ook
rood verkrijgbaar was. Maar omdat de technieken om wijn te maken nog niet helemaal
begrepen werden, was veel rode wijn vaak niet echt rood. Voor rode wijnen werd namelijk
nauwelijks inweking van de schillen toegepast, waardoor de donkerrode kleur van de hedendaagse rode wijnen zelden voorkwam. Veel rode wijn was eerder rosékleurig.
Als je in Utrecht woonde, kwamen wijnen voornamelijk uit het Rijnland en als je wat
meergeld had ook uit Frankrijk of uit landen rond de Middellandse Zee. Alcoholpercentages waren veel lager dan nu en een keuze voor een bepaalde druivensoort was over het
algemeen niet mogelijk. Wijn - vooral goede wijn - werd voornamelijk gedronken door
mensen met een gevulde beurs, tenminste, dat is de algemene opvatting.
In dit artikel wil ik voor de stad Utrecht aangeven waarde wijnen die hierin de veertiende
en vijftiende eeuw gedronken werden, vandaan kwamen, hoe de route liep waarlangs ze
naar de Domstad kwamen, wie daarbij betrokken waren en hoe je als inwoner aan een
kan wijn kon komen. In het eerste deel zal geschetst worden waar de wijn gehaald werd:
in welke handelscentra kon men terecht voor welke soort wijn? Vervolgens zal ik proberen de route te volgen die de vaten naarde Domstad aflegden.
In het tweede deel van het artikel staat de wijnhandel in de stad centraal: door welke
handen ging een vat wijn, wie waren er allemaal bij de wijnhandel betrokken? Ook zal
gekeken worden naar de manier waarop de stad probeerde de wijnhandel te reguleren,
en met welk doel. Aan het eind van dit artikel hoop ik dat de lezer een beeld heeft van de
manier waarop de route van de wijn verliep, van de productiegebieden tot aan de tafel
van de consument.

De bronnen die voor dit artikel zijn gebruikt, zijn divers. In de oude rechtsbronnen van de
stad Utrecht, van het Liber Albus tot het Liber Hirsutus Minor en van het Raads Dagelijks
Boek tot het Buurspraakboek, zijn veel bepalingen opgenomen over de handel in en verkoop van wijn. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de uitgegeven en/of getranscribeerde versies van die bronnen. ' Daarnaast is aanvullende informatie gezocht in de
stadsrekeningen, voornamelijk van de tweede kameraar. Origineel bronnenmateriaal is
bestudeerd voorzover de vermeldingen in de inventarissen aanleiding gaven te veronderMARIF.I.LA BE.UKtRS
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stellen dat daaruit nuttige informatie voor dit onderzoek gehaald zou kunnen worden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de rekeningen van de bewaarder van de stadswijnkelder en
een aantal rekeningen van de wijnkelderbewaarder van het Domkapittel, Willem Lobe.2
Uiteraard is ook de secundaire literatuur uitvoerig bestudeerd. Dit betreft voornamelijk
studies over de wijnhandel in Vlaanderen. Auteurs als Craeybeckx en recenter Van Uytven
en De Buck hebben veel geschreven over de wijnhandel in het algemeen en in de steden
Brugge, Antwerpen en Gent in het bijzonder. Voor Nederland is tot op heden nog weinig
onderzoek naar wijnhandel in de Middeleeuwen gedaan. '

Wijn halen
Wijnhandel tot 1300
Waar kwam de wijn vandaan die in Utrecht gedronken werd, welke soorten wijn waren
dit en door wie, of in opdracht van wie, werd die wijn naar Utrecht gebracht of gehaald?
Tot circa 1300 zijn we aangewezen op verspreide opmerkingen in vooral oorkonden. In de
literatuur worden vaak dezelfde oorkonden aangehaald als het om wijnhandel gaat,
maar deze oorkonden zijn nooit systematisch onderzocht op gegevens over wijnhandel. '
Wijn is een handelsartikel, dat in Utrecht altijd van elders aangevoerd moest worden.
Voor wijngaarden in en rond de stad zijn geen betrouwbare aanwijzingen, al wordt er
vaak wel van uitgegaan dat kloosters een kleine wijngaard bezaten, ook zo ver noordelijk
als in onze streken. De Kerk had wijn nodig, zowel als drank voor de geestelijken als voor
de mis. Maar ook de stedelijke overheid had belang bij de wijnhandel, want de adel en de
stedelijke bestuurders lustten evenals de geestelijken wel een kannetje wijn. Daarnaast
fungeerde wijn als betaalmiddel, bijvoorbeeld voor kanunniken en stedelijke functionarissen. De kanunniken van Oudmunster hadden rechtop een 'karrevracht'wijn als zij een
nieuwe collega in hun midden opnamen (een karrevracht is een kleine 1000 liter). Oorspronkelijk werd daadwerkelijk wijn geschonken door de nieuweling, maar later werd dit
omgezet in een geldbedrag, het zogenaamde wijngeld. s Hier gaan we er voor het gemak
van uit dat er vanaf de vroegste eeuwen door allerlei geledingen in de zich ontwikkelende Utrechtse samenleving behoefte aan wijn is geweest, en dat die gehaald of gebracht
werd, ofwel door kooplieden, ofwel door dienaren van bijvoorbeeld een geestelijke instelling. Zo weten we dat de Utrechtse kerk in de tiende eeuw St. Maartenslieden in dienst
had, die onder andere wijn voor de bisschoppelijke entourage verzorgden. Kapittels en
kloosters bezaten soms eigen wijngaarden, bijvoorbeeld in het Rijnland, of wendden de
opbrengsten van een bepaald bezit aan speciaal om wijn te kopen. Zo incasseerde de
Domproost jaarlijks 65 ponden van zijn Groningse domeingoederen en besteedde dat
bedrag aan wijn. 6
In 1122 komen we de volgende bepaling tegen in de oorkonde waarin voor het eerst sprake is van stadsrecht voor Utrecht:'Zij die wijn aanleveren, zijn voor elke kruik 16 denariën
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Deze scène illustreert de koop van wijn door een rijkere burger. Deze krijgt van de koopman wijn aangereikt om
te proeven, terwijl zijn dienaar achter hem klaar staat met een kan om de wijn in mee te nemen. Op de voorgrond worden vaten bijgevuld, op de achtergrond is een wijnpers in bedrijf. Miniatuur van Simon Bening uit The
Golf Book, (ca. 1520-1530), Londen, British Library, Add. 24098,/. 2jv.

verschuldigd; de i6 e moet hun worden teruggegeven. Als zij tien kruiken of meer hebben,
moet hen één kruik tol worden teruggegeven, wat in de volkstaal vullewin wordt genoemd. Hebben zij er minder dan tien, dan wordt hen niets teruggegeven.' Het gaat hier
om buitenlandse kooplieden: de inwoners van Utrecht werden in dezelfde oorkonde vrijMARIËLLA BEUKERS
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gesteld van tolbetalingen en kunnen dus niet bedoeld zijn."
Met vullewin wordt bedoeld de wijn die nodig is om de vaten wijn van tijd tot tijd bij te
vullen. 8 Door verdamping ging al tijdens het transport veel wijn verloren. Om de vaten
bijgevuld te houden, werd extra wijn meegenomen. Gebeurde dat niet, dan had de wijn
grote kans te bederven door bijvoorbeeld oxidatie. In de toltarieven werd met dit bekende gegeven rekening gehouden. Er hoefde niet over alle wijn tol betaald te worden, omdat men wist dat niet de volledige hoeveelheid wijn uiteindelijk verkocht werd.
Rond 1225 bestond er een wijnmarkt tussen de Visbrug en de Stadhuisbrug (aan de zuidzijde, langs de Choorstraat), vlakbij de oude haven in de stad. Deze wijnmarkt is slechts
aanwijsbaar tot circa 1270; daarna blijkt de lakenhandel op deze plek geconcentreerd te
zijn geweest.'Volgens een oorkonde uit 1234 zou de verkoop van wijn aan de tap in deze
tijd voorbehouden zijn geweest aan Utrechtse burgers. In de veertiende eeuw veranderde
deze situatie: toen mochten ook 'gasten' (niet-burgers) wijn in kleinere hoeveelheden
binnen de stad verkopen.
In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat wijn in het groot vanaf het midden van de
dertiende eeuw niet meer in de stad verhandeld werd, maar bij Het Gein. Als reden wordt
gegeven dat het takelen van de grote wijnvaten over de IJsseldijk bij Het Geinte kostbaar
zou zijn geweest.10
Zoals we verderop zullen zien, werd wijn voornamelijk vanuit Keulen over de Rijn aangevoerd. In de al genoemde oorkonde van 1234 worden 'mercatores Reni' genoemd en
spreekt men van 'vinum Colonie'. Bij het huidige Vreeswijk werd de rivier de Lek verlaten
en moesten kleinere wateren worden opgezocht om de stad te bereiken. De route van de
Rijn naar de stad liep vanaf 1122, toen de Vaartse Rijn werd gegraven, via het Klaphek over
de Hollandse IJssel naar Het Gein, waar een kraan stond. Vaten werden daar over de dijk
getild en bereikten via de Vaartse Rijn vervolgens de stad. In 1285 werd tussen de Lek en
de Vaartse Rijn een nieuw kanaal gegraven, de Nieuwe Vaart. De route over Het Gein
kwam nu te vervallen. Er moest echter nog steeds overgetakeld worden: om de stad tegen het water van de Rijn te beschermen, werd in de Nieuwe Vaart een dam gelegd, bij de
Wiers, net even ten noorden van Vreeswijk. De vaten wijn moesten ook daar overgetakeld
worden. Die dam bij de Wiers werd in 1373 vervangen doorsluizen bij Vreeswijk. Toen pas
werd het vervoer naar de stad een stuk makkelijker.1
Er zijn diverse aanwijzingen dat handel in het groot, ondanks de aanwezigheid van een
dam, ook in de stad bleef plaatsvinden. Utrecht bleef bijvoorbeeld een belangrijke halte
op sommige Hanzeroutes. Een aantal andere aanwijzingen zullen we verderop nog tegenkomen. Uiteraard was het handiger wijn in het groot in Vreeswijk-of aan de Vaartzoals de middeleeuwers het zelf noemden, te verhandelen: Vreeswijk was veel gunstiger
gelegen dan Utrecht voor handelaren op doorreis van Keulen naar Dordrecht. Even een
paar vaten voor Utrecht lossen aan de Vaart schoot sneller op dan helemaal over de Nieuwe Vaart en de Vaartse Rijn naar de stad te moeten reizen.
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Herkomst van de wijn vanaf 1300
In Utrecht werd wijn in de veertiende en vijftiende eeuw aangevoerd via twee belangrijke
rivierroutes: enerzijds via de Rijn/Lek en de Nieuwe Vaart vanuit het Rijnland, met als
belangrijkste handelsstad Keulen; anderzijds via de Lek en de Nieuwe Vaart uit Dordrecht,
Middelburg en Vlaamse steden als Brugge en Damme. Een derde mogelijkheid om wijn
te halen was via de Vecht vanuit Amsterdam, iets wat een enkele keer voorkwam tussen
1400 en het midden van de zestiende eeuw.
De wijn die uit Keulen over de Rijn werd aangevoerd was uiteraard rijnwijn, terwijl de
wijn die via de Lek uit Dordrecht of van elders uit het westen kwam, ofwel rijnwijn, ofwel
zuid- of westwijn kon zijn.
Van alle wijn die in Utrecht gedronken werd, neemt rijnwijn de belangrijkste plaats in. Als
de bronnen 'wijn' vermelden zonder nadere aanduiding, betrof het eigenlijk altijd witte
wijn uit het gebied stroomopwaarts van Keulen. Het kon gaan om wijn uit de Moezelstreek, maar ook van de oevers van de Rijn zelf, tot aan de Elzas toe. l2 Rijnwijnen kwamen
tot de zestiende eeuw meestal voor zonder nadere herkomstbenaming. Pas in de rekeningen van Willem Lobe, beheerder van de wijnkelder van het Domkapittel rond 1530,
maken we in Utrecht kennis met specifieke aanduidingen als'deelwijn'/Rijnchouwer'of
'Neuren'. Diezelfde termen treffen we ook aan in de overgeleverde rekeningen van de
bewaarder van de stadswijnkelder uit het midden van de zestiende eeuw. In 1569 kon het
stadsbestuur onder andere beschikken over deelwijn/Rinchgouwers'en'Noeren'.IS Deze
tendens tot nadere specificering van de wijnsoort aan het eind van de Middeleeuwen is
ook bekend uit diverse Duitse steden.'"''Rinchgouwer'kwam uit de Rheingau, ook nu nog
een bekend wijnbouwgebied in Duitsland. Van 'Neuren' is alleen bekend dat het een mindere kwaliteit wijn betrof.I5 Deelwijn is wijn van hoge kwaliteit. 'Deel' zou een verbastering zijn van Zeil aan de Moezel, of van dal, in de betekenis van vallei. "' Een heel enkele
keer kwam wijn uit verder weg gelegen Duitse gebieden naar Utrecht: keizer Karel IV liet
in 1376 een aantal vaten Frankenwijn (wijn uit Franken) aanvoeren.IT
De termen 'zuderschen' en 'westerschen' wijn komen niet allebei vanaf het begin in de
Utrechtse bronnen voor. De oudste van de twee is'zuderschen'. Deze term komt al voorin
het oudste rechtsboek, het über Albus, ontstaan vóór 1340.I8 Hiermee werden wijnen uit
het Middellandse Zeegebied bedoeld, vooral 'malvizeien' en 'romanie'.'Malvizeien' (malvezij) is een zware zoete wijn, waarschijnlijk van de druivensoort malvasia.dieook nu nog
in alle landen rond de Middellandse Zee staat aangeplant. De precieze herkomst van de
naam is onderwerp van discussie, maar de oorsprong van de wijn ligt hoogst waarschijnlijk in Griekenland; de wijn vond van daaruit zijn weg over het hele gebied rondom de
Middellandse Zee. " Zeer oude stokken malvasia bevinden zich tegenwoordig nog in Sitges, vlakbij Barcelona, op land van het Hospitaal van San Juan Bautista.AI in de dertiende
eeuw werd malvasia hier geïntroduceerd.2" In de zestiende eeuw vond de druivensoort
ook zijn weg naar het eiland Madeira, waar hij nog steeds een zeer belangrijk onderdeel
uitmaakt van zoete maderas, de zogenaamde malmsey's.
UARIEUA
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De zuidwijnen waren de duurste wijnen. Terwijl er met een aantal geïmporteerde wijnsoorten ook gekookt werd, was dat met zuidwijnen eigenlijk ondenkbaar: die waren alleen om te drinken. Zoals uit diverse stadsrekeningen blijkt, liet het stadsbestuur zich een
kannetje malvezij regelmatig goed smaken, vaak vergezeld van een schaal noten, appels
of peren.
Oorspronkelijk eveneens een Griekse zoete wijn was de 'romanie'. Evenals de naam 'malvizeien' duidt deze naam mogelijk zowel op een druivensoort als op een herkomstgebied,
in dit geval het oude Byzantijnse Rijk, dat zich Romania noemde. Later werd dit type wijn
ook via Spanje verscheept of in Spanje gemaakt, in de buurt van Malaga.21 Romanie kon
in Utrecht regelmatig worden gedronken. Beide zoete wijnen zijn vooral doorVenetiaanse kooplieden in het westen bekend geworden.22 Vaten malvezij en romanie bereikten
Utrecht via de markten van Brugge en Damme en later Middelburg.
De aanduiding westwijnen komen we voor het eerst tegen in 1451.23 Dit is waarschijnlijk
niet toevallig dezelfde tijd als waarin de Engelsen het monopolie verloren op export van
wijnen uit de streek rond Bordeaux. Met westwijnen zijn namelijk wijnen bedoeld die
geproduceerd werden in zuidwestelijk Frankrijk, in Poitou of in Gascogne. Vóór 1453 bereikten vooral wijnen uit Poitou onze streken; de uitvoerhaven was La Rochelle (vanwaar
de wijnnaam 'rotsele', die we een heel enkele keer in Utrechtse bronnen aantreffen). Na
1453, het einde van de Honderdjarige Oorlog tussen de Engelse en Franse kroon en de val
van Bordeaux, bereikte ook wijn uit de omgeving van Bordeaux onze streken, via handelscentra in Vlaanderen en later via Middelburg en Amsterdam. Bordeaux was in 1452 weer
in Franse handen gekomen en kon zo eindelijk uitvoerhaven worden voor wijnen uit de
Gascogne, ook naar bestemmingen anders dan de Britse eilanden.2" De kanunniken van
de Utrechtse Dom konden in 1501 bij een feestmaal dan ook beschikken over diverse soorten westwijn: 'garscoensche' (uit Gascogne) en 'petouwen' (uit Poitou) bijvoorbeeld.25
Beide soorten waren rood, en werden niet alleen gebruikt om te drinken maar ook om
mee te koken. Willem Lobe en de stadskelderbewaarder schaften verder regelmatig 'pilgetten'aan, waarschijnlijk een wat bleke rode wijn uit de Bordeauxstreek.26
Wijnen uit andere bekende wijnstreken, zoals Bourgogne en Champagne, bereikten
Utrecht waarschijnlijk zelden.Terwijl vanaf de veertiende eeuw de Bourgondische wijnen
van de pinot noir-druif in Vlaanderen en Henegouwen steeds gewilder werden, dronk de
Stichtse adel, burgerij en geestelijkheid vooral de lichtere witte wijn uit het Rijnland of de
zwaardere, zoete soorten uit Spanje of Italië. 2 ' Er bestonden ook belangrijke landwegen
voor het vervoer van wijn per kar, maar voor regelmatige aanvoer via een dergelijke route
hebben we in Utrecht geen aanwijzingen. Gezien de zware vaten, de kwetsbaarheid van
het product, de slechte toestand van de wegen en de aanwezigheid van een makkelijke
transportverbinding als de grote rivieren, met veel minder kans op schokken en kapot
gaan van de vaten, lag het vervoer over het water ook meer voorde hand.28 Aanvoer over
land moet overigens wel voorgekomen zijn: in een bepaling over de wijnaccijns uit 1411
bijvoorbeeld wordt gesproken van 'gasten'die wijn aanvoerden met een'scipof die peerMARIÈLLA BEUKERS
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De route van de wijn liep vanaf 1122 via de
Lek, de llssel, de Vaartse Rijn en later de Nieuwe Vaart naar de stad. Kaart door Jeroen Virion.

de ende dat touwe daer hij desen
wiin mede bracht'.29
Wanneer de rivieren dichtvroren,
was er geen aanvoer van wijn mogelijk naar onze streken. In januari
1433 meldde de Hollandse tolgaarder te Schoonhoven dat er geen inkomsten waren, 'overmits dat die
stroem mitten yse lach'. Geen tol
betekende ook geen aanvoer van
goederen over het water op dat
moment en dus ook geen wijn. '"

Groothandel en kleinhandel
Opvallend genoeg kennen we uit
het Utrechtse bronnenmateriaal voornamelijk bepalingen over de tappers, handelaren
die de wijn aan de daadwerkelijke consument verkochten. Over de groothandel in wijn
vinden we vrij weinig aanwijzingen. Toch stond Utrecht bekend als een plaats waar wijn
in het groot ingekocht kon worden, ook in de veertiende en vijftiende eeuw. Zo werd in
1399 in Utrecht wijn voor de Friese veldtochten van graaf Albrecht ingekocht.!l In 1495
werd aan de Haagse wijntappers verboden wijn in Utrecht te kopen. In dit laatste geval
was een eerder conflict met Dordrecht de achtergrond: Haagse wijntappers moesten zich
aan de Dordtse stapeldwang houden en naar de Drechtstad afreizen om rijnwijn in te
slaan. De opmerking suggereert echter dat er in Utrecht wel wijn te halen viel. i:
In de meeste literatuur wordt er, zoals hierboven al opgemerkt, van uitgegaan dat wijn in
het groot eerst in Het Gein en later in Vreeswijk aangekocht móest worden. Echter, in
1390 werd het volgende bepaald: iedere koopman die hier binnenkwam mocht zijn wijn
vanaf drie aam (totaal 510 liter, zie ook het kaderover de inhoudsmaten) of meer accijnsvrij verkopen, mits die wijn onmiddellijk weer de stad uitgevoerd werd. Verkocht hij hoeveelheden onder de drie aam, dan moest hij accijns betalen. Als hij wijn aan kerkelijke
instellingen of geestelijken in de stad verkocht, dan hoefde hij niet meer accijns dan burgers te betalen." Uit deze bepaling kunnen we concluderen dater, in ieder geval aan het
eind van de veertiende eeuw, niet alleen aan de Vaart in het groot in wijn werd gehandeld, maar dat dat ook binnen de stad mogelijk was, niet alleen door eigen burgers maar
ook door 'vreemde' kooplieden. Zodra het echter over hoeveelheden kleiner dan 510 liter
ging, viel de verkoop onderde accijnzen en dus onderde kleinhandel.
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Voor een indruk van de aanvoer van de wijn in het groot zijn we aangewezen op zeer
verspreide bronnen, vaak zelfs losse opmerkingen verstopt in bepalingen die over heel
anderezaken gaan. In het Liber Albus komt bijvoorbeeld een bepaling voor over de tol die
Utrechtse burgers moesten betalen in Vreeswijk, aan de Vaart."' Daaruit kan worden afgeleid dat er inderdaad Utrechtse burgers naar Vreeswijk kwamen met ladingen wijn. Of
die wijn uit Keulen of uit Dordrecht kwam, valt helaas niet vast te stellen.

Rijnwijn
Bij een ander toltarief voor Utrechtse burgers, in 1399 uitgevaardigd door de Gelderse
hertog, kunnen we er wel van uitgaan dat devertolde wijn uit het Rijnland kwam.35 In dat
toltarief wordt gesteld dat'de oude tarieven voor wijn bleven gelden'. Een bedrag wordt
niet genoemd, maar het bewijst in ieder geval dat Utrechtse burgers wijn haalden langs
de Rijn ten oosten van Lobith. Utrechtse burgers moesten zowel in Lobith als in Nijmegen,
Zaltbommel en Herewaarden tol betalen. Ook werden toltarieven voor Zutphen en Usseloord gegeven. Je kunt je afvragen of de wijn die door Utrechters langs het merendeel
van deze tolplaatsen werd gevoerd, wel bestemd was voor de stad zelf. Utrechters die in
Keulen of andere plaatsen langs de Rijn wijn haalden bestemd voor de Domstad, zullen
na de tol te Lobith gekozen hebben voor de route over Arnhem en IJsseloord, om zo via
Rhenen uiteindelijk aan de Vaart te komen. De route over Nijmegen, Zaltbommel en Herewaarden lag niet voor de hand.
Keulen gold in de veertiende en vijftiende eeuw in de Lage Landen als dé markt voor
rijnwijn. In het Oostzeegebied stond de stad bekend als 'Weinhaus der Hanse'. De hele
economie van Keulen draaide om wijn. Keulse handelaren gingen wijn halen in de productiegebieden, maar handelaren uit diverse wijnstreken kwamen er ook wijn brengen.
Handel tussen vreemden onderling was in Keulen verboden; vreemde kooplieden konden
er alleen zaken doen met Keulse tussenpersonen. Wijn inkopen voorbij Keulen, in het
Rijnland zelf, was uitgesloten voor Vlaamse, Hollandse of Brabantse kooplieden. Keulen
werd dan ook aangeduid als 'de hoogste markt'. Keulse wijnkooplieden, maar vooral ook
kooplieden uit steden stroomafwaarts van Keulen -Wezel, Duisburg en Emmerik bijvoorbeeld - reisden veelvuldig naar de Nederlanden. Het lijkt er sterk op dat kooplieden uit de
Nederlanden vanaf de veertiende eeuw de handel in wijn dan ook overlieten aan deze
kooplieden en er zelf steeds minder op uit gingen om wijn te halen. "'
Een van de weinige Utrechtse bepalingen waaruit we direct informatie kunnen halen
over de wijnhandel met Keulen stamt uit 1445. De Raad bepaalde op 12 oktober van dat
jaar dat geen enkele Utrechtse burger wijn tussen Keulen en de stad mocht inkopen, behalve aan de Vaart. Bovendien werd bepaald dat een ieder die daar wijn ging halen ook
zonder weigeren wijn moest meenemen voor anderen die in de wijnnering werkzaam
waren. Bovendien moest hij de wijn bij zijn collega's afleveren tegen de prijs waarvoor hij
deze had gekocht." Mogelijk hangt deze bepaling samen met een handelsoorlogtussen
Dordrecht en diverse steden langs de Rijn, die op dat moment gaande was. De Rijn was op
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dat moment waarschijnlijk vrij onveilig. Wat de achterliggende redenen ook geweest
mogen zijn, de bepaling suggereert in ieder geval dat er normaal gesproken dus wél wijn
gehaald werd tussen Keulen en de Vaart.
De jaren rond het midden van de vijftiende eeuw vormden een roerige tijd, want ook in
december 1451 moest de Raad weer een bepaling over de wijnhandel uitvaardigen. Daarin
lezen we dat burgers zelf wijn gingen halen in Keulen/ter hoogster markt', en dat zij die
wijn voor eigen rekening en risico ('op hoeren coste ende zorge') meebrachten. Uit die
bepaling blijkt tevens dat er nog zeer recent gebrek aan wijn in de stad was geweest; zo
erg zelfs dat de accijnsmeesters zelf wijn hadden laten inkopen'beneden'Keulen. Zij kregen de vrije hand van de oversten en mochten de wijn gaan halen waar ze deze maar
konden krijgen! ,s
In januari 1453 rommelde het opnieuw in de wijnnering: er was sprake van een geschil
tussen de wijnlieden in de stad en vreemde kooplieden. We weten niet precies wat het
conflict inhield, maar de wijnlieden in de stad meenden aanspraken (misschien vorderingen?) te hebben op kooplieden van buiten. De Raad stelde de kooplieden van buiten in
het gelijken gelastte de wijnlieden hen met rustte laten. Naast Utrechters die zelf wijn
haalden op de grote markten langs de Rijn waren er dus ook vreemde kooplieden betrokken bij de aanvoer van wijn. 3 '
In 1461 waren er al weer beperkingen voor de wijnhandel: de wijnlieden in de stad werden
gewaarschuwd niet op eigen gelegenheid wijn in te kopen in Rhenen of'daerbeneden',
dus stroomafwaarts van Rhenen richting Vreeswijk. Zij mochten dat alleen doen als er
Utrechtse makelaars bij betrokken waren, die bemiddelden tussen de tappers en de
kooplieden (op deze makelaars kom ik in het tweede deel van dit artikel nog terug). Blijkbaar was het toen dus mogelijk ook op andere plaatsen langs de Rijn wijn in te slaan, niet
alleen aan de Vaart.

Voor de handel met wijn op Utrecht vanuit het Rijnland kunnen we behalve de Utrechtse
bronnen ook de rekeningen van de tolplaatsen in handen van de Gelderse hertogen raadplegen. We hebben al kennisgemaakt met een toltarief van de Gelderse hertog. Vooral
rekeningen van de tol te Lobith komen in aanmerking. Te Lobith betaalde iedereen tol, of
hij (soms ook zij) nu over de Waal via Nijmegen enTiel verder naar Dordrecht reisde, of via
de Rijn en vervolgens de IJssel of Lek naar het westen kwam. Kooplieden met bestemming Utrecht zullen via Arnhem en de tol bij IJsseloord de Rijn verder zijn afgevaren. Bij
de Vaart konden zij dan kiezen dââr hun wijn met bestemming Utrecht te lossen en te
verkopen, door te varen naar Dordrecht zonder iets te lossen of door te reizen via de Nieuwe Vaart naarde Domstad, om vandaar eventueel via de Vecht verder te reizen naar Muiden en Amsterdam. Ook kon aan de Vaart de Hollandse IJssel ingevaren worden, waardoor Hollandse steden bereikt konden worden zonder eerst de Hollandse tol te
Schoonhoven of Dordrecht aan te doen. Aangezien voor de aanvoer van wijn naar Utrecht
alleen lossen aan de Vaart of doorreizen naarde stad zelf van belang was, zal ik hier niet
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Oo(r de senders in Utrecht zullen zich ongetwijfeld bediend hebben van palen en ladders, zoals op deze afbeelding uit Duitsland
te zien zijn. Het touw om de paal werd aan
het vat bevestigd., waarna het over een zogenaamde schrootladder in de kelder kon
worden neergelaten of naar boven getrokken. Uit: Hausbuch der Landauerschen
Zwölfbrüderstiftung, (ca 7576J, Nürnberg,
Stadtbibliothek, Amb. 2gj.2,f 8v.

ingaan op de andere mogelijkheden.
In de Gelderse tolrekeningen lijken
tolplichtigen uit Utrecht niet voor
te komen, noch voor goederen die
'opwaarts' gingen (in de richting
van Keulen), noch voor goederen
die 'naar beneden' kwamen. Alleen
over het jaar 1306 zijn er enige lieden de Traiecto die tol betalen de
vino. Nu zijn de Gelderse tolrekeningen een lastige bron om te gebruiken. Deze tolrekeningen en de
handel op de Rijn worden in het kader van een proefschrift momenteel grondig bestudeerd. In een artikel dat enige jaren geleden door de promovendus over de laatveertiende-eeuwse
Gelderse riviertolrekeningen is gepubliceerd, is Utrecht als afzetmarkt in ieder geval een
opvallende afwezige.4" Voor de Utrechtse (wijn)geschiedenis is de door Alberts uitgegeven rekening van 1306/07 al eens eerder gebruikt:'Uit het feit dat slechts 30 op de ongeveer 2000 vrachten [in de rekening van 1306/07, mb] een Utrechtse eigenaar hadden,
mogen we echter concluderen dat de lieden uit de Domstad liever dicht bij huis bleven en
de Rijnhandel aan anderen overlieten. De'inheemse' kooplui hadden op hun thuismarkt
echter groot voordeel, doordat kooplieden van buiten de stad wijn of laken slechts in het
groot in Utrecht mochten verkopen maar niet als detaillist aan individuele klanten.' " Ik
heb geen aanwijzingen kunnen vinden dat dit voordeel van de Utrechtse kooplieden ook
in de latere veertiende en de vijftiende eeuw nog bestond. Utrechtse burgers haalden wel
degelijk zelf wijn in Keulen, zoals we zagen, en waagden zich wel degelijk op de Rijn. En
'vreemden' komen we ook tegen als detaillisten of kleinhandelaren. Wel hebben we al
gezien dat kooplieden uit Keulen en andere steden langs de Rijn vaker naar het westen
reisden dan dat Utrechters naar het oosten reisden. De precieze omvang van de Utrechtse
tegenover de 'vreemde' handelsbewegingen naarde stad is zonder verder onderzoek niet
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vast te stellen en zal misschien ook wel nooit vastgesteld kunnen worden.
In de Gelderse tolrekeningen komen veel kooplieden uit steden langs de Rijn voor, maar
daarvan werd vaak niet vermeld met welke bestemming zij de wijn vervoerden. Vaak zal
het gegaan zijn om wijn bestemd voor Dordrecht, soms ook voor Zutphen en Deventer.
Maar er moeten ook ladingen bestemd zijn geweest voor Utrecht. Een bewijs daarvoor is
te halen uit enerzijds de Hollandse tolrekeningen, speciaal die van de tol te Schoonhoven,
en anderzijds de rekeningen van Willem Lobe, bewaarder van de wijnkelders van het
Domkapittel. Helaas zijn er slechts twee rekeningen overgeleverd van de voor Utrecht
zeer nabij gelegen tol te Schoonhoven: over het jaar 1432/33 en de jaren 1478-81. In de rekening over 1432/33 komen we geen enkele Utrechtse koopman tegen, met wijn noch
met andere handelswaar. Dit is evenwel verklaarbaar, want op 12 januari 1430 werd de
stad Utrecht bij de vrede tussen Holland en het Sticht hersteld in zijn oude privileges. Dit
hield onder andere in dat tolbetalingen werden afgekocht voor een jaarlijks bedrag van
400 oude schilden. '2 Utrechtse kooplieden hoefden voor een groot aantal jaren bij hun
passage geen tol meer af tedragen. Het zijn vooral kooplieden uit Wezel en Duisburg die
we in de rekening van 1432/33 tegenkomen. Zij waren met vaten wijn op weg naar (waarschijnlijk) Dordrecht. Een kleine vijftig ladingen wijn kwamen tussen 10 augustus 1432 en
30 mei 1433 uit het Rijnland, met herkomstaanduidingen als Keulen, Wezel, G riet en Duisburg. Een aantal van deze handelaren had mogelijk handelscontacten met Utrecht. We
komen namelijk personen met gelijkluidende namen tegen in de Utrechtse stadsrekeningen: Dire Amelonc en Dirk Sloeyenburch bijvoorbeeld, beiden uit Wezel. In 1427/28 had de
stad ten behoeve van het papegaaischieten op de zondag na Sacramentsdag ruim 900
liter wijn gekocht van 'Sluyenberch uten lande van Cleve', tegen een waarde van ruim 192
pont.43 Het is zeer verleidelijk in deze Sluyenberch dezelfde te zien als Dirk Sloeyenburch
uit Wezel. Ik stel me voor dat Sluyenburch halt heeft gehouden aan de Vaart en daar zijn
wijn heeft aangeboden ten behoeve van Utrechtse kopers. Mogelijk dat hij, gezien zijn
passage van de tol te Schoonhoven, na verkoop aan de Vaart, regelmatig doorreisde naar
Dordrecht om de rest van zijn lading te verkopen. Het was voor een handelaar uit Wezel
natuurlijk alleen maar logisch wijn nââr Dordrecht te vervoeren en dus tol te betalen op
de heenweg. De terugweg werd meestal ondernomen met andere goederen, haring bijvoorbeeld, waarover geen tol meer verschuldigd was bij Schoonhoven.44
Wat voor de gegevens over de handel vanuit Keulen geldt, geldt nog sterker voor de handel met Dordrecht en andere westelijk van Utrecht gelegen steden, zoals Middelburg.
Voor de veertiende en vijftiende eeuw hebben we een beperkt aantal aanwijzingen in het
Utrechtse bronnenmateriaal voor wijnhandelscontacten met die steden. De Utrechtse
gegevens kunnen heel beperkt aangevuld worden met de al genoemde tolrekeningen
van de Hollandse graven. Toch levert de rekening over de jaren 1478-1481 van de tol te
Schoonhoven interessante informatie over de wijnhandel door of voor Utrechters.
Schoonhoven ligt op de vaarroute over de Lek van Dordrecht naar Utrecht. Dordrecht was
voor Hollandse steden de verplichte stapel voor rijnwijn in de veertiende en vijftiende
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eeuw. Utrechters waren geen onderdaan van de Hollandse graaf en konden dus niet verplicht worden wijn die zij in Keulen of andere steden langs de Rijn hadden gekocht, aan
te bieden op de stapelmarkt van Dordrecht. Maar net als vele Hollandse steden en diverse
steden langs de Rijn in Gelre en Kleef tot aan Keulen toe, hadden zij wel problemen met
of last van de Dordtse aanspraken. '5 Dordrecht vocht bijvoorbeeld tussen 1442 en 1445
met deze steden een handelsoorlog uit, waarbij de Drechtstad ook kaapvaart op de Rijn
bedreef. De eerder genoemde bepalingen uit 1445, waarin aan Utrechtse burgers verboden werd wijn in te kopen tussen Keulen en Vreeswijk, hadden ongetwijfeld met deze
handelsoorlog te maken. Het gaat voor het verhaal over de route van de wijn te ver om
alle politieke verwikkelingen te ontrafelen, maar duidelijk mag zijn dat ze hun invloed
hadden op de aanvoer van wijn.
Utrechters bezochten waarschijnlijk ook de wijnmarkt in Dordrecht. In tijden van oorlog
met Gelre of wanneer Keulen weer eens in onmin verkeerde met de omliggende gebieden, was het waarschijnlijk veiliger om rijnwijn in Dordrecht te gaan halen dan in het
Rijnland. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het geval geweest tussen september 1478 en
april 1480: de Hollandse tollenaar noteerde toen namelijk een groot aantal vaten als
Utrechts goed en diverse Utrechtse inwoners die wijn (lieten) vervoeren. Tussen 21 september 1478 en 1 april 1479 komen 26 ladingen wijn van Utrechtse burgers voor in de rekening, met een totale omvang van 144.500 liter; tussen 20oktoberi479 en 14 april 1480
zijn dat 16 ladingen, totaal 92.394 liter.
Schoonhoven was op de Lek een verplichte tol: kooplieden die het graafschap Holland
vanuit het oosten binnenkwamen moesten hier of in Gorinchem tol betalen. Kooplieden
die wijn hadden gekocht in Dordrecht en bij Schoonhoven het graafschap weer verlieten,
betaalden tot 1436 tol in Dordrecht, maar hoefden dat bij Schoonhoven niet nog eens te
doen. Na 1436 veranderde die situatie en werd bij Schoonhoven tol betaald zowel voor
inkomende als voor uitgaande goederen. "'Waren in 1432/33 de Utrechters nog vrijgesteld
van tolbetaling, in 1478 gold de eerder genoemde afkoopsom niet meer en moesten zij
weer tol betalen. Dit alles overziend, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of de
Utrechters die wijn vervoerden, kopers of verkopers van wijn geweest zijn. Het meest logische lijkt mij dat ze wijn gehaald hebben in Dordrecht, want er zijn geen aanwijzingen
dat Utrechters in de tweede helft van de vijftiende eeuw betrokken waren bij handel in
wijn die niet bestemd was voor de eigen stad. In de herfst en winter van 1480/81 treffen
we bovendien geen Utrechters meer aan in deze tolrekening. Ook hier zijn politieke verwikkelingen mogelijk de achtergrond. De Lek is namelijk tussen 1481 en 1483 gesloten
geweest; de tollenaar noteerde dat hij daardoor verliezen had geleden. De sluiting stond
in verband met oorlogen, twisten en geschillen tussen Philips van Bourgondië als graaf
van Holland enerzijds en de hertog van Kleef, de steden van Utrecht, Amersfoort en Montfoort met hun aanhangers anderzijds.

r

In 1478 en 1479 waren het steeds dezelfde Utrechters die de tol van Schoonhoven passeerden: Dirk Sasse, Gijsbert Heinricxzoon, Gillis Block, Clais Janz., Jan Foyt en Jacob van
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Lokhorst worden allen meer dan eens in de tolrekening genoemd. Nu willen we natuurlijk
graag weten of dit schippers waren die in opdracht van kooplieden reisden, of dat het de
kooplieden zelfwaren die de tol betaalden. Reisden kooplieden in eigen persoon over de
rivieren of huurden zij schippers in? Wiens naam werd genoteerd bij de tolpassage, die
van de schipper of die van de koopman?48 Een indicatie voor identificatie kan zijn de tijd
die er ligt tussen de verschillende tolpassages van één en dezelfde persoon. De afstand
Utrecht - Dordrecht moet in minder dan vier dagen af te leggen zijn geweest.4' De diverse reizen van de genoemde heren liggen telkens ruim meer dan een week uit elkaar,
zodat het inderdaad mogelijk is dat het telkens over de handelaar zelf gaat en niet over
een schipper in dienst van een koopman. Gelukkig worden we door het toeval nog een
handje verder geholpen: in een Raadsbepaling van 12 oktober 1492 komen we diezelfde
namen weer tegen. Claes Janszoen, DirckZas, Jan Foeyt en Gelis Block worden dan expliciet
aangeduid als tappers; samen met elf andere tappers, tapsters (!)en kuipers beloofden zij
om geen rijnwijnen met zoetstoffen te zullen versnijden, met uitzondering van 'bastaard',
een wijn van mindere kwaliteit waaraan waarschijnlijk honing was toegevoegd.'"
Sommige van deze tappersjan Foyt en Jacob van Lokhorst bijvoorbeeld, zijn wel geïdentificeerd als patriciërs en daarmee als (grote) kooplieden." Moeten we hieruit nu constateren dat bijvoorbeeld koopman Jan Foyt zelf zijn wijn ging halen in Dordrecht en dat hij
die bij terugkomst in Utrecht ook nog eens zelf uittapte? Dat Jan Foyt 'schipper in opdracht van een ander'was, lijkt uitgesloten. En dat patriciër en koopman Jan Foyt zelfde
tap bediende, lijkt evenmin geloofwaardig. Op basis van de huidige gegevens is het helaas niet mogelijk hierover nadere uitspraken te doen. Mogelijk dat kooplieden als Jan
Foyt en Jacob van Lokhorst niet zelfde tap bedienden en daarvoor weer anderen inhuurden. Wel waren zijn dan verantwoordelijk voor de tap en daarmee degenen die de eed
moesten zweren. Ik kom hierop verder in dit artikel nog terug.

Zuidwijnen en westwijnen
In het über Albus, uit de eerste helft van de veertiende eeuw, wordt nog een ander toltarief voor Utrechters vermeld: in Geervliet moest aan de Hollandse tolgaarder door iedereen die binnen de Utrechtse muren woonde voor wijn het volgende betaald worden: voor
een roede (2000 liter) wijn zeventien Engelse penningen; in een roede gaan 'twee corte
vaten'. Bovendien had de tollenaar zelf recht op één halve taak wijn per roede (circa twee
liter, of een duizendste van de roede), of het equivalent in geld, waarbij een halve taak zes
penningen waard was. "
Geervliet was binnen het Hollandse tolsysteem een belangrijke tol: handelaren die met
hun waren via zee de Hollandse binnenwateren opvoeren, moesten dat via Geervliet
doen. Het is waarschijnlijk dat het hier dus gaat om Utrechtse burgers die elders, bijvoorbeeld in Middelburg, Brugge of Damme, wijn hadden gehaald en die naar hun eigen stad
wilden vervoeren. Dit is dan hoogstwaarschijnlijk de'malvizeien'geweest diede Utrechtse stadsbestuurders en de vele geestelijken in de stad zo graag dronken.Ook andere zuidMAR1V.LLA BEUKERS
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Hypocras is een drank gemaakt met wijn en
kruiden. De kruiden ervoor kon men bijvoorbeeld kopen bij deze gespecialiseerde winkel.
De waardering voor hypocras was even
groot als die voor zuid wijnen als malvezij en
romanie, krachtige zoete wijnen uit het Middellandse Zeegebied. Gilles de Rome, Livre
du Gouvernement des Princes, Parijs, Bibliothèque Nationale, Bibliothèque de l'Arsenal,
ms. 5062, ƒ 746'.

wijnen als 'romanie' en Franse wijnen als 'petouwen' en 'pilgetten'
zullen via de tol te Geervliet aangevoerd zijn naar de Domstad. Deze
veronderstelling

wordt

gesteund

door de vermeldingen van de term
'corte vaten'. Deze vaten werden
vooral gebruikt voor lichte Franse
wijnen als 'petouwen' en 'rotsele' (uit
La Rochelle). De vaten waren korter
en kleiner dan de grote Duitse voeders en de Engelse okshoofden.Si
In de rekening van de tol te Schoonhoven van 1432/33 worden ook zuidwijnen en westwijnen vertold: kooplieden uit Doesburg en Arnhem vervoerden 'malvizeien', 'romanie' en
'garschoer' (wijn uit Gascogne). Coppijn Everhont uit Damme vervoerde behalve 'romanie' en 'malvizeien' ook 'muscadeel' (een zoete muskaatwijn, mogelijk uit Portugal), 'bastaert' en rode (roets) wijn. Helaas weten we niet waar deze lieden heengingen of wat de
bestemming van hun wijn was. Voor de kooplieden uit Arn hem en Doesburg lag de eigen
stad als eindbestemming voor de hand, terwijl voor Coppijn Everhont iedere aanlegplaats
tussen Schoonhoven en Keulen in aanmerking kwam. Misschien maakte hij kort na het
passeren van de tol een stop aan de Vaart om aan Utrechtse inwoners te verkopen. We
weten het niet, maar kunnen wel concluderen dat deze wijnen in ieder geval de kant van
de Domstad op kwamen.
Gelukkig hebben we in het eigen Utrechtse bronnenmateriaal ook weer een klein aantal
vermeldingen van de aankoop van westwijnen. Een voorbeeld is het hierboven al genoemde Raadsbesluit uit 1451.5' Daarin wordt niet alleen van rijnwijn gesproken, maar
ook van 'alle westwijnen die onze burgers in Antwerpen, Damme of Brugge of daarboven
kopen of die van daaruit [naar Utrecht] gezonden worden voor rekening en risico van
onze burgers'. Aan het begin van de zestiende eeuw komen in de rekeningen van Willem
Lobe, kelderbewaarder van het Domkapittel, veelvuldig vermeldingen voor van het halen
van wijn uit Middelburg of Amsterdam. En ook uit de rekeningen van de stedelijke wijnkelderbewaarder, uit het begin van de zestiger jaren van de zestiende eeuw, blijken contacten met Middelburg.
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Wehebben hiermee de route van de wijn tussen de grote handelscentra van de veertiende
en vijftiende eeuw naar de Domstad min of meer vastgesteld. Vanuit het Rijnland kwam
witte rijnwijn via Keulen, langs de tol van Lobith.over de Rijn naar Vreeswijk. Daar, aan de
Vaart, werd de wijn vaak gelost en vervolgens overgebracht naar de stad. Via de Nieuwe
Vaarten deVaartse Rijn bereikte de wijn dan de stad. Een enkele keer werd ook rijnwijn in
Dordrecht gekocht, waarvoor soms bij Schoonhoven tol betaald moest worden.
Wijn uit Frankrijk en het Middellandse Zeegebied kwam via Vlaamse steden als Brugge
en Damme naar de Domstad. Later, aan het eind van de vijftiende en zeker in de zestiende
eeuw, werd ook wijn in Middelburg aangekocht. Dit hing samen met de opkomst van
Middelburg als handelscentrum van wijn, ten koste van bijvoorbeeld Brugge.ss Ook deze
wijnen moesten via Vreeswijk over de Nieuwe Vaart en de Vaartse Rijn naar de stad vervoerd worden. We zagen ook dat zowel Utrechters als'uitheemse'kooplieden voor aanvoer naar de stad zorgden. Helaas hebben we niet kunnen achterhalen welke van deze
twee groepen de belangrijkste aanvoerder van wijn was. In het tweede deel van dit artikel zullen we zien hoe de wijnhandel binnen de stad eruit zag.

Wijn kopen en verkopen

De afnemers
Voordat we gaan kijken hoe de wijn uiteindelijk op tafel kwam, gaan we eerst even langs
aan de Vaart. Samen met de kelderbewaarder van het Domkapittel, Willem Lobe, reizen
we in november 1531 in een gehuurde schuit en in het gezelschap van één of meer Domkanunniken over de Vaartse Rijn en de Nieuwe Vaart naar Vreeswijk. Daar aangekomen,
ontmoeten we Geerlof Ingerpas, koopman uit Wezel. We proeven de wijnen die Geerlof
heeft meegebracht, dineren in de herberg, belonen de serveerster en sluiten de koop.
Daarna worden de vaten gemerkt en 'over gezet' op speciale wijnschepen.ïf' Soms gebeurt dat overzetten pas de volgende dag. Ook de kuiper is met ons meegereisd om de
vaten te controleren en toe te zien op de juiste behandeling daarvan. Samen met Willem
en de kuiper begeleiden we de wijn terug naar de stad. Als de vaten uiteindelijk in het
centrum van de stad aankomen, worden ze gelost met behulp van de kraan bij het wed
aan de huidige Ganzenmarkt. Om de vaten uit de scheepjes op de wal te krijgen en te
vervoeren naarde kelders van het Domkapittel, schakelt Willem de'scroders'in. Zij bedienen de kraan, leggen de vaten opeen wijnsleeen vervoeren de wijn naarde kelder onder
de sacristie van de Dom, of naar de officiële wijnkelder van het Domkapittel. Ook zijn zij
verantwoordelijk voor het daadwerkelijke transport de kelder in, wat geen licht karwei
geweest zal zijn. Willem betaalt de scroders zowel met bier als met geld. Het komt ook
wel voor dat de kelders van het Domkapittel vol zijn: dan huurt Willem extra opslagruimte bij Jan de kuiper, die een kelder bezit langs de Oudegracht: 'aen die Plaets onder
die Ring'. Zodra er weer ruimte is in de eigen kelders, laat Willem de wijn naar het kapitMARIËLLA BEUKERS
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telterrein overbrengen. Opnieuw moet hij de scroders inhuren, waarbij de kuiper een
oogje in het zeil houdt. ^
Op deze manier waren de heren kanunniken een groot deel van het jaar verzekerd van
wijn. Dat ze daar prijs op stelden, blijkt uit allerlei gegevens. Eerder kwamen we al het
wijngeld van de kanunniken van Oudmunster tegen, maar er zijn ook rekeningen van individuele kanunniken overgeleverd waaruit blijkt dat zij zich een kannetje goed lieten
smaken. Van den Hoven van Genderen heeft in zijn proefschrift een prachtig beeld van de
levensstijl van de kanunniken geschetst; de heren van de kerk hielden van het goede leven en bezaten bijvoorbeeld zilveren kroezen en bokalen, bestemd voor het drinken van
wijn. Kanunnik en wijn waren welhaast synoniem, zo stelt Van den Hoven van Cenderen.
Blijkbaar was het een dorstig beroep.58
Wijn was niet alleen een drank bij de maaltijd, maar het was ook sociaal smeermiddel en
betalingsmiddel. Zowel de stedelijke als de geestelijke archieven leveren hiervan bewijzen
te over. In een artikel dat Van den Hoven van Genderen schreef over Utrechtse kanunniken
en de regels rondom begrafenissen, komen grote hoeveelheden wijn voor, ook wel 'dootwijn'genoemd. Als beloning voor hun aanwezigheid en diensten bij een begrafenis ontvingen de geestelijken aan het eind van de veertiende eeuw wijn als betaling-overigens pas
als het graf was gedicht! Een kanunnik ontving rond 1342 bijvoorbeeld een halve taak (ruim
twee liter). Vanwege het toenemende bandeloze gedrag - ongetwijfeld als gevolg van de
wijn-werden die hoeveelheden wijn later teruggebracht en deels omgezet in geld."'
Deze gewoonte om beloningen in vloeibare natura uit te delen kwam niet alleen onder
de geestelijkheid voor. De Utrechtse kameraar, die verantwoordelijk was voor de financiële boekhouding van de stad, noteerde jaarlijks trouw wat de stad uitgaf aan wijn na
processies, maar ook aan wijn die geschonken werd aan hoge gasten. Daarbij ging het
niet alleen om een paar kannetjes bij de maaltijd: hoge gasten kregen als eerbetoon diverse liters bezorgd op hun logeeradres.™ Het uitdelen van wijn hoorde er gewoon bij en
was daarmee uiteraard een belangrijke reden om de wijnaanvoervan stadswege goed te
reguleren. Aan de hoeveelheid wijn die iemand geschonken kreeg na een processie, was
ook zijn sociale status af te leiden. Dit blijkt duidelijk uit de hoeveelheden wijn die de
kameraar noteerde na iedere belangrijke processie. Na de Sacramentsprocessie op 19 juni
1427 kreeg de postulaat-bisschop acht taak, de Domdeken, de proost van Sint Pieter en de
deken van Oudmunsteriederdrietaak.de Domkanunikken die'de dienst deden'elk één
taak, de gezellen die het Sacrament droegen elk een halve taak, ridders en knechten elk
één taak, de oversten van de stad elk één taak, goede lieden van de raad en schutmeesters
één taak, en tenslotte de stadsdienaren, stadsknechten, pijpers en speellieden in de processie elk een halve taak.6' Zelfs als er bezuinigd moest worden door de stad, bleef er wijn
uitgedeeld worden. In dat geval werden de hoeveelheden teruggebracht, maar het onderscheid in status en dus aantal taken, mengelen of stadskannen bleef gehandhaafd. "
Ook de schutters hadden recht op wijn, als zij erop uit trokken om strijd te leveren en als
zij wedstrijden hielden bijvoorbeeld; we komen de uitdelingen tegen in de stadsrekeninMAR1ËLLA BEUKERS DE ROUTE VAN DE WIJN

gen. Maar ook hier gold weer die differentiatie: de gewone schutter kreeg een mengel
(0,85 liter, net iets meer dan een hedendaagse standaard fles van 0,75 cl), de koning, hopmannen en banierdragers het dubbele."
Normaal gesproken werd rijnwijn uitgedeeld, maar als er eens geen wijn was, zoals op 10
november 1474 (mogelijk moest de nieuwe oogst nog binnenkomen), voelde de raad zich
verplicht duurdere wijn uit te delen:'ltem op sunte Meertijnsavont gegeven den scutten
ende gezwoeren voir hoiren gewoentliken wijn elke een quarte malevezeyen soe hier
geen wijn en was ende beliep na uutwijsinge der cedulen die sij overleverden tesamen
30g quarten 1 mengelen.'"
Als het stadsbestuur niet over wijn kon beschikken, wat bijvoorbeeld in 1429 het geval
was omdat de tappers niet wilden tappen tegen de prijs die de stad bepaalde, kocht ze
zelf wijn: adviseurs van de hertog van Bourgondië waren op bezoek en 'onse stat zonder
wijn niet wezen en woude'." Voor twee processies moest de stad dat jaar eveneens wijn
kopen. Ze deden dat bij Weynkin aan de Plaats en maakten van de aankoopbijeenkomst
maar een proeverij: de gezamenlijke kosten aan wijn en spijs bedroegen 8 pont en 20
scelling. '6 Op Sint Marcusdag, 25 april 1429, werd Jan van Heemsteden naar de Vaart gestuurd om er de kastelein (de bewaarder van de verdedingswerken daar) te melden dat
als er wijn kwam, hij die onmiddellijk door de sluizen moest laten.6''
Deze kleine greep aan uitgaven en optekeningen van de kameraar geeft een indruk van
zorg en aandacht die de stad besteedde aan een goede en geregelde aanvoer van wijn
naar de stad.
We zagen ook dat die wijn vooral uitgedeeld werd aan de gegoeden en de rijken in de
stad: kanunniken, overige geestelijken, stadsbestuurders, hoge gasten, ridders en hun gevolg. Slechts een enkele keer horen we over wijngebruik door eenvoudiger lieden: de
stadsspeellieden en de dienaren van de stad bijvoorbeeld. Bij de huidige stand van mijn
onderzoek is het nog niet mogelijk verdergaande uitspraken te doen over wie er in
Utrecht wijn konden drinken. Elders is wel gesuggereerd dat wijn weliswaar door veel
geledingen van de middeleeuwse (stedelijke) bevolking werd gedronken, maar niet in
gelijke mate en gelijke kwaliteit. Zo klaagt de auteur van een lesboek Frans en Duits in
1380 dat hij slechts op zondagen wijn kan drinken. " Aangezien de meeste onderzoeken
naar consumptie van wijn stammen uit productiegebieden, de stad Luxemburg bijvoorbeeld, of uit steden waar de wijnhandel een forse kurk was waarop de stedelijke economie dreef, zoals de Vlaamse handelssteden Gent, Brugge en Antwerpen, durf ik voor
Utrecht hieruit geen conclusies te trekken. In dergelijke steden was wijn vele malen makkelijker te verkrijgen en veel meer een onderdeel van het dagelijks leven dan in Utrecht.
Bovendien was in onze streken in de veertiende en vijftiende eeuw ook bier van goede
kwaliteit te krijgen. Zowel in Amersfoort als Utrecht werd bier met een zekere reputatie
gebrouwen. "Ook het feit dat accijns op de verkoop van bier vele malen meer stedelijke
inkomsten opleverde dan de accijns op de verkoopvan wijn, zegt misschien al iets over de
mate waarin in Utrecht bieren wijn werd gedronken/"
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Stedelijke regulering
Gezien het belang dat de stad hechtte aan de continue aanvoer van wijn, is het niet verwonderlijk dat er veel bepalingen overgeleverd zijn voor regulering van de wijnnering,
vanaf het moment van aankomst van de wijn in de stad tot de aankoop door de consument die een kan wijn wilde hebben. Die bepalingen zijn ruwweg te verdelen in twee
categorieën: bepalingen die te maken hebben met de accijnsheffing op wijn en daarmee
invloed hebben op de stedelijke inkomsten, en bepalingen die te maken hebben met de
daadwerkelijke regulering van de wijnnering. "'
Wijn betekende voor de stad een aanzienlijke inkomstenbron; na de accijns op bier bracht
accijns op wijn de meeste inkomsten op. Die accijnzen werden niet rechtstreeks door de
stad geïnd, maar net als diverse andere accijnzen verpacht aan (rijke) belangstellenden.
Om het pachtbedrag te financieren, konden burgers vennootschappen sluiten. Oorspronkelijk mochten daar slechts vier mensen deel van uitmaken die hun geld verdienden inde
wijnhandel. Later werd dat aantal uitgebreid tot maximaal tien man en nog weer later
teruggebracht tot maximaal acht. Die extra zes of vier man mochten niet 'winnen of
verliezen' aan de wijnhandel, aldus de diverse bepalingen. Soms, in tijden van onrust of
oorlog, hield de stad de inning van de wijnaccijnzen in eigen hand. Dat was onder andere
het geval in het eerste kwartaal van 1429. De pachters of sijsmeesters, zoals ze in Utrecht
heetten, mochten ook boetes opleggen. De opbrengsten van die boetes werden door de
stad en de sijsmeesters gedeeld.72
De wijnaccijns werd geheven bij het aanslaan van een nieuw vat, bij de verkoop aan de
consument dus. Het was echter de tapper die de accijnzen moest betalen en niet de koper.
De tappers mochten de prijs van de wijn niet verhogen vanwege die accijnzen; de stad stelde regelmatig de prijzen voor een taak wijn vast. In het oudste rechtsboek, het Liber Albus
uit de eerste helft van de veertiende eeuw, werd al bepaald dat iemand die wijn tapte binnen de stad of de stadsvrijheid tegen een hogere prijs dan vastgesteld door de stad, een
boete kreeg van drie pond. ' De hoogte van de accijnzen werd regelmatig aangepast. Vóór
1423 werd getapt op de zevende penning, na 1423 op de zesde. Dit hield in dat over iedere
zevende of zesde taak wijn één penning accijns betaald moest worden. H Eerder, aan het
eind van de veertiende eeuw, stond die accijns nog op de twaalfde en later, vanaf 1374,0p de
tiende penning. Gasten mochten toen tappen op de achtste penning en waren hiermee dus
wel in het nadeel bij burgers van de stad.75 In 1388 moest alle wijn op de achtste penning
getapt worden en werd er geen verschil meer gemaakt tussen gasten en burgers. ''
Geestelijken betaalden geen accijnzen zolang de wijn die ze kochten bestemd was voor
eigen gebruik. Onenigheid hierover met de burgerlijke autoriteiten deed zich door de
eeuwen heen regelmatig voor. Het gebeurde namelijk wel eens dat geestelijken wijntappertje gingen spelen, wat ten strengste verboden was. Al in 1255 moest de bisschop in een
conflict met de stad laten vastleggen dat de geestelijkheid vooreigen gebruik wijn mocht
kopen, maar geen taveerne mocht houden. ~ En rond 1340 moest de burger die aan een
geestelijke wijn had verkocht die vervolgens werd uitgetapt om geld, gewoon zijn accijnMAR1ËLIA BEUKERS
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Detail van een zestiende-eeuwse kaart van Utrecht, waarop naast De Plaets een kraan te zien is. De kraan die
hier in 1402 gebouwd werd, zou er zo uitgezien kunnen hebben. Ingekleurde gravure door Frans Hogenberg,
[tussen 1569 en 1572], HUA, Coll. beeldmateriaal, X 42J8I.

zen over die wijn afdragen.:s
De stad had bij de inning van de accijnzen oog voor de redelijkheid: van ieder vat dat aangeslagen werd, hoefde men over een halve taak, dus ruim twee liter, geen accijns te betalen. Ik vermoed dat dit net als bij de vulwijn te maken had met het natuurlijke verlies van
wijn door verdamping of lekken. In het midden van de zestiende eeuw werd dit zelfs expliciet toegegeven: omdat de wijnlieden veel onkosten hadden aan het lekken, oversteken
en het laten proeven van wijn, mochten de sijsmeesters de tappers een korting verlenen.
Op iedere aam rijnwijn (170 liter) hoefde over een mengel (0,85 liter) geen accijns betaald
te worden.79 Voor de route van de wijn is de complexe materie van de accijnsheffing op
wijn niet rechtstreeks relevant. Ik zal er hier dan ook verder niet op ingaan.

Makelaars en senders
We pakken nu de route van de wijn weer op: we hebben al kennisgemaakt met descroders,
die voor het vervoer in de stad zorgden. Maar voordat de wijn van een koopman door scroders naar de kelder van de tapper gebracht kon worden, kwam er nog een tussenpersoon
aan te pas. Wijn werd in Utrecht over het algemeen via makelaars ingekocht. De oudste
gegevens hierover vinden wein het Liber Hirsutus Minor, waareen eed van de makelaars uit
1357 is opgenomen.'" De makelaars moesten zweren dat zij in de onderhandelingen tussen
Utrechtse burgers en een koopman een 'rechte koers zouden varen'. Zij mochten van geen
enkele partij 'voermiede' (steekpenningen) aannemen en moesten beloven te doen 'al dat
een goed gherecht makelaer verplicht is te doen. Zo helpe hem God en zijn heiligen'.
In 1407 waren er vier makelaars en werden tarieven vastgelegd: per verhandelde roede
(ruim 2000 liter) moest aan de makelaars twee oude groten betaald worden, of de makeMAR1EILA BEUKERS DE ROUTE VAN DF WIJN
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laar nu bij de koop aanwezig was of niet. Bovendien gold het tarief al vóór 1407, want het
werd vastgelegd 'alse die oude gewoent is'.*1 In 1445 bleken de makelaars er bovendien
ook nog 'steekwijn' bij te krijgen. Dit hield in dat van elk schip dat wijn leverde zij één taak
mochten eisen. Dit moest de verkoper betalen. Een koopman kon ook de hulp van een
makelaar inroepen als hij reeds ingekochte wijn weer wilde doorverkopen aan een andere partij. Hij was dit echter niet verplicht en makelaars konden ook geen aanspraak
maken op dergelijke transacties. Zoals we al zagen, waren de makelaars gezworen functionarissen: iemand die de eed niet had afgelegd, mocht niet als makelaar optreden en
riskeerde een hoge boete als hij dat toch deed.8'
Een bepaling over het vervoer van wijn doorwijnscroders komen we voor het eerst tegen
aan het eind van de veertiende eeuw. 'Sc(h)roden' betekent letterlijk het versjouwen van
zware ladingen, vooral vaten bier en wijn. Wijnscroders waren, in Utrecht althans, degenen die de vaten wijn vervoerden binnen de stad, van het schip naar de kelder. Als twee
mannen echter een vat met behulp van een draagboom zelf konden vervoeren, hoefden
zij de hulp van de scroders niet in te roepen.8' Uiteraard ontstond hier regelmatig onenigheid over. Wijnscroders hadden bijvoorbeeld concurrentie van de 'vatewasschers', arbeiders die de vaten reinigden en omspoelden. In 1408 werd opnieuw bepaald en vastgelegd
dat het transport tussen het schip en de kelder of vanuit een kelder naar elders ook gedaan mocht worden door de vatenwassers, zolang die het vat maar met twee mannen en
een draagboom konden dragen. Hielp een derde persoon deze twee mannen, dan waren
allen strafbaar en moest er een boete betaald worden.84
Vanaf 1402 stond een kraan ter beschikking van de burgers van Utrecht. Vaten konden nu
gemakkelijker uit de schepen getakeld worden dan voorheen. In 1433 werd die kraan in
pacht gegeven aan de scroders voor 100 pond per jaar. De bepaling moet al eerder gegolden hebben,want in de stadsrekeningen over 1427/28 en over 1429/30 vinden we' Opgeboert van den kraen dat men jairlyx onser stadt sculdich is 100 pont'.8'
De scroders moesten de kraan, die in prima conditie en met nieuwe touwen door de stad
werd opgeleverd, in goede staat houden. Met de kraan hadden ze het alleenrecht alle
wijn te verladen 'die van buiten de stad inkomt, en die van binnen de stad weer uitgevoerd wordt'. Een uitzondering werd opnieuw gemaakt voor het vat dat twee mannen
met een boom konden dragen.
Voor elk voeder (een vat) dat ze met de kraan tilden, ontvingen ze vijf plakken, voor ieder
voeder dat ze 'op wentelen of op strijken' (met de hand optillen of verplaatsen, maar over
kleinere hoogte, bijvoorbeeld op en af een stelling) kregen ze vier plakken. Alle keldereigenaren langs de Oudegracht en langs de huidige Ganzenmarkt waren verplicht deze
prijzen te betalen. Een voeder was geen officiële maat, maar meer een algemene aanduiding van een wijnvat. Een voeder kon diverse inhouden hebben. Voor de tarieven van de
scroders werd uitgegaan van vaten van 4,5 aam en 10 taak tot vaten van 8 aam. Bij minder inhoud werden ook minder plakken uitbetaald.
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In Utrecht gelden de volgende inhoudsmaten.a
i roede = 12 aam = 2040 liter
1 aam = 40 take = 170 liter
1 taak = 4,25 liter
1 stadskan = 1,7 liter
1 mengel = 0,5 stadskan = 0,85 liter
a. Gebaseerd op Muller, 1883,357 en J.M.Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam, 1982.

Voor wijnvaten die op karren, wagens of sleeën aangevoerd werden en die binnengebracht moesten worden in een kelder binnen het genoemde gebied langs de Oudegracht,
moest zes plakken betaald worden. Het met de hand verplaatsen van vaten was duidelijk
zwaarder werk dan het werken met de kraan. Ook verplaatsingen binnen een kelder vielen onder het recht van de scroders en hiervoor moest drie plakken betaald worden. Vaten die vanaf de gracht op stellingen voor de kelders geplaatst moesten worden, brachten zes plakken op. Dit was het geval in de dagen voor Sint Maarten, als de wijn nog niet
in de kelders gebracht mocht worden. De most was namelijk nog niet uitgegist op dat
tijdstip en opslag in de kelder bracht in het geval van ontploffing door opwarming te veel
risico's met zich mee. Buiten was het kouder en veiliger.
Vervoer naar en van een aantal huizen of taveernen, namelijk Lichtenap, in het huis Ten
Weerde en In Wittenhaen, werd speciaal genoemd.'Gasten' die uit deze kelders wijnen over
de gracht wilden vervoeren moesten negen plakken per voeder betalen. Voor het overige
mochten de scroders niet meer betaling eisen van een koopman van buiten dan van eigen
burgers. Ook het transport van vaten wijn bestemd voor uitvoer was voorbehouden aan de
scroders. De scroders waren bovendien verplicht daarvoor de benodigde schepen en gereedschap te leveren.Tot slot mochten scroders geen werk weigeren. Sterker nog, als hen werd
gevraagd om een klus te komen doen, dan moesten zij binnen twee uur aan de slag gaan.
Deden zij dat niet, dan mocht de klant zelf zijn transport regelen en konden de kosten op de
scroders verhaald worden. Bleven zij volharden in een weigering en kon de klant het niet
anders regelen, dan werd van de scroders een dwangsom van twee pond per dag geëist. De
opbrengst hiervan kwam voor de helft aan de klant en voor de helft aan de stad ten goede.

Kraankinderen
Willem Lobe.de kelderbewaarder van het Domkapittel, noteerde in i53i:'de kraankinderen
gegeven van een boet romenye in de kelder te brengen acht stuver 1 oert'. Een boet is een
vattype, alleen gebruikt voor zuidwijnen als romanie. De scroders werden in de zestiende
eeuw ook kraankinderen genoemd; zij vervoerden de vaten naar de kelders van zowel tappers als van geestelijke instellingen. De term kraankinderen duidde niet op het feit dat er
kinderen aan het werk gezet werden; het waren juist tamelijk stevige (haven)arbeiders. Kinderen is hier gebruikt in de betekenis van knechten.8' In Gent waren de scroders eveneens
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dezelfde als de kraankinderen. In Brugge waren het echter twee verschillende beroepen.
Behalve loon ontvingen de kraankinderen ook bier. Zelfs voor verplaatsingen van vaten in de
kelders van het Domkapittel werden de kraankinderen ingeschakeld: regelmatig moesten er
vaten van de ene kelder naar de andere worden verhuisd, bijvoorbeeld als er weer eens westwijn bij rijnwijn was gelegd, wat ten strengste verboden was, of als men moest uitwijken
naar de kelder onder de sacristie als de wijnkelder te vol was. De vaten lagen daarbij overigens op stellingen, uiteraard om wegrollen te voorkomen en mogelijk ook om te kunnen
stapelen.8" In de stadsrekeningen komen de scroders niet voor. Uit de bepalingen in de rechtsbronnen blijkt echter dat ze ook werkten voor de tappers en burgers die wijn inkochten.

Kraan, kelders en kannen
Hierboven werd gesteld dat de scroders de kraan moesten onderhouden. Die kraan werd
gebouwd in 1402. In de stadsrekening over 1402/03 vinden we de oude en nieuwe oversten bijeen, samen met deschutmeester(die verantwoordelijk was voor wat we nu openbare werken zouden noemen) om te bepalen waar de kraan het beste neergezet kon worden. 88 Opvallend genoeg was rond deze tijd in Den Haag ook sprake van de bouw van een
kraan. Graaf Albrecht van Holland schonk in 1401 aan een werknemer uit zijn drankenkelder (bottelrie) het levenslange recht het scrode-ambacht in Den Haag uit te oefenen. Op
eigen kosten moest de kersverse scroder een kraan op het Spui laten timmeren, waarmee
hij de wijnvaten kon verplaatsen. Na zijn dood zou de kraan eigendom blijven van zijn
erfgenamen. Vanaf 1407 is die kraan ook daadwerkelijk aanwijsbaar in Den Haag.85
In Gent is vanaf het midden van de veertiende eeuw een kraan aanwezig. Deze werd
oorspronkelijk door de scroders gepacht, maar werd vanwege de kosten later toch weer
door de stad geëxploiteerd. Uit andere Vlaamse steden, Brugge bijvoorbeeld, zijn al kranen bekend uit het einde van de dertiende eeuw."1
Hoe dergelijke kranen er in onze streken hebben uitgezien, kunnen we niet afleiden uit
bronnenmateriaal. Afbeeldingen van de kraan in Utrecht zijn allen van later datum. Waarschijnlijk biedt de afbeelding die uit Brugge bekend is, nog de meeste houvast. Zeker is in
ieder geval dat een dergelijke kraan ook in Utrecht met man- dan wel paardenkracht
werd aangedreven. Op de afbeelding uit Brugge zijn duidelijk de leren te zien die we ook
in de Utrechtse stadsrekeningen tegenkomen: in de loop der jaren had de stad soms uitgaven aan de kraan, hoewel ze verpacht werd. In de schutmeestersrekening over 1472
wordt bijvoorbeeld gesproken van nieuwe wijnleren en een 'moeshaeck'. Bovendien werden dat jaar ook nieuwe banden om een wijnslee gemaakt."
De scroders vervoerden dus de vaten van de aanlegplaats van de schepen naar de plaatsen waar de wijn werd opgeslagen en verkocht. Waar dat precies in de stad is geweest,
blijkt niet duidelijk uit het bronnenmateriaal. Er zijn echter aanwijzingen dat er vooral
veel wijntappersactiviteit plaats vond op het stuk van de Oudegracht tussen de huidige
Bezembrug (tegenover de Winkel van Sinkel) en de Maartensbrug, die de Servetstraat
met de Zadelstraat verbindt. In de dertiende eeuw, in ieder geval rond 1227, was er sprake
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Kraan voor het lossen van wijnvaten aan de kade in Brugge. Op de voorgrond worden vaten bijgevuld, wordt
wijn gekeurd en staat de wijnslede klaar om een vat te vervoeren. De leren banden aan de kraan werden ook
in Utrecht gebruikt en op kosten van de stad onderhouden. Miniatuur uit een gebedenboek geïllustreerd door
Simon Bening,(ca 1520J, München, Bayerische Staatsbibliothek, ms 23.638, f. 11".

vaneen wijnmarkt langs het noordelijke deel van de huidige Choorstraat, vlak bij de huidige Stadhuisbrug. - Na 1272 verdween deze wijnmarkt uit de bronnen, maar wijn bleef
uiteraard in de stad aankomen. Een bepaling van rond 1340 over de wijnhandel bevat een
kleine aanwijzing: een wijnroeper moest een aangeslagen vat omroepen. Dat moest hij
doen aan beide zijden van de wijnkelder, tot twee bruggen ver. De kelders lagen dus aan
het water, en daarvoor komt alleen de waterweg in aanmerking die wij tegenwoordig
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Kelder onder het huis Groot Lichtenberg, nu
onderdeel van het Stadhuis. Mogelijk dat
hier al sinds de bouw - in de tweede helft
van de twaalfde eeuw - wijnvaten werden
opgeslagen. Foto, 1930, HUA, Coll. beeldmateriaal, 41214.

Oudegracht noemen. Wijnkelders
lagen daarmee dan in het hart van
het veertiende- en vijftiende-eeuwse handelscentrum, rondom de
Plaats (de huidige Stadhuisbrug) en
vlakbij de belangrijke (jaar)markten
die nog vrij lang op het Buurkerkhof en in de directe omgeving werden gehouden. Bevestiging voor deze aanname komt weer uit kleine aanwijzingen: in 1402 werd de kraan gebouwd, aan de gracht op de plaats waar het wed aan de Ganzenmarkt uitkomt bij het water.
In de al genoemde bepaling over de wijnscroders en de kraan van rond 1433 wordt verder
gezegd dat de scroders een bepaald bedrag kregen voor alle voeders wijn die zij verwerkten
'van alle kelders die langs de gracht gelegen zijn, inclusief Pallaes en Brandenborch met zijwoningen'. Pallaes en Brandenborch waren huizen op de Ganzenmarkt en met de gracht
werd dus de Oudegracht bedoeld.'"Tot slot wordt ook in de rekening van Willem Lobe gesprokenvan een kelder van Jan de kuiper onder de Plaats waar wijn werd opgeslagen.
Overigens heeft die aanwezigheid van wijnhandelaren langs de Oudegracht zich doorgezet tot in de twintigste eeuw. Van de vele firma's die rond 1900 aantoonbaar zijn, rest er
heden ten dage nog één, in de kelders onder het oude huis Fresenburch.
Het verkopen van wijn gebeurde rechtstreeks vanuit het vat. Men kon een kan wijn of
grotere hoeveelheden aanschaffen, meestal aangegeven in amen. Die kannen hadden
een standaardmaat; het was strafbaar een kan van een andere maat in huis te hebben.
Op 6 maart 1398 vond het stadsbestuur het nodig daarover een aantal zaken vast te leggen. M Wijntappers moesten kannen van tin gebruiken, die een pin moesten hebben van
een duimbreed lang en een vlakke bodem, ook van een duimbreed dik. Was de kan te
klein, dan moest men hem inleveren en een pond boete betalen. De kan werd kapot geslagen. Alle kannen moesten van hetzelfde maaksel zijn, net zoals de kannen'die de Raad
gebruikte'. De 'weghemeysters' die op het gewicht van het brood toezicht hielden, mochten bovendien bij iedereen thuis regelmatig de kannen controleren; als de kannen te
klein waren, mochten ze een boete uitdelen die ze zelf mochten houden.
Het belang van gestandaardiseerde kannen blijkt uit de stadsrekeningen: regelmatig kregen mensen in dienst van het stadsbestuur een uitbetaling in wijn. Een maat die daarvoor gewoonlijk gebruikt werd, was de stadskan. De inhoud van zo'n stadskan was 1,7 liter, omgerekend naar de flessen van tegenwoordig dus ruim twee stuks. Dit is de
hoeveelheid die we ook nu nog, in de eenentwintigste eeuw, vaak aan het eind van het
jaar van relaties krijgen!
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In diverse andere steden wordt gesproken van stadswijnkelders. De beroemdste is
die van Bremen. Deze kelder is ook nu nog steeds in gebruik als wijnopslag, wijnhandel en restaurant.11 Ook voor Utrecht kom je de term stadswijnkelder tegen, echter
vaak zonder aanduiding wanneer en waar die stadswijnkelder dan heeft bestaan.
Van de kelders onder het huidige stadhuis, bijvoorbeeld die van het huis Groot Lichtenberg, wordt vaak gezegd dat daar wijn opgeslagen heeft gelegene Tot op heden
heb ik daar voor de veertiende en vijftiende eeuw geen directe bewijzen voor gevonden. Maar gezien de ligging van de huizen en de plaats waar de wijnkelders moeten
hebben gelegen, zijn de kelders onder het huidige stadhuis wel een voor de hand
liggende opslagplaats geweest.

Een stadswijnkelder heeft in Utrecht pas aantoonbaar bestaan vanaf het midden
van de zestiende eeuw, na de machtsovername door Karel V. Deze zou gevestigd zijn
geweest in de kelders van Klein Lichtenberg; in 1561 werd dit Stadswijnhuis overgebracht naar een pand op de hoek van het Oudkerkhof en de Korte Minderbroederstraat.11 Op 31 december 1549 werd een ordonnantie voorde bewaarder van de stadswijnen uitgegeven. Een tiental jaren later blijkt deze stadswijnkelderbewaarder ook
keurige rekeningen bij te houden. Mogelijk dat deze stadswijnkelderbewaarder wel
al eerder dan 1549 in functie was. In de rekening van de tweede kameraar over
1549/50 kreeg Frans Both als beheerder van de westwijnen namelijk een bezoldiging
van 14 pond. Laurens van Bree werd in datzelfde jaar in dezelfde rekening aangeduid
als 'bewaarder deze stad wijnkelder?
b.
c.
d.
e.

Zie bijvoorbeeld http://www.ratskeller.de.
Zie bijvoorbeeld Een Paradijs vol weelde go, fotobijschrift.
Pietersma en Wilmer, 2000,22 kader.
Registers op het Raads Dagelijks Boek, aanwezig in studiezaal HUA, SA I 634,1549/50,7V en onder andere
29v/3or, met dank aan drs.Tarq Hoekstra voor diverse aantekeningen uit zijn transcripties.

Uiteraard moesten die kannen van de stad regelmatig schoongemaakt worden. Daarvoor
betaalde de stad in 1427 bijvoorbeeld Agnieze Heynkijns. Agnieze ruimde ook het vuil op
in de gebouwen die in gebruik waren bij het stadsbestuur.'' En wanneer de stad een hoge
bezoeker had, werd hem vaak een aantal stadskannen gebracht op zijn logeeradres. De
kannen werden achteraf wel weer opgehaald. "

Wijnroepers, wijntappers en wijnlieden
We hebben de route van de wijn inmiddels gevolgd tot het moment waarop de vaten
wijn in de kelders liggen, op hun plaats gelegd door de scroders. Om nu daadwerkelijk
aan een kan wijn te kunnen komen, was het wachten op de stem van de wijnroeper, die
MARIËLLA BEUKERS

Dr: ROUTE VAN DE WIJN

Oud-Utrecht

Deze gigantische tinnen kannen, ruim 65
centimeter hoog en met een diameter van
de schenkopening van 14 cm, hebben een
inhoud van 5,6 liter. Ze zijn afkomstig uit de
stadhuiskelder en werden gebruikt bij allerhande diners. Wat de relatie is met de in de
veertiende- en vijftiende-eeuwse rekeningen
genoemde kannen en hun inhouden, is niet
helemaal duidelijk. De kleinere versies moeten er we! ongeveer zo hebben uitgezien.
Utrecht, Centraal Museum, (ca 7550J, inv.nrs.
3075 en 3076.

omriep dat zijn baas, de wijntapper,
een nieuw vat had aangeslagen. In
het Frans is een dertiende-eeuwse
reclametekst van een wijnroeper
bewaard gebleven:
Wijn pas aangeslagen
met volle kan en volle ton
smaakvol, soepel, stevig en vol,
kwiek als een eekhoorntje in het bos
zonder zweem van schimmel of zuur
uitgegist, sterk en stevig en vinnig
klaar als de traan van een zondaar
strelend op de tong van de fijnproever.r

Zou het in Utrecht ook zo bloemrijk geklonken hebben? In ieder geval treffen we in de
reclametekst alle elementen aan die toen blijkbaar, maar ook nu nog, gewaardeerd werden in een wijn. Zelfs een hedendaagse wijniiefhebber zou er dorst van kunnen krijgen.
Een tapper mocht één hoofdroeper en een knecht in dienst hebben. De knecht deed zijn
werk in de kelder waar de wijn werd getapt, en de hoofdroeper mocht de straat op om
reclame te maken voorde wijnen. De wijnroeper mocht alleen de wijnen prijzen als hij in
functie was. Na werktijd moest hij zijn mond houden over de kwaliteit van de wijnen, ook
als ze slecht waren. '8 Het feit dat de wijnroeper de wijn mocht aanprijzen, was voor de
Middeleeuwen vrij uitzonderlijk: wijntappers behoorden tot de weinige handelaren die
reclame mochten maken voor hun waren. Dat verbod op reclame maken had onder andere te maken met het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Wijnroepers en tappers
zouden dan ook een erecode hebben gehad, waarbij het belangrijkste aspect was de collega-tappers niette benadelen."'
Het beroep van wijnroeper was daarbij niet zonder gevaren: Aper de wijnroeper werd in
1402 doodgestoken op de Vismarkt. De dader was ene Boudekijn, die gegrepen en onthoofd werd. Natuurlijk weten we niet of Aperin de uitoefening van zijn functie omkwam
en wat er precies aan de hand was. Maar het beeld van Aper die aan de Vismarkt - precies
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binnen het gebied van de twee bruggen - bezig is de kwaliteiten van de wijn van zijn
baas te roemen, daarmee de woede van een ander oproept en deze ruzie met zijn leven
moet bekopen, is wel verleidelijk.Iu" In dat jaar, 1402, was er wel meer onrust rondom de
wijnkelders: meester Fierijn, gerechtsbode en beul, pakte samen met vier stadsdienaren
een knecht op die 's nachts in de wijnkelders wilde inbreken.10'
In rechtsbronnen als het Liber Albus, het Liber Hirsutus Minor en Die Roese wordt gesproken van wijntappers en wijnmannen. De termen wijntapper en wijnman (meervoud wijnlieden) lijken vaak synoniem te zijn.Toch denk ik dat beide termen in betekenis verschilden. Sprak men over de wijntapper, dan werd waarschijnlijk bedoeld de eigenaar of
uitbater van een kelder met vaten die wijn heeft ingekochten met behulpvan zijn personeel, de wijnroepers en knechten, de wijn aan klanten in de stad verkocht. De wijntapper
mocht daarbij ook een taveerne hebben: er is een aantal bepalingen waarin dat specifiek
geregeld werd.102 De wijntapper kon dus zijn wijn ter plekke aanbieden, maar handelde
vooral in wijn om mee te nemen.
In Vlaamse steden waren de wijntappers niet gelijk aan taverniers of taveernehouders. In
Brugge was een wijntapper alleen verantwoordelijk voor de loop van de wijn uit het vat.
Een tavernier moest zowel een wijntapper als een wijnroeier (zie hieronder) inschakelen
als hij een vat wilde aanslaan. De Vlaamse steden kenden echter wel meer zeer gespecialiseerde beroepen in het wijnvak, beroepen die men in Utrecht niet tegenkomt. Men kon
er bijvoorbeeld wijnspuwer van professie zijn. Een wijnspuwer keurde de wijn. Was de
wijn bedorven, dan mocht hij niet getapt worden. Men kon pas wijnspuwer worden na
zijn 32ste: dan pas werd men geacht voldoende proefvaardigheid opgebouwd te hebben
om deze verantwoordelijke taak op zich te kunnen nemen. In Brugge, dat een belangrijk
handelscentrum voor west- en zuidwijnen was tot aan het eind van de vijftiende eeuw,
waren echter veel grotere belangen gemoeid met de verkoop van wijn dan in Utrecht. u "
Wanneer gesproken werd van wijnmannen of wijn lieden, werden vermoedelijk eerderde
leveranciers van wijn bedoeld: zij die wijn (lieten) halen in de grote handelssteden als
Keulen, Dordrecht of Brugge. In het eerste deel van dit artikel hebben we al gezien dat er
een aantal rijke burgers, patriciërs zelfs, betrokken was bij de wijnnering. Namen als Jan
Foyt, Dirk Sasse en Jacob van Lokhorst duiden daarop. Verdere aanwijzingen dat wijnlieden rijke burgers waren, hebben we in het feit dat één van de personen die in de Hollandse tolrekening van 1478-81 voorkomt als koopman van wijn, namelijk Chijsbert Sasse,
in de Utrechtse bronnen in 1492 ook wordt genoemd als ouderman van het bijlhouwersgilde. m Van dat bijlhouwersgilde waren ook de kuipers lid, die een belangrijke rol in de
wijnnering speelden. Ze bezaten soms kelders waar wijn opgeslagen werd. Deze Ghijsbert Sasse was mogelijk kuiper en behoorde, als ouderman van het bijlhouwersgilde, ongetwijfeld tot de rijke burgers.
Er zijn een paar teksten aan te wijzen waaruiteen verschil tussen tapperen wijnman valt
af te leiden: aan een bepaling uit 1431 is bijvoorbeeld een regel toegevoegd over een eed
door'wiinlude, verlaetere, dienre, manne ende wive'. Deze opsomming lijkt een onderMARIËLLA BEUKERS
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Pieter Balten, St. Maartenskermis, eind 16e eeuw. Sint Maarten (rechts) kijkt toe, terwijl een uitgelaten menigte een vat wijn met de Utrechtse stadskleuren aanslaat. Sint Maarten en zijn naamdag zijn nauw verweven
met wijn-, rond 11 november kwam de nieuwe wijn in de stad aan en werd er feest gevierd. Bovenop het vat
prijkt een blauwe vlag. Het uitsteken van een takkenbos, hoepel of vlag aan de gevel van een herberg of wijn
kelder kondigde aan dat een nieuwe vat was aangeslagen. Utrecht, Museum Catharijneconvent, RMCC s}g.

scheid te maken tussen een drietal categorieën: wijnlieden, verlaetere (letterlijk een andere term voor tapper; verlaten betekent overtappen.van het ene vat in het andere of van
een vat ineen kan), en dienaren. In 1451 komen we ineen bepaling over de wijnaccijns ook
diverse malen in één zin wijnlieden en tappers tegen, weer alsof het twee verschillende
groepen zijn. Opnieuw gaat het hier om eden die afgelegd moeten worden in verband
met de accijnzen.105
Wijnlieden komen we ook tegen als degenen die vennootschappen sloten. Wanneer gesproken wordt over een vennootschap, kom je nooit de term tapper tegen. Maximaal
twee van deze vennootschappen mochten gezamenlijk de wijnaccijns pachten. ""' Blijkbaar werden om wijn in te kopen - waar uiteraard grote bedragen mee gemoeid waren vennootschappen gesloten tussen burgers. Diezelfde burgers konden de wijnaccijns
pachten, waardoor ze dus accijns mochten innen op de goederen die ze zelf in- en verkochten. Om die wijnaccijns te pachten, moesten grote bedragen optafel worden gelegd.
Vennootschappen sluiten was daartoe blijkbaar dé manier.
Of deze personen, die zowel geld in de handel als in de pacht van de wijnaccijns hadden
zitten, ook daadwerkelijk zelf in de kelder werkten als tapper, valt niet te vast te stellen.
Misschien kwamen beide typen wel voor: de wijninkoper annex tapper en de wijninkoper
annex investeerder die de tap aan een ondergeschikte verhuurde. Ook uit andere, vooral
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Vlaamse en Brabantse, steden is een vermenging tussen de functies bekend: in Brussel
verstond men onder een tavernier de wijnhandelaar of wijnman.'"'
Utrecht kende tot ver in de zestiende eeuw overigens geen wijngilde. Biertappers behoorden in de tweede helft van de vijftiende eeuw tot het gilde van de brouwers, dat
sinds 1433 i n de plaats was gekomen van het slagersgilde. Of er ook wijntappers lid waren
van dit gilde valt helaas niet te achterhalen. Iedereen die werkzaam was in de wijnnering
zal waarschijnlijk wel lid zijn geweest van een ander gilde: de kuipers, die zorg droegen
voor het onderhoud aan de vaten, waren in ieder geval lid van het bijlhouwersgilde. Kuipers waren ook nauw betrokken bij de wijnnering als geheel: aan het begin van de zestiende eeuw komen we ze regelmatig tegen als leveranciers van wijn aan het stadsbestuur. "'"

Aanslaan van de vaten
Wijn bestemd om in de stad te drinken mocht nergens, in geen enkele kelder, opgeslagen
worden zonder medeweten van de accijnsmeesters; zowel burgers, onderzaten als gasten moesten zich hieraan houden. Later, vooral aan het eind van de vijftiende eeuw, werden ook de bepalingen over het aanslaan van de vaten steeds strenger. Steeds vaker werden de accijnsmeester en de wijnroeiers (zie hieronder) op controle gestuurd.
Werd een vat door een tapper aangeslagen, dan moest het eerst worden leeggetapt
voordat een ander vat mocht worden geopend. Als een tweede vat nog op dezelfde dag
of avond geopend werd, dan moest de tapper een hoepel van een vat buitenhangen, als
teken dat er een nieuw vat aangeslagen werd. Dit uithangen van een hoepel, of elders
ook wel een takkenbos of vlag, kwam ook voor in andere steden, maar dan meestal bij
een taveerne. Het was een teken dat er wijn te koop was.!u" In Oostenrijk worden in Wenen nog steeds takkenbossen aan de gevels gehangen als de nieuwe wijn in de dorpen
rond de stad, in de zogenaamde Heurigen, verkrijgbaar is.
Op een zestiende-eeuws schilderij in het bezit van Museum Catharijneconvent vinden we
waarschijnlijk een verwijzing naar zo'n teken; het schilderij toont een feestvierende menigte rond een wijnton met de Utrechtse stadskleuren. Op die ton prijkt een lichtblauwe
vlag. Het schilderij is een uitbeelding van de Sint Maartenskermis: in Utrecht werd het
feest van Sint Maarten onder andere gevierd met een processie waarbij na afloop wijn
werd uitgedeeld. Sint Maarten, n november, was ook de dag waarop in veel gebieden de
aankomst van de nieuwe wijn werd gevierd. In Gent, maar ook elders, was Sint Maarten
patroonheilige van een drietal beroepsgroepen in de wijnnering. Er lijkt zelfs een verband
te zijn tussen de feestdag van Sint Maarten, 11 november, en het moment waarop volgens
de middeleeuwer most in wijn veranderde. Voor 10 november wordt er in het handboek
van de Gentse wijnschroders gesproken over most, na 11 november van wijn! Elf november
gold algemeen als de eerste winterdag, de dag waarop de temperatuur zo daalde dat het
gistingsproces (voorzover dat begrepen werd) van nature stopte. "°
Over de werkzaamheden in de keider komen we het een en ander te weten uit de rekeninMARIËLLA BEUKERS
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De bewaarders van de stadswijnkelder
moesten uiteraard op de hoogte zijn van de
tekens die door de wijnroeiers werden gebruikt om de inhoud van een vat aan te geven. In deze Calculatie op den Rinschen
wynen ende heur ritsinghen werden die tekens vastgelegd. Tevens werden omrekeningstabellen voor allerhande maten gegeven. HUA, SA I, 606, f. V.
Transcriptie van de eerste paar regels tekst:
Van de Ritsinghe
Alsmen een aem schrijft opt vat staet alsoo
het boergoens cruys dat onder de langhe
streep staet
ist slot daer mede beteyckent men min
noch meer
Anderhalff aem is alsoo
Twee aem alsoo
Drie aem alsoo
Enz.

gen van Willem Lobe. Bovendien zijn
ook de vele bepalingen uit de stedelijke rechtsbronnen informatief. Een
bepaling die vaak herhaald werd,
handelt bijvoorbeeld over het verbod op het 'verlaten' van zuidwijn in
rijnwijnvaten. Met dat verlaten of
overtappen was Willem regelmatig
bezig, bijvoorbeeld als hij uit een vat
de droesem (moeyer of moer) wilde verwijderen. Om de wijn helder te krijgen, wordt wijn
ook nu nog regelmatig overgeheveld in schone vaten, waarbij het bezinksel achterblijft in
het oude vat.
Dat vat kon dan worden schoongemaakt, de moer verwijderd en het vat hergebruikt. De
moer werd niet weggegooid, maar verkocht om gebruikt te worden als verfstof, bijvoorbeeld voor het kleuren van loterijbriefjes. De vaten werden schoongemaakt door de vatenwassers, later door de kraankinderen. Blijkbaar waren de taken van vatenwasser en
scroder, voorheen streng gescheiden, op een gegeven moment in elkaar overgegaan.
In de kelder van Willem werd ook potas en zand gebruikt, om (tinnen) maten te schuren;
papier was nodig om de boekhouding bij te houden, kaarsen werden ingekocht voor het
licht en turf om een vuurtje te maken. Kannen en speciale kuipjes (vloeten) moesten
schoongemaakt en hersteld worden. Door de kuipers werden nieuwe hoepels om de vaten gelegd en kraantjes geleverd om wijn uit het vat te tappen. '" Oude vaten werden
weer verkocht, onder andere aan de bierbrouwers. '•'•-

Wijnroeiers
Een laatste beroep in de wijnnering dat we in Utrecht tegenkomen is de wijnroeier. De

m
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wijnroeier was waarschijnlijk al vroeg een door de stad gecontroleerde functionaris. Hij
was verantwoordelijk voor het vaststellen van de inhoud van een vat, belangrijk in verband met de te heffen accijnzen. Voor het eerst kwam ik de roeier tegen in het Liber Hirsutus Minor, in 1388. Hij wordt dan nog bij een andere naam genoemd: 'der stat vergier'.
'Vergier' is een ander woord voor wijnroeier. ' ' * Uit het midden van de vijftiende eeuw is
de eed van de wijnroeier bekend:'Dat zweer ik, dat ik vanaf nu tot de eerstkomende Maria Lichtmis over een jaar de wijnnering niet zal uitoefenen, noch een vennootschap zal
hebben daaraan of aan de wijnaccijns. Ik zal aan de wijnnering winnen noch verliezen,
behoudens mijn roedergeld en mijn steekwijn waar ik recht op heb. Voorts zweer ik de
ordonnantie op de wijnroede volkomen na te leven en niet meer [beloning] te vragen dan
daarin vastgesteld is en met de juiste maten te meten. Daarbij zweer ik dat niemand die
winst of verlies uit de wijnnering of de wijnaccijns heeft het komende jaar, winst of verlies zal halen van de wijnroede. Zo waarlijk helpe mij God.' 1 "
De wijnroeier moest dus een onafhankelijk functionaris zijn, die zo nauwkeurig en objectief mogelijk aan de slag ging. Bepalingen over de wijnroeiers vinden we telkens terug bij
de bepalingen ten aanzien van de wijnaccijns. Als een wijntapper bijvoorbeeld schade
aan zijn voorraden had, moest hij terstond de accijnsmeesters en de wijnroeier inschakelen, om zo de schade vast te leggen. Van kapotte vaten of lekkende vaten en van wijnen
die om wat voor redenen dan ook niet meer verkocht konden worden, moest onmiddellijk
de hoeveelheid worden vastgelegd, zodat over die wijn later geen onenigheid kon ont-

Wijnroeiers gaven de hoeveelheid wijn in een vat aan door middel van speciale tekens. De Utrechtse wijnroeier gebruikte in het midden van de zestiende eeuw tekens die in de Vlaamse steden, langs de Rijn en elders in Europa vergelijkbaar waren.
Die tekens werden de ritsing genoemd. Een horizontale streep staat voor één aam,
twee strepen voor twee aam enz. Een verticaal streepje boven een horizontale
streep betekende dat een kleinere eenheid van de aam mocht worden afgetrokken,
een streepje daaronder dat er een kleinere eenheid moest worden bijgeteld. Er bestonden uitgebreide handboeken over het wijnroeien, ook wel vergieren genoemd.
Men moest er een degelijke kennis van de wiskunde voor hebben en het was zeker
geen gemakkelijke opgave om de inhoud van een vol vat te bepalen met slechts een
peilstok. Van Vlaamse wijnroeiers is bekend dat zij naar Keulen reisden om daar de
nodige kennis opte doen.'
De afgebeelde tabel komt uit een document dat bestemd was voor de bewaarders
van de stadswijnkelder. Niet alleen de ritsing wordt er in uitgelegd, maar het document bevat ook omrekeningstabellen voor de prijzen van roeden en amen in ponden en schellingen Vlaams: wanneer een roede wijn 40 groot Vlaams kost, dan kost
één aam 20 schellingen Vlaams en een kwart (viertel) twee penningen enzovoort.
f. Hoebanx, 1990,152
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staan bij het afdragen van de accijns. Een wijnroeier mocht een vat dat geroeid was (gemeten en de hoeveelheid vastgesteld) ook niet markeren met een krijtje, maar moest zijn
ritsing (zie kader) in het hout kerven: hij moest de ritsing trekken met een haak op het
vat, zodat de tekens duidelijk zichtbaar waren. Bij gebruik van een krijtje was het wel heel
makkelijk de tekens weg te vegen of aan te passen. " 5
Aan het begin van de zestiende eeuw was de wijnroeier ook opgenomen in de lijst met
stadsbeambten die wijn geleverd kregen na processies: na de Sacramentsprocessie in 1504
kreeg de wijnroeier een halve taak, evenveel als de stadsspeellieden.1 "We kennen zelfs de
naam van een wijnroeier uit die tijd: Willem Lobe heeft het regelmatig over Jan Block de
wijnroeier. Vijfentwintig jaar eerder komt in de stadsrekening een Jan Blok voor, die wijn
levert aan het stadsbestuur. Jan heeft mogelijk carrière in de wijnnering gemaakt.

Kwaliteit van de wijn en bescherming van de koper
Anno 2007 is het gebruikelijk dat wijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses ondergaat voordat hij op de markt komt. In de Middeleeuwen was dit niet anders: kwantitatieve onderzoeken hadden alles te maken met de inning van de accijnzen op wijn, terwijl kwalitatieve onderzoeken werden gedaan om de burgers te beschermen tegen
kwalijke praktijken van wijnvervalsingen en dergelijke.
De stad Utrecht hield zich daarom ook bezig met de kwaliteit van de verkochte wijn. Als
een vat met 'wulen wiin' (vuile wijn) werd aangetroffen, moest de bodem uit het betrokken vat geslagen worden."7 Met vuile wijn werd bedorven wijn bedoeld. Over het algemeen was de wijn die men dronk niet ouder dan één jaar. De oogst in het Rijnland vond
plaats in september/oktober en vanaf eind oktober/begin november begon het transport. Regelmatig treffen we in de Utrechtse bronnen in oktober en november overigens
ook de aankoop van most aan, nog niet vergist druivensap (zie hierboven). Meestal arriveerde de wijn rond Sint Maarten (n november) op de plaats van bestemming. Middeleeuwers dronken over het algemeen wat we nu primeurwijnen zouden noemen, al waren er natuurlijk uitzonderingen. Vooral de zuidwijnen, die een hoger suikergehalte
hadden en zoeter waren, waren langer houdbaar. Deze zuidwijnen kregen dan ook aan
het eind van een accijnsperiode een aparte behandeling: rijnwijnen mochten twee dagen
na het aflopen van de periode nog uitverkocht worden en het geld kwam dan nog toe aan
de oude accijnsmeester. Daarna mocht de tapper beslissen of hij de wijn wilde bewaren
om verder te verkopen, of dat hij de wijn liet weg lopen. In het eerste geval werden de
restanten geroeid en vielen de accijnsinkomsten vervolgens toe aan de nieuwe accijnsmeesters. Zuidwijnen werden niet uitverkocht in twee dagen, waarschijnlijk omdat ze
goed en drinkbaar bleven. De inkomsten uit accijnzen van zuidwijnen gingen bij het aflopen van een accijnsperiode onmiddellijk over op de nieuwe accijnsmeesters.
Veel aangevoerde rijnwijn was op het moment van aankomst nog niet uitgegist en de
vaten werden dan ook vaak opengehouden om het koolzuurgaste laten ontsnappen.Tijdens dat transport verdampte er een aanzienlijk deel van de wijn; dit verdampen ging
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bovendien door als de vaten al weer veilig in de kelder van een tapper lagen. Om de wijn
niette laten oxideren ofte laten bederven, was het zaak de vaten zo vol mogelijk te houden. Wijn die gebruikt werd om vaten bij te vullen werd vullewin genoemd, vulwijn, uiteraard niet te verwarren met vule wijn, de vuile wijn. Zelfs bij de toltarieven werd rekening
gehouden met deze vullewin, zoals we in het eerste deel van dit artikel al zagen.
Ook in de kelders werd er wijn apart gehouden als vulwijn. Bij Willem Lobe treffen we
regelmatig opmerkingen over het bijvullen van de vaten aan, waarbij dan in de kantlijn
aangetekend wordt 'vullewin'. Soms lagen de vaten te lang onder de kraan op verder
transport te wachten, waardoor er te veel verdampte. Dan had Willem wel 35 kannen
nodig om alle vaten'petouwen'weer bij te vullen en moest daarvoor aanzienlijke kosten
maken. Op een heel jaar had hij zo'n 200 kannen nodig om alle vaten vol te houden. Dat
kostte het Domkapittel in totaal 30 gulden.118
De wijn had tijdens het transport niet alleen te lijden van verdamping, maar ook het vele
schudden en rollen van de vaten had invloed op de kleur en de smaak. In Gent werd zelfs
bepaald dat de wijnen na aankomst twee weken moesten rusten en klaren voordat ze
mochten worden verkocht. ' "
In Utrecht was er van stadswege toezicht op de kleur, smaak en kwaliteit van de wijn. De
Utrechtse bepalingen over 'verwe houden' moeten hiermee verband houden. Vanaf de
tweede helft van veertiende eeuw werd een aantal malen bepaald dat wijn niet mocht
worden aangeprezen 'voor verwe te houden', waarmee waarschijnlijk wordt bedoeld: niet
voordat de wijn zijn kleur behield. '-" De term kwam ook in andere steden voor. Interessant
is ook de bepaling dat wijn die aangeprezen werd'verwe te houden', twaalf uur lang'verwe moest houden'. Die bepaling werd diverse malen herhaald in de loop van de vijftiende
eeuw. Ik ga ervan uit dat zij is ontstaan vanuit het besef dat de hulpmiddelen die gebruikt
werden om wijn een betere kleur of kwaliteit te geven, slechts een beperkte tijd werkten.
Het kleur houden van wijn hangt mogelijk samen met het klaren van de wijn (zie verderop). Veel klaringsmiddelen werkten maar kort; na de uitwerking van het hulpmiddel trad
verslechtering van de wijnkwaliteit in. i : i Na het proces van het op kleur brengen moest de
wijn dan ook snel gedronken worden. Het is mogelijk dat de minimum tijdsduur voor het
op kleur of helder blijven van de wijn in Utrecht de genoemde twaalf uur was.
Uit diverse middeleeuwse traktaten weten we dat aan wijn vele stoffen toegevoegd konden worden: om hem na een lange reis of na bederf weer op kleur te brengen, om bezinksel te doen neerslaan of om de smaak te verbeteren. 122 Er bestaan zelfs diverse handleidingen voor huisvrouwen of huispersoneel om wijn weer drinkbaar te maken. ;;! Niet elk
van de gebruikte stoffen was even onschadelijk. Dat het stadsbestuur enig toezicht wilde
uitoefenen op deze manieren van wijnverbetering is dan ook vanuit het oogpunt van de
'volksgezondheid' interessant. Een bepaling over de wijnbereiding met kruiden kan in
ieder geval duiden op bezorgdheid voor het algemeen welzijn. Meerdere malen lezen we
dat iemand die wijn maakte of deed maken met kruiden of met andere zaken, 'om des
willen dat hy bereyt zoude werden' iedere keer dat hij betrapt werd vijftig pond inclusief
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de 'gemaakte wijn' verbeurde. !: ' Deze bepaling is voor meerdere uitleg vatbaar. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat wijn met kruiden niet door de tappers gemaakt mocht worden,
maar dat daarvoor bij een deskundige aangeklopt moest worden, namelijk de apotheker.
Deze had kennisvan schadelijkeen onschadelijke kruiden en van de juiste hoeveelheden.
In Duitsland kende men voor kruidenwijnen zelfs de term Apothekerweine.
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kruidenwijnen waren hypocras, clareit en mogelijk ook 'vernaets'; zij werden in Utrecht
erg gewaardeerd en hadden eenzelfde status als'malevizeien'. 'Vernaets' is volgens sommigen een wijn uit Italië, van de ook nu nog bekende druivensoort vernaccia; volgens
anderen kan hij gelijk gesteld worden met'garnaat'of'ghernaten', een wijn uit granaatappels, die op één lijn stond met gekruide wijnen als hypocras of zoete wijnen als'malevizeien'. I26 In Utrecht wordt 'vernaets' slechts een enkele maal genoemd, in hetzelfde rijtje als 'malvizeien' en 'romanie'.
Het kan echter ook gaan om controle op de toevoegingen die gebruikt werden bij het
klaren: het 'bereyt' worden uit de bijzin kan hierop duiden. Bereiden is in het vroegtwintigste-eeuwse wijnkoperjargon namelijk'klaren', het helder maken van de wijn. I27 Het is
mogelijk dat er alleen met bepaalde stoffen geklaard mocht worden en niet met kruiden.

Scheiding van wijnsoorten
Bij dit soort bepalingen speelde niet alleen bezorgdheid om het algemeen welzijn een rol,
maar ook de zorg om het mislopen van accijnzen. De scheiding van wijnsoorten is een
thema dat overal voorkomt: niet alleen in Utrecht mochten rijnwijn en zuid- en westwijnen niet in één en dezelfde kelder liggen, maar datzelfde gold ook in Duitse steden. Keer
op keer werd deze bepaling herhaald: de wijntapper die rijnwijn lagerde in dezelfde ruimte waar hypocras, malvizeien of andere zuid- en westwijnen lagen, was strafbaar. Rijnwijnen versnijden (mengen) met zuidwijnen was eveneens uit den boze. Zuidwijnen overhevelen in rijnwijnvaten was ook strafbaar, rijnwijnvaten hadden andere maten en vormen
dan vaten van zuid- en westwijn. Door een ander type vat te gebruiken dan gebruikelijk,
konden accijnsmeesters worden misleid! ,2a De scheiding van wijnsoorten gold niet alleen voor de wijnkelders van burgers, maar ook voor de opslag van de wijn van geestelijken. Diverse malen meldde Willem Lobe dat hij wijn heeft moeten verhuizen; dan moest
hij de kraankinderen weer betalen voor het verplaatsen van zes okshoofden van de kelder
onder de sacristie naarde wijnkelder'soe men die [de okshoofden] mitte yersten [rijnwijnen] nyt leggen en mocht om die Rijns wijns wil'.
Er is over de scherpe scheiding van de wijnsoorten wel gesuggereerd dat ook de status
van de diverse wijnen hierbij een rol speelde.,:" Rijnwijnen hadden een andere status dan
zuidwijnen. Vaak wordt gezegd dat rijnwijn in de Nederlandeneen hogere status had dan
bijvoorbeeld zuidwijnen als malvezij. Het is niet eenvoudig hier een duidelijke uitspraak
over te doen, want ook binnen de rijnwijnen waren weer kwaliteitsverschillen, zoals we
weal eerder zagen.
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In ieder geval is er in zes eeuwen nog weinig veranderd: zelfs in de vorige eeuw was het
nog heel gebruikelijk bleke rode Bordeaux (die toch als de top van de wijnpiramide gold
en nog geldt) op te peppen met krachtige wijnen uit Algerije. En recent, in 2007, is een
Vlaamse wijnhandel veroordeeld voor het mengen van witte en rode wijn en voor het
toevoegen van caramel, vanille, sinaasappelbloesem, vieux en rauwe melk, om slechte
wijn beter in de markt liggende kwaliteiten te geven. I! " Kwaliteit en fraude zijn al eeuwen twee kanten van de medaille.

Slot
In dit tweede deel van het artikel zagen we dat wijn niet alleen een drank voor bij de
maaltijd was, maar ook een betalingsmiddel. De stad besteedde dan ook zeer veel aandacht aan het veiligstellen van een geregelde aanvoer van wijn. Daarvan getuigende vele
bepalingen die de wijnnering reguleren en waarmee het stadsbestuur greep wilde krijgen op de kwaliteit van de wijn. Bij de wijnnering waren onder andere makelaars, scroders, wijnroepers, kuipers, wijntappers, wijnlieden en wijnroeiers betrokken. Al deze lieden speelden een rol bij de route die de wijn aflegde van het schip van de handelaar naar
de tafel van de consument.
In dit artikel hebben we niet kunnen ingaan op de plaats waar de inwoner van Utrecht die
kan wijn kon nuttigen. We zijn er helaas ook niet duidelijk over geïnformeerd. Er moeten
vele gelegenheden in de stad geweest zijn waar dat kon; het stadsbestuur dineerde in
ieder geval regelmatig in een andere herberg. Zij lieten hun kan wijn dan graag vergezeld
gaan van bijvoorbeeld een schaal appels, peren of noten of zelfs een bokking. Ook de
Domkanunikken lieten zich de wijn goed smaken: maaltijden met veel vis en allerhande
pasteien kwamen vergezeld van wijn én bier op tafel. 1 " Of gewone Utrechtse huisvaders
ook wel eens een kan wijn kochten bij een kelder aan deOudegracht, om die thuis samen
met hun gezin en eventuele gasten te nuttigen, weten we helaas niet. Ik durf echter te
veronderstellen van wel. Ook op dit gebied is er in zes eeuwen niet zo veel veranderd. We
zagen al dat wijnfraude van alle tijden was; de combinatie van wijn en eten is dat ook. De
middeleeuwse inwoner van Utrecht had - uitzonderingen daargelaten - het grootste
deel van het jaar de mogelijkheid zijn brood, vlees, vis of groenten weg te spoelen met
een kan koele wijn.
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