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OVER DEN OUDEN DRUK
DER

F E I E S C H E W E T T E N
OF

HET FRIESCHE LÂNDREGT,

GEDEUKT TE DOKKTJM IN 1466.

VERHANDELING

VAN

»B. J . Gr. OTTEMÜ,

naar aanleiding van het exemplaar, hetwelk afkomstig is uit de
nalatenschap van Mr- P. WIEHDSMA , en thans aan het

Friesch Genootschap toebehoort.

W"S»«

vJver den oudsten druk der Friesche Wetten heeft
onze ijverige Penningmeester belangrijke aanteekeningen
gemaakt, waarop hij zijn betoog gegrond heeft, dat het
boek te Leeuwarden, omstreeks het jaar 1483, gedrukt
kon zijn. Dat betoog steunt vooral op de overlevering,
dat dié Wetten in een klooster zouden gedrukt zijn, en op
de zekerheid, dat er te Anjum geen klooster bestond. In
weerwil daarvan acht ik het onderzoek nog niet voor
afgeloopen, of de zaak ten volle beslist.

Want allen, die over dit onderwerp geschreven hebben,
beroepen zich op eene getuigenis van Botte van Holdinga,
maar zoo als de woorden van dien schrijver, in het werk
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De origine, antiquitate et situ totius Phrysiae(1), aangehaald
zijn in de voorrede van Gijsbert Jacobs, die door de uit-
gevers K. Tjallings en G. Hoogslag onderteekend is, doch
wel door S. A. Gabbema geschreven zijn zal. En het
schijnt, dat ook de Baron thoe Schwartzenberg, in de voor-
rede voor het 2de deel van het Charterboeh, alleen het
citaat van Gabbema geraadpleegd, en niet het werk van
Holdinga zelven ingezien heeft; omdat hij de vertaling van
die woorden door Gabbema letterlijk heeft overgenomen.

Volgens Gabbema's vertaling luiden die woorden als
volgt:

» Heer Hiddo van Cammlnga, eerst tot Dokkum en
» naaderhand tot Aanjum Perzinna, heeft ontrent die tyds

» dat boek, daar wy deeze Afdeelinge van Friesland ont-
» leent hebben, op zyn' eigen perzen gedrukt en aan 't licht
» gegeeven, zonder zyne of des drukkers naam daar by te
» voegen, gelyk nog veele voorhanden zyn. Een boek
» hebbe van dezelfde stoffe, met de hand van Zyds
» Unia in den jare 1475 geschreven, dat van het voor-
» verhaalde niet verschilt."

Het kwam mij voor, dat in deze laatste woorden eene
onzekere beteekenis lag: want nu eens scheen het mij toe,
dat het voorverhaalde doelde op hetgeen van Hiddo van
Camminga en den druk van het Biuchtboek gezegd was,
en daardoor zoude het van zelf uitgemaakt zijn, dat het
Biuchtboek althans vóór 1475 gedrukt moest zijn; maar
dan weer scheen de uitdrukking dezelfde stoffe wel zoo goed
te slaan op deze Af deeling van Friesland, en dus op het
Riuchtboek als gedrukt werk geene betrekking te hebben.
Dit leidde mij tot de vraag: is dat wel hetgene van Hol-
dinga geschreven heeft, of zijn die woorden wel juist en

(1) MS., geschreven in 1568, berustende bij het Friesch Genootschap,
in het archief Gabbema.
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naauwkeurig vertaald ? Eene vergelijking met den oor-
spronkelijken tekst bragt bij mij de onnaauwkeuiïgheid van
Gabbema in beide opzigten aan het licht.

De vermelding van Heer Hidde van Camminga komt
in het tweede boek van Botte van Holdinga in het vol-
gend verband voor:

» Certum est ibidem quod Scriptor plebiscitorum atque
» divisionis Phrysiae, ex quo hanc excerpsimus, mentionem
» facit aliquam D. Ulrichi Comitis praedicti s qui vixit
» ultra centum abhinc annos, ut diximus, cujus ille synchro-
» nus cum esset, testatur hanc Phrysiae partium nomen-
» claturam turn temporis adhuc cognitam fuisse atque veram
B et sine ulla controversia credibilem probabilemque habi-
B tam. Caeterum Dus. Hiddo a Camminga, vir nobilis,
» olim apud Doccumates} et postea apud Angumaeos Pa-
» rochus, sub idem fere tempus eundem libellum, ex quo
» hanc Phrysiae divisionem mutuati sumus, suis praelis
» excusum in lucem edidit, licet nomen suum ut typo-
» graphi illic non addiderit, cujusmodi passim adhuc apud
» non paucos nostratium exstant.

» Habemus et alium libellum ejusdem argumenti, manu
» cujusdam nobilis viri Sidzonis Unyae scrïptum anno
» MCCCO et septuagesimo quinto, ita ut non multum di-
» versae aetatis fuerit, cujus et impressus, qui praedictam
s divisionem ut veracem testatur et indicat."

Dat is:
Na de beschrijving van de Zeven Zeelanden, en de op-

telling van de districten, die tot elke dier Zeelanden be-
hoorden , vervolgt B, van Holdinga aldus:

» Het is ook zeker, dat de schrijver van de Willekeuren
)) en de verdeeling van Friesland, waaruit wij deze opgave
> ontleenen, eenige melding maakt van voorzeiden Heer Graaf
» Ulrick, die nu meer dan honderd jaren geleden geleefd
s heeft (gest. 1466), gelijk wij gezegd hebben, wiens tijdge-
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i noot hij was, en getuigt, dat deze benamingen van de
» deelen van Friesland toen ter tijd nog bekend waren, en
» voor de ware gehouden werden.

» Voorts heeft Heer Hiddo van Camminga, een edelman,
» eertijds Pastoor te Dokkum, en later te Anjum, omstreeks
» dien zelfden tijd dat zelfde boekje, waaraan wij deze ver-
» deeling van Friesland ontleenen, op zijne eigene pers ge-
» drukt en in het licht gegeven, hoewel hij er zijnen naam
» als drukker niet bijgevoegd heeft, waarvan hier en daar
» bij verscheidene onzer landgenooten nog exemplaren aan-
» wezig zijn. Ook hebben wij nog een ander boekje over
» het zelfde onderwerp, geschreven door een edelman,
» Sydze Unia, in den jare 1475, zoodat het nagenoeg even
» oud is als het gedrukte, hetwelk insgelijks de voorge-
» melde verdeeling als waarachtig betuigt en aanwijst."

B. van Holdinga doelt hier op Da Wükerren fan Opstal-
lisbame en Een cleen Tractaet fan da saun Zelanden, in welk
laatste onder anderen voorkomt bij het vijfde Zeeland: dat
maeste deel van disse Zelanden is eta fry ende sommich sint
onderdenig Joncher K.ene ende Grewa Ulrioh, ende sommich
sint da Groninghera onderdenich. Hieromtrent zegt hij, dat
het boek, waaruit hij zijne beschrijving van de Friesche
Zeelanden genomen heeft, klaarblijkelijk geschreven is
door eenen tijdgenoot van Ulrick, Heer van Emden, Graaf
van Oostfriesland, in de jaren 1464—1466; dat omstreeks
dien zelfden tijd het boek, hetwelk hij voor zich heeft,
gedrukt is door Heer Hidde van Camminga; dat Sydze
Unïa ook iets geschreven heeft in 1475 over de verdee-
ling van Friesland, welk boekje dus nagenoeg van den
zelfden tijd is als het gedrukte van Camminga.

Wanneer ik nu mij zelven afvraag: wat is de meening
van B. van Holdinga ten aanzien van de door Hidde van
Camminga gedrukte Oude Friesche Wetten, dan komt het
mij voor, dat hij het er voor houdt, dat Heer Hiddo dien
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druk bezorgd heeft, toen hij nog Pastoor te Dokkum was;
want hij noemt hem als zoodanig, en voegt er ter loops
bij, dat hij later ook Pastoor te Anjum geweest is. Op-
merkelijk is het toch, dat hij er niet bijgevoegd heeft:
en daarna nog te Leeuwarden; want aangenomen, dat die
Heer Hiddo van Camminga, die in 1484 als Pastoor te
Leeuwarden voorkomt, de zelfde persoon geweest is als
de Pastoor van Dokkum en Anjum, dan heeft zulks aan
van Holdinga niet onbekend kunnen zijn. Wanneer hij
dus Leeuwarden niet genoemd heeft, dan moet daar eene
oorzaak voor wezen, en dit opzettelijk geschied zijn, om-
dat het verblijf van Camminga te Leeuwarden met de
besprokene zaak in geen verband stond. Had daarentegen
H. van Camminga de Friesche Wetten te Leeuwarden,
en tijdens hij daar Pastoor was, gedrukt, dan zoude B,
van Holdinga hebben moeten berigten, dat die Wetten
gedrukt waren door Heer Hiddo van Camminga, weleer
Pastoor te Leeuwarden, en vroeger te Anjum. De laatste
bijvoeging is in beide gevallen noodzakelijk, omdat daar-
door wordt aangewezen, welke betrekking er bestond tus-
schen Camminga en de familie Holdinga, te Anjum woon-
achtig, waardoor de schrijver in dezen goed en van nabij
onderrigt kon wezen. En door die relatie was zeker ook
de familie Holdinga in het bezit van dat exemplaar van
het Riuchtboek, hetwelk in de boven aangehaalde woor-
den vermeld is.

In een MS. register van Pastoors op de dorpen in Fries-
land (berustende bij het jFriesch Genootschap) komt Heer
Hidde van Camminga voor als Pastoor te Anjum in 1472.
De druk zoude dus ouder zijn dan dat jaar, en bepaal-
delijk ouder dan het handschrift van Sydze Unia van 1475,
hetwelk B. van Holdinga ook later opnoemt, er bijvoe-
gende , dat het nagenoeg even oud (dus wat jonger) is als
liet gedrukte boek.
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Voorts geeft Heer Hidde het tractaat van de Zeven
Zeelanden zoo, dat daarin van Graaf Ulrick gesproken
wordt als van een nog levend persoon. Was nu het boek
later gedrukt dan in 1466, dan kon de dood van Graaf
Ulrick aan den Edelman van Camminga niet onbekend
zijn, en men zoude verwachten, dat hij na Graaf Ulrick
diens zoon en opvolger Enno zoude genoemd hebben, gelijk
hij nu, na Joncker Keno, Grewa Ulrick genoemd heeft.

Opmerking verdient liet ook, dat B. van Holdinga niet
vermeldt, dat het boek in een Klooster gedrukt is, of dat
Heer Hidde het in een Klooster heeft laten drukken, of
dat Heer Hidde aan het hoofd van een Klooster stond.
Hij noemt hem alleen Parochiepriester te Dokkum, en
zegt, dat hij het boek op zijne eigene pers gedrukt heeft.
Nu is zeker het berigt van Holdiuga het oudste van alle
getuigenissen in deze zaak, en als die niet weet van dat
drukken in een Klooster, dan is het waarschijnlijk, dat
deze vermeende overlevering van latere dagteekening en
misschien wel eene uitvinding is van de weelderige ver-
beeldingskracht van Simon Abbes Gabbema. Ik vind althans
niet, dat vóór Gabbema iemand daarvan geschreven heeft.
Aan Ubbo Emmius en Schotanus, die meenen, dat het boek
te Keulen gedrukt is, was de gemelde overlevering nog
niet bekend.

Emmius stelt in 1598 den ouderdom van het boek op
130 jaren, en brengt het dus tot omstreeks het jaar 1468.
Dit komt vrij wel overeen met het berigt van Holdinga,
die, in 1567 schrijvende, spreekt van voor ruim 100 jaren.
En dit verzekert hij niet alleen op de hierboven aangehaalde
plaats, maar hij heeft de zelfde verklaring nog eens gege-
ven, 12 bladzijden vroeger. Daar bestrijdt hij het gevoelen
van sommigen, dat Friesland oorspronkelijk zich tot aan
Vlaanderen uitgestrekt zoude hebben, en Zeeland als het
eerste van de Friesche Zeelanden zou moeten genoemd

II. N. E. 26



370 OVEE DEN OUDEN DBXJK

worden. Ook daar beroept hij zich op het zelfde tractaet
fan da Saun Zelanden, met deze woorden:

» Verum secundum divisionem Phrysiae ultra centum
» abhinc annos in diversis exemplaribus descriptam primae
» Zelandiae adscribuntur Phrysii cisflevani, etc."

Dat is :
Volgens de verdeeling van Friesland, die voor meer

dan 100 jaren in verscheidene exemplaren gedrukt i s , be-
hooren tot liet eerste Zeeland de Friezen bewesten het
FJie, enz.

Daarmede bedoelt hij geene afschriften: want het woord
desoribere is altijd van drukken gebruikt, wel gewoonlijk
met bijvoeging van typis, welk woord hier ontbreekt, maar
de vermelding van meerdere exemplaren heft allen twijfel
op, als uitdrukkende juist datgene, waardoor het werk
des drukkers zicli van dat des schrijvers onderscheidt.

Met dien ouderdom van de gedrukte Friesche Wetten is
het van Holdinga dus wel degelijk ernst, en in zijnen tijd
bestond nog de mogelijkheid om dit te weten. Het was hem
bekend, dat verscheidene personen in Friesland exempla-
ren van dit boek bezaten; hij zelf bezat er ook een, en kon
van zijnen vader of grootvader wel gehoord hebben 9 hoe
lang dit boek reeds in liet bezit der familie geweest was.
Waarschijnlijk had zijn grootvader, Botte van Holdinga,
die een tijdgenoot van Hidde van Camminga geweest was,
het exemplaar van dezen ten geschenke ontvangen. In
dien tijd toch, waarin boeken nog zeldzaam, en het bezit
van eenige weinige boeken iets buitengewoons was, kende
men zeker de geschiedenis en herkomst van ieder boek
beter dan tegenwoordig. Heeft men dus alle reden, om
gewigt te hechten aan deze getuigenis van B, van Hol-
dinga , dan moet het boek gedrukt zijn vóórdat H. van
Camminga (in 1472) Pastoor te Anjum was, en dus te
Dokkum, uiterlijk in 1466.
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Dit gevoelen wordt niet door mij het eerst voor den dag
gebragt. Reeds Foeke Sjoerds heeft, in zijne Beschrijving
van Friesland^ deel I , blz. 463, gezegd:

» Dog dat niet Keulen, maar het steedje Dokkum de
» geboorteplaats van dit egte Friesche werkje zij, is mij
s onlangs zeer waarschijnlijk betoogt met redenen, die
» eerlang bij de uitgave van het Groot Friesch Charter-
» boek der geleerde wereld staan medegedeelt te worden."

Foeke Sjoerds heeft dit dus niet zelf gevonden, maar
het schijnt hem door den Baron thoe Schwartzenberg of
den Heer Herbell, of Dr- Tliolen, medegedeeld te zijn.

In het vertrouwen op de juistheid van dit resultaat
word ik bevestigd, als ik de zamenstelling van het boek
gadeslaj_ en acht geef op deszelfs inhoud en de uiterlijke
gedaante.

Het bestaat uit 11 dubbele vellen druks in 4to (niet uit
12 vellen, zoo als in de Jager, Taalkundig Magazijn, is
opgegeven), loopende de signatuur over de letters a, h, c,
d, e, f, gj h, i, 1, m. Deze 11 katerns bevatten 88 bla-
den, en wel 175 bladzijden druks, daar de laatste bladzijde
in blanco is gebleven. Daaraan is toegevoegd een voor-
werk van 4 bladzijden, of | vel druks, behelzende eene
inhoudsopgave van het werk, met aanduiding van de bla-
den van 1 tot 88, waar ieder onderwerp te vinden is. Dit
voorwerk is dus gereed gemaakt nadat de druk van het
werk zelve voltooid was, en wel vervaardigd door Hidde
van Camminga, die daarin opnoemt, welke stukken hij
in deze verzameling heeft opgenomen. Hij heeft dus niet
enkel een Handschrift, dat voor hem lag, nagedrukt, maar
van dat Handschrift, of die stukken, op zijne wijze eene
bewerking gegeven.

Die bewerking heeft dus bestaan eensdeels in de verza-
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meling van de stukken en de vaststelling van hunne volg-
orde, en anderdeels in het tusschenvoegen van opmerkin-
gen , aanteekeningen en uitbreidingen, hetzij hij die alleen
gemaakt heeft, hetzij hem daarin anderen hebben bijge-
staan.

Hiertoe behooren in de eerste plaats de talrijke glossen,
die overal in den tekst zijn ingeschoven, en meestal ver-
wijzingen behelzen naar uitspraken van het Romeinsche en
Kanonieke regt. Die glossen zijn ook door Scliotanus op-
genomen , maar door Wierdsma bijna alle, en door von
Kichthofen geheel ter zijde gesteld. De laatste heeft daar-
omtrent opgemerkt, dat zij in geen der bekende Hand-
schriften van deze of gelijksoortige landregten voorkomen,
en hem daarom toeschijnen bijvoegselen te zijn van de hand
des verzamelaars zelven. En daarvoor dienen wij ze ook
te houden, zoo lang niet derzelver herkomst van elders
blijkt. De mogelijkheid toch bestaat er , dat Hidde van
Camminga de schrijver van die glossen is. Want geeste-
lijken uit den stand, waartoe hij als edelman behoorde,
hadden in zijnen tijd gewoonlijk eene hooge school bezocht,
en zoo is het waarschijnlijk, dat hij ook te Keulen gestu-
deerd heeft, waar destijds eene vermaarde regtsgeleerde
school bestond, bij welke wij in het laatst der 15de eeuw
eeuw een leerstoel bezet vinden door onzen landgenoot
Haring Sjoerds Sinnama,

Vervolgens behooren daartoe eenige plaatsen, die, als
tot den oorspronkelijken tekst niet behoorende, door von
Eichthofen zijn nitgemonsterd, omdat zij in geene hand-
schriften voorkomen, en in geene van de correspondeerende
landregten aangetroffen worden. Daarvan zijn de twee
grootste stukken, het eene, beginnende op f'ol. 27 verso,
met de woorden: To ieiis da saun penningen, en eindigende
op fol. 28 recto: alsofrilike toe sinen lande seinde, en het
andere, loopende van fol. 30 verso: want een dei is bettera
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oen Mmelrik, tot op fol. 31 verso: ende alla landen syn son-
deringa riucht, Zulke ingevoegde stukken toonen de mo-
gelijkheid aan, dat er ook elders andere en kleinere inlas-
schingen van de hand des verzamelaars kunnen bestaan,
al zijn die niet altijd bepaald aan te wijzen en zoo duide-
lijk in het oog vallend als deze.

De geheele verzameling bestaat uit zeventien stukken,
die in liet voorberigt afzonderlijk zijn opgeteld.

1. Haet is riucht.
2. Fan da saun kerren.
3. Fan da kesten.
4. Fan da XXIIII landriuchta.
5. Fan da acht domen.
6. Fan da sex wenden.
7. Fan dat sindriucht int generael.
8. Fan dat sindriucht int speciael*
9. Fan da ielden enis daedslachtis.

10. Fan dae wilkerren fan da vyf delen.
11. Fan dae birecknada bota.
12. Dat boeck des Keysers Kodulphi.
13. Fan da mercked riucht.
14. Fan da swerte swenghen.
15. Fan da schaekraeff.
16. Fan da wilkerren fan Opstallisbaem.
17. Fan da saun Zelanden.
Het laatste is evenwel niet een afzonderlijk stuk, maar

eene toegevoegde verklaring van de zeven Zeelanden, die
in de Wilkeuren van Opstalsboom bedoeld worden. Het
is als eene aanteekening gehecht aan het vorige stuk. Daar-
om staan ook de woorden: hyr eindichied da wilkerren fan
Opstallisbame niet achter No. 16, maar aan het slot van
No. 17=

Die Wilkeuren van Opstalsboom dragen eene bepaalde
dagteekening in den aanhef: Dit is di wilker deer vard eni-
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get M. CCC. ende XXIII des lettera deis e/ter Sinte Lam-
hertus dei.

Het tractaet fan da saun Zelanden heeft in de vermelding
van de namen van Kene ten Broek, Sibold Edeszoon van
Eustringen en Focke Ukema, een tijdmerk, hetwelk wijst
op eenen toestand dezer landen omstreeks den jare 1430,
daar van de beide laatsten, als van nog levende personen,
gesproken wordt. Nevens deze personen nu maakt Graaf
Ulrick, die ruim 30 jaren later, in 1464, als Graaf van
Oostfriesland gehuldigd is, eene vreemde vertooning. Die
schijnbare anachronisme weet ik niet anders op te helde-
ren , dan door aan te nemen, dat dit traclaet omstreeks
den jare 1430 opgesteld iss en dat Hidde van Camminga,
toen hij dit stuk liet drukken, er de woorden: ende Grewa
Ulrick heeft ingevoegd, om den op dat tijdstip tegen woor-
digen toestand, door de vermelding van den toenmaiigen
Heer dezer landen, aan te duiden.

Deze verklaring brengt ons ten aanzien van den tijd,
waarin de Oude ITriesche Wetten gedrukt kunnen zijn,
terug tot de jaren 1464—1466 (2). En wanneer wij de
zaak zoo opvatten, dan strookt zij geheel met hetgeen van
Holdinga zegt en bedoelt. Zijne redenering toch komt
hierop neder: De verdeeling van de zeven Zeelanden,
die in de Wilkeuren van den Opstalsboom vermeld zijn,
met hunne districten en plaatsbenamingen, is nog lang na
1323 in wezen en bekend gebleven, Het blijkt, dat zij
nog bestond:

1". Toen het tractaat van de zeven Zeelanden geschre-
ven is (1430) en ten tijde van Graaf Ulrick (1464).

(2) Ulrick, Heer van Embden, word in 1453 tot Heer van Oost-
friesland gekozen, en in het volgend jaar door Keizer Frederik III,
onder den titel van Graaf, met Oostfriesland beleend, maar door den
Oostfriesehen adel eerst in 1464, en na herhaald aanschrijven van den
Keizer, als zoodanig erkend en gehuldigd.
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2°. Toen dat tractaat, omstreeks den zelfden tijd, gedrukt
is door Heer Hidde van Camminga (1466), en:

3°. Zelfs nog later, in 1475, wordt zij op de zelfde
wijze aangegeven in het geschrift van Sydze Unia.

In die volgorde worden de stukken genoemd, en daar-
door toont van Holdinga duidelijk, het er voor te houden,
of liever wel te weten, dat de druk van de Friesche Wet-
ten eenige jaren ouder is dan Sydze Unia's geschrift van
1475,

Met deze zoo gevondene tijdsbepaling strookt het ge-
heele uiterlijke voorkomen van het boek, hetwelk, met zijne
daarbij geschrevene, of liever geteekende, gekleurde en
fraai versierde initialen, toont nog voor een handschrift te
willen doorgaan. Het behoort te huis in eenen tijd, toen
de drukkunst nog een geheim was, en alleen gebruikt
werd, om handschriften te vermenigvuldigen, en die nage-
maakte handschriften voor echte uit te geven. Nu vindt
men van het jaar 1467 af al op zoo menige plaats en
zoo vele boeken gedrukt, dat toen het geheim moest op-
houden een geheim te zijn, en na dien tijd ziet men de
boeken ook opentlijk als gedrukt te voorschijn treden, ter-
wijl de geteekende en gekleurde initialen allengs verdwij-
nen, en al spoedig de naam van den drukker en de plaats
vermeld en het jaartal er bij opgegeven wordt» Dat deed
natuurlijk de concurrentie tusschen de drukkers. Maar
toen de drukkunst opgehouden had een geheim te wezen,
had zij ook de hulpmiddelen en kunstgrepen niet meer
noodig, die zij eerst moest bezigen, om het handschrift na
te bootsen.

Daartoe behoorden dan voornamelijk de menigvuldige
verkortingen (abbreviatiën) van woorden en lettergrepen
in de Latijnsche taal, die het schrijven bespoedigden en
ruimte van papier of perkament bespaarden, maar die
weldra moesten blijken bij het drukken eenen noodeloozen
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omslag te veroorzaken, door het meerder vereischte mate-
teiiëel. Bovendien maakten die abbreviatiën voor de zetters
liet werk niet gemakkelijker, maar wel moeijelijker. Daarom
ziet men, vooral na 1470, ook die verkortingen in de La-
tijnsche boeken van lieverlede verdwijnen, hoewel langzaam,
omdat de gewoonte, om de Latijnsche woorden met die
abbreviatiën te zien en te lezen, ongetwijfeld de afschaffing
daarvan min of meer tegenwerkte. En daarom is nu ook
de veelheid dezer verkortingen in Latijnsche texten ten
naaste bij een maatstaf, om den betrekkelijken ouderdom
van verschillende uitgaven bij vergelijking te bepalen,

Wanneer ik nu in den Catalogus van incunabelen, door
den Heer Holtrop opgemaakt, de aldaar als proeven me-
degedeelde fragmenten van Latijnsche teksten naga, dan
vind ik geene voorbeelden van meerdere en talrijker ab-
breviatiën , dan er aangetroffen worden in de Latijnsche
aanteekeningen, die als glossen in het Riuchtboëk op eene
menigte van plaatsen zijn ingevoegd.

Deze aanmerking doet mij dit oude drukwerk houden
voor minstens zoo oud als een van die alle. De wijze van
abbreviëeren is in het Riuchtboek bijna volkomen de zelfde
als in het boek: PU IIpro laude Homeri praefatio , in de
Bibliotheek van het Museum Meermanno-Westrenianum,
bij Holtrop vermeld op pag. 226 en 227, onder N°. 573.
Dit boek wordt door den Heer Holtrop in de voorrede s

pag. 10, bepaaldelijk gerangschikt onder die, welke tus-
sclien de jaren 1440 en 1470 moeten gedrukt zijn.

En wanneer ik zeg bijna volkomen dezelfde, dan bezig ik
die uitdrukking, omdat, als ik wel zie, het Eiuchtboek
ten minste nog eene abbreviatie meer heeft, namelijk de
syllabe tra van contra, en extra door twee boven geplaatste
stippen aangeduid, in odicit voor contradicit, ohen voor con-
trahenda, exneos voor extraneos (b. v. op fol. 12, reg. 6 en
7 v. o.). Alle andere boeken, die in of na 1467 gedrukt
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zijn, hebben deze abbreviatie niet meer, en in het geheel
minder abbreviatiën dan het Riuchtboek.

Om die reden alleen zoude ik reeds besluiten, dat het
boek vóór den jare 1470, en wel zelfs voor 1467, moet
gedrukt zijn. Ik weet wel, men zal mij tegenwerpen, dat
het Eiuchtboek voorzien is van signaturen, zonder custo-
des en paginering, en dat hierin het kenmerk gelegen i s ,
waaraan men in het algemeen de boeken onderscheidt, die
tusschen 1480 en 1490 gedrukt zijn. Doch dit zoogenaamde
criterium is niet van onvoorwaardelijke toepassing en vol-
strekt beslissend. Dan zoude het eerst bewezen moeten
zijn, dat er voor 1480 geen boek met, en na 1490 geene
boeken zonder signaturen gevonden worden. Integendeel
vind ik (bij Holtrop, p. 26) reeds Petri de crescentiis liber
ruralium commodorum vermeld als voorzien met signatu-
ren, gedrukt te Leuven in 1474, terwijl (zie pag. 385)
Bernardi Carvaial oratio nog in 1492 te Rome gedrukt is
zonder signaturen. En kende men die al buitenlands eerst
in 1474, dan zou het toch wel geen wonder zijn, dat men
in het vaderland der drukkunst zelf al vroeger met dit
hulpmiddel bekend was geweest. Het ligt toch zoo voor
de hand, dat men, toen eenmaal de drukkunst uitgevon-
den was, een middel zoeken moest , om de afgedrukte
bladen te verzamelen en in orde bijeen te voegen, dat het
zeer te verwonderen zijn zoude, zoo men niet al lang voor
1474 daartoe de letters van het alfabet of iets dergelijks
gebezigd had, en vooral in Holland zelven. Dit is zoo
waar, dat men alreeds bij de oudste voortbrengselen van
Kosters drukpers, als zij uit een eenigzins groot getal
bladen bestaan, de letters van het alfabet aan den voet
der bladzijden geplaatst vindt, om de volgorde der blad-
zijden te bewaren. Op die wijze zijn reeds onder de xy-
lographische (houtsnee) drukken, de Biblia pauperum en
de Ars moriendi van signaturen voorzien (zie Jac, Koning,
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Verhandeling over den oorsprong enz. der Boekdrukkunst,
blz. 98 en 101).

In de plaats van dus te conclndeeren: Het Riuchtboek
is van signaturen voorzien, ergo moet het na 1480 gedrukt
wezen; zoude ik, de conclusie omkeerende, zeggen, dit
boek is in 1465 of 1466 gedrukt, en van signaturen voor-
zien , ergo bezigde de Hollandsche drukkunst de signatu-
ren al lang vóór 1470, en voordat men te Maintz, Keu-
len of Leuven dat hulpmiddel kende.

Zonder dit hulpmiddel was ook de druk der Oude Frie-
sche Wetten niet op die wijze uit te voeren geweest, als
hij uitgevoerd is, en wel moest worden. Want het boek
bestaat niet uit vellen druks, maar uit katernen van twee
in elkaar geschovene vellen, of liever vier halve vellen in
kwarto formaat gevouwen, waarvan de bladzijden een voor
een gedrukt zijn. Wanneer toch, bij het afdrukken van een
geheel vel, de keerzijde niet naauwkeurïg wordt opgelegd,
zoodat eene bladzijde hooger of lager, of meer regts of links
staat, clan die op de voorzijde, alsdan moet noodwendig
bet zelfde plaats hebben bij alle bladzijden van dat vel. Doch
hier vinden wij bij het zelfde vel soms al die verschijnselen
tegelijk , en slechts zelden twee bladzijden volkomen juist
tegen elkander gedrukt. Dit is een bewijs, dat alle blad-
zijden afzonderlijk, en niet meer dan ééne tegelijk, gedrukt
zijn. En dit moest zoo zijn, toen de grootte van de pers
in den beginne niet toeliet heele vellen, veel min dubbele
vellen, gelijk hier het geval worden zoude, in eens uit te
zetten en af te drukken* Om dus bij enkele bladzijden te
drukken, moest men eerst de beide eerste bladzijden van
vier halve vellen achtereen afdrukken, en dan de beide
overigen van elk blad, in eene omgekeerde volgorde. Dit
was niet uit elkaar te houden zonder die halve vellen te
kenmerken, zoo als hier geschied is met a I , a II, a I I I ,
a IIII, b 1, b II , b III, b IIII, enz. En nog kon hierbij
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eene vergissing plaats hebben, gelijk blijkt uit de bladzij-
den 159 en 158, die in dezen druk kennelijk verkeerd
geplaatst zijn, gelijk door Jhr. Mr. M. de Haan Hettema
opgemerkt en door den Vrijheer von Kichthofen er-
kend is.

Dat drukken nu van eene bladzijde tegelijk wijst op den
eersten tijd der drukkunst, en verklaart tevens de moge-
lijkheid , van met eene kleine pers en een niet zeer groo-
ten lettervoorraad een geheel boek te drukken; van deze
laatste had men genoeg, als telkens de volgende bladzijde
konde afgezet worden, terwijl de voorgaande bladzijde ge-
drukt werd.

En nu moet ik nog terugkomen op de onloochenbare
nabootsing van handschriften en de geheimhouding van de
kunst van drukken, waarvan ik zoo even sprak. Aller-
opmerkelijkst is de overeenkomst van dezen' druk met nog
oudere handschriften, b. v. met het handschrift der Wet-
ten van Brokmerland, vervaardigd omstreeks den jare
1345, hetwelk von Kichthofen op blz. xv zijner inleiding
vermeldt als Oelrichs perkament handschrift, en waarvan
hij ein gelungenes Facsimile mededeelt. Vergelijkt men deze
nabootsing van de eerste bladzijde van dat Handschrift
met de eerste bladzijde van het Friesche Kiuchtboek,
dan is de gelijkenis zoo groot, als zij slechts wezen kan
tusschen het schrift van twee personen, die bijna eene ge-
lijke hand schrijven. Het gedrukte onderscheidt zich van
het geschrevene alleen, doordat de regels zuiverder recht-
lijnig zijn, en dat zij aan de einden gelijkmatiger afgedeeld
en naauwkeuriger even lang zijn. Maar overigens zijn zij
zoo gelijk, dat men alleen het gedrukte voor netter ge-
schreven zoude kunnen houden. Van daar zal het wel
komen, dat het exemplaar op de Keizerlijke Bibliotheek
te Parijs (Recueil des Lois, édits et ordonnances données auæ
Frisons par Ie Roi Charles et l'Empereur Modolphe), onder
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~N°. 10503 3, geplaatst is en gevonden wordt bij de Manu-
scripten. (Volgens opgave van Mr- L, Ph. C. van den
Bergh.)

De overeenkomst van dezen ouden druk met de wezent-
lijke handschriften is door von Richthofen niet genoeg opge-
merkt in eene aanteekening op blz. 387. Bij de afdeeling
van dis Grewa incomst. § 1. Dit is landriucht der Freesna,
enz., merkt hij aan: » voor Dit hebben de oude druk en
» Schotanus I(; de uitgave van Wierdsma heeft de fout,
x. die in verscheidene volgende paragrafen terugkeert, ver-
» beterd. Die fout laat zich daaruit verklaren, dat bij het
i> schrijven van de Friesche handschriften de gekleurde aan-
y> vangletters uitgelaten werden, om die naderhand in te
» vullen, en dat dit wel eens achterwege bleef."

Hetgene von Richthofen hier van de handschriften zegt,
is geheel waar van den ouden druk der Friesche Wetten.
Daarin is de bedoelde fout niet als fout, want daarin is
telkens de noodige ruimte, ter hoogte van twee of drie
regels, opengelaten voor eene gekleurde hoofdletter, om die
naderhand bij te teekenen. In het exemplaar, dat wij hier
hebben, misschien het fraaiste, van de negen bestaande,
altans bekende, exemplaren, zijn al die hoofdletters inge-
vuld , en dit exemplaar is door Wierdsma bij zijne uitgave
gebruikt, en daarom heeft die uitgave de door von Richt-
hofen bedoelde fout niet. En het is waarschijnlijk, dat de
hoofdletters of niet, of niet alle ingevuld waren in het
exemplaar, hetwelk Schotanus in zijnen druk gevolgd heeft,
en in dat van den Heer Keizer, te Groningen, hetwelk
door von Richthofen gezien is.

Wat eindelijk het geheim van de kunst betreft, dit is
zoo wel bewaard gebleven, dat eerst honderd jaren na dato
Botte van Holdinga er opentlijk in geschrifte mede voor
den dag komt.

Andreas Cornelis Stauriensis, een tijdgenoot van B. van
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Holdinga, heeft ook het Kiuchtboek als gedrukt boek ge-
kend en aangehaald, zonder evenwel Hidde van Camminga
te noemen. In het tweede boek, op het jaar 809, spre-
kende van Magnus Forteman, en de door hem medege-
bragte privilegiën, voegt hij er dit bij:

j> Hiervan getuigen ook de Friesche uitgaande gedrukte
i boeken, die onder andere aldus daarvan zeggen, want
» ik dit van woord tot woord daaruit genomen hebbe:

» » Alderaest dae Mm die paus dat breef in da hand
» » joe da hoef op Magnus een Leysa en sangh Christus
s » onze nade Kirioleis, enz." "

Deze plaats is genomen uit het Riuchtboek, folio 24 verso.
Doch opmerkelijk is het stilzwijgen van vroegere schrij-

vers ten aanzien van dit merkwaardig boek. Wij hebben
wel geene schrijvers, die regtstreeks tijdgenooten van Cam-
minga waren, en in het tijdvak van 1460 tot 1490 schre-
ven; maar onmiddelijk daaraan grenzen Jancko Douwama
(gest, 1530), en Worp van Thabor (gest. 1536), beide
mannen die met vele zaken en personen van hunnen tijd
bekend waren. Jancko Douwama, in Het Boek der Par-
tijen (uitgave van het Friesch Genootschap, blz. 28), ge-
schreven hebbende van de Soewen Zelanden van Frieslant,
geeft ook nog een ander manere van de Soewen Zelanden,
nae der wyze als se staen int landtrecht. Op blz. 32 schrijft
hij : » Als de Zelanden up de laetête reise to Upstallis boeme
» bescrewen worden ende alst in het Frieske Landtrecht ver-
» claert staet." En op pag. 51 maakt hij er in dezer voege
melding van: » Daer staet screwen in uns Ffries Lantreoht:
ï Alsder tydt, als Coninck Kaerl Coninck Ratboet verwan^ so
» was to Almenum een kereke gemact van holten raemen, ende
» gedeckt met zeyl, dat is linwaet, dat der tydt niet meniger
» in Frieslant were," enz. Hier heeft hij op het oog het-
gene in het Kiuchtboek staat op fol. 25 : » Dat lestma in
» Älmenum in Sinte Michels doem, deer to der tyd was ramed
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» nút holt ende reyl, deer was to der tyd binna Freesland
j> ielkers naet manich."

Driemalen van het Landrecht gewag makende, en wel
van uns Fries landtrecht, toont hij dit boek te kennen, en
toch zegt hij er niets bijzonders van. Hij schijnt het dus
niet als een gedrukt boek gekend, en niet van Hidde van
Camminga geweten te hebben. En dat liij toch het ge-
drukte boek gezien en daar naar geciteerd heeft, is duide-
lijk juist uit de woorden zeyl dat is linwaet. Want in het
gedrukte staat reyl, en Jancko Douwama heeft te recht
begrepen, dat zulks eene drukfout was. Hij heeft die ge-
tracht te verbeteren, door te lezen zeyl, en als het ware
tot verdediging van die conjectuur er de interpretatie, dat
is linwaet, bijgevoegd. Hij had echter de fout niet in de
eerste, maar in de laatste letter van het woord moeten
zoeken, en corrigeeren reyt; want het is zeer natuurlijk,
dat de oude kerk van Alnienuin een rieten dak gehad heeft.
Een dak van zeildoek is meer dan onwaarschijnlijk.

Worp van Thabor heeft in het 1ste boek zijner Kro-
nijken een kapittel over de zeven Zelanden, die hij even
zoo en bijna met de zelfde aanmerkingen er bij opnoemt,
als wij daarvan :n het Tractaet fan da saun Zelanden lezen»
Hij stemt daarmede zoo in bijzonderheden overeen, dat
hij of het Riuchtboek zelf, of een gelijkluidend afschrift van
het tractaat van de zeven Zelanden moet gezien hebben.
Hij had dus de zelfde gelegenheid als B. van Holdinga,
om van Hidde van Camminga te gewagen, en de bron,
waaruit hij geput had, als een gedrukt boek te citeeren.
Uit zijn stilzwijgen daaromtrent moet ik dus besluiten,
dat hij of het gedrukte Riuchtboek niet gekend, of het
Toor een handschrift, gelijk anderen, aangezien heeft. In
gijnen tijd waren gedrukte boeken nog eene zeldzaamheid,
en een in Friesland en in de Friesche taal gedrukt boek
wel de grootste zeldzaamheid van alle.
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In den Proeliarius wordt het als eene belangrijke bij-
zonderheid vermeld, dat Hertger, Pastoor te Oldemirdum,
in het laatst der 15de eeuw, aan het Klooster van He-
melum gelegateerd heeft, drie nieuwe boehen van Panormi-
mitanus, tria nova volumina Panormitani. Dat waren nieuwe
exemplaren, en dus zeker gedrukte: want er bestonden
toen reeds: 1°. Nicolai Panormitani de ïudescis, Prac-
tica de modo procedendi in judicio. In universitate Lova-
niensi, apud Johannem de Westplialia, 1475. Later s

tusschen 1499 en 1500, ook te Lyon uitgegeven, bij
Matthias Husz,

2°. Nicolai Panormitani Siculi, Lectura super secundo,
quarto et quinto ïibro Decretalium. Basileae, apud Johannem
de Amersbach, 1487 et 1488.

Daar dit laatste in twee jaren en in twee deelen is uit-
gegeven , gis ik, dat die tria volumina juist deze beide
werken geweest zijn, en mogelijk waren het wel de zelfde
exemplaren, die thans zich op de Koninklijke Bibliotheek
bevinden. Doch dit in het voorbijgaan. Ik bragt het
slechts bij als een voorbeeld, waaruit men zien kan, hoe
destijds gedrukte boeken als een kostbaar legaat werden
beschouwd. En ik koester daarom de hoop, dat nog te
eeniger tijd ergens, in testamenten uit het laatst der 15de
en begin der 16de eeuw, die misschien in bestoven familie
archieven verscholen liggen, melding zal aangetroffen wor-
den van exemplaren van het Friesche Landregt, waar-
door wij omtrent de in der tijd aanwezige exemplaren, en
de verspreiding daarvan, eenige opheldering mogen ont-
vangen.




