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VERSLAG
OMTRENT

DRIE HANDSCHRIFTEN,
AANGEKOCHT UIT DE BOEKVERZAMELIWG VAN WULEN

DEN HOOGLEERAAR

FAN EERDE,

EN THANS BIJ HET

PROVINCIAAL FRIESCH GENOOTSCHAP

BERUSTENDE,

TTer voldoening aan den meermalen geuiten
wensch, laat ik hier vofgen mijn Verslag omtrent
de drie handschriften, door het Friesch Genootschap
aangekocht uit de boekerij van wijlen den Hoog-
leeraar VAN EERDE , te Groningen.

Het eerste, op den Catalogus aldaar voorkomende
onder N°. 6752, onder den titel: Oude Friesche
rechten, beval J7 willkoeren en 24- landrechten,
enz., is een vrij duidelijk geschreven foliant, dat
den 15 Maart 1548 is ten einde gebragt, door
iemand, wiens naam wij niet hebben kunnen ont-
cijferen , doch waarop volgt de spreuk:
» Qui caret nu mis , den heipet nycht, dat he froem ys ,
» Sed qui dat sumis i de macket recht, dat krum ys."
Waarlijk geene zeer groote lofrede achter een wet-

II. 24
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boek! terwijl dan nog staat: » M. H. T. hort dyt
» boek," — Wij zullen dit handschrift vervolgens
Â noemen. — En wat bevatten nu deze zoo-
genaamde Oude Friesche rechten ? Niets, geachte
lezers! dan een afschrift van het Oostfriesche land-
regi.} zoo als ons uit het overzigt duidelijk zal
blijken.

Na de tafel des eersten boeks staan de Juramenta
testium , calumniae, fidelüatis, chyrurgi, en de
Sententia condemnandorum, die wij in het Oost-
friesche landregt, door vos WICHT uitgegeven,
vinden in het III boek, cap. î 19, 122 , 120, 121
en 123. Dan begint het eigentlijke Landregt met
folio î , terwijl het vorige ongepagineerd is. — De
Prologus vangt aan met: » Wij EDTZARBT" doch
verschilt overigens niet veel; de uitlating, door VON
WICHT , p. 4 , opgemerkt, is ook hier. De opgave
van den inhoud der boeken is eenigzins verkort, en
dan volgt als H. 1, wat eyn gerichte is, en van
de qestati des Pachters, hetwelk eindigt cap, I I I ,
| 9 medio, in voce Anklager, terwijl, dan als
H. 2 voorkomt, wel ynt geriefde staen mach,
hetwelk wij bij VON WICHT C. III, § 9 a. medio ea
10, vinden. Na weglating van cap* IV volgt dan
als II. 3 , van verdaginge, conform cap. V, rnet
weglating van het slot, dit vorgeschreven, enz,

H. 4 conform cap. VI het begin. Opmerkelijk
is hier de weglating van hetgeen omtrent de Con-
iumaces aldaar voorkomt.

II. 5 is c, VII en VIII verkort, alzoo van VIII
alleen de § pen, is overgenomen, het overige komt
echter • later bij het eerste landrestt, fol, 20 ? voor.
Vergelijk VOH WICHT , 1, 63,
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tî. 6 == c. IX, met eenige wijzigingen; zoo komt;
reeds in het begin de patronendag voor, en is de
optelling der heilige dagen uitgebreider.

H. 7 en 8 =r. X, met weglating van na kayser-
licke rechten in fine. Vergelijk op c. 7 1 , % 2.
C. CX worden zij echter vermeld. Zoo ook I I : 3
en 24, waar zij echter bij VON WICHT niet voor-
komen , terwij zij I I : 40, wederom zijn weggela-
ten, even als I I : 166.

H. 9 = Xï. H. 10 = XIII, terwijî XII is over-
geslagen.

H. l î = XEV, met weglating van het slot om-
trent de bevelhebberen.

II. 12 = XV, alleen den aanvang. Overigens
wijkt ons HS. hier geheel af, en geeft hier eene
opgave van de bestanddeeîen des Oostfriesçhen
kmdrechts, die beter bij II. 1 gevoegd had, terwijl
heîgeen in den Prologus voorkomt, omtrent den
eerbied voor andere en vroegere Regters, hier tevens
wat nader verklaard en opgehelderd wordt,

Na c. XVI, XVII en XYIII te hebben overgesla-
gen , volgen nu, fol. 6 , de

àl Wïllekeuren (vg. VON WICHT , XIX vv.), mer-

kelijk gewijzigd, vooral de zesde, omtrent het Be-
wijs , vg. XXVI. Overigens heeft ons HS, niet het
woord gebocket voor gegeven. Zie VOH WICHT ,
p. 53 , waar beide gegeve und geboecket is. In
fine VII eden voor XII, hetwelk gemakkelijk kon
gebeuren. Fol. 12 verso staat bij vergissing XVIf
tweernaïen voor VII keur, in den bladwijzer is het
goed. Doch wijkt ook deze keur nog al af, is
uitgebreider, dan bij vos WICHT , c. XLVII, en
bevat eeae aanmaning. ora den Graaf, die bet
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zwaard van den Keizer ontvangen heeft, evenzeer
te gehoorzamen als vroeger den Roomschep. Koning
of Keizer, van wien dit Landregt eigentlijlc sprak.

In de 8ste keur wordt het beroep op PAULUS en
PETRUS weggelaten, even als in de 15de op MOZES ,
en in de 6de de tien geboden, de artikelen des
geloofs en het onze Vader. Vg. VON WICHT, p . 54.

De 9de keur laat de ontwikkeling van de redenen
weg, waarom onze voorouderen schatting hebben
gegeven, die men vindt bij VON WICHT , LI, p. 92
vv., en waaraan zich c. LH hecht, dat ook is
overgeslagen, terwijl ook de 10de keur verkort, en
de Elve daaruit gelaten is.

Na de mededeeling der 17 willekeuren, vervolgt
ons HS,, fol, 17 vso., even als VON WICHT, I : 6 1 ,
van dryerhande eden. Opmerkelijk is het, dat de
variant, die vos WICHT hier, p. 125, uit E. BE-
HIHGA aanvoert, ook in onzen codex voorkomt,
met deze kleine afwijking: heel sol voor schal heel
hebben. Overigens treffen wij hier voor het eerst
eene Latijnsche glosse aan, hoedanige nu meer
voorkomen, bij voorbeeld, bij c. 72, 75-80, 84-6,
89 , 90, 9 1 , 93. Ook in het tweede boek treft
men dergelijke glossen aan, zie c. 3 , 4 cett. Het-
zelfde geldt van het derde boek, zie c. 1 vv.

C. 62 worden alleen de eerste woorden over-
genomen, p. 18 vso,, doch het overige van § 1
volgt niet kwalijk na de optelling der vijf zaken,
en bij den overgang tot 6 en 7, terwijl men ook
de woorden, door VON WICHT , p. 135, in ( )
geplaatst, in onzen codex niet heeft, zoodat de
gissing van VON WICHT hier bevestigd wordt; er
wordt echter wel aangemerkt, dat tot deze zevende
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zaak geene getuigenis geëischt wordt. Eindelijk
wordt alles weggelaten, wat bij vos WICHT, 136
tot 139, aan het slot dezer 17 keuren voorkomt,

Fol. 19 vso. volgen nu de XXIV landregten, in
overeenstemming met VON WICHT, I : 63 vv.

C. 63, Hier is onze codex uitgebreider, daar al
de 7 noodzaken worden opgenoemd, terwijl bij
VON WICHT eene bloote verwijzing plaats heeft.
Vg. op c. VIII, boven bl. 350.

C. 64 vindt men den variant van den codex
ZYLOM et EMD , bij vosr WICHT , 142, aangehaald ,
zoo als ook c, 70, en nagenoeg c. 76, 78, en de
beide op c. 88 en op c. 97. C. 103-105, I I : 5 ,
7, 12, 26. De bijvoeging, door VON WICHT ia
codex ZYLOM , c. 28 , dpgemerkt, is ook in onzen
codex, even als geboren , maar niet nonnen-kinder,
Vg. voorts 36, 47 , 5 3 , 5 8 , 60, 75, 77, 82, 105,
111, 121, 132, 136, 160, 181 , 212, 224, 246 ,
281. III , 4 , 8, 18, 23, 32, 33 , 4 1 , 4 3 , 47,
70 , 76, 79, 8 1 , 90, 98 en 99.

Overigens is dit c. 64 eenigzins verkort en ge-
wijzigd. Vg. op I I : 285.

C. 68 heeft A alleen hetgeen bij VON WICHT ,
p . 162, voorkomt, en dan nog met belangrijke
wijzigingen; hij komt hier vrij na overeen met MS.
B , bij PlICHTHOFEN , p . 5 3 V.

C. 71, § 2 , weggelaten (vg. hier op H. 7 en 8),
en het slot Isset — is,

C. 72. Hier wordt aangemerkt, dat het dingen
van heet ijzer is afgeschaft; eene soortgelijke op-
merking ontmoetten wij reeds c. 6 8 , omtrent het
koopen van consacramentales, waarover VON WICHT,

ald., p. 162, Na dit c. lascht A de bepaling stw
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lutarii juris in, dat de vader en heer verantwoor-
delijk wordt, zoo hij zijnen zoon of knecht een
etmaal bij zich in. dienst houdt, hetwelk alleen
betrekkelijk den knecht bij VON WICHT voorkomt;
men vg. vos WICHT , c. 73.

C 81 en 82 zijn weggelaten, hoezeer 8 3 , daar-
mede onmiddelijk in verband staande, is overge-
nomen; zij zijn dus zeker over het hoofd gezien,
hoedanige onnaauwkeurigheden meer voorkomen ,
en somtijds door eene latere hand zijn verbeterd.

C» 87 en 88 komen na c, 98 , terwijl c. 94 we-
derom is weggelaten, even aJs c. 102 het slot der
beide laatsîe g§.

C. 109 is eenigzins verkort en gewijzigd.
C. 110 wordt aan het slot niet onaardig bijge»

voegd, doch so clair nicht,
C. 111-114 worden weggelaten, waarvoor ten

slotte nog de bepaling, dat iemand, die moedwillig
eens anders huis of goed in brand steekt, dat dub»
hél betalen moei, — En hiermede eindigt in A het
eerste boek, 37 folios beslaande, terwijl het geheele
Penning-schuklboek, bij vos WICHT , I: 115-145,
voorkomende, is weggelaten.

Na het openlaten van een folio, volgt vooraf,
ongepagineerd, de lafeî van hei tweede boek, dat
vervolgens wederom met eene afzonderlijke en
nieuwe paginatie begint, en 79 folios beslaat. Het
vangt in onzen codex aan met c. 2 , zijnde c. î
Weggelaten.

Op c, 15 volgt in A dadelijk c. 18, terwijl c. 18
eerst volgt na c. 20 , § pea., § uit, vroeger ge-
plaatst is, en vaa c. 19 alleen de 1ste % wordt
••«vergonomeB, even als van c, 34 en het_begm vrn



Bras HANDSCHRIFTEN. 355

f uit. van c, 35. C. 17 zullen wij later, aan het
einde van dit boek, oninioeten.

Tusschen § 1 en § 2 van c. 21 wordt hier in-
gelascht: » Weet oeck de man alleenn dat gebreck
» ofte hinder, dat se nicht tzosamen mochten staen
» yn echtschap, und dat wyf weet dat gebreck ofte
» hinder nicht, so sinnen nochtans de kinder alle
» echt;" hetwelk met eene glosse versterkt wordt.

C. 37 , aan het slot, is gene voor erffgenaeme
•vergeten; c. 38 daarentegen is vollediger, en heeft,
hetgeen bij vow WICHT, misschien uit dwaling, niet
in den tekst is opgenomen ; want in de vertaling
vindt men, wat wij hier hebben: » Und PETRUS

» syn vulbroder und de moder sinne ynn den ande-
» ren leyn uncien und delen, gelyck erfgenamen,
» und nicht PADLUS di haîfbroder."

Op c. 44 , eenigzins verkort, volgt, met wegla-
ting van c. 45 , betrekkelijk het regt der kinderen,
om hunne ouderen te onterven, en van c. 46 ,
dadelijk c. 47. Opmerkelijk is het, dat hetgeen
omtrent dit regt der kinderen voorkomt in c. 4 8 ,
ook ia onzen codex is weggelaten, — Beneden
zullen wij het echter op c. 111 ontmoeten,— Eerst
c. 81 en 82 treffen wij nu weder eene weglating
aan van de laatste zinsneden, terwijl c. 83 op het
eiade iets wordt uitgebreid; zoo ook c. 88.

Op c. 84 volgt 86 , terwijl 85 , § 2 , volgt na
89, en dan na c, 80 wederom twee capp. worden
overgeslagen, te weten, 91 en 93, terwijl 92 volgt
na 127. C. 101 in fine is vaders vader, van
C. 102, \ 2 , weggelaten, maar daarvoor geplaatst
e. 105; het slot van c. 106 volgt dadelijk op
e, 104, en daarna, c, 107, terwijl 109 wederom
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wordt weggelaten, en dan eerst c. 45 voorkomt,
vermeerderd met eene bepaling ten nadeele eener
nalatige moeder en voogdesse, die wij in c. 111
bij VON WICHT wedervinden. 112, 113 weggelaten,
terwijl § 3 van 114 § 1 is.

C. 116 is wederom weggelaten, even als de be-
perking van c. 1Î8 in fine, alsmede 119 fin. en
126, terwijl c. 125 in fine eenigzins verschilt. Na
c. 127 wordt hier c. 92 ingelascht, daarop volgt
129 en dan 128.

C. 131, § uit., weggelaten. C. 132 staat eerst
na c. 138, terwijl c, 133 meer is uitgebreid, en
c. 138 fin. weggelaten, even als c. 138 fin. 139
fin. wordt eenigzins gewijzigd, zoo ook 140.

C. 141. Hier heeft de codex KETTL geheel onzen
codex gevolgd, zie VON WICHT, h. 1., vg. ook nog
denzelven op c. 8 3 , 8 8 , 111, 120 en 136. Vg.
ook III : 24. •

C. 143 weggelaten, even als 145 slot.
C. 147 daarentegen heeft eene aanmerkelijke uit-

breiding omtrent zusters en broeders kinderen.
153, Opmerkelijk is het, dat onze codex hier

§ 2 , betrekkelijk het erfregt van denjiscus, weg-
laat , even als ook 154-59 worden overgeslagen,
en c. 160 hierop dadelijk volgt, terwijl 163 weder-
om wordt weggelaten, en c. 131 hier grootendeels,
c. 164, wordt ingelascht, vg. op c. 131.

C. 168. De bijvoeging van den codex BECK , bij
VON WICHT , p. 468, aangehaald, vindt men ook
in A; de beperking daarentegen van c. 172, door
VON WICHT tusschen ( ) geplaatst, heeft A niet.
C. 173 wordt de § 3 weggelaten, even als c. 178,
§4.
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C. 184 wordt het laatste gedeelte van de moeder
merkelijk uitgebreid.

Nu wordt van c. 185, § 1, in eens overgespron-
gen op c. 212» 214 wijkt eenigermate af, en 222,
§ 1, is weggelaten, even zoo c. 224, § 2 , 3 ,
c. 227, S 5 , c. 232, § 1.,

Tusschen c. 235 en 236 staat, p. 66 vso., een
verbod tegen het vervreemden van minderjarig goed.
Vg. VON WICHT , ï : 64, en I I : 215.

C. 2 4 7 , 8 , 9 , weggelaten zijnde , volgt c. 250,
en dan, na weglating van 251 , volgen c. 252 tot
289, echter met eenige verkortingen , en in eene
andere orde, terwijl hier en daar ook nieuwe be-
palingen worden ingelascht. Over het geheel is hier
groote afwijking; de capp. 290-298 zijn ook niet
overgenomen, maar in plaats daarvan vindt men.
n u , folio 78 en 79 , eenige losse bepalingen over
de bona fides, vg. 1: 100, van geleend geld, I :
121 , zilver en kleederen, van het maken van we-
gen en dijken, van servituten, die in hetLandregl
zelven verspreid voorkomen, vg. nog I : 240, I I :
265. Daarop volgt, zonderling genoeg, I : 114,
van het onteeren van maagden, I I : 17, de straffe
van een geheim huwelijk, en eindelijk, I I : 196 v.,
van gaven of giften, bij gezonden lijve of op het
krankbed gedaan.

Ook hier wordt, bij den overgang tot het derde
boek, Wederom een folio opengelaten, en dan de
tafel van dit boek ongepagineerd medegedeeld, het-
welk 37 folios beslaat. De Emsiger doemen, die
bij VON WICHT de 14 eerste capita innemen, zijn
in onzen codex achteraan geplaatst, zoodat deze
met cap. 15 aanvangt, Ook hier treft men weder»
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om onderscheidene uitlatingen aan, zoo als c. 17,
§ 2 , 19, slot van § I en de geheele § 2 , eene
bijzondere verordening van Graaf EDZARD vermel-
dende, 20, § 3 , 25 , c. 28 van af de woorden
luann de, enz., c. 30 van af und ist, enz., c. 32
van af wenn oeck, hetwelk echter grootendeels
achter c, 85 schijnt overgenomen. Voorts is weg-
gelaten c. 44 slot.

C. 22 staat § 2 met eene soortgelijke bijvoeging,
als c. 19, § 1 fin., is weggelaten, vóór § 1. Zoo
ook staat c. 34, § 2 , vóór § 1, en c. 36 na 41,
' C. 52 heeft onze codex de bijvoeging : Ban is

he daïr beden , so ist vulboete , waaromtrent vos
WICHT zwijgt. Voorts worden hier drie bepalingen
ingelascht over de toerekening van vrij- en on-
willige daden, en over de schade, door onmondige
kinderen en beesten, vg. III : 87, toegebragt,
waarna § 2 van c. 52 eerst volgt.

Ook e» 62 ontvangt eene bijvoeging, en dan
wordt, fol. Il vso. en foL 12 rto., na eene kleine
lusschearuimte, de Wondtafel medegedeeld, waarbij
de vrijgevige opmerking gevoegd wordt, dat het
den Regter vrijstaat, de boete naar omstandigheden
ie verhoogen of te verlagen, en dan volgt, met
voorbijgang van c, 64, omtrent de munt, c. 65
vv., met eenige wijzigingen en weglatingen, doch
au en dan ook met bijvoegselen» Zoo wordt, on-
der anderen, op c. 73 nog een geval bijgevoegd,
aan JÛHAKNES HUISMAN ontleend, dien wij bij VOH

WICHT, I I : 256, reeds ontmoetten, en op c. 74
en 75 worden nog andere registers aangehaald,

C 79, arficulen de /rouwen andrepende, is
vollediger, dan c, 79 en 80 bij TOK WICHT , en
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heeft ook alles, wat bij hem uit den codex ZYLOM
wordt aangevuld op p, 772. Zoo ook c. 99 8 bij
VON WICHT 821 vv.

Na c. 81 en 82, die gewijzigd worden mede-
gedeeld , is folio 23 rto. eene opene ruimte, en
volgt dan c. 85, 84, 8 3 , 86 gewijzigd tot aan
c. 92, als wanneer de zes overkeuren worden in-
gelascht, terwijl dan c, 93 op fol. 28 weder aan-
vaagt, en doorloopt tot op c. 99, hetwelk insgelijks
de uitbreiding heeft, aan den codex ZYLOM ont-
leend , bij VON WICHT , 82Î vv.

De volgende eapp.» van 10.2 af, dat over de '7
Zeelanden handelt, ontbreken dus aan onzen co-
dex; c. 119 echter, 122, 120, 121 en 123 staan,
gelijk wij reeds bî. 351 opmerkten, achter den
bladwijzer van het eerste boek.

Wat nu de zoo even genoemde overkeuren be-
treft, in onzen codex op fol. 27 voorkomende,
dezelve zijn nog al belangrijk, daar zij , met af-
wijking van het Oostfriesche landregl, zich meer
aan het oorspronkelijke aansluiten, Zij zijn na
genoeg woordelijk dezelfde '"met den plat-Duitschen
Emsiger tekst bij RICHTHOFEIT, p. 98 vv., en hebben
ook wederom meer overeenkomst met bet door
RICHTHOFEN genoemde MS. B , vg. op 1 : 68.

Ook onze 1ste keur heeft Bonderdages voor
Bingsdages. •

De 2de laat teregt de gïosse: Bal is van der
•Sudersassen, weg, die bij RICHTHOFEN in den tekst
is opgenomen, en heeft eenvoudig en kort: Bat
sy dan van den suytivapenden ridder, ofte van
den noert., soe, enz.

Bc M'i bomt rael RÏCHTHOFBH overeen; hetgeea
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door hem uit het genoemde MS» B wordt aange-
voerd, wijkt eenigzins af, en heeft voor: Sich an
holden; Nae hoerden, en voorts: So worden
desse dre overhoren gestalt yn willen und raidt
des Heren, zonder meer.

Van de 4de geldt dezelfde aanmerking; de bij-
voeging luidt aldaar: Dese vierde overkoer mach-
men oech noch holden, also tho vorstaen. wat
vrouwespersone nae sede und gewoenheyt yn
Frieslandt, und ingesette der hillyger kerckenn,
wort tho huus haelt voir eynne echte f rouwe ; so
is tho vermoeden, als vorscreven, dat se den echte
stoel bezidt, und echte hinder by den manne voe-
det und telith.

De 5de keur wijkt hier merkelijk af: Want eyn
man eyn frouwe oder maget tho syner koen oder
ander warck heft gewonnen, und makel deselve
mit kinde, by levende syner echter huysfrouwen,
daer nae sterveth dat echte wyf', und de by-
slepersche gevalt oene, so mach se, noch oeren
kinderen, den echten stoel bezitten, Machinata
est in mortem alterius cum effectu. De aanmerking,
in MS. B voorkomende, heeft ook onze codex,
met weglating alleen der woorden: Na unsen
goetduncken.

De 6de overkeur sluit zich daarentegen wederom
meer aan het Oostfriesche landregt aan, VON
WICHT , 828, en voegt er bij: Besse seste kore
salmen holden yn allen manerenn, so he by oldes
van den Vresenn, nae oer belevinge, geholdenn is.

De 12 doemen, die in onzen codex de laatste
plaats beslaan, zoo als wij reeds aanmerkten bl. 357,
en op folio 34 vso. aanvangen, komen daarentegen
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wederom meer overeen met het gewone Oostfriescke
landregt; de Prologus wordt evenwel weggelaten,
en met cap. 1 dadelijk begonnen, even als dit ook
het geval is met het meergenoemde MS. B , bij
RICHTHOFEN , p. 182, aangehaald. In c. 1 heeft ook
ons HS. velygenn dagenn, zoodat ook hier HET-
TEMA'S (Emsiger Landregt, 46en 110) lezing, seli-
gen, verzwakt wordt. C. 2 heeft ook wederom de
lezing van MS. B , bij RICHTHOFEN , in not. 6 , ver-

meld. C. 3 heeft ook arm, en den variant uit
MS. B , bij RICHTHOFEN , not. 1 1 , even als not. 12
en 13 , doch daarentegen niet 14.

C. 4 komt geheel met MS. B overeen, zie RICHT-

HOFEN , not. 7. C. 5 wijkt daarentegen weder
eenigzins af, en komt meer met den gewonen tekst
overeen, even als c. 6, dat echter ook voor sacra-
menten hülygen inlascht, vg. RIGHTHOFEN, not. 11,
en c. 7 heeft: Wilde de vredeloese ofte vege mann
dair neen tho seggen; vg. den tekst bij RICHTHO-

FEN. C. 8 heeft te regt voor geloven: nicht, in
navolging van den codex ZYLOM en alle anderen
bij RICHTHOFEN , doch volgt overigens meer den
gewonen tekst.

C. 9 heeft ook beerbancken, RICHTHOFEN, not. 3 ,
en aan het slot, in overeenstemming met den tekst
bij RICHTHOFEN: Ban wort hi ym stryde cjesla-
genn, soe sahnen im myt vullenn gelde gelden,
als vorscreven-

C. 10 stemt met den gewonen tekst overeen, be-
halve dat de woorden: Bat is, de dat recht allene
heft, worden weggelaten. en voor helen ytlyckenn
ingelascht wordt.

C. 11 : Mit trieste, stocke, stenen of ander in-
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strumenlê s, m. g. g. w. d. i. mit xxi olde marck 8

ytlick rnarck gerekent vor xxiv s. Yg. ÏIICHTIIO»

EEN, nol» 14.
De gemeene doem stemt met MS. B overeen,

RICHTHOFEN , not. 2.

Met het 14de cap. eindigt ons handschrift.
Uit al het bovenstaande volgt aïzoo, dat deze

zoogenaamde Oude Friescke rechten niets anders
zijn, dan een afschrift van het Oostfriesche land-
recht, hetwelk, gelijk bekend is, door VON WICHT,

met eene allerbelangrijkste voorrede, eene soort
van Friesche regtsgeschiedenis bevattende, en met
doorwrochte aanteekeningen, is uitgegeven. Ons
HS., dat van 1548 dagteekent, schijnt aan VON WICHT
niet bekend te zijn geweest, althans geen der HSS.,
door hem beschreven, komt met het onze in allen
opzigte overeen. De meeste varianten echter, uit de
codices ZÏLOM en EMD , door VON WICHT opgeteekend,
vindt men ook in onzen codex, zie blz. 353, onze
aanteekening op 1: 84, doch beide zijn laler» Ook
van den codex KETTL , waarover men zie oase aan--
teekenùig, bîz. 356, op II : 141, geldt dezelfde aan-
merking. Alleen de codex van EGGERIK BEKIHGA is
vroeger, en eenmaal vindt men. den meer duide™
lijken tekst van dat exemplaar, met eene geringe,
wijziging, in onzen codex, I : 61, zie VON WICHT,

p. 125, en boven bl. 352. Dit BS, is hetzelfde, dat
door RICHTHOFEN , p. xix, gezegd wordt, zich nog
te Götiingen te bevinden8 en dat door hem MS. B,
1527, genoemd wordt, waarmede het onze, vooral
in de Jfoemen en Overkeuren, overeenstemt. Of
RICHTHOFEN echter onzen codex gekend hcbbe, is
îiiet mcl zekerheid, te bepalen, daar hij ter vergelij-
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king alleen van het HS. van BEMNGA en den codex
ZYLOBI heeft gebruik gemaakt. Doch hoe dit zij,
het slaat vast, dat onze codex mede onder de
ouderen hehooit , in de rij der HSS. van het
Oostfriesche landrecht de derde of vierde plaats
inneemt, en eene vroegere dagteekening voert, dan
al de HSS., bij VON WICHT , 199, beschreven,

Voor de studie van het Oostfriesche regt kan dus
dit ons HS. te meer van belang zijn, omdat het
met de beste HSS„ meer overeenkomt, zoo als blijkt
uit hetgeen wij op de aangehaalde plaatsen hebben
bijgebragt; en het is ook daarom in zekere mate
gewigtig voor onze Friesche regtsgeschiedenis, daar,
zoo als men weet, het Oostfriesche Iandregt voor-
namelijk op onze oude Friesche wetten gegrond i s ,
en, als het ware, eene uitbreiding bevat van onze
24 Landregten en 17 Kesten , naar de Isehoeften
van lateren tijd gewijzigd* terwijl ook de Emsiger
doemen en zes Overkeuren met ons oud Friescli
regt meer onmiddelijk in verband staan, en de
laatsten in ons HS. zich, nog al met eenige aan-
merkelijke wijzigingen, boven breeder opgegeven ,
aan het oorspronkelijke vrij naauw aansluiten. —
Hoezeer men dus niet vindt, wat men naar den
titel mogt verwachten, heeft men zich echter over
den gedanen aankoop in het minste niet te beklagen.

In dezen zelfden band vindt men voorts nog,
na eenige tusschenruimte, met eene andere hand ,
zeer duidelijk geschreven:

Bat begin des Water-Rechts, dair van widers
und dutenlicher, ad legem Rhodiam. de jaotu in ff,
çescfiretien.
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hetgeen grootendeeîs niets anders bevat, dan de
zoogenaamde Wisbuysche zeerechten, zoo als dit
ook boven den titel, met een e andere hand, door
het woord Wyszbuist is aangeduid. Met weglating
der 12 eerste artt., vangt het aan met art. 13 , en
loopt, met eene enkele verkorting of wijziging,
door tot art. 36; waarvan de opmerkelijkste voor-
komt in art. 28, alwaar, in plaats van de geheele,
slechts de Halve schade uitgesproken wordt in onzen
codex. Vg. daaromtrent BIBEN , 481 , en DEN TEX ,
199. Ook boven art. 37 vindt men , even als in
de uitgaven, in onzen codex een nieuw hoofd:
Dit is die ordinantie van den schipperen una
koeplueden mit ein van (sic) waterrecht begeren.
In dit gedeelte heeft echter meerdere afwijking
plaats, en worden ook onderscheidene artt. geheel
weggelaten, zoo als 39, 40, 4 1 , 4 3 , hetwelk ech-
ter opzettelijk zal zijn geschied, om den vrij gelijk
luidenden inhoud van art. 18, 20 en 21 boven.
Ook art. 70, 71 en 72, zijn weggelaten, doch de
overige artt. zijn, ofschoon in eene geheel andere
orde (zoo staat, bij voorbeeld, art. 68 vóór 51)
en merkelijk ingekort, overgenomen.

Omtrent de geschiedenis van dit oude zeeregt
kan men, onder anderen, naslaan HOPFMANN , De
origine et natura legg. German., p. m. 140 ss.,
aldaar eene Middelburgsche uitgave van 1664, en
eene Amsterdamsche van 1698, aanhalende. Wij
hebben thans voor ons liggen eene uitgave, met
grooter neerstigheydt gecorrigeert, ende na het
oude origineel copye gebetert, te Amsterdam, 1697,
in 4to, in het licht verschenen, en opgenomen in
de Zeerechten, enz,, Amsterdam 1699, welke wel
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dezelfde zal zijn met de door HOFFMANN bedoelde
van 1698, terwijl wij nog eene oudere uitgave
bezitten van 1648, insgelijks te Amsterdam uitge-
komen in hel; Boeck der zeerechten, ald. 1648,
Vg. voorts OLIVIER , Het %eeregt, blz. 163 vv. en
171 vv., maar inzonderheid BIBEN, Bijdrage tot de
geschiedenis van het oud Nederlandsch zeeregt, en
Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving, deel
III, blz. 229 vv. en 469 vv., waarin naauwkeurig,
blz. 236 vv., wordt aangewezen, uit welke be-
standdeelen dit zoogenoemde Wisbuysche zeeregt ei-
gentlijk bestaat, en tevens blijkt, waarom de eerste
artt. niet zijn overgenomen, en ook de laatsten
zijn weggelaten; zie ook nog denzelven, blz. 489.
Art. 13-36, de Vlaamsche zeeregten eigentlijk uit-
makende , zijn kritisch bewerkt door Professor DEN
TEX , in gemelde Bijdragen, deel V, blz. 32 vv.,
art. 37-67, de Amsterdamsche ordonnantie inhou-
dende, aldaar, blz. 170 vv. Dat overigens beide
in Friesland gegolden hebben, schijnt niet twijfel-
achtig , ja zelfs meent LAPPENBERG , bij DEN TEX ,
blz. 170, aangehaald, dat de Amsterdamsche or-
donnantie te Stavoren zou zijn opgesteld, op
grond, dat een te ïïamburg aanwezig HS,, van het
laatste der 15de eeuw, aan het hoofd heeft: Altes
Wïsbuisches Zeeregt, oder viellmehr dat olde Wa-
ter recht van Stavern und van den Damme in
Flandern, met welke gevolgtrekking zich echter
DEN TEX niet kan vereenigen. Van de Vlaamsche
zeeregten bestaat eindelijk nog een HS., onder de
papieren van JUHIUS , te Oxford, waaromtrent wij
verwijzen naar het Tweede verslag van ons Ge-
nootschap, blz, 64 vv. Wij hebben ons hier eenige

II. 25
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meerdere uilvoeriglieid veroorloofd, omdat dit on-
derwerp met Friesland naauw in verband staat,
en wij de aandacht van deskundigen op het gevoe-
len van 3L&PPEKBEHG op nieuw wenschlen te ves»
ligen.

Be tweede codex, op den catalogus van Profes-
sor VAK EERDE voorkomende onder 'S0. 6884, en
door ons onder B aangeduid, in quarto, vrij dui-
delijk geschreven, is, blijkens de aanteekcning op
het eerste blad: » Busn .T. F. J. AB HALSEMA Jcti
a. 1753," afkomstig van den grondigen uitgever
van het Hunsingoër landregt, en van de met zorg
bewerkte Verhandeling over den regeringsvorm
enz, der Ommelanden, van den kundigen regls-
geleerden VAR HAASÉMA , voert den titel: Büh ys
dath boeck tier landtrechlen van den ummeliggende
landen der skidik Grironingenn etc, en bevat voor-
af:

î. Eenige Paroenria, of axioniaki juris, met
derzelver vertaling; waarop volgt: Eyr begint dal
lanlrecht van alle olden rechten, unde hietet eine
beduidinge, wat dal recht sy f gevolgd door de
eeden van onderscheidene personen, en een \ : F«
wat sake ein laniheer sy meier vdrive mach, ea
Alle hoe?'de gaet mith dem guede; waarna eigent-
lijk het Landregt zelve eerst aanvangt, en in-
houdt :

II. Dat ersîe boeck van erffem'ssen, eindigende
met de § Van baslerdenn, uth dan oldenn Lant-
rechte, I. Dan schijnt er iets te ontbreken, daar-
na eene onbeschrevene bladzijde, waarop de zesde
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heeste volgt, met eenige andere algemeene bepa-
lingen. Hierop vinden wij:

II [. Ifyr begint dat erste boeck, van der won*
dingenn, of het boetregister van 1448, hetwelk ons
Wel zoo volledig is voorgekomen, als dat in codex
C, waarover later; de aanvullingen toch, daar op
den kant bijgeschreven, komen hier in den tekst
voor, terwijl het ook bovendien met opschriften
boven iedere § voorzien is. — Het tweede boek
heeft wederom eenen afzonderlijken titel: Hyr
beginnt dal ander boeck, vann dootslaegenn , even
als in codes C , dat men hier vergelijke, f. 237 tol
283. De titels zijn aldaar: Hier begint dat nie
landreeld, van Isei'e wundi-ngb end ander boese
wareken, en II. b. d, a. b. v, d. end ander boese
ivarcken. Het eindigt daar mei eenen Epilogus,
dien men hier niet vindt. Vg.' HSTTEMA , Fivelin-
goër landregt, deel VI, blz. 60 vv., dat echter
merkelijk verschilt; onsen aanhef vindt men aîd.,
280. ilïGiiTHOFEw heeft het ia zijne Reoktsquollen
opgenomen, S. 315-281 , tot wien wij dus kunnen.
verwijzen. Wij merken hier alleen aan, dat § 15,
boek I , ontbreekt in B , maar wordt in C volledi-
ger , dan bij RICKTHOFEN , aangetroffen.

§ 18 en 19 is de boete in B verdubbeld; C stemt
echter met HIGHTHOÏ'EN overeen. \ 14 is daarente-
gen de boete alleen in C verdubbeld,

\ 8 , boek II, Het door KJCHTHOFEN hier inge-
vulde , ontbreekt geheel in B ; in C wordt alleen
achter wagen gevoegd off by den ploeghe, hetwelk,
quoad sensum, voldoende is.

§ 22 ontbreekt niet in C, maar staat vóór 21 ;
de volgorde is hier eenigzins anders in C , namelijk
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§ 19, '23, 24, 20, 22, 2 1 , 25, — RICHTHOFEK

heeft hier telkens yoecAachtigen tugten. Wij lezen
in onze beide codices noeckacktigen, hetwelk ons
beter voorkomt, dat is: genoegzame, voldoende ge-
tuigen. § 11 en 37, en I I , § 6, komt ook in onze
codices genoegackdgen , of enkel noeckacAligen,
voor; RICHTHOFEN heeft ook hier gevoegachtigen.

§ 36 vindt men ook in onzen codex C, terwijl
die in B ontbreekt. C heeft daarenboven nog aan
het einde van het eerste boek eene berekening van
de waarde van een mark engels, die wij rneerrna-
Jen ontmoeten, zie breeder op C, V. — Dat ove-
rigens j zoo als WESTENDORP beweert, bij deze stof
geen derde boek behoort, wordt door onze beide
codices bevestigd, Vg. daaromtrent RICHÎHOFEN ,
p. 324, not., en beneden op VI.

IV. Hir beginnen die xvii keesien, die Coningh
CJREL overgaf allen vryen Vriesen t gebruicken ,
welke men insgelijks, behoudens eenige kleine af-
wijkingen, in C, fol. 35 vv«, vindt. Men vergelijke
daarmede onze Oude Friesehe wetten, deel III , en
vooral ScHOTANüs, Beschrijving van Friesland,
106 vv., DE RH OER, Vetus jus Frisiacum, in Ex-
colendo jure Pairio , I I I : 1 , waar men ze in het
Latijn vindt; en eindelijk HETTEMA , Fivelingoër
landregt, bîzo 7 vv., die er eene vertaling heeft
bijgevoegd, even als bij al de andere stukken, in
dit landregt opgenomen ; voorts RICHTHOFEN , p. 2
vv. De varianten, door RICHTHOFEN uit het (Jmme-
lander landregt aangehaald, vinden wij ook in
onze beide codices. Zie RICHTIIOÏEN , p . 4 , not. 7,
V. 16, VII: 14 en 17, VIII: 4 en 5 , IX: 16, 17,
26 , 28 , XI: 20 , XIII: 15, 17, XV: 15 en 26,
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[: 4 en 5 , XVII: 12, XIX: 2 1 , XX: 4 en 10,
XXI: 20, XXIII; 15, 17, XXIV: 11 , XXV: 2 1 ,
XXVI: 8 , XXIX: 12, Opmerkelijk echter is het,
dat in B de 7de en 8ste kest, misschien bij vergis-
sing, zijn weggelaten. XXVI: 8 , heeft B echter
boeten voor koelen, dat ook in C slaat* Insgelijks
blijkt uit C, dat in de 13de kest een paar woorden
in B vergeten zijn; daar toch luidt het: Bie ge-
leide lude love by x mareken, hetwelk naar C
moet zijn : Se gkeleide linde — vrede , dœer die
liude love by x vi,; zoo als ook RICHTHOFEN heeft,
XXI: 20, en HETTEMA , b!z. 17: Ther tha liude
lowiat; vg. denzelven , blz. 220, Met den 17den
kest worden onmiddelijk verbonden Be vijf wen*-
den, die men ten getale van zes vindt in de Oude
Friesche wetten, deel VI. SCHOTANUS heeft ze er
echter niet bijgevoegd, p, 111. Onderscheidene
teksten dezer wenden heeft RIGHTHOFEN medege-
deeld , p. 30 vv.; de orde in onze codices wijkt
eenigziüs af, en stemt meer overeen met die, in
het Vetus jus Frisiacum voorkomende, zie aldaar,
p. 9 en 10, terwijl hier geheel gevolgd is het Five-
lingoër landregt, bîz. 20 vv», tot aan de woorden
in coelo et in terra. Vg. HETTISMA, 218 vv. De
lezingen evenwel XXXVI: 4 , 5 en 8 , door RICHT»

HOPEN aangehaald, vinden wij ook in onze B en
C i alleen B heeft achter basiziell niet gevoegd: id
est, ui suspendetur. Vg. beneden XIV fine»

V. Hyr beginnen die vier unde twintich landt-
rechtenn, die in C insgelijks op de kesten volgen,
en waaromtrent dezelfde aanmerkingen gelden. Men
vindt ze ook in onze Oude Friesche wetten, deel
IV, bij SCHOTANÜS , t. a. p,, bîz. l i l vv., bij DE
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RHOER , t. a. p., p. 10 , bij RICHTHOFEIT , p, 4 vv.,

en Fivelingoër landregt, blz, 23 vv. De meeste
lezingen , door RICHTHOFEN , in de noten, uit het
Omnielcinder landregt aangehaald, vinden wii ook
wederom in onze beide codices B en C, Zie 45 :
17 , 46: 7 , 47: 1 1 , 5 3 : 12, 55: 11, 5 6 : 9 ,
60: 5 , 10; 6 5 : 17, 66 : 11, 67 : 19, 7 1 : 10,
75: 10. Hier en daar ontmoet men echter ook
eenige afwijkingen: zoo staat in B en C beide,
zonderling in het lsle landregt: Bat men se moe-
ghe hoeren van reddenaclites munte, over 9 v,;
b'û ïliCHTHOFEw, 42: 8, volden deze woorden beier
achter penningen, dat kort voor gaat. Het Five-
lingoër landregt, 2 3 , is hier merkelijk korter.

Het 5de landregt vangt in B aan: Besittixge,
dat keest, unde vraegest tho dessen naenie , dat
Me kof te van een Rhomener; in C daarentegen
stemt het met RJCHTHOPEH , 5 1 : 14, overeen. Vg.
Fivelingoër landrecht, 27. In het 6de staat bij
heiden duidelijk innen, waarvoor Lij RICHTIIOFES ,
58 : 12, vinnen, naar aanleiding van den tekst in
de Oude Friesche wellen. Het Fivelingoër land-
regt , 28 , heeft ook innia. In het 8ste slemt
weder C woordelijk met 55: 11 , overeen; doch B
heeft daarvoor benethe warpet, met weglating van
id est vindioiam,, ea even zoo in het 11de landregt,
vg. PaaiiTECFEîf, 60: 5, In het 10de landregt is
echter dat is wrake behouden, maar voor dootslach
ook heneike wederom gebruik!;.. Omlrent het woord
benethe vg. men de aant. (inde Friesche wellen, ad
h. 1., p . 161, en RICETKCCFEÎT, Wörierbiich, in voce,
en HETTEMA , in voce, en p. 223; door bet niet
verstaan van dit woord schijnt eerst de glosse, ca



DI1IE I ÎAKBSCHEÏPIEN. --i'/ t

naderhand de lezing, bevechte op beide plaatsen
ontstaan. Fivelingoër landregt heeft ook steeds
beneihe, p. 28 en 89. MQ landregt wordt in B
en C, tussclien doetslaen soe, ingelascht off de live
bcidenn, vg. Fivelingoër landregt, 28. 10de land-
regt luidt in B: Soe waer men beneihe, dat is,
wrake tuerpei tip eines mans schalde cf îraecht sa
moet de here untzzoeeren met wylhsede, of die
knecht gae tot einen hielen yser. C stemt ook hier
wederom overeen met RICHTHOFEW, 59: 20. Vg.
Fivdingoër landregt, 30,

11 fine is in B ook wederom i, e, saulfeio -weg-
gelaten , dat men in G vindt, even aî-3 bij IIIGTTT-

HOFES, 62: I. Ook FiveUngoër landregt heofi:
deze bijvoeging niet.

14 heeft B swartsn sxoenck, C, even ais RIGHT-

IIOFEN , 65: 17, minder goed, swaren. Men zie
over deze %warie zwewgen onze Oude Friesche
wettenj, deel XIV, bij IIICETHOFBK , 423, en Wör-
terhuüh, in voce, Fivelingoër landregt insgelijks
swarlene, en IIETTBHA , p. 224,

IS, Codes B : Sos zvie den anderen s~m quetti
ij ijl

in die /mede geeft, met weglating van in ds hard
end an sine tveldt thos, die ia C voorkomen, even
als bij RiCHïiîOFES, 67: IQ. Overigens wordt ia
C bet 17de landregt geplaatst vóór het î6de, Vg.
hier Oude Friesdie wetten, aant. 171, en Fivelin-
goër landregt, 83.

13, B : Soe waer men einen man bethyet, dat
Me een wyff nootmundet heft, soe vergelde liie sie
twevolt, of hie lyen solde , off hie vsrsaeke sie ,
soe untzwere Me das synre twalffersum off achter-
sum unlgaen milh wyihem, ofte hie sekere un
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utschuldige hem mit eine obebaer schynende kampe
binnen drier etmaelenn; en komt alzoo het meeste
met Fivelingoër landregt, 35, overeen ; onze lezing
heeft HETTEMA, blz. 224. C sluit zich ook hier
weder aan RICHTHOFEN, 69: 13 , tekst aan, even
als 77: 6 , welke woorden in B zijn weggelatens

VI. Wbe alle eiffîenisse sulle f alle in Hunsinge
und Fywelinge landen, enz,, insgelijks voorko-
mende in codex C, f. 136 vv.: Hoe die arffenisse
sall vallen, nae Hunsinge end Fiwelinge lant-
recht ende wilkoer. HALSEMA , in zijne Verhande-
ling , blz. 421 , geeft eene Icorte beschrijving van
den inhoud, en zegt, dat hem tweederlei afschrif-
ten zijn voorgekomen; daar nu zijne Verhandeling
in 1778 is uitgekomen, en hij reeds in 1759. in het
bezit was van onzen codex B , heeft hij veelligt
met het tweede ons HS. bedoeld. RICHTHOFEN heeft
het als Erbrechl von Fivelgo und Hunsingo uit-
gegeven , p. 324 vv., en bestrijdt in nota het ge-
voelen van WESTENDORP , dat dit stuk het derde
boek van het landregt van 1448 zoude hebben uit-
gemaakt , voor welk gevoelen van WESTENDORP ook
onze codices niet pleiten, zoo als boven onder IfI
is aangemerkt.

De gissing van RICHTHOFEN , dat § 8 te lezen zij
myn oldevader, wordt eenigermate door B bevestigd,
waar mynes oldevaders staat; G heeft echter, even
als het MS. van RICHTHOFEW , 325, n°. 1, mynes vaders
oldevader. Misschien is evenwel in B het eerste
vader vergeten., omdat er anders niet mynes, maar
myn, zou staan. § 10 heeft ook B eenvoudig
broders, C wederom broder kynder. — §15 wordt
de aanvulling van RICHTHOFEN , n". 3 , ondersteund
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door C: Half sibbe nare is ene knie dan vullsibbe,
B daarentegen heeft enen kne dan vullsibbe, § 21
komt B wederom met den tekst, C met den variant
van RiCHTiiOFEN, n°. 5, overeen, en even zoo met
n°. 6 , terwijl B hier eenvoudig heeft even veel.

% 26 ontbreekt in B , maar staat in C, met de
latere bijvoeging sueck voer f o l. p., waar onze
§ 15 staat, terwijl § 27 er met eene andere hand
is bijgeschreven. —. De overige door RICHTHOFEN,

• p. 326 en 327, vermelde lezingen worden in beide
codices evenzeer gevonden.

VII. Eyr beginen Fiwelinge landes wilkoeren,
van kercken (o besittenn, in codex C, fol, Ü7 vv.,
voorkomende onder den titel: Hier begint F. l.
wilkoer end recht van kercken toe besetien. Dit stuk
is hoofdzakelijk hetzelfde met het reeds uitgegevene
in Excolendo jure Patrio , III: „2, 45 , te gelijk
met het Latijnsche Plebiscitum Fiveigumanum, zie
daarover de voorrede, 47 vv., en vg. HALSEMA ,
Verhandeling, 424, te regt aanvoerende, dat dit
stuk in vele opzigten aanmerkelijk is, en van hoo»
gen ouderdom, omdat daarin de tien gezworenen
voorkomen, die in het begin der 14de eeuw waar-
schijnlijk niet meer bestonden (zoo toch moet men
hier lezen, bij vergelijking met blz. 378 en niet 13.
Vg. voorrede, blz. 49). De Latijnsche en plat-
Duitsche tekst zijn beide opgenomen door RICHT-

IIOFEN , p. 283 vv., wien men omtrent de HSS.
vergelijke ald., in nota. (De Latijnsche tekst van
dit Plebisdtum is door HALSEMA eigenhandig afge-
schreven , en achter onzen codex B geplaatst.)

Wat nu onze beide codices betreft, is B veel
vollediger, dan C, daar alleen § 12 in B mist,
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terwijl S 5 , 9 , 12, 13, 14 en 18-22, aan C ont-
breken, even als aan andere codices, blijkens de
aanleekeningen van RICHTHOFEN ; de varianten,
door RIGHTHOFEN vermeld, vinden wij deels in onze
codices, deels treffen wij daar andere lezingen aan.
Die in § 1 , not. 1 en 2 , vinden wij geheel in B
en C; not, 8 heeft B alleen untwiet, 'C tmta%eget,
d, ?'., unhuyet; not. 4 e n 9 , C e / / , B JJ kundert; in
fine van § 1 hebben beide voor tomande toesamen.

\ -2 slaat in B achter § 3. Overigens heeft B de
tweede, C de eersîe-, door RICHTHOFBN , ia noî. 7 ,
aangeieeïieacle lezing; heide laten het woord onian*
segae weg,

§ 8, n°. 8, voegen aij achter maket nog vjordL
| 4 , B aîs n°. 6 , doch n°. 7 bootschap.

\ 5 , n°. 9 , C. '3 laat in den warff vrede off
weg; beiden hebben voor antmachte ampt,

§ 6. B heeft hier: So tuie oeck in die tko
waTps des wavves des warves rechtens eine ma,
dooisloegs, of /u die ssbîefas'e hem ösroevs , enz,,
blijkbaar verschreven, zoo als dan het eene des
tvarves ook onderstreept is; voor ssbhôslo moet
men ses lede lezen, C heeft de gewone lezing,,
niet bijvoeging van voememslen, n°. 2 , en weg-
lating van byhoniele,

% 8 , n°. 8 , B ea C. % 9 , .8 in flue verfolgen.
§ 10, B ?ne?ie, C mannen/ overigsns heeft B hier;
Sijnre v, h. up dooisïagl, off tip breket, up war-
pet, of brandet, of boîegget, en is dus hier vol-
lediger. C heeft als in H°, 7, in fine heeft B
gesegt. C aoo als n°. 9.

§ 1 1 voegt B er bij aîlyche wal, vg. Excolendo
jure Patrio, § 14, n°. 6 , aïs de andeTe MSS., de
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bijvoeging, Excoleiido jure Patrio, 6 1 , not. c,
aangehaald, staat ook in B. § 16 ontbreekt olders
voor guet in B; C heeft als n°. 9. § 17, de ge-
haakte woorden staan in B.

J5 18, zes staat ook in B , die voorts heeft un-
\eldet, dat ys, waschape, en de schrift to ge»
dielt, d. i., utgedaen. § 20 is, als of het geene
nieuwe bepaling behelsde, onmiddclijk met § 19
verbonden, § 21 "leest B zoo als n°. 10. § 22
doedet wordt ofte lemet, q//e voer pyniget, vg.
RicHTHOEBüf, n°. 8, — Zoo als uit de vergelijking
blijkt, stemme» vele der lezingen in nolis, ook Jjij
Excolendo jure Pairio aangehaald, met onsen co-
dex B overeen, en zou men dus ligt kunnen ver-
moeden , dat ook die codex mede is vergeleken
geworden , daar evenwel in de voorrede de andere
MSS. niet bij name vermeld worden , kan dit met
geene zekerheid worden aangenomen,

VIII. Bitk sint dis wilhkoereit van Fywelinge
landen, una dat floer lartdss troitwe ïeFsh'ch istme
kolden s ook -voorkomende ia codex C, 120 vso.
Bit nae besereven súi wilhorsn Fàvelige landas,
tússchen broeder end susfer. Bit synrJ êts wil-
huren der Vresenn Ffyweiingo landes, end dal
door lande trouwe elcherlïck dat syi kolden. 'Waar-
op dan in beide de eenige § volgt, dus luidende :
Âlsoe dat twe susteren gkaenn telken een brod&r,
buiten hofpmaer end slotenn / en C wederom een
nieuw hoofd heeft: Bit naebascreven e-hit tvilko-
ren Fiivelinge end Hunsinge landes, Tg'. RICIIT-

HOFEN , p, SOI , die hei eerste hoofd en de daarin
vervatte f echter niet 'heeft overgenomen, maar
dadelijk met het tweede aanvangt.
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De woorden in not. 1, door RICHTHOFEN als een
ïater bijvoegsel beschouwd, vindt men in beide onze
codices. B heeft echter Ummelande und "Vredewael
dat sinth, enz.; B U. end daer vredevallet.

§ 1. B voegt tkoe boete ofte voor broeke, heeft
blijkbaar verkeerd sculpss voor scepes, voorts voor
anders soe voele, anders so hoge to geldene, en
in fine hjnie voor lyve,

1% XI, B XVI. % 3 heeft B de woorden
woenre of, voor ruiker weggelaten, doch in § 4
behouden. Vg. § 4 en 9.

$ 7, XXril, B XXXni. $ lO. Onze C stemt
hier met RICHTH'OFENS 'tekst overeen, en heeft op
het einde voor 34 , dat RICHTHOFEN in 36 veran-
dert , 24, § 1 1 , e» yechte, B in liste, § 12,
buerschap, B Bisschop.

§ 13, achter staen heeft B vergeten IV dagen
voer end IV daegen, en is dus in C en RICHT-

HOFEN aan te vullen.

§ 14 initio, B onttiges. ^ 15, B aff lusschcn
daer en brengen vergeten; C heeft het als RICHT-

HOFEN.

| 18, VII vergeten in B , even als de woorden
of de — er/genaemen. Be bijvoeging door RICHT-

HOFEN, not. 4, vermeld, vindt men ook in C. § 1 9 ,
krygen, B luygen , en nyet voor iet; vg. RICHT-

HOFEN , n°. 6. § 20, B als RICHTHOFEN , n°. 8

en 9.
Over het geheel treffen wij hier minder overeen-

komst met RICHTHOFBN aan, dan in andere stuk-
ken; voorts is C ook hier wederom zeer onvolledig,
daar § 1-12, 14, 17 en 21-23, ontbreken, § 13
staat in C geheel aan het einde.
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ÏX. Dit sint wilkhooie und doeme wyser luede
Fy wellingelanden und Oldeamtes, In tho neniene
uth tho gevene, Vg. PUCHTHOFEN, p . 298, en HET-

TEMA , in zijn nu uitgegeven Fivelingoër landregt,
deel VIÏI, biz. 148 vv. en blz. 231 , waar de plat-
Duitsche vertaling wordt medegedeeld, met de onze
grootendeels overeenstemmende. In codex C is het
niet verder opgenomen, dan alleen § 1 3 , 16 en
19 , onder den titel: Van erffenisse, de daer valt
tusschen Fiwelinge landt end den Ölden Ampte,
fol. 123.

§ 8. Alle boeten d. m. l, d. ersten de tho kol-
den, ofschoon VIII: % 6 , bare gebezigd is, Five~
lingoër landregt ook hier bare,

§ 13. Linien, ook in C, vg. RICHTHOFEN, n°. 1,
lyve, HETTEMA, blz. 234, even als bylycke, Fivelin-
goër landregt, bilika (waarvoor B en HETTEMA,

234, verkeerd billicK) landt up den hcdffbroder
van der moeder zyde. HETTEMA ZOO als RICHTHO-

FEN. Vg. XV: S 27.
§16. C de meenten wolde; Fivelingoër landregt,

bl. 153, mentrawalde, en 235 meenter en wolde.
J 18 ontbreekt ook in B en HETTEMA , 235, kie,

en is deze § verkeerdeiijk met de vorige vereenigd
gebleven; hetzelfde is boven met § 3 het geval, die
ook onmiddelijk aan § 2 verbonden is; zoo ook Fü
velingoër landregt, § 2, blz;. 146 en 233. — Deze
keuren komen grootendeels met de vorigen overeen,
waarom zij veelligt ook in C niet verder zijn over-
genomen , dan voor zoo ver het erfregt betreft.
B heeft aan het einde nog eene f meer, dan
RICHTHOFEN , te weten , § 21 van het vorige VIII
stuk, met deze kleine afwijking in fine: Be naeste
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manne to wieten achte hj h. s., enz,, HETTEMA ,
236. Fivelingoër landregt eindigt even als RICHT-

HOFEN, doch heeft tusschen § 18 en 19 RICHTHOFEN

nog eene nieuwe bepaling, in § 22, p. 154, en
even aoo tusschen § 2 en 3 , p. 148, § 2.

X. Hyr begynne die wilkore van Vredewoldt.
Thet sint statute terrae Vredewoldt, de swccessori-
hus heredit&tis copufata et conscripia, quorum
quedct, sunt diu secunduni consueludtnem pace.
Nam qeda in antiquis statutis cqnscripla repermn-
tur. Quaeda vero obscure inter constitutiones el
jus scriplum et consuetudines antiquas vacillabant,
qiiae sic resecaiis conlrariis super suis duhiis col"
ligiiniur in una cedulam in qua coiitrarïo osten-
duntur, dubio, vera. declarantur. Wij hebben dit
hoofd letterlijk afgeschreven, het onderstreepte daar-
in moet aan vergissing "des afschrijvers worden
toegekend; EOO als echter het slot iets weggelaten
heeft, zoo is de invoeging van constitutiones et jus
scriptum et consneludùies wederom meer volledig,
en is antiquos miiïder geschikt. Vg. overigens Ex-
colendo jure Palrio , IV: 22 vv., en RJCBTEOFEN ,
381 vv. In codex C, 125 vv., heeft men, in plaats
van dit Laiijnsche opschrift : Eter. heginnen van
Vredewoidt love end arjferdsse. — HALSEMA tee-
kent bij dit stuk aan: Non habentur in alio liSS.,
zonder eenige nadere aanduiding, wat MS.' hij
bedoelt, en of dat non hahsntur op het geheele
stuk, dan wel op den aanhef zie, welke ook in C
ontbreekt; het eerste is echter waarschijnlijker,
om eene gelijksoortige aanteekening op de beide
volgende stukken. Het begin van het stuk îuidt
au vervolgens, met afwijking van Excohndo jure
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Palrio en PUCHTIIOFEN : Bit sint die wilkoren
vann Vredewoldt, vann love end arffenisse, waer
soe, enz,, en aan het slot: Mande bate end mande
schade, waer so dat bytoghen sy off niet bytho*
gen, B heeft voorts iets vroeger tweer, C tilber
ffuet, Mg. not. e. | 2 als BJCBTKOFEN en not. 5

en g ; B heeft echter ook hier weder tweer voor
tilber, dat Excolendo jure Patrio niet is aangetee»
kcnd. § 3 zoo als k en l, und krijgen wordt
échter weggelaten i. § 4 , not. o , 6 niehiinge,
G insielinge, hetwelk misschien susterlinge zal
moeten zijn, p en q B en G, r B; C Iaat io tei-
lene weg, * .• B iho vallens unde tko ervette, C
tko varene end iho arvene a. c/. J 5 , not. u eu
v, B en G. § 6, not. æ, y, z en a, B en C.
§ 7, not. b, c en oT, B ea C, behalve dat, not, o,
f allen in G in de pen is-gebleven, e en f hebben
zij daarentegen niet, maar volgen hier den tekst.
§ 8 , not. g, so v. s.'d, o. k. an uesss love entte
arffenisse de broder kyndev end stisïer kliynder
allieke nae die erffbnisse iïioe itntfangen, C.
Ä en i, B en G. §10, not. / , B. s . s e n o ,
B en G. Het slot van § 11 , vg. S.ICÏ;THO?H3 ,
not. 5 , hebben onze beide codices, doch zoocfanig
vereenigd met het vorige, dat RICHTHOFEH het ïigîe-
lijk over het hoofd heeft kunnea zien, terwijl het
slot, in plaats van den Latijnschea epiîogus, heeft:
brief doen gehangen (G gedaen end) ghegheven iu
't jaer ons Meeren J396, tip Pinxter achtdaeghen
(C achtene).

Xï. Dit ys dat lantrechî der eïemetka , de Vre~
dewolt hebben gckoren, und mü liunes eden be~
sworen. Dit stuk is insgelijks uitgegeven in he>.
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IVde deel, 1ste stuk, van de Verhandelingen pro
Excolendo jure Patrio, blz. 3 vv., en door RICHT-

HOFEN , p, 377; bij beiden staat het voor X, In
codex C vinden wij het echter niet. Ook hier tee-
kent HALSEMA wederom aan: Non habetur in atio
MSS.j doch hier kan men met meerdere zekerheid
aannemen , dat het op het geheele stuk ziet, of hij
moest er § 1 alleen mede bedoeld hebben, die in
sommige codices mist, zie not. bij Excolendo jure
Patrio en RICHTHOFEN. In onzen codex vinden
wij de lezingen van § 2 , not. o en d, § 3 , ƒ ,
§4,, c, e, f en g, §5, k, l, m, n , o en p; zie

hier vooral RICHTHOFEN , die den ouden tekst rigtig
verbetert, n°. 12; | 6 , y , f, « en / , § 8 , v en
u>, § 9 , y, %, a, b en c, § 10, e , ƒ en g, § 11,
i, § 12, K en l, § 13, n en o, § 14, s, v en w,
met weglating van fry , x, y en %, § 15, b, c
e n r f , § 16, H, § 17, / e a m , S 1 8 , » , § 19, p
en q, § 2 1 , v, w, x en y, § 2 2 , a, b, c en d,

§ 24, k, i, k en 1, § 25, n en o, % 26, p, § 27,
r, « en T, § 28, w, § 29, w, x en y.

§ 3 , daeden, B eenvoudig, met weglating van
dit woord, binnen «., enz., vg. RICHTHOFEN , n°. 4,
en Excolendo jure JPatrio , e. § 4 als ö en n°. 6,
huis schijnt echter in de pen te zijn gebleven, en
voor houwen ten onregte hebben geschreven. § 14
leest ook onze codex 20, en voor dedinghe , ever
dedingen tho keesten.

§ 15, de tekst in noot a wordt ook onmiddelijk
in B met het vorige verbonden, bij vergissing staat
er echter den derden voor doeden, en wordt er
aan het slot bijgevoegd voer knape oft lantsaethe,
vg. RiGHTHOFEN, xi°. 19. § 19 eindigt B met het
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eerste gedeelte to boethe. § 23 , f, voor weide, B
veldt. § 25, m, B heeft echter oolc IV. — Het
blijkt alzoo, dat er slechts zeer geringe afwijking
bestaat tusschen de HSS., die hier vergeleken zijn,
en het onze, en dat hetzelve zich hier nader aan-
sluit aan die overige HSS., dan wel elders is op te
merken. De rubrieken boven de §§ treffen wij
echter hier even min aan, als in X en XII.

XII. Ifyr beginnen die nieuwe lantrechten van
Yredewolt. Eaec, sunt nova stafuia lerre Vrede-
woldt, sub anno l)ni duysent drie hvndert 88,
comiter (communiter) creata et ordinata. Vg. Ex-
colendo jure Palrio, IV: 17vv,, RICHTHOFEN, 380*
HALSEMA teekent ook hier weder aan: Deest in
alio fflSS., doch ook hier kan hij weder bedoeld
hebben, dat het eerste opschrift in andere codices
ontbreekt; zie Excolendo jure Patrio, p. 17, en
RICHTHOFEN, 380. Dit stuk schijnt weinig varianten
te hebben opgeleverd; die onder § 2 , b, gemeld,
vindt men alleen in onzen B , die zich voor het
overige aan den tekst aansluit, alleen § l heeft hij
ses voor sestige, en § 3 eenvoudig: den derden
deel waer, tweer deel gelde, die waere by des
Richters settinge to staen, en zoo laat hij oolc,
§ 7 , achter waer, de verdere opnoeming weg, en
zegt alleen als voorzegt $ 8 lezen wij : everdener
wonde. Het slot van § 9 en de geheele § 10 ont-
breken , doch dit is misschien bij vergissing ge-
schied , omdat het slot van § 10 gelijkluidend is
met dat van § 9 in onzen codex; er is dan ook
nog eenige ruimte overgebleven, doch dat geschiedt
gewoonlijk bij iederen overgang tot een ander
stuk. In codex C heeft men dit stuk niet. —

II. 26
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Omtrent de stukken met X, XI en XH, aange«
duid, vg. men HALSEMA, Verhandeling, I I : 427 v.

XIII. Myr beginnen Langhewoldes wilkhorenn.
Post annum gratiae 1207 statuta sunt hec jura ab
omnibus ïaicis in'Langewolda morantibus et obli-
gatione manuum confixmaia et scripia ipso de Ser-
vati (1. die Servatii). In Sybaîdebuere hoeve.
Deze keuren zijn gedrukt in Excolendo jure Patrio,
1, 1 vv., en, volgens RICHTHOFEN , zoo correct,
dat hij, 386 vv., met eenen blooten afdruk heeft
meenen te kunnen volstaan. Onze codex heeft 1207,
hetwelks ook in Excolendo jure Patrio gevolgd is.
RICHTHOFEN heeft echter 1250 in den tekst opgeno-
men , doch erkent, dat inwendige gronden de zaak
niet uitmaken. Be aanteekening van HALSEMA :
Deest in alio MSS., kan ook hier wederom alleen
slaan op het eerste opschrift, dat in andere codices
ontbreekt. — Van dit geheele stuk vindt men in
C alleen § 2 3 , 27 , 30, 29 , 21 en 22.

Onze codex komt hier ook wederom met den
tekst overeen, en heeft de varianten § 5 en 7 , a
en b, niet, maar wel § 7 , c, 8 , a, 17, a, 26 ,
a, 2 8 , c , 29 , d, 30, a , en 3 1 , b.

§ 9, b, leest onze codex hondert iho broche, tho
wieten marck. § 19 keurt RICHTHOFEN IV marck
af; onze codex heeft daarvoor dan ook vyf un
vyftich. % 21 ontbreekt ook in B sculdic/.

\ 24, B en C buerdeel, vg. RICHTHOFEW , not. I .

§ 26, B He^ — dattet kan, voor en moeghe, vg.
RICHTHOFEN, not. 2 , 3 , 4 . C heeft echter al deze
varianten, en ook § 27 be voor we.

\ 28 , die, volgens RICHTHOFEN, in vele HSS.,
ook in C, mist, staat echter ook in het onze, mei
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den variant c ; alleen met die uitzondering, dat
voor ummer wordt gelezen omme. § 31, in den
hilligen were, hiervoor heeft B als voorzegt vol-
komen werden. § 32, C, de woorden des sullen.
enz. staan ook in B, even als die van 34, a, aoo
als daarentegen e?i breekt ook in B missen. Vg.
RlCHTHOFEN, not. 10.

XIV. Ifyr beginnen die nieuwe wilkoerenn van
Langhewoldt. Post annum gratiae J282 statuta
sunt kaec jura ab omnibus laicis in Langewolda
manentibus et obligatione manuwn confirmata et
consori.pta sunt haec die Marcelh' et Marceilini'
martyrum, apud ecclesiam in Sybaldeburen hove.

Men vindt het niet in C, en HALSEMA teekent
ook wederom aan: Beest in alio MSS., en daar
men dit nu wel niet anders dan op het geheele
stuk hier toepasselijk kan maken, zullen ook de
aanteekeningen op X, XI, XII en XIII, in dezen
zin hoogst waarschijnlijk te verstaan zijn. Zij zijn
insgelijks gedrukt Excolendo jure Patriay I : 16
vv., en RiCHTHOFEN, 369 vv.

§ 5 heeft B by voerbedachte moede un beraede.
§ 6, a, staat zoo in B alleen ein ieder voor

ellyckerlyk; ook § 8, b, welke variant RICHTHOFEW

aanleiding heeft gegeven, om den tekst te verbete-
ren. Voorts § 9, c en a, § II , b, 13, a, 18, «,
25, a, 27, b , 29, a, met weglating van pennin-
gen, 34, b, 35, o, 37, a, 40, c, en 41, d.

§ 9 schijnt verkeerdelijk 4 voor 400 te staan, in
Excolendo jure Patrio en bij RICHTHOFEW wordt
dan ook deze variant niet vermeld. § 13, a, het
tweede gedeelte, staat slechts in één HS., volgens
de aanteekeningen, en bevindt zich juist in het



§84 VERSLAG OMTRENT

onze, zoodat óf dit ons HS. loenmaals ook ver»
geleken is, hetwelk ons bovendien niet onwaar-
schijnlijk voorkomt, omdat HALSEMA er reeds in
Î759 bezitter van was, óf men moest het slechts
als eene bloote copie van het vergelekene hebben
beschouwd , waarvoor de omstandigheid pleit, dat
men anders meerdere varianten uit hetzelve had
kunnen aanvoeren.

§ 14, 15 , 16 en 17, staan insgelijks volledig in
B, waar ook wareken voor wracken staat. RICIIT-

HOFEN, not. 1.

§ 22-24, te vergelijken met den aanhef van het
volgende stuk , staan alleen in C, overgenomen op
fol. 129, onder den titel: Dese navolgende sin de
wilkoren van Langewoldt, en eindigen met het
onderschrift; Per nos compositores»

Na § 25 volgen nog in onzen codex 4 bepalin-
gen , die wij elders missen, en ook niet vermeld
vonden. De eerste betreft de verpligting , om bin-
nen jaar en dag te klagen over ontvangene won-
den. De drie overigen regelen den landwissel,
waaromtrent een besluit van 1446 wordt aangehaald.
Na eenige tusschenruimte volgen dan de bepalingen
van § 28 tot 41. § 31 eenvoudig: Die soe twee
parten vechten, enz.

Op § 41 volgen n u , als of zij tot dit stuk be-
hoorden, de bepalingen van AUGUSTINUS, omtrent
het kind in 's moeders Sigchaam, gevolgd door
eenige strafbepalingen, grootendeels in onze oude
reglen verspreid, en die in dezelfde volgorde voor-
komen in codex C , op bïz, 111 vv., onder den
titel: Hoe een hindt untfangen wordt in sin Trio-
der lichaem, overgenomen uit het Emsiger land-
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regt, § 44, vg. RÏCHTHOFEN , 240 v., van wien
echter onze beide codices eenigermale afwijken,
hoezeer de inhoud overeenstemt. Vg, ook nog Fi-
velingoër landregt, blz. 100 v. De Wenden, dan
volgende, vg. men met den pîat-Buitschen tekst bij
RICHTHOFEN, p. 30 vv., alwaar de varianten uit
het Ommelander landregt worden aangehaald, die
wij meest in onae beide codices wedervinden, vg.
boven III, fine» B heeft echter, voordat hij tot de
Basfeng overgaat, nog eenige andere bepalingen ;
de variant, door HETTEMA op dit art. aangehaald,
staat grootendeels in C. B heeft dan voorîs nog
een § over de Gras/allen, en eindigt dit stuk met
eene beslissing van 23 Ociober 1565, over eene
erfenis. — Waarna eerst volgen

XV. Hyr beginnen de wilkoeten van Lange,"
woldt, die «1/^36816. HALSEMA zegt hier: Habe*
iur in allo ÆSS.t doch in C treffen wij ze niet
aan. Zie dezelve Excolendo jure Patrio, I : 28
vv., en PUCHTHOFEN, 373. Men vindt in onzen
codex de varianten op f 2 , 5 , 3 , c , 5 , ó en c ,
12, b, 1 3 , d, 15, e, 17, b, a, 20, c , 2 1 , « ,
b, o, zie hier echter RÏCHTHOFEN , not. 4. Voorts
§ 2 1 , d, door RÏCHTHOFEN in den tekst opgeno-
men, not. 5 , § 23 , a, b, 26, « , 6, 28, b, 29,
c, 27 , alleen a.

^ 3 , het slot, ontbreekt in B , even als de ge»
heele % 4. § 7 daarentegen heeft het de elders ont-
brekende woorden wel, en staat er duidelijk in
fine kanden. Vg. RÏCHTHOFEN , not, 4.

§ 9 heeft ook B lyve, zoo als de tekst in Exco-
lendo jure Patrio door RÏCHTHOFEN verbeterd is ,
not. 1; even zoo § 13.
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§ 12, en soe weder, tot aan hét einde, heeft B
niet. § 20 heeft, bij vergissing, van de vrundew,
des l. voor grunden. § 28--31 staan in onzen codex
vóór § 26. Opmerkelijk is het, dat in denzelven
§ 32, het erfregt der monnikken en nonnen beper-
kende, geheel wordt weggelaten. Voor als, dat
RICHTHOFEN in § 28 minder goed schijnt te keuren,
heeft dan ook onze codex werkelijk alles. — Om-
trent dit en de beide vorige stukken vg. men HAL-
SEMA, I I : 425 vv.

XVI. llyr beginne die rechte van Tlpstallesboe-
me, mit anneminge der soeven Zeelanden, die men
in codex C eerst aanSreft op fol, 212, onder den
titel: De rechten end anbeginen en wilkoren to
Upstallesboem, mit anneminge der seeven Seelan-
den. Deze wetten zijn reeds door SICCAMA opgeno-
men achter zijne Lex Frisonum; in het Latijn en
Friesch, alsmede in eene Hollandsche vertaling,
door SCHOTANUS , in zijne Beschrijving en Geschiet
denissen , door F. SJOERDS , in zijne 'Jaarboeken ,
I I I : 296, in eene Hollandsche vertaling, naar
SCHOTANUS. Afzonderlijk zijn dezelve uitgegeven
door WIARDA, in zijne Landtagen der Friesen bei
Upstalsboom, en laatstelijk nog weder door HET-
TEMA , in het oud-Friesch, met eene vertaling, en
in het Latijn in het derde dee! zijner Jurispruden*
tia Frisica. RICHTIIOFEN geeft deze wetten, p. 102
vv., met bestendige vergelijking der varianten, ter-
wijl hij, p. 531 , nog afzonderlijk opgeeft de lezin-
gen , die de Jurisprudentia Frisica oplevert, en
den Frieschen tekst van HETTEMA , als meer vol-
ledig , aldaar, 532, geheel doet afdrukken. RICHT-

HOPEN, XXVI, verwerpt het gevoelen van HETTEMA,
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dal SiccAHA, bij zijnen afdruk, dit HS. zoude zijn.
gevolgd, waartegen de afwijkingen bij SICCAMA dan
ook schijnen te pleiten. — Vg. echter GAOTP, Lex
Frisonum, p, xxvni vv.

Wat nu onze beide codices betreft, zij leveren
ook hier wederom alleen eene plat-Duitsche vertaling
van de Oude Friesche wetten, en eindigen ook,
als deze, met het 24ste artikel; bij HETTEMA treft
men echter 29 aan. Overigens leveren hier de beide
codices weinig belangrijks op. De varianten, door
RICHTHOFEN uit het Ommelander landregt aange-
haald , vindt men ook grootendeels in onze beide
codices. Zoo hebben zij beide het jaar 1322,
en de verdere lezing bij RICHTHOFEN , not. 5 , al-
leen met dit onderscheid, dat zij voor gheeniget,
min goed, gheendiget lezen; voorts § 2 , not. 17,
l 3 , not. 7 , % 4 , not. 14, § 5 , not. 18 , § 6 ,
not. 2 3 , % 9 , not, 9 , alleen C. B laat of recht
vindet ook weg. Voorts § 14, not. 20, ' % 15,
not. 4. % 16, not. 7, § 18, not. 14, § 19, not. 4,
§ 20, not. 9 , S 21 en 22, not. 10, § 23 , not. 16,
Voorts laat B alleen de woorden d. i. eenen Hove*
linck weg, maar voegt daarentegen achter het vol-
gende UpstaUingen ofte Hoevelinghen; doch C is
ook hier 'geheel conform aan RICHTHOFEN. § 24,
not. 6.

% 3 stemt C met not. 5 overeen, doch B heeft
of daeges bernen, und den s. soenen tho vullen
boeten, en moor/brander voor umtholder.

XVII, Op deze Opstalboomsche wetten volgen
nu , zonder eenige de minste aanduiding en af-
scheiding, even ais of zij bij het vorige behoorden,
eenige algemeene regelen en bepalingen, nu en dan
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in C in vragen en antwoorden vervat, in den
trant van het eerste stuk in de Oude Friescke wei-
ten. In codes C, fol. 219, heeft het evenwel den
titel: Wat Godes recht is, doch overigens komen
beiden vrij na overeen. Vele derzelve vindt men
in onze Oude Friesehe wetten verspreid, bij voor-
beeld , § 3 is ontleend aan Oude Friesehe wetten,
I I I : 3 , § 19 aan het elfde landregt, Oude Friesehe
wetten, p. 164, § 20 aan het tiende, p. 163, § 24
aan de eerste kest, aîd., 121, § 27 aan de zeven-
tiende, vg. met I , § 3 , blz. 144 en 2 1 , enz.

XVIII. Na deze losse bepalingen volgt nu in B
de overzetting van het eerste hoofdstuk der Oude
Friesehe wetten, hetwelk wij in C niet hier vinden,
maar op fol. 179, onder den titel: Wat recht is.
Het schijnt wel als of RICHTHOFEN, XXI, dit stuk
nagenoeg voor hetzelfde houdt met het vroegere s

onder XVII voorkomende, onder den titel: Wat
Godes recht is; maar eene oppervlakkige inzage
toont, dat beide deze stukken aanmerkelijk ver-
schillen. Zie RiCHTiioFEN, p. 434 , en HETTEMA ,
Fivelingoër landregt, blz. 2 vv. en blz. 217 v., die
uit onze codices kunnen worden aangevuld; zoo
hebben al dadelijk onze codices, achler XIX, we-
tenheit. Noch segghe my beth , wat Goodes recht
is 9 Be een enz., terwijl aan het einde in C dui-
delijk Edelingen staat, doch in B eledyge, hetwelk
voor HETTEMA'S opvatting van elingen, blz. 218,
pleit.

Geheel doorloopend, en zonder eenige aandui-
ding , vindt men alsdan ,

XIX, merkelijk verkort, het Keizer RUBOLFS
hoek, bij SCHOTANUS , 94 , voorkomende , en op-
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genomen bij RICHTHOFEN, 424 vv. Het vangt aldus
aan: » Dit boeck sint rechten des Keisers, den
» Vriesen gegheven, dat sy moeten selve recht
ï maekenn, by hoere landen wilkoer," enz., en
laat de overgangen gewoonlijk weg, zich meest
tot de regîsbepalingen beperkende. In C daaren-
tegen volgt het ook wel op XVÏÏI, maar komt
daar, fol. 181 vv., afzonderlijk voor als Copia der
rechten end anbeginnen des Keysers RODOLPHI,
en is ook op dezelfde wijze merkelijk verkort. De
aanvang luidt: » Dith sin de rechten end anbe-
» ginnen des rechte Keysers boeke RODOLPHI , dat
» hy den Vresen gaff, dat sy moeten selven maeken
» recht by hoer," enz.

\ 4 wordt in B en C geheel overgeslagen; even
zoo \ 8 , en de aanvang van \ 9.

§ 10 komt hoofdzakelijk in C voor, ook met
den variant van RICHTHÖFEN, not. 4 , doch in B
wordt dit eerste gedeelte, misschien bij vergissing,
overgeslagen.

S 11 fine heeft B Keizer voor Paus; C is con-
form.

§ 12 hebben onze beide codices niet zoo als bij
RICHTHOFEN , not. 3 , maar duidelijk en te regte:
umb munte toe sniden.

§ 13, not. 1 , ook bij C; B up dat de kinderen
nichtes tho korth noch gewalt en geschee; de le-
zing in not. 2 en 3 hebben beide B en C. Aan
het slot van § 1 3 wordt dan in beide onmiddelijk
aangeknoopt § 19, lin. 11 , met eene enkele uit-
lating tot aan het einde, en met die § eindigt dan
in C deze afdeeling. Geen van beide is dus vol-
ledig, maar C sluit zich hier nader aan het oor-
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spronkeîijke aan, en geeft het hier ontbrekende dan
ook elders, fol. 231 vv., onder afzonderlijke rubrie-
ken , zoo als wij daar zullen zien. Intusschen kan
men bij eene toekomstige aanvulling van de Oude
Friescke wetten, door WIERDSMA en BRANDSMA uit-
gegeven, ook van deze beide codices gebruik maken.

XX. Ook hetgeen hier volgt, is geheel doorloo-
pend , en zonder eenige aanduiding; het bevat niets
dan eenige algemeene juris praecepta en regelen,
gevolgd door eenige algemeene regtsbepaîingen j in
codex C komen zij vollediger en geregelder voor,
fol. 195 , onder den titel : Wat recht is, terwijl
de volgende afdeeling niet kwalijk onder den titel :
Die text des rechts, fol. 201 , voorkomt. Be aan-
hef van dit tweede stuk is eene vertaling van Oude
Friescke wetten, blz. 12, van landes deerwa af tot
foeten; de jaren echter komen niet overeen, voor
M71 hebben B en C J078, voor 227 beide 2J7. —
Zoo als het eerste uit de Oude Friesche wetten is
overgenomen, zoo zullen de verdere bepalingen ook
hier en daar verspreid liggen; de inhoud is echter
meer van jongere dagteekening. — Dat overigens
dit stuk verschilt van dat , onder XVIII behandeld,
behoeft alleen herinnerd te worden,

XXL Zonder eenige de minste aanduiding en
tusschenruimte volgt nu, op deze bepalingen, de
zeendbrief van 1407, die in C voorkomt onder den
titel: Hier begint de %eentbrief tusschen Hunsinge
en Fiwelinge landt, waaronder staat Copia, het-
welk wij elders niet hebben aangetroffen. De aan-
hef is nog al opmerkelijk : » De gemeene Regters
j) en gemeene Meente doen daar kond en openbaar,
.? dat zij om groote nootsaken end beswaringe, de
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i) sy Jyden van den geestlicken rechte in hunnen
» lande, boeven recht end reden, zyn overeen-
» gekomen, dat gheen mensche, hy sy wjf off
» mann, in unserm lande woonachtig, claegen en
» soll in den geestlicken rechte, anders dan die
» ghene, de in den zeendtrechte myt rechten dagen
» moegen in den zeende, als men myt olde zeendt-
s breven bewysen mach," terwijl Groningen haren
bijstand ten dezen toezegt. —• Een jaar vroeger
was er omtrent de geestelijke jurisdictie reeds eene
overeenkomst, tusschen de Abten, Prelaten en an-
dere goede luiden in Fivelingo, tot stand gekomen,
die wij dadelijk na deze medegedeeld vinden in
B en C; zij is van JW6, up Sinte Senediolus Abts
dach, en er zijn drie van vervaardigd. — In C,
107, komt zij voor onder den titel: Hier begint
Fiwelinge lants wilkoer van den geestlicken rechte.
Men vindt beide bij RICHTHOFEN, 309 vv., bijna
zonder afwijkingen; C komt nagenoeg woordelijk
overeen, en ook hetgeen als ontbrekend p. 81 î ,
not. 2 , wordt aangeteekend, staat niet in C, maar
wordt daarentegen in B aangetroffen; voor mid-
dagerlànd staat daar echter verkeerdelijk unde
daegerlandt. Vg. nog SCHOTANUS , in tablino, blz. 112,
en DRIESSEN , Monumenta, blz, 182.

XXÏI. NU eindelijk wordt eene bladzijde onbe-
schreven gelaten, en volgt: Hyr begint dat begryp
und verbunt tusschen Grongen unde den lande.
In C is dit het eerste stuk van die nie contracten
uth stadts und lants ordelboeck; het schijnt echter
niet zeer naauwkeurig in C te zijn gecopiëerd, en
de laatste §§ met het slot ontbreken er aan , die
evenwel later, met eene andere hand, achteraan
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zijn bijgeschreven. Volgens B is dit verbond ge-
sloten en bezegeld a°. 1482, des Vrydages nae
Sunte Peters daech ad vincula, volgens C, p. 393,
des Maendages na Thomas Âpostoli.

Na tot bladvulling eenige regtsregels op eene
bladzijde te hebben gegeven, begint nu,

XXIII, hyr dwz ordelboeck van doemen un setetie,
waaromtrent men zie HAISEMA , die dezelve in
zijne Verhandeling meermalen, onder den titel:
Warvs ordelboek, aanhaalt, p, 387 en 415, en
verzekert, dat het tegenwoordige Ommelander
îandregi voor het grootste gedeelte uit en naar
deze Warvsoordeelen is gevormd en geschoeid. Men
vergelijke hier voorts C, fol. 272 vv., waar het
dadelijk volgt op het verbond van 1482, onder
den titel: In den Oesterwarf. Besse nabescreven
ordelen staen in stadt undt landts ordelboeck.. B
is echter hier veel vollediger, en deelt nog afzon-
derlijk die doemen mede van denn Westerwarff',
waarin echter oolc nu en dan van den Oosterwarf
voorkomen, en waarmede sommige andere stukken
doorloopend vereenigd worden , zoo als: Etlycke
articulen, gehoerende toe den offîcium edder ambt
der Hoefimanne, Redgeren un Richtern , De nye
constitutie van J560 (ook afgeschreven in de bij-
voegselen op C, foî. 403) , Volget hoe und wie
tuichenisse moegen doenn und vastelyck bestaenn,
en eindelijk vijf oorkonden van 1535 vv., want de
eerste komt op nieuw, onder n°. 4 , en dus dubbel
voor, strekkende tot exturbatie (sic), in C, 301,
beter extirpatie, der Groninger ketterijen, meer
bepaaldelijk van de Wederdoopers en de volgelingen
van MENNO SIMONS ; volgens HALSEMA waren deze
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onuitgegeven; de laatste komt insgelijks voor in C,
en in de MS. Chronijk van A. EPPENS , p . 32 ,

waaruit HALSEMÀ de varianten, die met C overeen
komen, op den kant heeft aangeteekend. Voor
de kerkelijke geschiedenis dier dagen zijn zij dus
hoogst merkwaardig, en dan ook zeer te regte
opgenomen door Professor HOFSTEDE DE GROOT, in
zijne Geschiedenis der Broederkerk, blz. 103, 104,
105 en HO. Voorts volgt het Traclaet van den
Bamme van 1564, met de Puncten und articulen
van accoort (usschen die van der sladt van Gro~
ningen und die van die landen alhier. Na eenige
eedsformulieren treffen wij op nieuw wederom
eenige oorkonden aan, als van KAREL van Gelder
van 1518, gevolgd door de daarin gemelde over-
eenkomst van 1515, van 1525, waarin de bekende
WILLEM FREDERIKS 'voorkomt, met den daarover
geschrevenen brief. Het Accoord en verdrag tusschen
den 'Grawe (EDZARD) to Oostfrieslandt und der
stadt Groningen, van 1506. ZonderJing staat hier
eene korte aanteekening: Den Dam, wanneer hij
gewonnen was, waarop wederom volgt eene oor-
konde van KAREL den vijfden, van 1536, en het
verdrag tusschen AREMBERG en Groningen, van
1550, en eindelijk eene begenadiging van den
scherpregter M^ BARTHOLDT, die aan twee misdadi-
gers »die justitie niet recht gedaen had," maar nu
beterschap beloofde, gevolgd door eenige bepalingen
over Regters, regt en regtspleging, die nog al vrij
uitgebreid zijn.

XXIV. Het laatste stuk, dat in onzen codex lî
voorkomt, is het Tractaet unde overkompst der
geestlycken jurisdictien halven in de Umblande iw,
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Gro$, urnb tusschen de Raeden myns G. L. H.
Hertoch van Gelre un de Ojfficiaeî wnd Raeden des
Bisschopes van Munster gemaket. i V. aliud MSS."
zegt HALSEMA. In C echter hebben wij dit traktaat
niet aangetroffen. Het is , blijkens het slot, van"
1483, 's Vrijdags na Sint e Bonifacius, en zeer
gunstig voor de geestelijke jurisdictie.

Al het overige is in dezen codex onbeschreven
gelaten; HALSEMA heeft er echter eenige bladzijden
van gebruikt, om er te plaatsen:

I. Het Primum plebiscitum in Fivelgonia. Vg.
boven, onder VII, de beide gissingen van HALSEMA,

(jj 3 , etiam , voor si pugnatum , en § 9 , similiter
faciet Consul si (qui) aliquem ocoiderif vindt men
hier in textu opgenomen, het zij stilzwijgend,
het zij dat andere HSS. deze gissingen van HALSEMA

bevestigd hebben.
II. Thi soenbreef twiske thene Biscop anda tha

Fresa, 1267. » Agter 't lïunsïngoër landreoht, op
» pergament geschreven, stond deze navolgende
i briev op papier geschreven," laat hij er aan voor-
afgaan, en zegt dan aan het slot: J> Dezen naauw-
» keurig van woord tot woord door mij gecopieerd.
» D. F. J. v. HALSEMA ;" terwijl hij omlrent het
jaartal aanmerkt: » Manu recentiore et alio atra-
j> mento." Men zie dezen brief, die in 1276 moet
geplaatst worden, bij RICIITHOFEN , p. 140 v., uit
wiens aanteekening blijkt, dat hij onzen codex B
onder het oog heeft gehad, en varianten daaruit
heeft medegedeeld. HETTEMA heeft dezen brief uit
een paar andere HSS,, met eene vertaling, gegeven
in het Taalkundig magazijn van DE JAGER , IHde
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deel, 1ste stuk, blz. I vv.; zie omtrent denzelven
hem, aldaar, blz. 19.

De derde codex, eindelijk, op den catalogus van
Professor VAN EERDE voorkomende onder n°. 6865,
als: Oud Friesch Landrecht, bevattende XVII wille-
keuren en XXIV landreglen, enz., met gekleurde
hoofdletters, duidelijk geschreven, door ons C ge-
noemd , is afkomstig van eenen EGBERT SCHATTER ,
uit diens familie overgegaan in die van BENINGA ,
en uit de auctie van FOLCMAROS BENINGA, de laatste
van dien stam, in 1716 aangekocht door den be-
kenden Predikant van Embden, E. T. HARKENROTH ,
broeder van den schrijver der Oostfriesche oorspi*on-
kelijkheden, die deze narigten voorin mededeelt, en
meent, dat EGBERT SCHATTER misschien een zoon zal
zijn geweest van dien JAN SCHATTER, van wien EM-

mius, op het jaar 1525, gewaagt, en uit hem SLIG-

TENHORST , GeldersrJie geschiedenissen , XI: 380.
Sedert is het HS. het eigendom geworden van
H. WOLTHERS, wiens naam voor en achter in hetzelve
geplaatst is, met de bijvoeging van het jaartal 1780;
van dezen schijnt het vervolgens overgegaan te zijn
in het bezit van Professor VAN EERDE , uit wiens boe-
kerij hetzelve door ons Genootschap is aangekocht.

Het eigentlijke HS. wordt voorafgegaan, p. 1-3,
door eene optelling a van de heerden, die tot de
j> clouwe (of cluft) van Leermens behooren", waar-
omtrent wij verwijzen tot HALSEMA, I I : 351 vv., die
aldaar, van p. 330 af, deze stoffe behandelt, voor
ons van minder waarde; zoo als ook geheel tot Gro-
ningen en Ommelanden betrekking heeft, p. 6-8;
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Tot der Hovetmannen gerichte plegen, nae gueden
gewoenten der Ommelanden, toe behoeren die sae-
ken, in den navolgenden ariiculen vermeldet, het»
welk in 1564 geschreven is. Pag. 9-28 bevatten
niets, maar p . 29 heeft eene Expositio Frisiorum
aliquot vocabulorum, van den vroegeren bezitter ,
door HARKENROTH met eenige weinigen aangevuld,
die bij het woord Upstalling aanteekent: » Hinc
» meo judicio arbor de Opstallesboom in Oost'
» Friesland nomen sortita." Op p. 31 begint dan
de codex zelf, fol. 1 , met

I. Dat eerste deel van^ deesen lantrechte: Van
koeren, die de Vresen koren; zijnde eene plat-
Duitsche vertaling van het Ilde deel onzer Friesche
wetten, 1: 109 vv., hoedanige reeds bij SCHOTANÜS

is opgenomen, in zijne Beschrijving van Friesland,
blz. 106. Vg. overigens RICHTHOFEN, p. 440 v. In

§ 4 heeft ook onze codex, • even als SCHOTANÜS ,
den doem provest. Zie Oude Friesche wetten, 115,
RICHTHOFEN, 4ál, not. 2 , en HETTEMA, Fivelingoër

landregt, deel I I I , 37 vv. en 226, waar hij den
plat-Duitschen aanhef mededeelt, met onzen codex
overeenstemmende; ook andere varianten vinden
wij hier weder,

II. Fol. 3 , p. 35. Hier beginnen de seventin
kesten, de Koninck KAREL den Vresen gaf.

III. Fol. 8 , p. 45. Hiernae volgen de vier en
twintich lantreten (sic). Vg. omtrent beide deze
stukken het boven, blz. 368 v., onder IV en V,
gezegde, waar onze codex tevens behandeld is.

IV. Fol. 14, p. 57 vv. Mier beginnen die ses
end dartich seentrechten. Vg. Oude Friesche wet-
ten , deel VII en VIII, blz. 201 vv., RICHTHOFBN ,
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ÏV, p. 42 vv., waarvan de orde ook het meest met
onzen codex overeenkomt, doch overigens niet zoo
volledig is. Vg, HETTEMA , 227 vv., waar de va-
rianten uit de p.'at-Duitsche codices worden mede-
gedeeld , grootendeeîs met de onze overeenkomende.
Onze codex stemt geheel overeen met den plat-
Duitschen tekst bij SCHOTAHUS, p. 115-125, ook
wat de orde betreft, die merkelijk van den tekst
der Oude Friescke wellen verschilt; zoo vangt het
zeendregt bij SCHOTANUS en in onzen codex, alsmede
Fivelingoër landregt, 42 , aan met VIII: 20 , bij
iliCHTiiofEN, p. 409, en heeft ook benaemde m.
Zie RÏCHTHOFEN, ald., not. 10, en 408, not. 13,

vg. ook FOCKIÏ.WA , Schetsen , l ï : 87 ,* Fivelingoër
landregt heeft unebinomat, p. 42, binomat, p. 50.
Na § 21 en 22 hierop te hebben laten volgen,
worden met § 22, waarin van gebroken echt ge-
handeld is , de voorwaarden of vereischten voor
eene jonge vrouw, om eenen echt te kunnen aan-
gaan , niet kwalijk vereenigd, en liier alzoo, even
als Fivelingoër landregt, 45 vv., ingeïascht de acht
zoogenaamde doemen, het Vde deel der Oude
Friesche wetten uitmakende, en aldaar voorkomen-
de p. 185 vv., en bij RICHTHOFEN , 420, waarna

J 23 verkort wordt medegedeeld. Alsdan wordt
teruggesprongen tot § 8. § 9 wordt in vier §§
versnipperd, § 10 in twee; dan volgen voorts § 11
vv., terwijl % 15 en 16 vóór § 14 worden geplaatst,
en het overigens tot op en met <$ 20 doorloopt,
waaruit alzoo blijkt, dat, met uitzondering der
7 eerste §§, dit geheele 8ste deel ook hier is op-
genomen ; terwijl zes dier jj§ ons beneden zullen
voorkomen, en alzoo aüeen 7 blijft ontbreken. Na

II. 27
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jjj 19 volgen, in twee capp, of | | , eerst de tien
geboden, die men insgelijks vindt Oude Friescke
wellen, I , p. 15, en bij RIGHTHOFEÏT , 131 vv. en
842 v., en het antwoord op de vraag, wie het
goddelijke regt allereerst vaststelde. — Daarna wordt
in onzen codex, zonder eeru'ge de ïnmsle aan-
duiding, het andere %eendregt medegedeeld. Bij
SOHOTANUS staat aan het hoofd van c, 7 1 : Nu
volget weer •zendreekl, en vangt aan met 1 van
het Vilde deel Oude Fnesche wetten, I I : 207, en
liiCHTHOFEN, 402 vv. § 1 is in vijf §§ versnipperd,
en volgt dan voorts § 2 , Oude Fnesche ivetten ,
| 3 , RICHTHOPEN. \ á (5) is in twee §§ vervat;
S 11 (12) insgelijks, alsmede § 15 (16), en einde-
lijk § 17 (18). Dit geheele Vilde deel is alzoo ook
volledig; terwijl nu bij SCHOTAHUS , als c, 98 , en
ook in onzen codex, volgen § 1-6 van deel VIII,
zoodat aan dat deel alleen § 7 ontbreekt. — Even
als bij SCHOTANÜS, c, 105 en 106, sluit onze codex
met twee verordeningen , die eigentlijk hier niet
behooreii, en waarvan de eerste, met eene andere
hand herhaald, fol. 98, aan het slot van XIX, ook
is opgenomen , in Fiveiingoër landregt, 59, vg.
HETTEMA , p. 229, waarmede men vg. Oude Friesche
weiten, IX: 25, 26, en ald. aant., 306 vv., WIARDA,

Ostfriesische Gesckichte, 111:113, en RICHTHOFEN,
op 410, not. 4, en Oude Friessche Wellen, III,
§ 9, p. 135, en voegt dan aan het slot er bij : Einde
der older Vresen rechten. Dat nu het getal zes en
dertig op onze verzameling niet past, is uit het getaî
II reeds gebleken; zij vangen toch bij SCHOTANÏÏS

aan met c. 48 , en eindigen met 106, en wanneer
wij daar nu aftrekken de beide laatsten, a!s van meer
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aîgerneenen inhoud, zouden wij hebben niet 36 maar
56 zeendrechten, doch zoo men hier aan geene
fout wil denkeu, waartoe weinig reden bestaat,
dan heeft men dit verschil eenvoudig toe te schrij-
ven aan de indeelingen, door latere afschrijvers
gemaakt; ook die in de Oude Friesche wetten en
bij RICHTHOPEN aangenomen leveren 40 of ál §§
op, en sluiten dus even min met 36. —• Het Fi-
velùigoër landregt heeft echter 36 §§, de laatste,
als vreemd aan het onderwerp, niet medegerekend»

De varianten eindelijk, bij RICHTHOFEN , in notis,
aangehaald, vindt men ook meestendeels bij SCHO-
TANUS en in onzen codex. Zie RICHTHOFEN , 402,
§ 1, not. 6., 7 , 8, 9 , § 2 , not. 3 , % 3 , not. 8 ,
§ 4, not. 9 , JJ, $ 5 , not. 12, bij SCHOTANUS,

doch niet in C, die hier geene opschriften heeft,
voorts not. J3, M, 15, § 10, not. 2 , § 11, not.4,
5 , S 12, not. 7, 9 , § 13 , not. 10 , § 14, not. 11
en J, 2, 3; §14 heeft ook Fivelingoër landregt
Munster, zie RICHTHOFEW , 405, not. 1; § 15 ,

not. 4 en 7, doch zoo bij SCHOTANUS aLs in C voor
an lo rechnen, a. L rechten; § 18, not. 10 en 12.
SCHOTAHOS heeft hier dengelykenn; § 17, not. J4-,
15, 16, 17. Verder p. 406, § 1, not. J, % 2 ,
not. 9, § 3 , not. JJ, J2, $ 4, not. 16, 17, 1 8 ,
19, 20, SCHOTAHÜS en C hebben hier voor wïdekin,
wydeke, Fivelingoër landregt wideken, terwijl C
voorts Birick, en SCHOTANUS Derok geeft, Fivelin-
goër landregt, Heldric, vg. RICHTHOFÊN , not. 1 ;
% 5 , not. 2, % 6 , not. 6, 7, 10, % 8, not. 15 ,
% 9 , not. 16, 18, later is hier tusschen geven en
soeveere, dat offer ingevoegd, not, 19 en î ; § 10»
not, 5 , 7; § 14 hebben SCHOTANUS ZOO wel ais C
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duidelijk weer voor vtetterAampe, en laten het slot
van deze § weg; § 15 beiden in der dare, wallen-
de tv., eet., SCHOTANUS in fine voor sekeringe, dat
ook C heeft, see beringhe; % 16, not. 2 , § 17,
not, 5 en 6, § 18, not. 8 , 10, en $ 23 , not. 4,

V. Met dit algemeene Zeendregt wordt in onzen
codex dat van Loppersum verbonden, f. 28, p. 95
vv.: Hier begint dat zeentrecht van der provestien
van Loppersum. HARKENPIOTH teekent nevens het-
zelve aan: » Het zeendregt is van de Paus LEO
» gegeven, en belast dat zoo stipt te onderhouden,
» zoo leef ons onze Christelijke name is, en word
» ons hetzelve in de oude Friesche taie vertoont bij
» CHR. SCHOTANUS , in zijne Bes. van de heerl. v.
ï F., c. 19, p. m. 288, zijnde als een inleiding tot
» zijne Oost en Westfriese historie, 1655 uytgege-
J> ven. En overeenkomslig dit zeendregt hebben de
ï Proesten nu en dan het eene en het ander daar
» bij gevoegt, vermeerdert en vermindert, zoo als
j> de lijden en gelegeaîheden het schenen te eischen,
* en naa dat zommige haar zeendregt strenger of
s slapper quamen te oeffenen, En dus zal byr de
s Proest te Loppersum ook gehandelt hebben," üit
den aanhef van dit stuk merken wij , dat er eenig
verschil was ontstaan tusschen den Proost JACOB
BEYERS en de gemeene Meente van Loppersum,
welk verschil door gekoren zoensluiden is beslecht,
met last aan beide partijen , om zich naar hunne
uitspraak te gedragen, bij poene van 400 oude
schilden. Deze zoenbrief is gegeven in 1424, des
Dingsdages na Meminiscere. — Het is even min als
IV in B opgenomen, maar men vindt het bij
SCHOTANUS , Historie van Friesland, ia tabl.sblz, 1ÎO,
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vg. HALSEMA , I I : 276 vv., RICHTHOFEN, 3i2 v. De

varianten, door hem opgeleekend op not. la , 2 , 3 ,
4 en 5 , § 1, no t 8ï>, 9 , § 8, not. 1, § 9 , no t .3 ,
4 , § II, not. 5 , § 12, not. 6 , § 16, not. 3 ,
J5 23 , not, 4 , § 2 , staan ook in C, terwijl nog
in § 16, achter penningen, ontbreekt To broeke,
ofschoon dit § 9 bijgevoegd is, zie not. 4 ; en
\ 25 , not. 1 , heeft onze codex dat s. h. d. p.
daerin tv. by d. b. als vs, is. Ook de bijvoeging,
door RICHTHORSN, 315, not» 3 , vermeld, staat in
C; onder het opschrift Ein mark engels, aan het
slot is echter achter myn vergeten II s,, terwijl
eene latere hand er de toenmalige waarde heeft
bijgevoegd. Eene dergelijke verordening vindt men
aan het slot van het Jandregt van 1448, fol. 106,
p. 251, waar zij aldus luidt: » Item een penninck
» engels, een butken off een halven brab stuver,
s xii penningen engels facit een schiil. vlaes, xii
i> schillinge facit een enge (sic) marck, beloepl un-
i> ser geldt ix arens guldens." De waarde van een
zylrechler mark vinden wij aan het slot van XVIII,
fol. 69 vso. Zie ook B, III. Vg, voorts over deze
sloffe HALSEMA , I I : 452 vv. en 479 v., waar hij
ook van ons zeendregt gewag maakt.

VI. Fol. 32, p, 104 vv. De Zeendbrief van
M07, waarover boven, B , XXI.

VIL Fol. 34, p,107 v. Die van 1408, zie t. a.
p. Zonderling genoeg wordî dan

VIII, Fol. 38 , p. 111 vv., afgehandeld: #oe
een kindt untfangen wordt in sin moder lickaem,
gevolgd door dezelfde strafbepalingen, waarover
boven, op B , XIV, § 41.

IX. Fol. 39, p. 117 vv. Hier begint Fiwelinge
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landes wilkoer end recht van kercken toe besetien»
Zie op B , VII.

X. Foî, 40 vso., p. 120. Dit naebescreven sin
wilkoren Fiwelge landes tusschen broeder end sus-
ter; en Bit naebescreven sint wilkoren Fiwelinge
end Hunsinge landes. Vg. B , VIII.

XI. Foi, 42 , p. 128. Van erfenisse, de daer
valt tusschen Fiwelinge landt end den Olden
Ampte, Omtrent dit stuk, dat hier niet volledig is
overgenomen, vergelijke men het gezegde op B, IX.

XII. Fol. 42 vso,, p. 125, Sier beginnen van
Yredewoldt love end arffenisse. Zie B , X.

XIII. FoJ. 45 , p, 129. Mese naevolgende sin
de wilkoren van Langewoldt. § 22, 23 , 24, van
B , XIV, alwaar men het aangeteekende op die §§
vergelijke. Op dit stuk volgen onmiddelijk, met
een nota bene, eenige ophelderingen, bij voorbeeld,
dat loven zoo veel is als erven, en dergelijke meer,
waarna daa worden medegedeeld

XIV. Fol, 46, p. 131. Bese naebescreven sint
wükoeren van Langewoldl, van love und arffe-
nisse. Ook dit stuk, waarin grootendeels alleen
het erfregt behandeld wordt, hetwelk dan ook in
het opschrift is aangeduid» is slechts een gedeelte
van de willekeuren van Langewold, boven bij B ,
onder XIII, behandeld, te weten, S 23-27, 80,
29, 21 en 22 , terwijl dan nog twee \\ volgen,
omtrent diefstal, en eene over manslag van den
sibsten vriend.

XV. Foî. 48, p. 186. Hoe die arffenisse satt
vallen nae Eunsïnge end Fiwelinge lantreckt ende
wilkoer. Zie boven , B , VI.

XVI. Fol. 5 3 , p. 146, Ifoemen de arffenisse
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•mith rechle holde sall. Als Fivelgozr Erbrec'/d
uitgegeven door PuciraiOFEïc, p, 304, en ia HETTE-

MA'S Fîvelingoër landregt, deel VU, bis. 138 vv.,
dat echter vrij wat verschilt. Bat wij het in B
niet hebbes ontmoet, is misschien daaraan toe te
schrijven, dat de meeste bepalingen van dit erf-
regt ook zijn opgenomen in de allernieuwste keu-
ren van Langewold, vg. RICHTEOSEK' , 804, no t ,
die de gelijkluidende plaatsen aldaar heeft bijeen -
gebragt.

XVII. Foî. m', p. 152. Hier begkint dat over.
recht van Hunsinge landt. Ook dit stuk vindt
men niet in B , raaar RicHTnoFun heeft het mede-
gedeeld, p. 348,

§ L heeft C niet seitinge off", doch heeft overigens
de varianten § 1, not. 2 , § 2 , not. 3 , § 7, no t .2 ,
§ 8 , not. 5 , § 13, not, 2 , over welk woord aîd.
RICHTHOFEN ; voorts not. 4 , § 2 , not, 5 , \ 5 ,

not, 6, § 7, not. 3 , 4 , § 8 , not, 7, § 10, not. 8 ,
§ 11 , not. 9 , § 12, not. î , § 13, not. 3 , § 15,
not. 4 , § 17, not. 5 , § 19, not. 8 , § 20, not. 9,
en daarenboven nog voor enen onschuldigen, ene
unschuldige handt, ook not. 10. Wat § 8, not, 6 ,
betreft, is' het opmerkelijk, dat onze tekst met
RICHÏIIOFEN overeenstemt, hoezeer die § 10, not. 8 ,
WO heeft, maar dat eene latere hand bij § 8 , als
variant, heeft aangeleekend veerkundert/ zoo is
ook § 20, not. 11 , recht, dat oorspronkelijk niet
in den tekst stond, door diezelfde hand ingelascht.
De woorden, als ontbrekende in andere HSS.,
§ 11 i not. 10, opgegeven, staan echler ook in hei
onze, \ 18 luidt bij oas: » Item, dat dit a, Is.
D oJJF'k, w. hoer als sy up S, Andreas dack, daer
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s sy hoer v, k, m. m. m, end mit hoer p, v. e. w.
i a. d<2t d. m. m. m. n. end orberlick is." —
$ 22 en 23 staan ook in ons HS,

XVTI1. Fol. 67 vv., p. 163-178. Hier nae vol.
get dat %yllrecht van den Belffzylen, hetwelk van
de losse stukken het uitgebreidste is; het is van
1445, en eene vernieuwing van het vroegere van
1317, dat bij RICHTHOFEN, p. 288, uit DRIESSEN,

Monumenta inedita, 1: -83 vv., is opgenomen, Ëij
HETTEMÀ , Fivelingoër landregt, vindt men den
Frieschen tekst, blz. 168 vv. Eeae oppervlakkige
vergelijking echter toont, dat er zeer veel nieuwe
bepalingen in zijn opgenomen, en het daarom ook
grooter van omvang is, daii dat van 1317. Dewijl
het, volgens HALSEMA en DKIESSEN , 1. c , insgelijks
in de Consideratien der erv en ingezetenen, ten
jare 1754, is gedrukt, behoeven wij er niet langer
bij stil te staan, maar verwijzen naar het laatste
hoofdstuîc van de verhandeling van HALSËMA, EX-

colendo jure Patrio, II: 481 v., waar het %yl en
dijkregt in het breede behandeld wordt, en ook
het onze nu en dan wordt aangehaald, Na het
slot wordt nog gemeld de waarde van ein zylrech-
ter marck, vg. boven, onder V. Dit gedeelte
eindigt vooiis met het onderschrift: Finis hujus
parlis,

XIX. Fol. 70, p, 179. Wat recht is. Vg. op
B , XVIII.

XX. Fol. 71 , p. 18L Copia der rechten end
anbeginmn des Keisers RODOZPHI. Dit loopt hier
echter niet verder, dan tot en met § 19; terwijl
het ontbrekende, zonderling genoeg, op geheel an-
dere plaalsea voorkomt, te weten, fol. 96, p. 234,
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onder den afzonderlijken titel: Van vier rechten,
die de woerde end die waerde nederslaen, hetwelk
bij RicnTHOFEis het groofste gedeelte van § 23 uit-
maakt , tot aan lin. 32, aisoe meende. Het vervolg
dier § wordt dan weder fol. 97 , p. 233, mede-
gedeeld , met het opschrift: Van viff rechten , de
Keiser VREDERICUS sprack. Dit viff of vyff staat
te regt ook in den tekst. Vg. RICETHOFEN , p. 433,
not. Alleen in deze beide stukjes is ook het Latijn
overgenomen, hoezeer anders in het vorige de
glossen zijn weggelaten. Op p. 235 staat dan we-
der aan het slot: Einde des olden lanireohts, Vg.
overigens boven IV, en B , XIX.

XXI. Foï. 78, p. 195. Wat recht is, en,
fol. 81, p. 201: Die iext des rechts, komen ook,
ofschoon min volledig, in B voor, zie ald. XX.

XXII. Fol. 84 vso, p. 208, Een copia, woe
Koninck CARELL en Koninck RADTBODT in Vrees-
lant quemen. Plat-Buitsche vertaling van het stuk,
voorkomende in onze Oude Friesche wetten, I :
105 vv., en opgenomen bij RICHTIIOFEN , 439 v.;

aan het slot vindt men deze bijvoeging: » End
i) wanneer de Greve in dit landt kornet, end wiîl
» unhorige end unhoorsamige kinderen off luidenn
» soecken, soe sall hy sine vaene voerean , daer hy
s dat recht voert. Soe sall die Greve binnen syn
» geslachte rekenen twe und tseventich kindes kin-
T> deren, eer hy dat recht in Vreeslandt voeren
» moeghe." — RICHTHOFEN heeft deza bijvoeging
niet aangeleekend, en slechts eenen variant, te
weten, RABBODÜS , uit het ömmelander kindregt,
aangehaald, dien wij echter in onzen codex niet
hebben. Overigens schijnt deze bijvoeging ontleend
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aan § 1 en 79 van het I deel der Oude Friesche
wetten, ald., p. 17 en 101, RICHTHOFEB-, p. 837

en 400.
XXIII. Foï, 88 , p. 212. Be rechten end anbe-

ginen en wilkoren to Upstallesboem, mit aneminge
de?' sssven Sedanden. Vg, B , XVÏ.

XXIV. Fol. 80, p. 219. Wat Godes recht is.
Zie B , XVII. Waarna de beide stukken volgen,
die wij boven, onder XX, bij het Rudolfsboek
hebben vermeld.

XXV. Fol. 99 , p, 287. Bier begint dat nie
landtrecld, van leete, wunâinge end ander boesa
•wareken; en, fel. 108, p . 252: Mier begint dat
ander boeek van dootslagen end ander boese ware-
ken. Vg. op B , III, De epiîogus,- daar bedoeld,
luidt als volgt: » Bese nabescreven sint de misda-
» dige menschen, die ghene velicheit (vul in :
» hebben) an kereken , noch an kloesteren, noch
» in ghenen hiilighen steeden , noch in kramen,
s mede als moordenaars, mortbranders, zeerovers
Î end dergelijcken, end de kereken end kerek-
s hove beschuimen, end depopulatores, dath sint
B de ghene, de palen tusschen ackers versetten und
a verswinnen uth horen rechten steeden. Dit is
D Janlrecht."

XXVI. Fol. 112 vso., p. 285, Mier nae volgel
die nie contracten uth stads und ianis ordelboeek:
en f o. 116 vso,, p. 272: In den Oesterwarf.
Desse nabescreven ordelen staen in sladt und
landts ordelboeek; en foJ. 119, p. 277: Desse
arliculen hebben sladt und landen mit malkander
utk thoe dragen nae uthwisinge des verbunts, Vg.
op B, XXIII.
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Omtrent het verbond van 1482, dat hier als
eerste stuk voorkomt, doch in B onder eenea af-
zonderlijken titel wordt medegedeeld, hebben wij
boven, B , XXII, gesproken; en onder XXIII ins-
gelijks gemeld, dat de oorkonde tot extirpatie der
ketterij insgelijks hier voorkomt, aan het einde, op
p. 301; terwijl daarenboven nog, p. 303, wordt
medegedeeld eene nieuwe oorkonde, van 28 Ja»
nuarij 155S, strekkende tot handhaving van de
vroegere besluiten van 1535 en 1538, ter dezer
zake genomen, waaraan men de hand niet scheen
gehouden te hebben; het laatste stuk, in B voor-
komende , en dat hier voorafgaat, is op nieuw
eeae aanbeveling, om, benevens die van 1585 en
1536, ook dit van 1558 met kracht te handhaven.

XXVII. Fol. 133, p. 307. Hier begint dat nie
tractaat van der geestelicker jurisdiciien, van den
13 Maart 1530, anders genaamd: liet traclaat
van Coevorden ; gevolgd door

Fol. 188 vv., p. 816. Volgen de nie
tractaien van den Presters kerchen rechlen, van
1531 , waarachter Finis staat, zoo als het dan ook
inderdaad het laatste stuk van den eigenllijken
codex is, die nu, p. 327, na eene tusschenruimle
van eenige folio's, misschien tot aanvulling van
hetgeen nog ontbreken mogt, besloten wordt met
eene zeer naauwkeurige tafel van inhoudsopgave ,
welke ruim 40 bladzijden beslaat, ea zeer dienstig
is voor het overzigt van het geheel, vermits niet
alleen de stukken zelve daarop vermeid v/orden,
maar ook da afzonderlijke §§ door daaraan beant-
woordende letteren worden aangewezen.

P. 373 vv. volgen nu eenige aanvullingen, met



408 VERSLAG OMTREKT

eene andere hand geschreven, waaruit blijkt, dat
de oorspronkelijke afschrijver nog al het een en
ander vergeien of opzettelijk overgeslagen heeft.
Deze aanvullingen hebben betrekking

1. op het stuk onder XXIV boven voorkomende,
zoo als dit dan ook , zoo in dit stuk zelven als in
de bijvoegsels, wordt aangeduid; zij beslaan niet
minder, dan 11 bladen, en worden ook in codex
B niet gevonden;

2. op hst verbond van 1482, vg, boven XXVI,
en B , XXII ;

3. aanvullingen van het verhandelde op de war-
ven , boven XXVI, en B , XXïIî;

4. de copie der nieuwe constitutie van i58O,
boven , B , XXIII, vermeid; hier wordt er bijge-
voegd : den 7 Novembris upgerichtet ;

5. p. 407 wordt een klein stukje medegedeeld:
JVbe dat men ihoe rechte dagenn sall; en worden
dan voorts 409 vv, onbeschreven gelaten, maar

6. p. 431-7 volgt een staat van de geestelijke
kinden, in 1555 overgegeven; terwijl dan, na eene
tusschenruimte van 40 pagg., op p. 477 vv. gege-
ven wordt

7. Het landregl van Sehvert, zoodanig als het
den 27 Januarij 1529, door KAREL van Gelder, is
bevestigd, in zes boeken vervat; gevolgd van eene
Ordonnantie an den ingesetenen des gericht es van
Zelwart, van Borgermeester und Ilaeth der sladt
Groningen gegeven und geeonfirmeert, a°. Domim
J546, p. 523-31, houdende vaststelling tot het kie-
zen van acht regteriijke ambtenaren, met de daar-
toe betrekkelijke eeden, omtrent welke ambtenaren,
Achtmannen genoemd, vg. HALSEMA , Verhandeling,
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460 v., waarop de bladwijzer op dit regt volgt,
p. 559 v. — Aan het hoofd van dit secndregt is
met eene andere hand aangeteekend: Aliud exem-
plar hujus juris stalut in codice SiWERTi BOLTA

in calce. — Men weet, dat een Selwerder land'
regt, onder anderen in 1673, gedrukt is.

Wanneer wij nu alles zamenvatten, wat wij in
N°. 6884 en 65 hebben aangetroffen, dan blijkt
het ons, dat beide verzamelingen tot het zooge»
naamde Ommelander landregt behooren, welk
landregt later gedrukt is. Zie omtrent hetzelve
IIALSEMA , I ï : 415 en 429, en inzonderheid IPPIUS,

Verloog ter inleiding van de verklaring van het
Ommelander landregt, I , p. 349. Zij bestaan
daarom natuurlijk ook beide voor een groot ge-
deelte uit dezelfde bestanddeelen; hetgeen daarin
meer bijzonder tot Friesland en de oude Friesche
reglen behoort, vindt men reeds in onze Oude
Friesche wetten, en bij SGHOTAMUS , Beschrijving
van Friesland, p, 106-124, waarmede het groo-
tendeels overeenstemt; andere stukken, in zoo verre
zij niet in het Ommelander landregt gewijzigd zijn
opgenomen, zijn later, door de loffelijke bemoei-
jingen van het verdienstelijke Groninger genootschap
Pro excolendo jure Patrio, in deszelfs Analecta,
opgenomen, of door den onyermoeiden ijver van
den geleerden VON RICIITHOFEN , in zijne Friesische
Rechtsquellen, en voor een gedeelte nog onlangs
door ons werkzaam medelid DE HAAN HETTEMA, aan
het licht gebragi, gelijk wij dit bij ieder stuk tel-
kens hebben aangewezen; en wat er dan nog
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overblijft, is van latere dagteekening, en heeft
grootendeels alleen betrekking op Groningerland.

Wat de beide codices betreft, door ons, ter
onderscheiding, met B en C aangeduid; de eerste
schijnt eene soort van verzameling van regisoor-
konden te zijn, grootendeels tot het ümmelunder
landregt behoorende, en door iemand hoofdzakelijk
voor zijn eigen gebruik vervaardigd, zoo als dan
ook IIALSEMA zeif deze verzameling verrijkt heeft
met 'naauwkeurige afschriften van het Primum ple-
biscitum in Fivelgonia , en van den Zoenbrief van
J276. Misschien is het daaraan wel toe te schrij-
ven, dat wij dezen codex nergens opzettelijk ver-
meld hebben gevonden, hoezeer wij vermoeden,
dat dezelve bij de uitgave der stukken in de Ana-
lecta wel zal vergeleken zijn, omdat hij reeds ten
jare 1759 in het bezit was van HALSEMA. Dat
RICHTHOFEN evenwel ook dezen onzen codex onder
het oog heeft gehad, blijkt uit zijne aanteekening
op p. 140 vv., waaromtrent rnen vg. het vroeger
door ons aan het slot van E gezegde; in de
Handschriften Verzeichnis heeft hij den codex ech-
ter niet nader beschreven, zoodat hij toen te
Groningen, bij VAN EERDE , denzelven niet schijnt
te hebben gezien, of ook, om boven vermelde
reden, geene uitvoerige beschrijving noodig te heb-
ben geacht. Wat volgorde en inhoud aangaat,
komt B het meest overeen met het handschrift op
de lijst van het Genootschap , p. 23 , n°. 3 , 8vo,
vermeld, en ook door RICHTHOFEN , p. xxn , f,
beschreven, doch overigens verschillen beiden nog
al aanmerkelijk. Misschien is echter onze codex
Wel bedoeld door RICHTHÖFEK , aldaar, onder h,
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doch dan zou mea voor 8vo, 4to moeien lezen»
bij gebreke echter eener beschrijving van dat HS.,
kunnen wij er niet met zekerheid over oordeelen ,
hoezeer deze gissing daardoor wordt bevestigd, dat
op den catalogus van VAN EERDE geen zoodanig
HS. in 8vo voorkomt, of het moest zijn dat, onder
N". 7O4O aldaar vermeld.

Den tweeden codex, C, zou men al ligt geneigd
zijn te houden voor dien van EGGERIK BEKINGA ,
waarvan vos WICHT , Ostfriesisches Landrecht,
Yorrede, p, 190, gewaagt, omdat, volgens onze
vroegere opgave, blijkt, dat dezelve inderdaad van
oenen BENINGA afkomstig is, en een der bezitters
schijnt het daarvoor dan ook te hebben gehouden ,
blijkens een voorin geplakt strookje papiers, waarop
gedrukt is: Alt friesùches Landrecht, worin die
J7 Wittkiiren, 24 Landrechle etc, Eine Membrane,
mit Canzley Buchstaben sehr sauber geschrieben,
Von diesem Codex siehe O si friesisches Landrecht,
in der Yorrede, P. J90. Bij den eersien ops/ag
meende ik dan ook, dat deze inlichting mij het
werk zeer gemakkelijk zou maken, doch bij nadere
vergelijking bleek mij weldra, dat deze aanwijzing
verkeerd was; immers, behalve dat wij nergens de
aanteekening hebben gevonden: > Dit boeck hoert
ï thoe EGGERICK von Grymersum und Borsum, mit
» den Sinnspruche : Veile non est plebiscituvi," is
ook de inhoud merkelijk verschillend , en meer op
Oostfriesland betrekkelijk. Wat den. inhoud aan-
gaat , komt ons handschrift overeen met den codex
van A. BUNING , beschreven in de voorrede voor de
Analecta, III deel, 2 stuk, p. 50 v., waaruit blijkt,
dat ons handschrift, met eenige afwijking in de
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orde, alles bevat, wat in dien van BUNING voor-
komt, met uitzondering alleen van het Zylreckt
van Winsum en van den Sandsler Dykenbrief,
en te regt, daar beide de Ommelander regten in-
hielden. Ons handschrift, welks oorsprong overigens
duidelijk is na te wijzen, is geheel hetzelfde, dat
bij RICHTHOFEN , onder g, wordt beschreven ; uit
onze opgave van den inhoud blijkt echter duidelijk,
dat het veel meer bevat, dan door RICHTHOFEN is
opgegeven; aan de identiteit valt evenwel niet te
twijfelen, daar zelfs de folio's, door RICHTHOFEN

opgegeven, geheeî met onzen codex overeenstemmen.
Ofschoon dus de eerste codex, A, geheel iets

anders bevat, dan de titel beloofde, en de beide
anderen ook weinige of geene nieuwe regtsbron-
nen, inzonderheid voor Friesland, bevatten, vooral
nadat RICHTHOFEN ZOO veel daarvan in het licht
heeft gegeven, zijn echter de tweede en derde co-
dex nog al van belang te achten, en kunnen, bij
de bewerking van onze reeds uitgegevene of nog
uit te gevene Oude Friesche wetten, nu en dan
veelligt tot opheldering strekken, zoodat de aan-
koop van een en ander, vooral de geringe prijs in
aanmerking genomen, als eene wezentlijke aan-
winst voor de boekerij van ons Genootschap mag
worden beschouwd.

ü . A. E.




