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Tussen de Holendrecht en de Houtdijk behoedt de provincie Utrecht onder 
het etiket van de dertiende penning een stuk juridisch antiek, dat sommigen 
een zeldzaam en kostelijk kleinood vinden en dat anderen als een hinderlijk 
obstakel uit het rechtsverkeer zouden willen verwijderen. Als alle antiek be
waart ook dit zijn geheimen en de rechtshistoricus tracht deze te ontsluieren. 
Maar tevens opent het ons het zicht op de geschiedenis van een rechtsver-
schijnsel dat, voortgebracht door de middeleeuwse orde, in het klimaat van 
de moderne samenleving heeft kunnen overleven. Men kan begrip hebben 
voor de ontstemming van de koper van grond in bovengenoemde streek die, 
na met de verkoper een prijs voor dat land te zijn overeengekomen, zich ge
confronteerd ziet met de - in het huidige recht ongewone - eis van een derde 
om hem de dertiende penning te betalen; dit begrip behoeft echter niet in de 
weg te staan aan de wens om dit recht te bestendigen, zulks niet alleen in het 
belang van de daartoe gerechtigden. 
Bekend is zijn herkomst uit de middeleeuwse rechtsverhouding tussen de am
bachtsheer 1) en de gebruikers van percelen van de heerlijkheid, welke door 
de heer tegen betaling van tijns werden uitgegeven 2); doordat het recht van 
de tijnsman op het door hem gebruikte perceel op den duur erfelijk en ver-
vreemdbaar werd, terwijl anderzijds het bedrag van de tijns ongewijzigd bleef 
en dus tengevolge van de devaluatie van de munt feitelijk waardeloos werd, 
trad het verschijnsel op, dat De Blecourt aanvankelijk rolverwisseling en later, 
op het voetspoor van Van Iterson, eigendomsverschuiving noemde, doch waar
voor wij liever de term rolverschuiving willen gebruiken. De rechtsverhouding 

1 ) Onder 'ambachtsheer' verslaan wij de heer. die de territoriale heerlijkheid houdt en daar al
leen lage jurisdictie uitoefent. De termen 'ambachtsheer' en 'ambachtsheerlijkheid' zijn algemeen 
gebruikelijk in Holland. In het Nedersticht wordt de territoriale heerlijkheid met lage jurisdictie 
meestal 'gerecht' genoemd. De benaming 'ambachtsheer' is in het Nedersticht niet algemeen ge
bruikelijk, maar in de streek bewesten de Vecht wordt zij meestal wel gebezigd. Zie: Tegenwoor
dige staat der Vereenigde Nederlanden, XII, vervolgende de beschrijving van de provincie van Utrecht 
(Amsterdam, 1772) 120. 
2) W. van Iterson. 'De dertiende penning'. Weekblad voor privaatrecht, notaris-ambt en registra
tie, 361 I, 3612. 3613 (1939) 12; idem, 'Handwissel, dertiende penning en zilvergeld'. Verslagen en 
mededeelingen van de Vereeniging tol uitgaaf van de bronnen van het oud-vaderlandsche recht (vmovrl, 
XIII (1938) 257: deze auteur stelt tijns en tijnsverhouding gelijk aan erfpachtscanon en erfpacht, 
overeenkomstig dus aan het romanistisch gebruik sinds de receptie, waartegen H. van der Lin
den, De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlak-
te. Bijdragen van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht I (Assen, 
1956) 365-387, zich terecht heeft verzet. 
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tot de grond in het middeleeuwse recht werd immers in de meeste gevallen 
gekenmerkt door een veelvuldige gelaagdheid van de zeggenschap, waarbij 
elke gerechtigde eyghen bezat. De hiervoor bedoelde ontwikkeling leidde er 
toe, dat het eyghen van de tijnsheer meer en meer verschrompelde en dat van 
de tijnsman de aard van een vol eyghen naderde. Enerzijds door het gebruik 
van aan het Romeinse recht ontleende termen, die niet exact konden beant
woorden aan de realiteit van de middeleeuwse verhoudingen waarop zij wer
den toegepast, anderzijds ook door revolutionaire beslissingen ter beëindi
ging van verbintenissen, die terecht often onrechte als feodaal werden aange
merkt, werden de rechtsopvolgers van de voormalige tijnsmannen eigenaren 
naar modern recht, terwijl de nakomelingen van de vroegere tijnsheren hun 
rechtsmacht verloren en uit het oude verband verdwenen 3). 
Waar evenwel aan de handwissel, zoals de verkoop van het gebruiksrecht door 
een tijnsman aan een gegadigde werd genoemd, de verplichting was verbon
den tot betaling van een bedrag - analogisch doorgaans ook handwissel gehe
ten - aan de heer en deze casuele prestatie, gelijk in de voormelde streek het 
geval was, op een evenredig deel van de koopsom was bepaald en derhalve 
niet ontwaard werd, daar ging deze bron van inkomsten wel op de rechtver
krijgenden van de voormalige ambachtsheer over. Dit verklaart dat het recht 
van de dertiende penning, met welke oude formulering de verhouding van de 
verschuldigde handwissel tot de koopsom werd aangegeven, bestendigd werd 
in de gebieden, die voorheen behoorden tot de heerlijkheden Abcoude-Aas
dom, Abcoude-Proosdij, Aasdom-Proosdij, Abcoude-Baambrugge, Vinke
veen, Demmerik, Oudhuizen, Oud-Kamerik, Nieuw-Kamerik, Houtdijk en 
Kleine Houtdijk 4). 

3) Het verschijnsel, dat wij 'rolverschuiving' noemden, bestaat in een verandering van de 
rechtsverhouding ten opzichte van onroerend goed, welke zich in de loop van de geschiedenis 
heeft geopenbaard. De Blecourt en Van Iterson, die uitgingen van een privaatrechtelijke voorstel
ling, beschouwden de tijnsheer als eigenaar van de grond en de tijnsman als de zakelijk gerechtig
de erfpachter; zij interpreteerden de verandering als een eigendomsverschuiving, waarbij het za
kelijk gebruiksrecht van de tijnsman uitgroeide tot moderne eigendom en het eigendomsrecht 
van de heer geheel wegsmolt often hoogste nog als een grondrente overbleef. 
Van der Linden daarentegen stond een publiekrechtelijke verhouding voor ogen, waarbij de tijns
heer als locale overheid percelen gronds uitgaf aan gegadigden, die belast werden met een perio
dieke tijnsbetaling: in deze opvatting zou de verandering niet meer zijn dan de bekende ontwik
keling van het middeleeuwse 'eyghen* van de tijnsman naar de moderne eigendom en de vervan
ging van de plaatselijke tijnsheer door latere overheden. 
Van oordeel, dat het inheemse gewoonterecht in de middeleeuwen een onderscheiding in pu
bliek- en privaatrecht niet toeliet, moeten wij beide opvattingen afwijzen, overigens met aanvaar
ding van de kritiek van Van der Linden op de leer van de eigendomsverschuiving. Naar onze me
ning kon er een pluraliteit van 'zeggenschappen' bestaan op eenzelfde stuk onroerend goed - bij
voorbeeld het eyghen van de leenheer, dat van de leenman-tijnsheer en dat van de tijnsman - wel
ke 'lagen' de glossatoren poogden met behulp van termen uit het Romeinse recht in een systeem 
te ordenen. Verhelderend voor het begrip van deze problematiek is hetgeen R. Feenstra, 'Histo
rische aspecten van de private eigendom als rechtsinstituut', Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1976 
265-267, schreef over de behandeling van de Libri feudorum door Pillius. Deze gesplitste eigen
dom naar middeleeuws inheems recht heeft op den duur plaats gemaakt voor de ongesplitste ei
gendom van het gerecipieerde Romeinse recht en tenslotte voor de eigendom naar modern recht. 
Het ligt ook voor de hand, dat hierbij het 'eyghen' van de oorspronkelijk 'laagstgerechtigde', die 
immers de meest onmiddellijke beschikking over de grond had, als eigendom overbleef; het 'eyg
hen' van de leenheer stierf weg toen de leenhulde een loutere formaliteit was geworden en het 
'eyghen' van de tijnsheer verdween tengevolge van de geldontwaarding. 
4) Van Iterson, 'Dertiende penning', 4, geeft op een schetskaartje de heerlijkheden aan, waar de 
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Niettegenstaande deze duidelijke herkomst stelt het recht van de dertiende 
penning de onderzoekers nog voor vele problemen. Daar is de vraag, in welke 
rubriek het ten tijde van zijn ontstaan moet worden geplaatst, in die van het 
publiekrecht 5) of in die van het privaatrecht 6), een dispuut dat voorbijgaat 
aan de vraag, in hoeverre het middeleeuwse costumière recht de onderschei
ding in publiek- en privaatrecht toeliet 7). Voorts worden auteurs over dit on
derwerp verdeeld gehouden omtrent de auctor intellectualis van het recht 
van de dertiende penning: of het kapittel van Sint Pieter te Utrecht als zoda
nig moet worden aangemerkt 8) dan wel een lid van het geslacht Van Zuylen 
dat zich oudtijds bij voorkeur naar de heerlijkheid Abcoude noemde 9). Ook 
ziet men het probleem gesteld, of de dertiende penning in oorsprong is af te 
leiden uit het oudere naastingsrecht van de heer, namelijk als prijs voor zijn 
bereidheid om van uitoefening daarvan af te zien 10), dan wel de dertiende 
penning primair was en de naasting het middel was om fraude met de koop
prijs te beletten en te corrigeren 11). Tenslotte is een verbeten strijd gevoerd -
vooral bij proceduren om het al dan niet verschuldigd zijn van de dertiende 
penning - tussen hen, die beweerden dat dit recht door de burgerlijke en 

dertiende penning werd geheven, doch naar een toestand van 1720: nadere gegevens hieromtrent 
vindt men ibidem 3-9. 
Hij plaatst echter in het kaartje op de gebieden Abcoude-Aasdom en Abcoude-Proosdij de na
men 'Aasdom' en 'Broekpolder', terwijl hij in het artikel wel over Abcoude-Proosdij spreekt. N. 
W. van Vliet, 'Het recht van den dertienden penning'. Jaarboekje van de Vereeniging van directeu
ren van hypotheekbanken, 22 (1936) 4, noemt de namen van de latere gemeenten, waarvan het 
grondgebied zich over dat van de vroegere dertiende-penning-gerechten -uitstrekt. F. C. J. Kete
laar, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst. Rechtshistorische studies III (Leiden, 
enz., 1978) 208-217, geeft een overzicht van de verspreiding en hergroepering van deze gerechten 
of heerlijkheden over de latere gemeenten. Schrijvend over de achttiende eeuw duidt deze auteur 
de drie heerlijkheden van Sint Pieter te Utrecht alleen aan met 'Abcoude-Proosdij'. 
K. Heeringa, 'Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht'. Bijdragen voor 
vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (BVGO), 6e reeks VIII (1929) 169, noot 2, meent de 
smalle sector in de Ronde Venen, 'de scherpe hoek, waarmee Abcoude voor 1881 tusschen Vinkeveen 
en Waverveen drong', die wij op gezag van Van Iterson 'Aasdom-Proosdij' noemden, te moeten on
derscheiden in Abcoude-Aasdom en Abcoude-Proosdij, hetgeen ons aanvechtbaar voorkomt. 
Wij volgden de indeling die D. P. Blok, 'Opmerkingen over het aasdom', Tijdschrift voor Rechtsge-
schiedenis, XXXI (1963) 245-247 en 265-266, aangeeft; deze noemt wel alleen Abcoude-Aasdom 
en Abcoude-Proosdij, maar bedoelt kennelijk alleen het noordwestelijke gedeelte en niet de 
meergenoemde sector Aasdom-Proosdij. 
5) Van der Linden, Cope, 200-202: L. Hardenberg, 'Handwissel en dertiende penning (een voor
studie)'. Jaarboekje van het oudheidkundig genootschap 'Nifterlake', 1970 26-31; idem, 'Der drei
zehnte Pfennig', Zeitschrift der Savignv-Stifiung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung. 
XXX(1973) 185-188. 
6) Van Iterson,'Dertiende penning', 12; idem,'Handwissel', 260-261. 
7) P. W. A. Immink, 'Eigendom en heerlijkheid, exponenten van tweeërlei maatschappelijke 
structuur'. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXVII (1959) 76-79: Herman van den Brink, The 
charm of legal history. Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius antiquum et papyrologicam 
pertinentialll (Amsterdam, 1974) 141-154; Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 211-212. 
8) Van der Linden, Cope, 106; hoewel Hardenberg, 'Handwissel', zich hierover niet expliciet 
uitlaat, geeft hij wel de indruk, het kapittel van Sint Pieter te Utrecht te beschouwen als de grond
legger van het recht van de dertiende penning. 
9) Van Iterson, 'Dertiende penning', 6; R. van Royen, "De heerlijkheid Abcoude Baambrugge', 
Jaarboekje van het oudheidkundig genootschap 'Nifterlake ', 1934 43-46 ; Henri Obreen, La maison de 
Zuylen dans l'histoire des Pays-Bas (Tongerloo, 1933) I; K. Heeringa, 'Hoofdstukken uit de ge
schiedenis van het Nedersticht', B VGO 6e reeks IX (1929) 47-50. 
10) Hardenberg, 'Handwissel', 29. 
11) Van der Linden, Cope, 200. 
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staatkundige grondregels van de Staatsregeling van 1798 was tenietgegaan 12) 
en anderzijds allen die het tegendeel staande hielden 13). Wij zullen ons met 
deze punten van geschil niet verder bezig houden dan de behandeling van dit 
onderwerp vordert. Ter vermijding van misverstanden bepalen wij ons hier 
tot de verklaring, dat naar onze overtuiging het recht van de dertiende pen
ning, van welke oorsprong of van welke aard het ook moge zijn geweest, niet 
door de stellers van de burgerlijke en staatkundige grondregels van 1798 kan 
zijn begrepen onder de heerlijke en feodale rechten, welke daarbij werden af
geschaft. Ter verantwoording verwijzen wij naar de desbetreffende opmer
kingen van Ketelaar 14), waarmee wij ons in zoverre geheel conformeren. 
De vraag, die wij onder ogen willen zien en die naar onze mening nog niet 
expliciet in de litteratuur is gesteld, betreft de keuze van de vorm en de verba
le omschrijving van het recht van handwissel als de dertiende penning. 
Een niet mis te verstane berekening gaven - overigens zonder nadere motive
ring - De Meyere 15), Telders 16), Van Vliet 17), Van Iterson 18) Hardenberg 
19) en Van den Brink 20), die allen schrijven dat het recht 1/13 bedraagt van 
de bij koop en verkoop bedongen prijs van de grond, c.q. de geschatte waarde 
van de grond 21), en dat dit bedrag ten laste komt van de koper 22). Van der 

12) Van der Linden, 'De dertiende penning, ontstaan, ontwikkeling en recente procedures ter 
zake'. Niet uitgegeven tekst van een lezing, 6 oktober 1975, Leiden, Notulen van de 233e/187e 
vergadering van het Juridisch Dispuut 'De Costumieren', 2. 
13) Van Vliet, 'Recht van de dertiende penning', 11-14; J. C. de Meyere, Oude nog bestaande za
kelijke rechten (Amsterdam, 1928) 181; Ketelaar, Oud zakelijke rechten, 34-42. 
14) Ketelaar, Oude zakelijke rechten. 19, 31-32, 34-38, 212-214; De Meyere. Oude nog bestaande 
zakelijke rechten, 181. 
15) De Meyere, Oude nog bestaande zakelijke rechten, 180. 
16) B. M. Telders, 'Niet in het burgerlijk wetboek geregelde zakelijke rechten; Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis, IX (1929) 202. 
17) Van Vliet, 'Recht van de dertiende penning', 3. 
18) Van Iterson, 'Dertiende penning', 5; idem. Beschouwingen over rolverwisseling of eigen
domsverschuiving', VMOVR, XIII (1971) 462; in het artikel 'Handwissel' neemt hij blijkbaar aan, 
dat de term zonder toelichting te begrijpen is. 
19) Hardenberg, 'Handwissel', 29; idem, 'Dreizehnte Pfennig', 188. 
20) Van den Brink, Thecharm, 141, 148. 
21) Ons inziens drukt Van Iterson, 'Handwissel', 257, zich niet juist uit, als hij van de dertiende 
penning zegt, dat deze wordt berekend naar de getaxeerde waarde van de verkochte grond en 
niet over de verkoopprijs. Zij moet wel berekend worden over deze prijs, maar alleen voor zover 
deze de grond betrof, dus niet over de eventuele prijs voor opstallen en beplantingen. Doch om
dat in de bedongen som meestal zonder specificatie ook de prijs voor opstallen en beplantingen is 
begrepen, zal men de prijs voor de grond vaak hebben moeten vaststellen door deze te schatten, 
maar dan zal men toch wel van de totaalprijs hebben moeten uitgaan. 
Op blz. 258 herhaalt hij, dat de fractie over de waarde werd berekend. Beter is de omschrijving bij 
Hardenberg, 'Handwissel', 30. 
22) Merkwaardig is, dat de schrijvers in het algemeen niet expliciet verklaren, wie met betaling 
van de handwissel is belast. Bij Van Iterson, 'Handwissel', 262, wordt een request van het kapittel 
van Sint Pieter te Utrecht van 1803 vermeld, waarin gezegd wordt, dat onder Abcoude-Proosdij 
en Aasdom in 't Veen sommige kopers sedert 1795 het bedrag van de dertiende penning hadden 
geconsigneerd. Bij dezelfde, 'Dertiende penning', 2, volgt min of meer uit de behandeling van de 
gevidimeerde dupliek van 1535, dat de kopers, die de tot handwissel gerechtigde op de hoogte 
moeten stellen van hun voornemen en van de bedongen prijs, de dertiende penning moeten beta
len. Van Vliet, 'Recht van de dertiende penning', 3-4, stelt, dat de koper, die het goed wederver-
koopt, niettemin gehouden blijft de dertiende penning te betalen, evenals degeen die weer van 
hem gekocht heeft en dus ook koper is. Hardenberg, 'Handwissel', 28, die het recht van de heer 
tot naasting behandelt, merkt op, dat betaling van de handwissel tot gevolg had, dat de nieuwe 
eigenaar het goed verkreeg zonder nog door naasting bedreigd te zijn; hieruit volgt, dat deze ver
krijger, de koper dus. die prestatie verrichtte. Evenzo ibidem, 33: Werd niet genaast, dan . . . kon 

128 



Linden 23) en Ketelaar 24) bezigen zonder rekenkundige verklaring de term 
dertiende penning, blijkbaar aannemende dat deze voor iedereen duidelijk is. 
Wij mogen hier niet onvermeld laten, dat Ketelaar in een noot 25) opmerkte, 
dat nog onverklaard is waarom de breuk juist 1/13 is, waaruit volgt dat hem de
zelfde calculatie voor ogen heeft gestaan als die welke de eerstgenoemde vijf 
auteurs aangaven, en dat hij op deze mededeling de niet nader toegelichte 
suggestie liet volgen, dat in de middeleeuwen een breuk niet altijd op het te 
vinden getal betrekking had; wij stellen er prijs op, deze suggestie te vermel
den, omdat zij blijkbaar aansluit bij het onderwerp van deze studie. Harden
berg had al opgemerkt, dat 1/13 een hoogst merkwaardige breuk was 26). 
De kritische vraag dient dus te zijn of het wel waar is, dat de gerechtigde tot 
de dertiende penning aanspraak had op het dertiende deel van de prijs, c.q. 
de waarde. Wanneer men nagaat, hoe de mens in de loop van de geschiedenis 
met cijfers en getallen is omgegaan, en constateert, dat hij pas in een laat sta
dium tot hanteerbare breuken komt 27), is er reden voor twijfel en herbezin
ning. 

Een hoogst instructieve verhandeling over het gebruik van breuken in de 
middeleeuwen danken wij aan de veelzijdige belangstelling van de jurist E. M. 
Meijers 28). Deze heeft de dertiende penning niet in zijn publicatie betrok
ken, maar zijn bevindingen zullen niettemin vruchtbaar blijken te zijn voor 
het inzicht in dit recht. Terwijl de breuken, waarmee de moderne mens werkt, 
abstracte grootheden betekenen die slechts van een ideëel deel de verhouding 
tot het geheel aanduiden, rekende de middeleeuwse mens alleen met concrete 
eenheden, die hij in een gegeven totaal geordend voor zich zag 29). Wij zullen 
zien, dat deze wijze van denken een verschil te weeg bracht - ten minste van 
ons moderne gezichtspunt uit - tussen het geval, waarin een waarde met een 

de koper eigenaar worden mits, hij de dertiende penning voldeed'. Uit Van der Linden, Cope, 199, 
blijkt hetzelfde doordat hij de aantekening in de 'blaffaard' van ontvangsten der Utrechtse do
meinen van 1556 aanhaalt, inhoudende dat bij verkoop van land in de meergenoemde streek den 
coper gehouden is den coop aan te brengen hinnen acht dagen den rentmeester van Apcoude, die zyn be-
raet neentpt. . . omme den coop . . . aen hem te houden ofte yemants anders te laten . . ., en daar deze 
aantekening betrekking heeft op ontfanck van hantwissel mag worden geconcludeerd, dat deze dan 
ook door de koper is betaald. Wanneer Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 42, mededeelt dat na af
schaffing van het naastingsrecht in de dertiende-penning-gerechten kopers van met dit recht be
laste gronden nalieten het te betalen blijkt, dat hij van de/elfde mening is. Duidelijk is De Meye-
re. Oude nog bestaande zakelijke rechten, 180, stellend dat het recht door de koper is te voldoen. 
Zo ook Van den Brink, The charm, 148: . . . the obligation incumbent upon the person obtaining the 
land to pay . . . athirtheenthpart of the sumpaidfoi'it. 
2i) Van der Linden, Cope. 
24) Ketelaar, Oude zakelijke rechten. 
25) Ibidem, 209, noot 9. 
26) Hardenberg, 'Handwissel', 29. 
27) L. N. H. Bunt. Van Ahmes tot Euclides. Hoofdstukken uil de geschiedenis van de wiskunde. 
(Groningen, enz.. 1954) 8-9, over Egyptische breuken: 46. over Griekse breuken; 102-103 over de 
opvatting van Plato omtrent breuken: het werk handelt wel over middeleeuwse rekenkunde en 
de invloed van het Arabische positiestelsel daarop, maar vrij oppervlakkig, terwijl men over het 
gebruik van breuken in de middeleeuwen niets daarin vindt, wel uiteraard de vinding van Simon 
Stevin van de decimale breuken, eind zestiende eeuw. 
28) E. M. Meijers, Vergelijkingen met breuken in middeleeuwsche rechtsteksten. Mededeclingen 
der Koninklijke Akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde LXVI serie B nr. 6 (Am
sterdam. 1928). 
29) Meijers. Vergelijkingen. 144-148. 
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fractie moest worden verminderd, en dat waarin een fractie aan die waarde 
moest worden toegevoegd. 
Wanneer iemand van de opbrengst van zijn land de tiende penning moest af
staan, dan telde hij de concrete delen - bijvoorbeeld de schoven - en de tiende 
zonderde hij af, vervolgens telde hij weer tot de tiende en zonderde ook deze 
af, en zo voort. De noemer van onze moderne breuken heeft nog de taalkun
dige vorm van een rangtelwoord, maar geeft inhoudelijk geen enkele rang 
aan. Doch bij het middeleeuwse rekenen was de tiende wel degelijk de tiende 
in rang. Wij constateren nu, dat bij het verminderen van de gegeven waarde 
met de tiende penning het resultaat van de hiervoor beschreven handeling in
derdaad, ook naar modern begrip, 1/10 van het geheel opleverde. Dit was an
ders als aan het geheel een fractie moest worden toegevoegd. 
In verscheidene ver uiteen gelegen delen van Europa en in verschillende talen 
uitgedrukt bestaat de bepaling, dat de weduwe uit de boedel van haar overle
den man de door haar aangebrachte huwelijksgift mocht terugnemen, ver
meerderd met de derde penning 30). Evenzo kennen wij in de Nederlanden en 
aangrenzende gebieden de regel, dat de schuldeiser de goederen van de debi
teur mag panden tot het bedrag van de toegewezen vordering en de derde pen
ning meer 31). Vast staat echter, dat de weduwe overal de huwelijksgift ver
meerderd met de helft nam en dat de panding geschiedde voor anderhalf 
maal het bedrag van de schuld. De frequentie en de verspreidheid van de ge
bieden is er garant voor, dat de eigenaardigheid van de formulering van de fr
actie niet kan worden toegeschreven aan een locale toevalligheid, een reken
kundige vergissing of een gebrekkige lezing van een handschrift. 
In een tijd echter, waarin teksten nog de oude formulering hadden en de meer 
ontwikkelden reeds met moderne rekenkundige termen vertrouwd waren, 
ontstonden er verwarringen, misverstanden en zelfs goedbedoelde maar on
juiste correcties, waarvan Meijers enige voorbeelden geeft 32). Dit verklaart, 
dat de oude middeleeuwse omschrijvingen van de fractie werden verrijkt met 
authentieke interpretaties, die bevestigen dat de derde penning meer - tertius 
denarius plus, le tiers denier en montant, die dritte Pfennig Besserung, den derden 
penninghe beeter enz. - wil zeggen, dat met de helft verhoogd wordt. Onder 
verwijzing naar de rijke documentatie van Meijers volstaan wij met een aar
dig voorbeeld uit de Hollandse rechtsgeschiedenis. Nadat Filips de Goede bij 

30) Ibidem, 129-135, en de daar genoemde bronnen: Coustumier de Moudon de 1577 gedrukt 
1898 en 1924; Coutumes d'Angoumois; recht van Merville; de Scandinavische Frostupingslög; 
Libre de les costums generals (Tortose ± 1280); Recognoverunt proceres (Barcelona 1283); Insti
tu ions dels furs y privilegis de Valencia (1580); Leges municipales (Bregaglia, Graubünden): 
Summa Raymundi (14e eeuw, Oostenrijk), gedrukt 1927; Rössler, Stadtrechte von Brünn gedrukt 
1852; Stadtrecht von Böhmen und Mähren; Engelbrecht. Introductio in notitiam juris feudorum 
Pomeraniae Suecicae, Gryfswald 1744; Engelbrecht, Das Pommersche Lehnrecht, 1832; Dat 
olde wendische-rugianische Landrecht; Roth, Mecklenburgischer Lehnrecht, 1858; Von 
Kamptz, Handbuch des Mecklenburgischen Civil-Rechts. 
31) Meijers, Vergelijkingen, 138-140, en de daar vermelde bronnen: Costumen van Delflandt, 
1570, Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht 
(WOVR) Ie reeks IX; IV, 554; Stadrecht van Groningen, 1425; Boeck van rechten (Kampen), 
keur van 1357, Overijsselsche stadrechten, I. Zie ook: S. Muller Fz., ed. De middeleeuwsche rechts
bronnen der stad Utrecht WOVR Ie reeks III (2 dln; 's-Gravenhage, 1883), Liber Albus, XCV. 
32) Meijers, Vergelijkingen, 129-130, 148-149; ibidem, 150-151, waar een van verkeerde uitleg
ging uitgaande vraag wordt beantwoord met de juiste berekening. 
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de Zoen van Delft van 3 juli 1428 zijn nicht Jacoba een uitkering van 6.000 
schilden per kwartaal had toegezegd, werd deze verbintenis kort daarop bij 
een aanvullend verdrag te Valenciennes voor haar versterkt door de bepaling 
dat, als de uitkering niet binnen één maand na de vervaldag zou zijn gedaan, 
Filips haar den vyffden penninck meer zou schuldig zijn. Dat dit niet betekende, 
dat de 6.000 schilden dan met 1/5 zouden worden verhoogd, doch wel dat 
daaraan 1/4 zou worden toegevoegd, volgt uit de verduidelijking, die de be
woordingen van het verdrag daarop uitdrukken: dat's te weeten dat zy dan voor 
Vim scilden, die op den termyn verscheenen waren, hebben sal Vllm Vc scilden 
33). Als 6.000 schilden verhoogd worden tot 7.500 schilden, dan is dat een toe
name met 1.500 schilden, in onze terminologie 1/4 van het oorspronkelijke 
bedrag, doch in de middeleeuwse tekst den vyffden penninck meer. 
Wie een waarde moest verhogen met de vijfde penning meer, wist dat men 
zonder die vermeerdering al tellend niet verder komen kon dan tot de vierde 
penning. De rentmeester van de hertog, die gravin Jacoba niet tijdig aan de 
6.000 schilden had kunnen helpen, zag dus dat bedrag in vier delen geordend 
voor zich, telde tot de vierde en voegde daar een gelijk deel als vijfde penning 
toe 34). 

Keren wij thans terug tot de dertiende penning, dan rijst allereerst de vraag 
wie van de beide bij de verkoop betrokken partijen de handwissel verschul
digd was. Immers, als de verkoper uit de van de wederpartij ontvangen prijs 
de handwissel had te voldoen, dan moest hij dat bedrag met de voorgeschre
ven fractie verminderen: doch indien de koper boven de aan de verkoper te 
betalen som daarvan een fractie als handwissel verschuldigd was aan de heer, 
dan wilde dat voor hem zeggen dat hij het te betalen bedrag met die fractie 
verhoogde. Passen wij de bevindingen van Meyers toe op deze rechtsfiguur, 
dan zou de dertiende penning in het eerste geval slechts 1/13 deel van de 
koopsom moeten bedragen, doch in het laatstgenoemde geval op 1/12 van die 
som moeten worden berekend. Uit de praktijk en de litteratuur blijkt, dat de 
koper aansprakelijk wordt geacht voor betaling van de dertiende penning, zo
dat voorlopig kan worden geconcludeerd, dat de handwissel in dit geval 1/12 
van de koopprijs bedroeg. 
De handwissel kwam als vaste som voorheen op meer plaatsen in de Neder
landen voor 35), maar in de vorm van de dertiende penning nergens anders 
dan in de hierboven genoemde heerlijkheden. In het Heilige Roomse Rijk 
schijnt overigens zij onbekend te zijn 36). 

33) Frans van Mieris, ed., Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeelanden heeren van 
Vriesland, (4 dln; Leiden 1753-1756) IV, 944. 
34) Het door Meijers behandelde verschijnsel was al opgemerkt door Hans Planitz, Die Vermö
gensvollstreckung im deutschen mittelalterlichen Recht (1912) 542, maar deze gaf van de wijze van 
rekenen in de middeleeuwen een te gekunstelde verklaring. Hij meende, dat men in die tijd met 
de derde penning van de te verhalen schuld bedoelde . . . ein drittel vom Wert der zu pfändenden 
Gegenstände. Vermoedelijk ziet hierop de opmerking van Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 209, 
noot 9, dat het in de middeleeuwen niet ongebruikelijk was dat . . . de breuk op het gegeven, niet op 
het te vinden getal, betrekking had. 
Rekenkundig komt het uiteraard wel op hetzelfde neer, maar het is onaanvaardbaar, dat men in 
de middeleeuwen dat bedoeld had. Meijers' verklaring, Vergelijkingen, 144-145, lijkt ons inder
daad de juiste. 
35) Van Iterson, 'Handwissel', 250, 253, 256, noemt enige voorbeelden. 
36) Hardenberg, 'Handwissel', 36. Hiermede komen overeen onze bevindingen bij het onder-
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Onderzoekers van Nederlandse huize hebben echter onze aandacht gevestigd 
op de dertiende penning, die als treizième denier of droit de trézain in Frankrijk 
voorkwam, in het bijzonder op een prestatie van dien aard in het oude Nor-
mandische recht 37). Hoewel dit in Frankrijk door de revolutionaire wetge
ving radicaal is afgeschaft en dus in Normandie niet meer voorkomt, bestaat 
het nog wel op de eilanden Guernsey en Sark 38), waar oud Normandisch 
recht zich onder het Engelse régime heeft gehandhaafd. 
De gedachte van Hardenberg 39) om de Normandische treizième denier en de 
Utrechtse dertiende penning met elkaar in verband te brengen en dit rechts-
verschijnsel toe te schrijven aan de vestigingen van Noormannen, zowel op 
het schiereiland Cotentin als in het westelijk kustgebied bij de Maasmond, 
dat toen nog wel Frisia heette, voerde hem op een dood spoor. Niet alleen is 
van het bestaan van een dertiende penning in Scandinavië tot dusver niets ge
bleken, maar ook wordt het onwaarschijnlijk geacht dat de handwissel reeds 
in het einde van de negende eeuw, toen het noormannenrijk in Frisia heeft 
bestaan, zou zijn ontwikkeld 40). 
Deze neiging om de herkomst van de casuele prestatie in Scnadinavië te zoe
ken is des te merkwaardiger, omdat korte tijd na de publicatie van Harden
berg het werk verscheen van Drielsma 41), die vermoedelijk het artikel van 
eerstgenoemde over de dertiende penning niet geraadpleegd heeft 42), maar 
Friese rechtsverschijnselen eveneens in verband wil brengen met een daarop 
gelijkende verplichting op Guernsey en daarbij de overheersing van Noor
mannen memoreert. Drielsma nu begint zijn bovengenoemde verhandeling 
43) met het onderscheiden van twee verschillende soorten van „mutatierech-
ten", waarmee hij rechten bedoelt als gevolg van overgang van goederen aan 
een ander. Onder de eerste groep rekent hij de overheidsheffingen als over
drachtsbelasting, successierecht, overgangsrecht, schenkingsrecht, die wij 
thans nog kennen, en ook de in Friesland onder het ancien régime vigerende 
consentgelden, 56e (later 40e) penning en het collateraal; het zijn deze laatste 
drie heffingen die hij nader heeft onderzocht en beschreven. Tot de andere 
soort van geldelijke verplichtingen horen volgens hem die welke het gevolg 
zijn van leenrecht, hofrecht, erfpachtsrecht, beklemrecht; omdat voor over
dracht van deze gronden toestemming van de grondheer vereist was en deze 

zoek van het voorkomen van de (per)mutatierechten in Frankrijk, dat deze blijken te ontbreken 
in het oostelijk deel, dat in de middeleeuwen tot het Heilige Roomse Rijk hoorde. 
37) De Meyere, Oude nog bestaande zakelijke rechten, 184; Hardenberg, 'Handwissel' 36-37; 
idem Dreizehnte Pfennig, 192. 
38) A. H. Ewen en Allan R. de Carteret, The fief of Sark (Guernsey, 1969) 61; Hardenberg, 
'Handwissel', 37, noot 90, noemt: L. Selosse, L'île de Serk, un étatj'éodal au XXe siècle (1911) 63 
vlg.,68, 288vlg.,334. 
39) Hardenberg, 'Handwissel', 37-39: idem. Dreizehnte Pfennig', 193. 
40) Franse schrijvers over de mutatierechten zijn het in het algemeen met elkaar eens over de 
loop van de ontwikkeling: eerst werd de erfelijkheid van lenen en tijnsgoed aanvaard, vervolgens 
ook de vervreemdbaarheid, daarna pas wordt de door de heer te geven toestemming een formali
teit en in dat stadium ontstaat het gebruik om betaling te vragen voor de vrijheid om te vervreem
den, mede in verband met de inmiddels tot een geringe waarde gedaalde tijns. Dientengevolge 
komen de handwissel- of permutatiegelden pas in de dertiende eeuw op. 
41 ) H.A. Drielsma, Grondbezit en mutatierechten in het oude Friesland (Leeuwarden, 1974). 
42) Drielsma, ibidem, noemt het artikel van Hardenberg niet, terwijl men mocht verwachten, 
dat hij het geciteerd zou hebben als het hem bekend geweest was. 
43) Drielsma, ibidem, 25. 
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zich daarvoor liet betalen, ontstond de prestatie, ook laudemium genoemd, 
welke bestendigd werd ook nadat het vragen van consent een formaliteit was 
geworden en in onbruik raakte. Het is dus duidelijk, dat de dertiende penning 
onder deze laatste categorie valt en dus niet behoort tot de heffingen, waar
aan het werk van Drielsma is gewijd. De schrijver merkt nog op, dat het voor 
de hand ligt, gegevens over de historische ontwikkeling van de oud-Friese 
mutatierechten te gaan zoeken in de fiscale rechtslitteratuur, doch dat deze 
de onderzoekers niet terugvoert naar de oud-Nederlandse mutatierechten maar 
naar de heerlijke rechten en in het bijzonder naar het oud-Franse leenrecht. Wij 
menen hem hierin te moeten bijvallen en begrijpen, dat men dan de geschie
denis van de bovenbedoelde tweede groep voor ogen heeft, waartoe ook de 
dertiende penning hoort. Daarom verbaasde het ons, dat deze schrijver bij 
zijn suggestie om ter vergelijking ook buiten Friesland bestaande mutatie
rechten op te sporen zegt te denken aan een gebied dat evenals Friesland onder 
invloed van de Noormannen heeft gestaan: de Kanaaleilanden . . . van origine Nor-
mandisch, waar het „congé" wordt aangetroffen, volgens hem een „consent
geld", dat vergelijkbaar is met het oud-Friese consent 44). Uiteraard zijn de 
door Drielsma onderscheiden soorten van mutatierechten ook met elkaar 
vergelijkbaar; als het recht op handwissel van de tijnsheer op de moderne 
overheid is overgegaan, zal het verschil met een heffing door de overheid als 
belasting niet meer te zien zijn; de historie kan dan nog alleen de herkomsten 
onderscheiden. Niet alleen bevreemdde het ons, dat de auteur die zo helder 
de fiscale imposten van de overheid bij mutatie van onroerend goed onder
scheidt van de uit het landsheerlijke grondbezit afkomstige prestaties nu juist 
denkt aan op de Kanaaleilanden te betalen rechten om deze te vergelijken 
met de anderssoortige heffingen in Friesland, ook zijn reminiscentie aan de 
Noormannen is ons onbegrijpelijk. Terwijl deze op het einde van de negende 
eeuw in Friesland of daaromtrent geheerst hebben, hebben gedurende de 
middeleeuwen, naar Drielsma 45) zelf concludeerde, daar geen mutatierech
ten bestaan en zijn deze eerst door George van Saksen in 1504 als consentgeld 
bij zijn Saksische ordonnantie ingevoerd. De overheersing van de Noorman
nen van een half millennium vroeger kan daarmee uiteraard geen samenhang 
tonen. 

Wij meenden ons deze uitweiding te mogen veroorloven omdat wij ons kun
nen refereren aan Drielsma 46), wanneer wij het spoor van de dertiende pen
ning willen volgen in de wereld van het Franse leenrecht, of liever van het 
recht van de tenures seigneuriales, waartoe niet alleen het leenrecht, droit de 
fief, maar ook het tijnsrecht, droit de censive, behoorden. 
De dertiende penning bleek niet alleen te bestaan in het Normandische recht, 
maar ook elders in Frankrijk, waar wij ook andere droits de mutation aantrof
fen. In het algemeen maken de schrijvers over de vervreemding van tenures 
onderscheid tussen alienatie van leengoed, fieflfe ) , terre noble, tenure feodale, 
en van tijnsgoed, vilénage, terre roturière, tenure censive. De casuele prestatie, 
welke aan de heer verschuldigd was, droeg in het algemeen de naam van lods 

44) ibidem, 130-131. 
45) ibidem, 129. 
46) ibidem, 26-27. 
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et ventes, in sommige gebieden ook accordements, honneurs, congés, capsos 47), 
in de zuidelijke Nederlandenpontgelden 48). 
Voor leengoed gold in Frankrijk in het algemeen de regel, dat in geval van 
vervreemding de heer recht had op Ie quint denier, doorgaans kortweg quint 
genoemd 49). Volgens Glasson 50) zouden de leenmannen aanvankelijk een 
vaste som hebben betaald, wanneer de heer op hun verzoek toestemming gaf 
tot overdracht van het leen, maar toen zij vrij waren om zonder vooraf te vra
gen vergunning de grond te transporteren belast zijn geworden met 1/5 van 
de waarde. 
Indien de quint gelijk is aan 1/5, dan is volgens de leer van Meijers te ver
wachten, dat deze betaald werd door de verkoper, die deze afdracht dan im
mers uit de ontvangen kooppenningen had te doen. 
Inderdaad deelt Glasson ons mede: Avant la réformation de la coutume de Paris 
c'était le vendeur qui payait ce quint... Te voorzien was uiteraard, dat leen
mannen bij de verkoop trachtten, de verlangde koopsom te verhogen met de 
quint. Om daarvan voordeel te hebben zouden zij echter dit meerdere voor 
hun heer moeten verzwijgen, hetgeen tot fraude leidde. Daar dit aan het licht 
kwam, eiste de heer 1/5 van het verhoogde bedrag. De rekenkundige logica 
van de middeleeuwen drukte dit uit door van quint et requint it spreken 51). 
Wij brachten dit naar voren, omdat het buiten elke twijfel stelt, dat inderdaad 
de verkoper van leengoed belast was met afdracht van de lods et ventes. Na de 
reformatie van de Coutume de Paris is de requint afgeschaft en de quint ten las
te van de koper gebracht. Sindsdien is de oude structuur daarin dus niet meer 
te herkennen. Dezelfde gegevens, bij de een wat uitvoeriger, bij de ander 
meer summier, worden verstrekt door Beaune 52), Henrion de Pensey 53), 
Ganshof 54), Merlin 55), Olivier-Martin 56), Timbal 57) en Viollet 58), terwijl 

47) Lods et ventes is in Frankrijk de generieke naam voor laudemiae, laudemia, laudationes, lau
des, waaronder heergewaden en leengiften zijn te verstaan, dus ook de handwisselgelden of 
(per)mutatiegelden. Men vindt lods, lodz, los, lots, lotz, loux. Vente is verkoop, ventes is het bedrag 
dat voor de toestemming tot verkoop is verschuldigd. Lods et ventes wordt als één begrip geno
men, dus niet als de som van twee bedragen; anders in het graafschap Auxerre, waar de beide 
woorden twee verschillende betalingen betroffen, v. infra, 14 en noot 67 voor lods et trézain. Bij 
Henri Beaune, Droit coutumierfrançais (4 din; Lyon, 1882-1894) III: Lacondition des biens, 262, ac
cordements, honneurs, capsos voor hetzelfde begrip. Bourdot de Richebourg, ed., Nouveau coutu
mier général (4 din; Paris, 1724) bezigt accordements en lods et ventes naast elkaar. Johannes Bap-
tista Christyn, ed., Consuetudines Bruxellenses . . . commentarius (Brussel, 1689) vermeldt, dat voor 
de zuidnederlandse term recht van pontpenninghen de Franse tekst het woord congéz gebruikt. Be
aune, Droit coutumier III, 262, bezigt voor handwissd mutation of remuage. 
48) Jacques Britz, Code de l'ancien droit belgique ou histoire de la jurisprudence et de la législation 
(Brussel, 1847) 585; Christyn, Consuetudines Bruxellenses, 135-136, 293. 
49) Henrion de Pensay, Traité des fiefs de Dumoulin, analysé et conféré avec d'autres feudistes 
(1773) 459; F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la révolution (Paris, 1951) nr. 
210. 
50) Ernest Glasson, Précis élémentaire de l'histoire du droit français. (Paris, 1904)439. 
51) ibidem; P. C. Timbal, Histoire des institutions et des faits sociaux. (5e dr.; Paris, 1974) 348. 
52) Beaune, Droit coutumier, 111,262. 
53) Henrion de Pensay, Traité des fiefs, 459. 
54) F. L. Ganshof, Qu 'est-ce que la féodalité' (2e dr. ; Brussel, 1947) 169. 
55) P. A. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, VII (Paris, 1813) s.v. lods et ven
tes. 
56) Olivier-Martin, Histoire du droit, nr. 210. 
57) Timbal, Histoire des institutions. 155, nr. 348. 
58) Paul Viollet, Histoire du droit civil français (4 dln; Paris, 1905) II, 449; III, 407. 
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Philippe de Beaumanoir de quint vermeldt voor Beauvaisis 59), Britz voor He
negouwen 60). Andere auteurs noemen slechts lods et ventes zonder bijzonde
re termen of de verhouding tot de koopsom aan te geven. 
Ten aanzien van tijnsgoederen vermeldt Duby 61), die een diepgaand onder
zoek deed naar de middeleeuwse ekonomie in Frankrijk, dat in het begin van 
de dertiende eeuw de vervreemding door de gebruikers gewoonterechtelijke 
erkenning kreeg, waartegenover de heer aanspraak ging maken op een deel 
van de koopsom. Il s'agissait d'ordinaire du ,,trésain", d'une treizième ou, ce qui 
revenait à peu près au même, d'un denier par sou, schrijft hij. Daar de sou uit 
twaalf deniers bestond, betekent dit dat de dertiende penning hier 1/12 van 
de koopsom bedroeg. Deze fractie, die Duby als de gewone prijs voor hand-
wissel voorstelt, is in elk geval terug te vinden in het hertogdom Normandie 
en het daaraan grenzende graafschap Eu 62), voorts in Provence. Hetgeen in 
het noorden droit de treizième of treizième denier heet, staat in de Provençaalse 
acten vermeld als trézain en trezenum, maar vaak ook als lods et trézain 63). 
Blijkbaar werd de dertiende penning in beide landen zowel bij overdracht van 
leengoed als van tijnsgoed betaald. Wij achten het echter niet uitgesloten, dat 
deze gelijkstelling uit een latere fase van de ontwikkeling dateert, in die zin 
dat de leenman die, buiten de solemnele leenhulde, in beginsel geen betalin
gen aan zijn heer deed, pas met lods et ventes belast zal zijn, toen de tijnsman-
nen al gewoon waren bij overdracht de treizième te voldoen, en het leenrecht 
zich daaraan aangepast heeft. 

Wellicht kan deze opvatting bevestiging vinden in de mening van Greard 64) 
dat in Normandie de dertiende penning was un reste de l'ancien droit des fiefs, 
par lequel les vassaux n'étaient que de simples usufruitiers et ne pouvaient vendre 
les terres qui leur avaient été données. Deze uitspraak is in zover aanvechtbaar, 
daar noch in de oude commentaar van Terrien noch in de berijmde costumen 
van Houard van de treizième gewag gemaakt wordt 65), zodat die ouderdom 
van dat rechtsverschijnsel wel onwaarschijnlijk lijkt, in aanmerking genomen 
het standpunt van Duby 66), die zijn ontstaan in de dertiende eeuw plaatst. 
Maar als Greard de financiële prestatie van de vazallen van de Normandische 
hertog meent te moeten afleiden uit die van vroegere eenvoudige vruchtge
bruikers, dan zou dit waar kunnen zijn in de onzerzijds hiervoor gegeven in
terpretatie. 
Voor Provence vragen wij aandacht voor de strijdvraag, die in de zeventiende 
eeuw de rechtsgeleerden in dat gebied verdeeld hield. Het punt of aldaar lods 

59) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, Texte critique . . . avec une introduction, un 
glossaire et une table analytique, Am. Salmon ed. (2 din; Paris, 1899-1900) réimpression [avec uni 
commentaire historique et juridique par Georges Hubrecht (3 din; Paris 1970-1974) I, 396, nr. 
767; III, 212. 
60) Britz, Code, 285. 
61) Georges Duby, L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval (France, 
Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). Essai de synthèse et perspectives de recherches (2 dln; Paris, 
1962)11,476. 
62) Nouveau coutumier. Ill, chap. CXIV, xxxvi; Merlin, VII, s.v. treizième. 
63) Charles du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (10 dln; Niort, 1883-1887) s.v. tre
zenum, trezenare; Merlin, VII, s.v. lods et ventes. 
64) Merlin, VII, s.v. Seizième. 
65) ibidem 
66) Duby, L'économie, II, 476. 
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et trézain wilde zeggen dat de handwissel, heb et ventes, op het bedrag van de 
dertiende penning was bepaald, dan wel naast lods ook nog trézain moest wor
den betaald, dus double lods, moge ons thans weinig belangwekkend voorko
men, niettemin is de beslissing en de daaraan gegeven interpretatie instruc
tief. Het slot was dat in Provence een dubbel laudemium werd betaald, dat als 
1/6 van de koopsom werd uitgelegd 67). Wanneer lods tezamen met trézain 
1/6 bedraagt, dan moet elk van de componenten 1/12 zijn, tenzij men absurde 
breuken zou aanvaarden 68). 
Niettegenstaande de verklaring van Duby 69), dat de heer bij overdracht van 
tijnsgoed d'ordinaire de dertiende penning incasseerde, vinden wij bij andere 
auteurs - buiten Normandie en Provence - la douzième vermeld. 
Glasson 70) zegt dat ten aanzien van overdracht van tijnsgoed les lods et ventes 
sont fort variables, à Paris la coutume les fixait à un douzième du prix de vente. 
Olivier-Martin, die ook de vervreemdbaarheid van leen- en tijnsgoed laat be
ginnen in het begin van de dertiende eeuw, preciseert 71) het mutatierecht bij 
leen als habituellement la cinquième du prix (quint denier) en bij tijns als habitu
ellement la douzième du prix. Timbal beschrijft uitvoerig de dessaisinement van 
de afgaande houder en de daarop volgende ensaisinement van de opkomende 
houder en laat daarop volgen, 72), dat aanvankelijk de quint werd betaald 
door de verkoper van leengoed, maar dat bij overdracht van tijnsgoed het de 
koper was die betaling deed van de lods et ventes, qui se montaient au douzième 
du prix de vente. In Beauvaisis, zo blijkt uit het werk van Philippe de Beauma-
noir, werd door de tijnsman de douzième denier opgebracht en wel door de 
verkoper 73). In sommige delen van Frankrijk maken de bronnen geen onder
scheid tussen vervreemding van leen- en van tijnsgoed en zo moeten de ver
schuldigde mutatierechten, volgens de Etablissements de Saint Louis voor 
Anjou en Maine op le douzième denier 74) worden gesteld. Dit wil uiteraard 
niet zeggen, dat het onderscheid daar niet bestaan heeft. In Bourges en Vier-
zon vonden wij de handwissel bepaald op vingt deniers pour livre voor tijns
goed, hetgeen exact op 1/12 neerkomt 75). 

Voor ons onderzoek is van belang te constateren, dat Christijn 76) voor het 
rechtsgebied van Uccle mededeelt, dat het pontgeld of congé daar op de zestig-

67) Merlin, VII, s.v. lods et ventes. 
68) Indien van lods et trézain in Provence het element trézain 1/13 van de koopsom zou bedra
gen, zou het element lods op de absurde breuk van 7/78 uitkomen om de fractie van 1/6 op te le
veren. 
69) Duby, L'économie, II, 47'6. 
70) Glasson, Précis élémentaire, 441. 
71) Olivier-Martin, Histoire du droit, 196, 198. 
72) Timbal, Histoire des institutions. 156, 158-161 (nr. 348, 353). 
73) Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis. I, 396 (nr. 767); II, 300-302 (nr. 1580. 1581): 
111,212. 
74) Paul Viollet, ed., Les Etablissements de Saint Louis, accompagnés des textes primitifs et de tex
tes dérivés, (2 dln; Paris, 1881) IV, 176. 
75) Nouveau coutumier, II: Coutumes de Berry, titre vi; coutumes de la ville et septaine de Bour
ges, CXXIII. Dat treizième denier niet alleen voorkwam bij overdracht van tijns- of leengoed, 
blijkt uit het stadrecht van Bourges, waar wijnhandelaren de dertiende penning van hun omzet 
aan het stadsbestuur hadden te betalen. V: Nouveau coutumier, II, Coutumes de Berry, titre II, art. 
XXI. 
76) Christyn, Consuetudines Bruxellenses, art. 135, 136, 293. 
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ste penning was gesteld, dat Génicot 77) voor het graafschap Namen opgeeft, 
dat de handwissel daar kon oplopen jusqu'à 15% - dus tot ruim het dubbele 
van de dertiende penning - en dat Britz 78) mededeelt, dat in Brabant en He
negouwen bedragen selon les usages des lieux waren verschuldigd. 
Deze tour d'horizon langs het oud-Franse recht heeft ons nog slechts een glo
baal zicht gegeven op het gebied, waar de dertiende penning klaarblijkelijk 
vandaan komt, en zal dooc-een diepergaand onderzoek van de bronnen moe
ten worden gevolgd. Het rechtsverschijnsel, waarop wij het zoeklicht richt
ten, was een verschijnsel in wording en wij dienen ons bewust te zijn, dat de 
momentopnamen uit deze vogelvlucht niet overal hetzelfde stadium van de 
ontwikkelingsgang hebben weergegeven. 
De klemmende vraag blijft: op welke wijze en door welke oorzaak is de der
tiende penning van Frankrijk uit terecht gekomen in noord-west Utrecht? 
Dat wij de richting van het spoor kennen, is al veel gewonnen. Het spoor zelf 
terug te vinden zal nog veel moeizame arbeid en zonder twijfel veel geluk ver
gen. 
Hiervoor zal in elk geval oplossing van één strijdpunt nodig zijn: de kwestie, 
aan wie de vestiging van de dertiende penning in het Utrechtse land kan wor
den toegeschreven, anders gezegd, wie heeft, toen het gewoonte werd bij ver
vreemding van leen- en tijnsgoed casuele prestaties te vorderen en overal 
waar dit in het Rijk gebeurde een fixum werd vastgesteld, alleen op deze 
plaats het Franse systeem van de verhoudingsformule en zelfs met de term 
van de dertiende penning ingevoerd? 79). 
Daar wij het gebruik van deze fractie - hetzij als dertiende penning, hetzij als 
een twaalfde deel, dat een modernisering kan zijn - in noordwaartse richting 
zien eindigen bij de rijksgrens, moet het zijn overgeplant. 
Zonder ons nog te kunnen uitspreken omtrent de persoon, van wie het denk
beeld kwam of die de feitelijke handeling verrichtte, de vestiging moet in elk 
geval hebben plaats gevonden met instemming en medewerking van de be
langhebbenden: daarover ging de strijd: werden deze vertegenwoordigd door 
het kapittel, eventueel de proost, van Sint Pieter te Utrecht, onder wie Ab
coude-Aasdom, Abcoude-Proosdij en Aasdom-Proosdij ressorteerden, of 
door leden van het geslacht van Zuylen, die zich heren van Abcoude noem
den en Abcoude-Baambrugge en de verder zuidelijk gelegen heerlijkheden in 
bezit hadden? Van Iterson 80) hield het op de heren van Abcoude, maar Van 

77) L. Génicot, L'économie rurale namuroise au bas moyen âge. (2dln;Leuven 1943 1960)1. 155. 
78) Britz, Code, 591. 
79) In het Nedersticht vonden wij, buiten de materie van mutatierechten of handwissel, één ge
val dat doet denken aan de dertiende penning,, zij het dan geformuleerd als één twaalfde omdat hier 
sprake is van een vermindering. In een overeenkomst, waarbij Johan van Cirsberch, proost van 
Sint Jan, goederen in Hogenlande verpachtte aan Godfried Vastraad voor 394 mud haver, was de 
clausule gemaakt, dat aan deze pachter de quolibet modio denarius refundetur'. Onder de oorkonde 
van 10 december 1316, waarbij proost Nicolaas van Steen hel stuk van zijn voorganger vidimeer-
de, is de notitie gesteld, dat deze penning erit denarius nigrorum Turonensium, quorum XIIfaciunt 
solidum . . . Toen later de stad Utrecht deze goederen in pacht kreeg, werd de te betalen canon 
nog harergeld genoemd, omdat deze de in geld uitgedrukte waarde had'van de formeel verschul
digde mudden haver. Volgens K. Burman, Utrechtsche jaarboeken (3 dln: Utrecht, 1750-1754) I, 
357, werd toen voor de zwarte tournoys 'den twaalfden penning' afgetrokken. De reden van de 
oorspronkelijke reductie is ons niet bekend. 
80) Van Iterson, Dertiende penning. 6: de verwijzing van de schrijver naar een plaats bij Heerin-
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der Linden 81) trachtte diens standpunt te weerleggen en het kapittel van Sint 
Pieter als auctor intellectualis - vel quasi - aan te wijzen. 
De door Van Iterson niet nader geadstrueerde stelling, dat de heren van Ab
coude uit hun ontginningsgebied de latere proosdijgoederen aan het kapittel 
van Sint Pieter te Utrecht hebben geschonken, kan ons niet overtuigen, al 
achten wij het niet uitgesloten dat dit zo gebeurd zou kunnen zijn. 
Evenmin vermogen wij Van der Linden te volgen in de argumentatie van zijn 
bewering, dat het kapittel van Sint Pieter de ontginning van de veenwildernis 
ter hand heeft genomen en daarvan dan blijkbaar alleen de proosdijgoederen 
heeft overgehouden. Zijn ene reden is, dat Zweder van Zuylen pas in de der
tiende eeuw met de naam van Abcoude wordt aangeduid en dus, als Van Iter-
som gelijk had, de dertiende penning dan uit die tijd zou stammen, doch hij 
dit in strijd achtte met zijn bevinding dat de uitgiften dateren . . . van veel vroe
ger datum 82). 

Al zijn ook naar onze overtuiging de tijnsgronden veel vroeger uitgegeven 
dan de komst van heer Zweder, dit houdt nog niet in, dat ook de dertiende 
penning in die vroege periode moet zijn ingesteld; wij zagen, dat de treizième 
in Frankrijk eerst in het begin van de dertiende eeuw tot ontwikkeling is ge
komen en dus pas daarna naar Abcoude kan zijn overgebracht; in zoverre 
hebben dus de heren van Abcoude en de kanunniken van Sint Pieter gelijke 
kansen. Ook het andere argument 83), dat de overeenkomsten van 1331 84) 
en van"1377 85) alleen het kapittel zouden vermelden als rechthebbende van 
de dertiende penning, kan bezwaarlijk effect sorteren. Primo spreken deze 
overeenkomsten slechts van handwissel zonder een verhoudingsformule uit te 
drukken, zodat niet eens vaststaat of hierin sprake is van de dertiende pen
ning 86). Maar, secundo, zijn blijkens deze overeenkomsten zowel het kapit
tel als de ambachtsheer gerechtigd tot de handwissel; wil men uit deze stuk
ken concluderen, dat het kapittel primair gerechtigd was en de ambachtsheer 
zijn recht ontleende aan het kapittel tot de expiratie van de laatstgenoemde 

ga is onjuist, deze moet luiden: 'Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Neder-
sticht',5VGO 6e reeks VIII (1929) 168-169. 
81) Van der Linden, Cope, 106 
82) ibidem 
83) ibidem 
84) RAU, S. Pieter, nr. 803: charter van 9 oktober 1331 ; 
85) RAU, S. Pieter, nr. 804: charter van 19 oktober 1392, waarbij gevidimeerd wordt een char
ter van 1 april 1377, dat in hoofdzaak gelijk is aan dat van 1331. 
86) Zowel Van Iterson als Van der Linden gaan uit van de gedachte, dat de dertiende penning 
als handwissel een oud recht is, dat tegelijk met de uitgifte van gronden in tijnsverband was ge
vestigd. Naar onze mening is de handwissel pas ontwikkeld nadat eerst de erfelijkheid en vervol
gens de vervreemdbaarheid waren erkend, zoals blijkbaar in Frankrijk de loop der dingen is ge
weest. Bovendien is zeer wel denkbaar, dat de handwissel aanvankelijk op eenfixum is vastge
steld en eerst later op een evenredig deel van de koopsom. Niet alleen de charters van 1331 en 
1377 zwijgen van de dertiende penning, ook de uitspraak van bisschop Frederik van 20 mei 1410 
(RAU, S. Pieter, nr. 840-1) over dezelfde gronden spreekt slechts van handwissel. In de conclusie 
van dupliek, die in een nieuwe procedure over dezelfde gebieden werd genomen op 16 juli 1535, 
(RAU, S. Pieter, nr. 840-3) wordt voor het eerst betoogd, dat dominus qui habet jus de hantwis-
sel. . . de constituto precio semper recipit decimum tertium nummum. Wij beweren niet dat de der
tiende penning pas van 1535 zou dateren; vermoedelijk is zij wel ouder; doch wij achten het niet 
verantwoord, overal waar van hantwissel wordt gewaagd, het vigeren van het recht van de dertien
de penning aan te nemen. 
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overeenkomst in 1587, daar staat dan tegenover dat bisschop Frederik III op 
20 mei 1410 87) besliste, dat de proost van het kapittel bewezen had, de liti
gieuze rechten, dus ook dat van handwissel, vastelick ende vredelick, ungehin
dert ende ongelet, van Jacob, heer van Gaesbeeck voorgenoemt, hebben te besitten 
ende gebruycken sal. . .; hieruit verschijnt dus de ambachtsheer als primair ge
rechtigde en de proost van het kapittel als houder. 
De uit het voorgaande voortvloeiende contradictie achten wij een schijnbare. 
Van de veen wildernis bewesten de Vecht, die de bisschopskerk op 21 april 953 
door schenking van keizer OTTO I als allodiaal en immunitair goed verwierf 
88), zijn de gronden, later bekend als Abcoude-Proosdij en Abcoude-Aas
dom, tot tafelgoed van het kapittel van Sint Pieter bestemd geworden. Deze 
toewijzing was aanvankelijk in de eerste plaats een zaak van kerkelijk vermo
gensbeheer, zodat de onderhavige gronden allodiaal bezit van het bisdom ble
ven doch in het bijzonder bestemd tot onderhoud van het kapittel, dat bij een 
verdere verdeling deze gronden tot proosdijgoed maakte. 
Bekend is, dat de bij deze bestemmingen toegewezen goederen op den duur 
werden aangemerkt als geschonken goed. Abcoude-Proosdij en Abcoude-
Aasdom werden dus allodiale proosdijgoederen van Sint Pieter 89). Inmiddels 
had het kapittel van Sint Jan door een ruil met bisschop Koenraad de Ronde 
Venen in handen gekregen, met de clausule dat het kapittel dit territoir gelij
kelijk moest delen met de inhabitatores de Abecenuualde 90), ten gevolge waar
van Oudhuizen, Demmerik, Vinkeveen, Aasdom, Ruige Willis, Waver, Bots
hol en Waverveen aan de buren van Abcoude toeviel, die daar naar alle waar
schijnlijkheid al met ontginning van het veen begonnen waren 91). 
De proost van Sint Pieter, betrokken in de ontginningsactiviteit van de Ab
coudenaren, kon daardoor de smalle sector Aasdom-Proosdij aan het oude 
bezit toevoegen. Toen Abcoude en de vandaar ontgonnen gebieden onder het 
gezag kwamen van de ambachtsheren, de uit het Kleefse gekomen ridders die 
zich van Sulen, van Zuylen, noemden 92) of voorgangers van deze 93), kon 
het proosdijgoed van Sint Pieter in die ambachtsheerlijkheid zijn ingevoegd. 
Daar het een allodiaal immuniteitsland was, oefende de proost er toch zijn 
lage jurisdisctie uit, evenals hij daar andere rechten, geëximeerd uit de am
bachtsheerlijkheid van Abcoude, zo ook de handwissel, hanteerde. Dat Zwe-

87) RAU, S. Pieter, nr. 840-1 
88) S. Muller Fz. en A. C. Bouman, ed. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (OSU), I (Utrecht, 
1920) nr. 120. 
89) Bij de stichting van een collegiaalkerk placht de bisschop deze te voorzien van goederen, 
welke hij nam uit het hem als wereldlijk heer ter beschikking staande bisschopsgoed, voorname
lijk de wildernissen. 
90) OSU, I, nr. 245; RAU, S. Jan, nr. 948; Heeringa, 'OntginningNedersticht', 168. 
91) Heeringa, 'Ontginning Nedersticht', 167: Ook naar onze mening is dit de verklaring van de 
opdracht aan Sint Jan om de helft aan Abcoude af te staan. De bisschop wenste een conflict tus
sen Sint Jan en de Abcoudenaren te voorkomen. 
Duidelijkheidshalve merken wij hierbij op, dat de gebieden ten westen van Aasdom-Proosdij la
ter aan de heren van Amstel zijn toegevallen, ibidem, 168. 
92) K. Heeringa, 'Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Nedersticht', BVGO 7e reeks ] 
(1931)47-50. 
93) A. G. de Groot, 'Zweder en Jacob van Gasbeek in Zuid-Holland', Zuid-hollandse studiën, 
VIII (1959) 41-43. De zekerheid waarmee deze auteur een genealogie van de voorgangers geeft 
komt ons niet geheel betrouwbaar voor; dat er in 1080 een Willem van Abcoude was die ook heer 
van Wijk zou zijn, lijkt ons onvoldoende gefundeerd. 
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der II die rechten pachtte van de proost 94), kan een poging zijn geweest om 
in eigen hand te nemen wat hij toch al onder zijn heerlijke macht rekende. 
Nadat de overeenkomst niet meer verlengd was 95), moest deze poging als 
mislukt worden beschouwd, doch Jacob van Gaesbeeck heeft toch nog pro
cessueel aanspraak op rechten in Abcoude-Proosdij gemaakt. De uitspraak 
van bisschop Frederik heeft het recht van handwissel niet aan de proost van 
Sint Pieter ontnomen, maar de ambachtsheer van Abcoude wel de eer ge
gund, dat de proost het recht hield van hem 96). 
Wij zijn op grond van het voorgaande geneigd, de vestiging van de dertiende 
penning eerder bij de ambachtsheren van Abcoude te zoeken dan bij de 
proosten van Sint Pieter, zonder evenwel deze laatsten als mogelijke auctores 
uit te sluiten. 
Toen de heren van Abcoude omstreeks het midden van de veertiende eeuw 
bezittingen in de zuidelijke Nederlanden verwierven - Gaesbeeck, Herstal, 
Perwez - naderden zij met hun vermogen dicht aan de Franse grens 97). Voor 
zover ons bekend, hebben zij geen grond bezeten in de Franse streken, waar 
de dertiende penning werd geheven. Het is echter niet onmogelijk , dat zij op 
andere wijze daarmee te maken hebben gehad of advies hebben gekregen van 
grondbezitters uit dat gebied. 
Blijft het juridisch antiek in noord-west Utrecht de rechtshistoricus dus in
trigeren, het gaat niet meer om zijn herkomst, want het is zonder twijfel uit 
Frankrijk geïmporteerd. De vraag echter, hoe en door wie de Franse treiziè
me is overgeplant tussen de Holendrecht en de Houtdijk om als dertiende pen
ning culturele reformaties en revoluties te overleven, deze uitdaging is nog 
onbeantwoord. 

94) RAU, S. Pieter, nr. 803: charter van 9 oktober 1331: Zweder 'pachtte' voorde duur van zijn 
leven en dat van zijn opvolger in de heerlijkheid Abcoude, dus van het leven van Gijsbert III, die 
vermoedelijk in 1377 of kort daarvoor is overleden, daar in dat jaar zijn zoon Zweder III dezelfde 
overeenkomst nog voor tien jaar sloot. 
95) RAU, S. Pieter, nr. 804: charter van 19 oktober 1392. waarbij de overeenkomst van 1 april 
1377 werd gevidimeerd; van de tijd daarna zijn geen nieuwe overeenkomsten met hetzelfde on
derwerp overgeleverd. 
96) RAU, S. Pieter, 840-1: copie van een 'zeggen' van bisschop Frederik III van Blankenheim; 
v. supra 18. 
97) F. Vennekens, La seigneurie de Gaesbeekl 1236-1795) (Hekelgem, 1935) 7. 
De heerlijkheid Gaasbeek werd gevormd doordat het complex, waarvan de nederzetting Gaas
beek het centrum was, werd aangevuld en afgerond door de aangrezende bezittingen van Marie 
de Walcourt, echtgenote van Willem van Zuilen, die dit geheel overdroeg aan zijn broer Zweder 
in ruil voor de heerlijkheden Abcoude en Wijk. 
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