






















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1970 30 'aan de schout de kwitantie was getoond, waarin de ambachtsherenverklaarden, dat hun de dertiende penning was voldaan.Veelzeggend is ook de wijze, waarop de dertiende penning vanoudswordt berekend: alleen over de grond en niet over hetgeen daaropof daarin is gebouwd, geplant en gepoot ^'^). Opstallen en beplan-tingen waren vergankelijk, maar de grond zelf was, letterlijk, degrondslag van de vestiging binnen de rechtskring en voorwaarde voorhet hebben van stem daarin. Dit verklaart tevens, waarom de hand-wissel werd verschuldigd bij koop en daarmede vergelijkbare trans-acties en niet bij vererving: alsdan bleef het goed immers ,,in defamilie&quot;, wat in oude buurschappen en rechtskringen voldoendewaarborg was, dat er geen vreemde eend in de bijt kon komen. 9. De oudste, tot dusverre bekende beschrijving van het recht vanhandwissel als dertiende penning komt voor in een conclusie

vandupliek, genomen op 16 juli 1535 door de procureur Paulus vanMaseick, optredende voor een aantal inwoners van Abcoude in eendoor Deken en Kapittel van Sint Pieter tegen hen aangespannen pro-ces, dat overigens niet over de handwissel zelf, maar over de bisschop-pelijke tienden liep ^^). Andere op dit proces betrekking hebbendestukken, zijn tot dusverre niet teruggevonden en deze dupliek zoudan ook op zichzelf weinig aantonen, ware het niet, dat zij is opge-bouwd als een puntsgewijze bespreking en ten dele beaming van het-geen Deken en Kapittel bij repliek hadden aangevoerd. Nochtansmoet zij met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd en slechtsals betrouwbaar worden beschouwd, voorzover zij met andere bron-nen overeenstemt. Dit blijkt in verrassende mate het geval te zijn. Zo is het interessant om te lezen, dat beide partijen zich beriepen ophet ten processe overgelegde vonnis van bisschop Frederik van Blan-kenheim van 20 mei 1410, dat zij de

Keizer als landsheer van Utrechten tevens als hoogste heer van Abcoude en Vinkeveen beschouwden ^*),maar vooral ook, dat tussen hen geen verschil van mening heeft be-staan over het feit, dat de kapittelheren van Sint Pieter ambachts-heren waren in het gebied, waar de gronden van gedaagden warengelegen, en aldaar ook het recht van handwissel hadden, en tenslottedat overal daar, wa^x in het gerecht Abcoude en de daaronder ressor-terende dorpen ^^) de handwissel werd betaald, geen tienden verschul-
































