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de taak van de asega besproken wordt.
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(Den Lezer tteill
'Wanneer 3.Th. de Smidt in de Algemene (geschiedenis der (Moederlanden (deel 3 p.
135) de lezer een overzicht wilgeven van (De rechtsbronnen in het (Hporden tot de
14de eeuw, opent hij met een advies: 'Wanneer wij ons een beeld willen vormen van
de rechtsregels die in toenmalige samenlevingsverbanden gegolden moeten hebben,
moeten wij ons enigszins losmaken van woorden en begrippen die ons vertrouwd
zijn. "Enigszins, want wij kunnen moeilijke zonder aanduidingen als publieks en
privaatrecht, als strafrecht, burgerlijke recht en procesrecht'.
Inderdaad, zonder die begrippen wordt denkwerk, moeilijke maar is het ook.
onmogelijk? Zijn wij niet meer in staat de ballast van onze juridische bagage kwijt
te raken P (Mocht dat juist zijn, dan wordt mijns inziens rechtshistorisch onderzoek,
over de genoemde periode, waarin het Romeinse recht nog nauwelijks tot de Lage
Landen was doorgedrongen, ontbloot van elke zin. "Een voorbeeld moge zulks
illustreren. Toen ik. bezig was rechtshistorische onderzoekingen te doen ten behoeve
van mijn proefschrift over de geschiedenis van de (Friese grondeigendom werkte
wijlen mijn broer S\. ftîgra als zendeling in de binnenlanden van (Borneo. (Het leek.
mij een prachtige kans wat meer te weten te komen over de eigendomsverhoudingen
in een geheel anders georiënteerde samenleving, zodat ik. via mijn broer antwoord
probeerde te krijgen op een groot aantal vragen. (Keiaas bleek. ik. louter verkeerde
vragen te hebben gesteld, iets wat ik, vooraf ook. wel had kunnen bedenken. 'De
Dajaks hebben nog nooit een 'Burgerlijk.'Wetboek.in handen gehad, laat staan dat
hun denkpatroon ook,maar enigszins in die richting ontwikkeld is. Volgoede moed
gooide ik, het over een geheel andere boeg: het procesrecht. Via de rechtspraak, zou
toch wel een inzicht verkregen kunnen worden in de rechtsbetrekkingen tussen de
(Dajaks. Ik, bleek, dommer dan een ezel te zijn, door mij ten tweede male aan
dezelfde steen te hebben gestoten. (Procesrecht is immers ook,een abstractie die slechts
past in onze moderne rechtsorde. <We kunnen nog wel een stap verder gaan: het
onderscheid tussen rechtsregels en andere, in de samenleving nageleefde regels, zoals
godsdienstige regels, regels van moraal en fatsoen is een produkt van een lange
ontwikkeling, zodat dat onderscheid bijgevolg elders onbekend zal zijn. "Er kunnen
heelgoed talrijke regels van behoren bestaan, die men onmogelijk,kan differentiëren
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naar de wijze van tot standkomen. Zij worden aanvaard ais normen voor het gedrag
zonder dat hun herkomst duidelijk is. Van dergelijke gedragsregels kan kwalijk,
gezegd kan worden dat ze 'gelden'. 'Celden' houdt immers in dat de regels door een
boven de judiciabelen staande instantie van een 'geldigheidsetiket'zijn voorzien en
gehandhaafd worden. Indien een dergelijk, 'rechtopleggende' en 'rechthandhavendc'
instantie ontbreekt kan dan ook. moeilijk, van 'geldend' recht worden gesproken.
'Dat is even wennen voor iemand die gewend is onder positief recht te leven.
Hetgeen wij positief recht noemen is in onze samenleving 'geponeerd'. 'Wij mogen
niet verwachten dat zulks elders ook_het geval is. "Een essentieel kenmerk, van ons
positieve recht is het onderscheid objectief recht en subjectief recht. Het objectief
recht verleent aan de rechtssubjecten rechtsbevoegdheid. RlU personen zijn
onlosmakelijk, aan 'het recht' onderworpen. (Die 'slavernij' wordt verzacht door het
gelijkheidsbeginsel: 'rechtssubjecten' zijn op gelijke voet er aan onderworpen.
'Wanneer we een anders ingerichte samenleving aantreffen is natuurlij'kjiietgegeven
dat daarin dezelfde constructie gevolgd werd. Om ons te beperken tot het Oudfrüse
recht: in ieder geval in de oudste bronnen ontbreekt een 'aan het recht onderworpen
zijn'. "Elke vrije fries verenigt in zich de rollen van officier van justitie, rechter en
e-Kecutiebeambte. Hij maakt zelf uit wat 'recht' is. Het wordt hem niet door
stamgenoten 'opgelegd'.
'Dit heeft tengevolge dat Oudfrks recht wat ik.zou willen noemen: relationeel is.
Hetgeeft een relatie aan tussen familiehoofden, die niet onder vigeur staat van enig
andere menselijke autoriteit. 'Wanneer men zich daarvan een beeld wil vormen kan
men het beste denken aan het volkenrecht uit de vorige eeuw. Evenals dat werd
beheerst door verdragenrecht) tussen de verschalende staten, werden in de Oudfriese
samenleving de relaties tussen de familiehoofden bepaald door onderlinge, vrijwillig
aangegane en nageleefde afspraken. 'Dat houdt overigens niet in dat daar buiten
'willekeur' heerste. Het gedrag van een vrije fries werd in de eerste plaats bepaald
door zijn 'eer'. 'Daaruit vloeiden voor hem regels van behoren voort, zoals 'een man
een man, een woord een woord', die hij, zonder zich zelf ernstig te vernederen, niet
vermocht te negeren.
Een dergelijk, 'recht' staat wel heel ver af van ons moderne recht. Juist die grote
afstand maakt het oude recht zo interessant.
(De middeleeuwen laten ons de opkomst zien van de moderne staten. (De
moeilijkheden die daarmee gepaard gaan zijn vergelijkbaar met de huidige
ontwikkeling op internationaal niveau: via 'Volkenbond en 'Verenigde 9faties
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ontstaat groepsvorming tussen staten. Teneinde de vrede te bevorderen brengen zijn
een deel van hun soevereiniteit in een gemeenschap in. 'Er zijn gemeenschapsinstellingen geschapen die een supranationaal karakter hebben: zij staan boven de leden van
de gemeenschap. S!lnders gezegd: de Lid-Staten zijn rechtssubjecten geworden. (Dat
is een lange weg, wellicht net zo lang ais men in de middeleeuwen nodig had om
tot vorming van de landsheerlijkheden met de daarbij passende rechtssubjecten te
komen.
In de friese gebieden ten oosten van het Vlie is de ontwikkeling tot landsheerlijkheden sterk, vertraagd. 'Dat maakt de friese rechtsgeschiedenis bijzonder
belangwekkend. Voor onze ogen speelt zich, zij het op veel kleinere schaal, een
ontwikkeling af die zich heel goed laat vergelijken met de geschiedenis van de
eenwording van "Europa vanaf de achttiende eeuw. 9let opkomen van de gedachte
van een 'friese eenheid', het ontwikkelen van een gevoel van lotsverbondenheid en
het voortdurend proberen die eenheidsgedachte in een samenwerkingsverband te
realiseren.
Vanuit dit perspectief zijn de Oudfriese rechtsbronnen, met name de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten belangwekkend- 9&t zijn voor zover wij
kunnen nagaan de oudste bewaardgebleven Oudfriese rechtsbronnen bronnen na de
Le?i Jrisionum. Er zijn stukkin aan te wijzen die zeker teruggaan tot in de elfde
eeuw maar wellicht nog ouder zijn. Zij gunnen ons dan ook. wn blik_ op een
samenleving, die wel is waar geheel anders opgebouwd is dan de onze, maar die
desondanks worstelt met dezelfde problemen, waar wij thans voor staan.
Voor vele onderzoekers zullen deze rechtsbronnen evenwel, ondanks het bestaan van
goede vertalingen, een gesloten boek. blijven omdat zij onbekend zijn met het
Oudfriese recht. Vandaar dat het mij een goede zaak. hx-k. deze bronnen van een
handleiding te voorzien.
Deze studie is voor een klein gedeelte een bewerking van maar veel meer nog een
vervolg op dein 1966 verschenen Estrik_XXXIX De tekstfiliatie van de 17 keuren
en de 24 landrechten, dat als ondertitel meekreeg Een voorbereidend onderzoek^ Dit
boekjs dan wat mij betreft de afsluiting van een onderzoek, hetgeen uiteraard niet
wil zeggen dat daarmee het onderzoeknaar deze rechtsbronnen daarmee afgesloten
zou kunnen zijn.
%E. fAlgra
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Twaalfde landrecht (zie ook Elfde landrecht): onwettige expeditie 414
Inhoud (414); Varianten (415)
De R-versie van het Veertiende landrecht 417
Dertiende landrecht: bescherming personae miserabiles 417
Inhoud (417); Varianten (419)
Veertiende landrecht: boosaardig overgieten 419
Inhoud (419); Varianten (421)
Vijftiende landrecht: pondspondsgewijze verdeling nalatenschap 421
Inhoud (421); Varianten (422)
Zestiende landrecht: verantwoording door weduwe en wees
423
Inhoud (423); Vrouwenvoogdij (424); Interne acties (426);
Varianten (430); Betekenis van letma (430)
Zeventiende landrecht: 1 accomenda, 2 overmacht 431
1 Regeling van de accomenda 431
2 Overmachtregeling 432
Varianten (433)
Achttiende landrecht: boete voor verkrachting vrouw 434
Inhoud (434); Varianten (436)
Negentiende landrecht: vechten in legervrede 436
Inhoud (436); Varianten (437)
Twintigste landrecht: krijgsgevangene pleegde morddeda 437
Inhoud (437); Varianten (440)
Eenentwintigste landrecht: procedure aangaande geërfd land
440
Inhoud (440); Varianten (441)
Tweeëntwintigste landrecht: a weduwengeld; b stoornisverbod
441
Inhoud (441)
A-versie: het weduwengeld 442
Varianten (443)
B-versie: Uitwerking Eerste keur 445
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Drieëntwintigste landrecht: bevechten zwangere vrouw 4 4 5
Inhoud (445)
a. Korte redactie 4 4 5
b. Lange redactie 446
Ontwikkeling van het procesrecht (447); Varianten (448)
Vierentwintigste landrecht: straf op nachtelijke brandstichting
449
Inhoud (449); Keuzemogelijkheid is vervallen (450)
c. Nog meer landrechten 4 5 1
Vijfentwintigste l a n d r e c h t (naar H): boete roofmoordenaar 451
Inhoud (451)
Vijfentwintigste landrecht (naar L): schaking tegen wil vrouw
451
Inhoud (451)
Zesentwintigste landrecht (naar L): inbraak bij n a c h t 452
Inhoud (452)
13 SAMENLOOP TUSSEN KEUREN EN LANDRECHTEN 4 5 3
a. Karakteristieke verschilpunten 4 5 3
b. Zijn er landrechten in de keuren, of k e u r e n in de landrechten opgenomen? 4 5 6
c. Nauwe verwantschap binnen de verschillende versies 459
d. Conclusie 459

OVERZICHT VAN DE LANDRECHTNUMMERING 4 6 1

TREFWOORDENREGISTER 4 6 5

Wumkes.nl

Wumkes.nl

INLEIDING
a. Probleemstelling
Het grote aantal nieuwe uitgaven der Friese rechtsbronnen is een
belangrijke aanwinst voor onderzoekingen op het terrein der Friese
rechtsgeschiedenis; de onderzoeker heeft daardoor de beschikking
gekregen over betrouwbare teksten, uitvoerige woordenlijsten en
woordverklaringen; parallelteksten zijn a a n de h a n d van synoptische
inhoudsopgaven gemakkelijk te vinden en zowel de handschriften als de
inhoud ervan werden uitvoerig beschreven. Toch bleef de stroom van
juridische publikaties over het Oudfries recht - die m e n h a d mogen verwachten - uit. Dat komt mijns inziens doordat al deze uitgaven, hoe
verdienstelijk ook, één probleem nauwelijks nader tot een oplossing
brachten. De moeilijkheid is namelijk dat we m a a r heel weinig weten van
de voorgeschiedenis van de ons overgeleverde teksten. De bewaard
gebleven teksten zijn namelijk alle relatief jong en zij vertonen duidelijk
sporen van compilatieve arbeid, j a zelfs van omwerkingen. Daardoor
begeeft een onderzoeker, die a a n de h a n d van deze bronnen de
rechtsontwikkeling wil schetsen zich op gevaarlijk ijs. Weliswaar is bij
enkele uitgaven een poging gedaan de onderlinge verwantschap der
teksten op te sporen 1 , m a a r voor de meeste bleef deze een open vraag.
Bij de heruitgave der Oudfriesche taal- en rechtsbronnen werd dit
probleem trouwens nadrukkelijk terzijde geschoven. De grondlegger van
de serie, P. Sipma, achtte voorshands een kritische uitgave nog
onmogelijk, omdat de filiatie zijns inziens 'wellicht nimmer vastgesteld

1

Bijvoorbeeld in: Die gemeinfriesischen Siebzehn Kuren, uitgegeven door J.
Hoekstra (filiatie der keuren); dezelfde: De eerste en de tweede Hunsinger Codex
(onderlinge verhouding tussen Hl en H2); Die altfriesischen àUgemeinen
Bujitaxen, uitgegeven door K. Nauta (filiatie der boeteregisters); HetRudolfsboek,
uitgegeven door H.S.E. Bos - van der Heide en Rudolfsboekmateriaal, Estrik
XXXII (filiatie van de redacties der Rudolfsboeken). In dit verband dient tenslotte
ook nog genoemd te worden: Johann Gerhard Schomerus, Der Aufbau des
Emsinger BuJSregisters, Estrik 36, p. 2; H.D. Meijering, De WiUekewen van de
Opstalsboom (1323).
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zou k u n n e n worden, tenzij met veel hypothese' 2 . Maar j u i s t voor
juridische onderzoekingen wordt een kritische uitgave pijnlijk gemist,
omdat de teksten soms op zeer kardinale p u n t e n van elkaar afwijken,
zodat zij, zonder een inzicht in h u n onderlinge verhouding, moeilijk
h a n t e e r b a a r zijn.
b. Doel van h e t onderzoek
Deze studie is in de eerste plaats bedoeld als een handleiding voor degene
die zich wil verdiepen in een bepaling uit de Zeventien Keuren of uit de
Vierentwintig landrechten. De laatste hoofdstukken van dit boek bevatten
d a n ook de hoofdschotel. Daarbij zal een gebruiker zich dikwijls afvragen
in welke periode hij een bepaald voorschrift moet plaatsen. Dat brengt
hem als vanzelf op het vraagstuk van de datering van de afzonderlijke
bepalingen. Ook zal hij zich wellicht afvragen in welke streek een
voorschrift is ontstaan en waar het als geldend recht werd geaccepteerd.
Verder zal blijken d a t talrijke bepalingen in de loop der tijd zijn
aangegroeid en d a n rijst de vraag, wat de oudste kern van een k e u r of
landrecht is. Op alle deze vragen wordt in het derde en laatste onderdeel
van dit boek: De inhoud van de keuren en landrechten (de laatste vier
hoofdstukken) geprobeerd een antwoord te geven. Het is een poging, meer
niet. Ik koester geenszins de illusie een oertekst van de Zeventien keuren
en Vierentwintig landrechten te k u n n e n reconstrueren. Meer d a n een
beperkt onderzoek, waarvan de resultaten in hoofdzaak een voorlopig
karakter moeten dragen, is in dit stadium niet mogelijk. Er is al veel
gewonnen wanneer redelijk gefundeerde veronderstellingen worden
gegeven, die een (rechts-)historicus, een filoloog of gewoon een belangstellende een indruk geven van de betekenis van een keur of landrecht en
welke lezing hij bij een gegeven probleemstelling het best k a n volgen. Mag
hij bijvoorbeeld, als hij een schets wil geven van het Ommelander
erfrecht, zonder meer a a n n e m e n dat alle erfrechtfragmenten in het
Fivelgoër m a n u s c r i p t Fivelgoër recht bevatten? Of is de benaming
'Fivelgoër Handschrift' toevallig, zodat het manuscript bijvoorbeeld
Westerlauwers erfrecht weergeeft? 3
2

P. Sipma, De eerste Emsinger Codex, p. 3.

3

Over het in de tekst als voorbeeld geschetste probleem zie B. Sjölin, Die
"Fivelgoef Handschrift, S. 70/71 en Buma/Ebel, Das Fivelgoër Recht, S. 19,
Note 18.
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c. Materiaal noodzakelijk t o t goed verstaan van de bronnen
Voordat men evenwel enig inzicht k a n krijgen in de betekenis van een
keur of landrecht moet er eerst heel wat voorwerk worden verzet. De
rechtsbronnen moeten worden bekeken tegen de maatschappelijke
achtergrond van waaruit zij zijn ontstaan. Een onderzoek n a a r de Friese
vrijheid is daartoe noodzakelijk. Verder moet worden nagegaan uit welke
tijd deze rechtsbronnen stammen en in welke streken zij gezag hebben
gehad. Dat is het t h e m a van het tweede onderdeel van deze studie: de
achtergrond der bronnen.
Weinig belangwekkend m a a r toch beslist noodzakelijk is het uiteenzetting over het bronnenmateriaal. De behandelde rechtsbronnen worden
vrij algemeen beschouwd als de zeer oude, zo niet de oudste 'kern' van
de Friestalige rechtsbronnen 4 . Zij vertonen echter dikwijls op belangrijke
p u n t e n redactieverschillen. Er zijn, om ons te beperken tot de Oudfriese
versies, nogal wat teksten overgeleverd. Om in het oosten van 'Friesland
van J a d e tot Vlie' te beginnen: één stamt zeker uit Riustringen, twee
hebben h u n oorsprong vermoedelijk in Emsingerland, een vierde is
vermoedelijk in de Ommelanden geschreven en tenslotte komen drie uit
het Friesland ten westen van de Lauwers. Hoe is de verhouding t u s s e n
de redacties van die teksten? Is er een tekst a a n te wijzen waarop alle
andere versies teruggaan? Dat laatste is met zeer grote stelligheid
verdedigd door Heek, Krogmann en Kersting 5 . Zij m e n e n dat de eerste
schriftelijke optekening van de Zeventien keuren, de Vierentwintig
landrechten en de Algemene boeteregisters in het Latijn plaats gevonden
heeft en wel in de vorm van een vertaling van een tot d a n slechts
mondeling overgeleverde Oudfriese tekst. Van deze optekening zou de Ltekst rechtstreeks afstammen. De Oudfriese teksten zouden alle
'terugvertalingen' vanuit die Latijnse zijn (waarbij de vertalers op vele
plaatsen de L-tekst uit eigen wetenschap zouden hebben verbeterd). Zou
deze hypothese steekhoudend zijn, dan was het probleem van het
aangeven van de meest oorspronkelijke gedeelten van de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten een zeer grote stap dichter bij zijn
oplossing gebracht. De meeste onderzoekers, namelijk zij die zich slechts

4

LaatstelijkBuma/Ebel, WesterlauwersschesRechtl,

18.
5

Zie de hoofdstukken 4 en 5.
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voor de inhoud en niet voor de taal van de rechtsbronnen interesseren,
zouden zich dan k u n n e n beperken tot het raadplegen van de latijnse
teksten. Omdat mijns inziens h u n these van elke grond ontbloot is, m a a r
zij toch vrij algemeen ingangen gevonden heeft (of had), mocht een
polemiek met de genoemde a u t e u r s niet uit de weg gegaan worden. Dat
maakte een fors eerste deel noodzakelijk: bespreking van het bronnenmateriaal
d. Voortbouwen op eerder onderzoek
Bij mijn onderzoek zal ik, zoveel als doenlijk is, bij hetgeen reeds over
deze materie geschreven is 6 , aansluiting zoeken en slechts daar, waar
mijn resultaten van vroegere onderzoekingen afwijken, mijn eigen mening
funderen. Het onderzoek wordt beperkt tot de tekstfiliatie van de
Zeventien keuren en de Vierentwintig landrechten.
In 1966 verscheen een eerste versie van deze publikatie onder de titel
De tekstjüiatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Deze geheel
herziene uitgave kreeg een kortere titel omdat de tekstfiliatie in deze
uitgave veel minder a a n d a c h t krijgt. Dat is gedaan omdat het eerdere
onderzoek onder andere uitmondde in de conclusie dat de overgeleverde
Oudfriese teksten slechts een topje van een ijsberg vormen en de
bewaard gebleven teksten alle ontstaan zijn door compilatieve arbeid. Dat
zo zijnde mag m e n nauwelijks enig resultaat verwachten van min of meer
mechanische tekstvergelijkingen. De klassieke methoden van variantenvergelijking bleken destijds d a n ook weinig concrete resultaten op te
leveren. Verhandelingen daarover zijn dan ook sterk ingekort of geheel

6
R. His, Die Überüeferung derJriesischen Kuren undLandrechte, Zeitschrift
der Sav.-Süftung G.A., Bd. XX (1899). S. 39 - 114. Dezelfde, Untersuchimgen
zu den alteren Rechtsqueüen Ostjrieslands, ibidem Bd. 57 (1937), S. 39 ff; J.
Hoekstra, De overlevering vanhef'Schoutenrecht", Frysk Jierboek 1942, pp. 4 8 61; C. Borchling, Die niederdeutschen Rechtsqueüen Ostjrieslands, S. XXIX LXIII en XC - CX; Philip Heek, Übersetzungsprobleme imjrühen Mittelalter, S.
33 - 69 (1931); W. Krogmann, Die friesische Vorstufe des "Vetus lus Frisicum"
(17 Kuren, 24 Landrechte, aïlgemeine Bufitaxen), Zeitschrift der Savigny Stiftung
für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, LXXXIX, S. 33-77 und XC S.
31-71. (Deze studie werd na Krogmanns overlijden in 1967 uitgegeven door
Wilhelm-Christian Kersting). H. Schmidt, Friesische FreiheitsüberUeferungen
im hohen Mittelalter, Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag, III
(Göttingen, 1971), S. 519-525.
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weggelaten. Daarentegen is veel meer a a n d a c h t besteed a a n inhoudelijke
analyses van de teksten. Uitgangspunt daarbij was dat in de Friese
gebieden het recht zich op een wijze ontwikkeld zal hebben, die in grote
lijnen niet zoveel verschild zal hebben van die in de omliggende streken.
Wel vertoont de Friese rechtsgeschiedenis op detailpunten een geheel
eigen ontwikkeling (en daardoor wordt zij juist belangwekkend 7 ), hetgeen
met name veroorzaakt zal zijn door het niet tot bloei k u n n e n komen van
een sterk landsheerlijk gezag. Het zou evenwel een methodische fout zijn,
louter op grond van deze eigenaardigheden, er van uit te gaan dat het
Oudfriese recht op een dermate unieke wijze gemodelleerd zou zijn, dat
rechtsvergelijkingen met de omringende landen daardoor ontoelaatbaar
zijn.

7

Cf. de beschrijving door de Fransiscaner monnik Bartholomaeus Angelicus
van rond 1240 (W.E. Schönbach, Des BartoJomaeus Angelicus Beschreibung
Deutschlands gegen 1240, Mitteilungen des Instituts fûr östereichische
Geschichtsforschung, 27, 1906, S. 72; de Duitse vertaling is ontleend aan
Queüen zur Geschichte des Deutschen Bauemstandes im MittelaUer, Gesammelt
und herausgegeben von Günther Franz, Darmstadt 1974, S. 327): 'Die Marmer
haben fast alle im Haar eine Tonsur, da sie es fûr sehr ruhmreich halten, desto
höher im Kreis geschert zu sein, je vomehmer (nobilores) sie sind. [...] Der
Stamm is nach auJ3en frei, keinen anderen Herrn unterworfen. Für die Freiheit
gehen sie in den Tod und wählen lieber den Tod, als daJ3 sie sich mit dem Joch
der Knechtschaft belasten lieJSen. Daher haben sie die militärischen Würden
abgeschafft und dulden nicht, daj3 einige unter innen sich mit einem militärischen Rang hervorheben. Sie unterstehen jedoch Richtem, die sie jährlich aus
der Mitte wählen, die das Staatswesen unter innen ordnen und regeln'.
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1 DE GEBRUIKTE

BRONNEN

a. Tekstuitgaven
In 1927 verscheen het eerste deel van de Oudfriesche taal- en rechtsbronnen, uitgegeven door P. Sipma, en de uitgever deelde in zijn
voorwoord mee, dat de verschijning van dat deel het begin der verwezenlijking van een groter plan was, namelijk 'de uitgave of de heruitgave van
zoo mogelijk alle, m a a r in elk geval van de Westerlauwersche Taal- en
Rechtsbronnen'. Sedertdien zijn in deze serie in totaal veertien delen
verschenen en wel:
I - III
XTV
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Oudfriesche Oorkonden1, delen een tot en met drie, bewerkt
door P. Sipma (1927-1941).
Oudfhese Oorkonden, vierde deel, bewerkt door O. Vries (1977).
De eerste Emstnger Codex [rond 1400f, bewerkt door P. Sipma
(1943).
Die BwkrnerRechtshandschriften[
1276/1345], uitgegeven door
W.J. B u m a (1949).
De eerste en de tweede Hunsinger Codex [14e eeuw], bewerkt
door J . Hoekstra (1950).
De tweede Ernstiger Codex [na 1450], bewerkt door K.
Fokkema (1953).
Het tweede Rüstringer Handschrift [kopie van Hs uit 1327*],
bewerkt door W.J. B u m a (1954).
De Codex Parisiensis, bewerkt door P. Gerbenzon (1954).
De derde Emsinger Codex [rond 1450], bewerkt door K.

1

Deze delen bevatten niet louter oorkonden, doch bijvoorbeeld ook keuren,
rekenboeken e.d. De indeling in 'particuliere' (dl. 1 en dl. Il vanaf nr. 213) en
'officiële' stukken (dl. II nrs. 1-212) werd in de volgende delen niet voortgezet.
Deze indeling was ook weinig gelukkig en leidde tot onjuistheden; zo werden
bijvoorbeeld vonnissen (dl. I de nrs. 5, 31, 38, 42, 67, 71 e.a.) en ferdbannen
(dl. I de nrs. 9, 13, 18, 24, 25, 27 e.a.) tot de 'particuliere' stukken gerekend.
2

De jaartallen tussen [teksthaken] geven een benadering van de datering
van het handschrift; ze zijn ontleend aan B. Sjölin, Einfûhrung in das Friesische,
Stuttgart 1969, S. 10/11.
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XI
XII
XIII

Fokkema (1959).
De eerste Riustringer Codex [rond 1300], bewerkt door W.J.
B u m a (1961).
Die "Fivelgoer" Handschrift I: Einleitung, Text und Übersetzung
[na 1427, rond 1450?], herausgegeben von B. Sjölin (1970).
Die "Fivelgoer" Handschrift U: Namenregister, Glossar, synoptisch Übersicht, herausgegeben von B. Sjölin (1975).

Aan deze uitgaven is de grootst mogelijke zorg besteed. De bewerkers
hebben in h u n uitgaven het origineel zo dicht mogelijk benaderd.
Bovendien zijn alle delen van een uitvoerige inleiding en een woordenlijst
voorzien, terwijl a a n de delen VII - XI tevens een rechtshistorisch register
werd toegevoegd 3 .
Voor zover mogelijk, zullen de bronnen n a a r deze uitgaven worden geciteerd, waarbij de eerste drie delen als 'S.', gevolgd door het n u m m e r van
het deel in Romeinse cijfers en d a a r n a het n u m m e r van de oorkonde in
Arabische cijfers zullen worden aangehaald. De andere delen worden
geciteerd door aanhaling van de titel, gevolgd door de onderafdeling van
de tekst in Romeinse cijfers en d a a r n a de pericoop in Arabische cijfers.
Tevens wordt daarbij steeds de bladzijde (van de uitgave) aangegeven.
Slechts wanneer daarvoor een bijzondere aanleiding bestond, bijvoorbeeld
bij het citeren van een bepaald woord, wordt bovendien nog de regel
aangegeven.
Geheel a n d e r s opgezet is een jongere reeks Altfriesische
Rechtsquellen
Texte und Übersetzungen, uitgegeven door W.J. B u m a en W. Ebel,
waarvan inmiddels reeds zes delen zijn verschenen.
1 Das Rûstringer Recht (1963).
3

In de delen VII, X en XI zijn deze registers niet van de hand van de
uitgevers van de teksten, doch werden zij door P. Gerbenzon bezorgd. Door deze
registers werd de bruikbaarheid van de uitgaven sterk verhoogd. Overigens
bedenke men, dat de naam van de gehele serie enigszins misleidend is. De
uitgaven zijn alle door filologen verzorgd en ook in de eerste plaats voor hen
bestemd. De opzet van de serie was, taaibronnen het licht te doen zien; dat deze
kenbrormen van de Oudfriese taal grotendeels tevens rechtsbronnen zijn, was
voor deze uitgaven irrelevant.
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2
3
4
5
6

Das Brokmer Recht (1965).
Das Emsinger Recht (1967).
Das Hunsingoer Recht (1969).
Das Fïvelgoer Recht (1972).
Westerlauwerssches
Recht I, Jus Tnunicipalefrisonum,
u n t e r Mitwirkung von M. Tragter-Schubert.

2 Teile (1977),

De uitgevers van deze serie stellen zich ten doel alle Oudfriese
rechtsbronnen, voorzien van een Duitse vertaling, uit te geven. De door
hen geboden uitgaven bevatten een kritische tekst.
Behalve de genoemde uitgaven zagen in de afgelopen j a r e n nog enkele
Oudfriese teksten het licht, meestal in de vorm van dissertaties. De
uitgaven bevatten niet de complete tekst van een bepaald handschrift
m a a r een synoptisch overzicht van één rechtsbron uit verschillende
handschriften. Van deze uitgaven moeten genoemd worden:
Das altwestfriesische Schulzewecht, uitgegeven door W. Steller (1926).
Het Rudolfsboek, uitgegeven door H.S.E. Bos - van der Heide (dissertatie Groningen 1937).
Die Hunsingoer Kuren vom Jahre 1252 und das Ommelander
Landrecht
vomJahre 1448, uitgegeven door D. Simonides (dissertatie Groningen
1938).
The Old West Frisian Skelîana Riucht, uitgegeven door S. Fairbanks
(Cambridge 1939).
Die gemeinfriesischen
Siebzehn Kuren, uitgegeven door J . Hoekstra
(dissertatie Groningen 1940).
Die altfriesischen aUgemetnen BuJStaxen, uitgegeven door K. Nauta
(dissertatie Groningen 1940).
ThetAutenticaRiocht,
uitgegeven door J . Brouwer (dissertatie Groningen
1941).
D a s altwestfriesischejûngere
Schuîzenrecht, uitgegeven door B.W. van
Klaarbergen (dissertatie Groningen 1947).
Snitser Recesboeken 1490 - 1517, met aantekeningen uitgegeven door
M. Oosterhout (1960). Hierbij Nammeregister op de Snitser
Recesboeken
1490- i 5 I 7 ( 1 9 6 4 ) .
Rudolfsboekrnateriael gearfandele en biarbeide fan in stúdzjerounte oan
de Ryksuniversiteit to Utert, Estrik XXXII (Rige lytse Teksten en
Stúdzjes op it gebiet fan de Fryske Filology, formannichfâldige op it
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Frysk Ynstitút oan de R.U. to Grins, 1961).
Fryske stikken út Codex Fruimerius, in rige foarstúdzjes fan Grinzer en
Uterter frizisten, Twa dielen, Estrikken n û m e r s XXXIII en XXXIV.
De Willekewen van de Opstalsboom (1323) door H.D. Meijering (1974).
Voor de in de Oudfriese taal gestelde teksten, die in deze eeuw (nog)
niet uitgegeven werden, zijn we nog steeds aangewezen op de Friesische
RechtsqueUen, uitgegeven door K. von Richthofen (1840), in h e t vervolg
geciteerd als Rq. Deze uitgave bevat de meeste Oudfriese r e c h t s b r o n n e n
en is - met uitzondering van de Westerlauwerse teksten 4 - vrij betrouwbaar; de uitgavetechniek voldoet echter niet a a n moderne maatstaven 5 .
Slechts enkele codices zijn er niet in opgenomen, zo de m s s . Fivelgo (of
Emmius), Unia, J u s , Furmerius en Roorda. Voor het m s . Fivelgo k a n
men t h a n s te rade gaan bij de uitgaven van Sjölin en van B u m a / E b e l
De uitgave van M. de Haan Hettema Het Fïuelingoër e n Oldampster
Landregt (1841) is weinig betrouwbaar. De codex Unia werd door Th.
Siebs 6 beschreven. Slechts enkele gedeelten daarvan zijn uitgegeven.
Het m s . J u s Municipale Frisonum werd als deel 6 van de reeks
Alïjriesische RechtsqueUen, Texte und Übersetzungen, uitgegeven. De
oude uitgave, als deel II van h e t werk Oude Friesche Wetten (1847)
uitgegeven door M. de Haan Hettema, is daardoor overbodig geworden.
De codex Furmerius werd door P. Gerbenzon in De Vrye FYies dl. 39
(1948), p . 47 - 87 beschreven. De Friestalige gedeelten uit deze codex

4

Bij zijn uitgaven van deze teksten baseerde Richthofen zich hoofdzakelijk
op jongere uitgaven van de incunabel; hij raadpleegde de oude druk waarschijnlijk hoogst zelden. Zie F. Buitenrust Hettema, Bijdragen tot het Oudfriesch
woordenboek, diss. Utrecht 1888, p. XX - XXIII; dezelfde: Der alte Druck der
westerlauwerschen Rechte, Germania 35.
5

Zo is bij deze uitgave de samenstelling van de handschriften moeilijk na
te gaan. Bij zijn uitgave van de keuren, de landrechten en de algemene
boeteregisters nam Von Richthofen bijvoorbeeld de indeling van de Latijnse
tekst als maatstaf en verknipte hij vervolgens de teksten uit de andere codices
naar dit patroon. Daardoor vindt men thans het slot van het Tweeëntwintigste
landrecht van de R-tekst in zijn uitgave naast het slot van het Twaalde
landrecht van de L-tekst en het 14e landrecht van de R-tekst alleen maar in
een noot op p. 64.
6
Westfriesische Studiën (= Abhandlungen der köninglichen preussischen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Berlin 1895.
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zijn in twee Estrikken uitgegeven 7 . Van de codex Roorda werd door
Montanus Hettema de Jurisprudentia
Frisica uitgegeven (2 delen,
1834/1835), echter met weglating van de glossen. Een overzicht van de
inhoud van deze codex in P. Gerbenzon, Aantekeningen
over de
Jurisprudentia Frisica, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LV1I, 1989,
p. 21 - 67 en 339 - 374.
Van de - jongere - Middelnederlandse en Middelnederduitse h a n d schriften zagen slechts enkele het licht. In: Die
niederdeutschenRechtsquellen Ostfrieslands (dl. I van de QueUen zur Geschichte
Ostfrieslands,
1908) gaf C. Borchling enkele van deze teksten met kritisch a p p a r a a t
uit. Een kritische uitgave van de Ommelander handschriften (door
mevrouw J . Krolis-Sytsema) is in voorbereiding.
Voor het citeren van de keuren- en landrechtversies 8 worden,
volgens de t h a n s gangbare methode, de volgende sigles gebruikt:
EH-groep met als teksten:
H
E

Hunslnger Friese teksten uit de m s s . Scaliger en Wicht 9 .
Emsinger teksten.

R-groep met als teksten:

7
Fryske Stikken út Codex Furmerius, in rige foarstúdzjes fan Grinzer en
Uterter frizisten, 2 Dielen, Estrikken XXXIII en XXXIV.
8

De sigles duiden redacties van de Zeventien keuren en Vierentwintig
landrechten aan, niet de codices, waarin zij te vinden zijn. Wordt de codex wel
bedoeld, dan wordt die aangeduid door een sigle gevolgd door de toevoeging:
codex of handschrift.
9

Er bestaan twee Hunsinger codices, namelijk de mss. Von Wicht en
Scaliger. De lezingen van de beide codices verschillen echter dermate weinig van
elkaar, dat het geen zin heeft steeds onderscheid tussen deze redacties te
maken, te meer, daar de ene codex geen afschrift van de andere is, maar zij
beide op één archetype teruggaan (zie P. Gerbenzon, Dejorhâldingfan it earste
en twadde Hunsinger hânskrift; Us Wurk, Meidielingen fan it Frysk Ynstitút oan
de Ryksuniversiteit yn Grins, jrg. 3, nr. 4, p. 58-64). In de zeldzame gevallen,
waarin het zin heeft onderscheid te maken, duidt H, het ms. Von Wicht en H2
het ms. Scaliger aan. Van een derde Hunsingoër handschrift zijn slechts enkele
fragmenten bewaard gebleven, zie J.H. Brouwer, Hwet in pear Jlardtsjes
parkemint yen leare kinne, Frysk Jierboek 1943, s. 32-35.
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R]
Rj

Eerste Riustringer handschrift
Tweede Riustringer handschrift

FL-groep met als teksten:
L

Hunsinger Latijnse teksten uit de m s s . Scaliger (L¾) en Wicht
(L,)10.
Voor mijn onderzoekingen doe ik ook een beroep op een derde
Latijnse versie (L3), aanwezig in het Rijksarchief te Assen,
Collectie Ellents/Hofstede, Hs. 14. Dit uit de vijftiende eeuw
s t a m m e n d e handschrift geeft een lezing die zeer sterk a a n de
Hunsingoër versies verwant is, m a a r daarvan hoogst waarschijnlijk toch niet een afschrift is 11 .

10

Sommige auteurs citeren - in navolging van Richthofen - de Latijnse tekst
als H,, anderen daarentegen reserveren de benaming H[ voor de eerste
Hunsinger codex (ms Von Wicht), waarin zowel een Latijnse als een Friese (HJtekst voorkomen. Dit kan gemakkellijk tot verwarring aanleiding geven. Bij de
eerste citeerwijze zou men onderscheid moeten maken tussen H! (in de Eerste
Hunsinger codex) en H, (in de Tweede Hunsinger codex). Noemt men - met
Richthofen - de beide Friestalige versies van de keuren en landrechten uit de
Hunsinger codices H2, dan komt daarenboven nog het onderscheid tussen H2
(in de Eerste Hunsiger codex) en H2 (in de Tweede Hunsinger codex). De Latijnse
versies wijken doorgaans nauwelijks van elkaar af, zodat het handiger is met
E. Sievers {Metrische Studiën IV, Leipzig 1918, S. 71) en C. Borchling [Die
niederdeutschenRechtsqueüen Ostfrieslands, S. XXXIII) voor de Latijnse teksten
de sigle L te gebruiken.
1

' Enkele voorbeelden, waarbij ik eerst de tekst uit het Asser handschrift en
vervolgens de tekst van H2 geef:
1) uit de Zeventien keuren :
a) Eerste keur: Hec est prima petitio karoli regis et concessio [...]
Hec est prima petitio et karoli regis concessio [...];
b) Tweede Keur: Talentas vel solidos [...]
Tal' solidos [...];
soluit tria talenta tha schulteto [...]
soluet tria talenta sculteto [...];
c) Derde keur: tune faciant [...]tunc faciat [...];
nisi plebs elegit ipsum et ipse coram rege et imperatore romano iuraverit [...]
nisi plebs elegerit ipsum et ipse coram imperatore romano iuraverit [...].
d) Zevende keur: quia frisones olim bariali [lees: boreali] regi ultra occeanum
subiecti erant [...] quia frisones olim ultra occeanum subditi erant.
2) uit de Vierentwintig landrechten:
a) Zesde landrecht: cum xij autem octo consanguineis patris et iiij matris
(Wordt vervolgd...)
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F

Fivelgoër tekst.

W Westerlauwerse teksten, onderverdeeld in:
D
J
U
Ro
Fs

de Oude Druk.
J u s Municipale Frisonum.
Unia.
Roorda.
Furmerius.

P Codex Parisiensis.
De door C. Borchling uitgegeven teksten worden met de door h e m gebruikte sigles geciteerd, voorafgegaan door een E, wanneer het een
Emsinger en door een R, wanneer het een Riustringer tekst betreft;
bijvoorbeeld:
EA Tekst uit het manuscript Pro Excolendo 15, depot Groninger
Universiteitsbibliotheek; door Borchling volledig uitgegeven en
gedeeltelijk door Richthofen in de Rq onder de sigle E m s . II.
EB Tekst uit het Ms. Hannover, de varianten opgegeven door Borchling, S. 250 e.v.
RA Wurdener redactie van het Azegaboek, aanwezig te Gotha.
RB Wurster redacties van het Azegaboek.
Zie voor de andere sigles en de vindplaatsen der m a n u s c r i p t e n C.
Borchling, S. 249 en 268.

"(...vervolg)
cognatis[...]
cum vijj et consanguineis patris et totidem cognatis matris [...];
b) Negende landrecht: Quod si aliquis reddere noluerit [...]
Quod reddere noluerit [...]
c) Twintigste landrecht: domos combusserit et del eccleslas et feminas
oppresserit etviros occiderit [...]
domos comnbusserit et viros occiderit [...]
d) et xxlj marcis implere et plebl pacem et tria taienta schulteto id est frana [...]
Passage ontbreekt in 1^; In Lj waarschijnlijk ontleend aan een Middelnederlandse handschrift.
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De t h a n s nog niet uitgegeven teksten worden steeds aangehaald door
verwijzing n a a r de vindplaats, echter met twee uitzonderingen en wel:
OF de nog nader te bespreken Ommelander tekst, aanwezig op het
Rijksarchief te Groningen, afd. Ommelander Archief, nr. 309 1 2 .
OW de eveneens nog te behandelen tekst, aanwezig op hetzelfde archief,
m s . nr. 6 1 .
b. Woordenboeken
Voor het vertalen van nog niet opnieuw uitgegeven bronnen 1 3 is het
Aitfriesisches Wörterbuch van K. von Richthofen (1840) - geciteerd als
Wb. - nog steeds onmisbaar.
Verder moeten worden genoemd het
Aitfriesisches Wörterbuch van F. Holthausen/D. Hofmann (Heidelberg
1985 2 ), u p to date gehouden, maar erg beknopt.
Bijdragen tot het Oudfriesch Woordenboek van F. Buitenrust Hettema
(1888), grotendeels verouderd,
en in het bijzonder de verschillende studies van W.L. van Heiten; daarvan
zijn vooral van belang
Zur Lexicologie des Altwestfriesischen
(geciteerd als Ldawfr.) 14 en
Zur Lexicologie des AÜostfriesischen (geciteerd als Ldaofr.) 15 .
Een zwak p u n t in Richthofens Wörterbuch is, dat hij bij zijn woordverklaringen van de hypothese uitging dat de L-teksten van de keuren, van
de landrechten en van de algemene boeteregisters de oertekst het dichtst

12

Dit is een 'schoolvoorbeeld' van een gecontamineerde tekst, aldus heeft
mevrouw J, Krolis-Sytsema kunnen vaststellen (zie haar, nog te verschijnen,
proefschrift). Voor ons onderzoek is dat evenwel geen bezwaar.
13
De meeste recente uitgaven zijn van een woordenlijst voorzien; men houde
er echter rekening mee, dat de daarin gegeven vertalingen bedoeld zijn voor de
aldaar genoemde vindplaatsen.
14

Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde,
I, 5 (1896).
15
Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde,
IX (1907).
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benaderden 1 6 , zodat hij bij het vertalen van Oudfriese termen voer op
het compas van de L-versie, hetgeen soms tot onjuiste vertalingen leidde.
Ik geef slechts enkele voorbeelden:
a. brida (zich toeëigenen). Op grond van de L-tekst van het vierde
landrecht n a m Richthofen aan, dat dit woord ook de betekenis
'durchbringen', 'veräussem' gehad moet hebben, met als motivering:
'der lat. text 48, 30 h a t "vendere"'. We zullen nog zien 17 dat het
woord 'vendere' in de L-tekst corrupt is; er moet 'vendicare' gelezen
worden.
b. frana (een gerechtelijk functionaris). Deze functionaris identificeerde
Richthofen met de scultetus met als motivering 'wo R.E.H.W. frana
brauchen, setzt der lat. originaltext "skultetus"' 18 . Ook deze
identificatie is onjuist 19 .
c. letma [se. lawa], nalatenschap 2 0 . Von Richthofen vertaalt evenwel
op grond van de L-versie: Lasse (lite).

16

Over de onhoudbaarheid van deze stelling zie men hierna, hoofdstuk 4.

17

Zie p. 88.

18

Wb. S. 757 j° 1024.

19

Zie mijn proefschrift Eva, p. 22 - 24.

20

Zie p. 430.
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2 DE GROEPSINDELING VAN R. HTS
a. Inleiding
Het eerste diepgaande onderzoek naar de verwantschap tussen de
verschillende keuren- en landrecht-teksten werd verricht door R. His1.
Latere schrijvers, die zich met de tekstfiliatie bezig hielden, zoals C.
Borchling2, Th. Siebs 3 en J. Hoekstra4 konden zich grotendeels met de
resultaten van diens onderzoekingen verenigen. Zijn indeling van de
teksten in twee hoofdgroepen vond algemeen navolging. Zijn beide
hoofdgroepen waren:
1 de teksten H (Hx en ¾), Een R, die hij - willekeurig - de eerste, en
2 de overige teksten (Lj en I¾, F en de W-teksten) die hij de tweede
groep noemde.
Binnen deze groepen zag hij weer scheidslijnen; in de eerste groep
vormen H en E een klasse apart tegenover R, terwijl in de tweede groep
L en F samengaan en dikwijls van de teksten van de W-groep afwijken.
Als voornaamste kenmerk van zijn eerste groep noemde hij het incipit:
thet is thhi thredde kest, thet istet thredde londriucht enzovoort, terwijl
in de teksten van de tweede groep de omgekeerde volgorde gevonden
wordt: thio thredde kest is, thet thredde londriucht is enzovoort. Dit
criterium lijkt mij echter voor een groepsindeling onbruikbaar, omdat de
nummering der afzonderlijke keuren en bijgevolg ook de incipits
waarschijnlijk later toegevoegd zijn. Zo als we nog zullen zien5, vormden
1

R. His, Die Überlieferung derfriesischen Kuren und Landrechte, Zeitschrift
der Savigny-Stiftung, G.A., dl. 20 (1899), p. 39-114.
2

C. Borchling, Die niederdeutscrænRecMsqueUenOstfrieslands, Band I, Die
Rechte der Einzel-Landschaften (1908), p. XXXIII, XXXTV.
3

Th. Siebs, Geschichte der Jhesischen Literator, Pauls GrundriJ3 der
germanischen Philologie, 2 II, 1, (1909), pp. 509 - 536.
4

J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen Siebzehn Kuren (1940), p. 45 - 77.

5

Zie pagina 297, 299.
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de Derde en Vierde keur oorspronkelijk vermoedelijk één geheel: verbod
van buitengerechtelijke aantasting {Derde keur) met de daarop gestelde
boete (Vierde keur). In Hoofdstuk 11 zal verder worden aangetoond, dat
de landrechten een bonte verzameling van wijsdommen, bewerkingen van
keuren en dergelijk zijn, die p a s in een later stadium als Vierentwintig
landrechten zijn gecodificeerd, waarbij inhoud en n u m m e r i n g in de
verschillende codices variëren 6 .
Aanvangswoorden

als criterium

dubieus

Het is uiteraard zeer wel mogelijk, dat teksten met gelijke aanvangswoorden op de één of andere wijze samenhangen. Het laat zich
bijvoorbeeld denken, dat in het archetype van een bepaalde groep de
aanvangswoorden omgezet zijn7 en deze groep diensvolgens afwijkende
incipits heeft gekregen. Maar als werkhypothese staat deze veronderstelling te zwak, omdat afwijkende incipits ook op andere wijze k u n n e n
o n t s t a a n . Men denke in dit verband bijvoorbeeld a a n de L-tekst, die als
incipits heeft: secunda petitio est, tertio, constitutio est enzovoort. Hier
zou, wanneer de Friese Vorlage' de incipits de eerste groep van His h a d
gehad, reeds op taalkundige gronden een omzetting vereist zijn geweest.
Want een incipit: Est secunda petitio is bepaald niet fraai en zou
bovendien - door het herhaalde gebruik van dezelfde initiaal (E) - een
saaie bladspiegel hebben gegeven.
Het h a n t e r e n van dit criterium sluit, doordat alle teksten 'mengteksten'
zijn, nog een a n d e r gevaar in. Aannemelijk is, dat de E-tekst door een
W-tekst beïnvloed werd; in het slot van de landrechten lijkt E zelfs geheel
een W-tekst geworden te zijn 8 . Toch heeft de E-tekst in de laatste twee
landrechten het incipit van zijn groep - de eerste groep - behouden, zodat

6

Zie p. 350.

7

Het is niet aannemelijk dat de nummering der keuren (voor de landrechten
ligt de zaak enigszins anders) in twee of meer archetypen onafhankelijk van
elkaar werd aangebracht en we dus rekening zouden moeten houden met twee
onafhankelijke archetypen met verschillende incipits. Daarvoor komt de
nummering der keuren teveel overeen; het zou wel zeer toevallig zijn, als twee
onafhankelijk van elkaar werkende 'rubricatoren' de verbodsbepaling van
buitengerechtelijke aantasting en de boete daarop in afzonderlijke keuren
zouden hebben ondergebracht.
Zie p. 363.
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de compilator het incipit van W vervangen moet hebben door het incipit
van E. Hij zal op uniforme aanvangswoorden gesteld geweest zijn en
derhalve het aanvankelijk gekozen incipit hebben willen a a n h o u d e n .
Houdt m e n a a n het incipit-criterium vast, d a n is men geneigd de E-tekst
geheel en al tot de eerste groep te rekenen. De indeling wordt d a n echter
volkomen willekeurig, w a n t had de compilator in plaats van de laatste
landrechten de eerste keuren a a n W ontleend en ook constant het Wincipit gebruikt, dan zou de E-tekst door His in de tweede groep
ondergebracht zijn.
Behalve dit algemene criterium gaf His nog enkele voorbeelden, waaruit
de overeenstemming t u s s e n H / E / R tegenover L / F / W zou blijken. Uit
deze voorbeelden 9 blijkt inderdaad, dat H en E zowel als L en F sterk
verwant zijn, m a a r niet dat R met H en E of W met L en F in een groep
zijn onder te brengen 1 0 . Want tegenover de gevallen, waarin R met H / E ,
en W met L / F overeenkomen, s t a a n andere, waarin R met teksten van
de eerste, en W met teksten van de tweede groep overeenstemt 1 1 . De
tweedeling van His is dan ook mijns inziens geen vruchtbaar uit9

Voor de keuren is dit materiaal later uitgebreid door J. Hoekstra, Die
gemeinfriesischen Siebzehn Kuren, S. 4 5 - 4 7 .
10

Bij de gegeven voorbeelden (voor de keuren gebruik ik het volledige, door
Hoekstra - zie vorige noot - verzamelde materiaal) valt op, dat het bewijsmateriaal maar erg pover is. In de Eerste keur wordt gewezen op het werkwoord
walda (tweede groep), waar de eerste groep bisitta heeft; in de Tweede keur
blijkt er slechts overeenstemming te bestaan tussen L en F, terwijl W met
H/E/R overeenkomt; in de Derde keur is overeenstemming tussen H/E/R en
H/F/U/Dr, terwijl J u s een geheel afwijkende lezing heeft; in de Zesde en
Achtste keur spreken H/E/Rvan monnem enda wühunx terwijl H/F/W hebben:
monna withethunx het aan de Negende en aan de Veertiende keur ontleende
voorbeeld is weinig zeggend, omdat hier de R-tekst resp. onvolledig is of een
geheel afwijkende lezing heeft, terwijl in de Veertiende keur W bovendien niet
met H/F maar met H/E overeenstemt. In het Vijftiende, Zestiende en
Zeventiende landrecht komen voornamelijk in H/E/R passages voor, die in
H/F/W ontbreken; daar dit echter zonder uitzondering jongere toevoegingen
zijn, en we rekening hebben te houden met compilatorenarbeid, kan ik daar
moeilijk veel waarde aan hechten. Hetzelfde geldt voor de andere aan de landrechten ontleende voorbeelden. Alleen in het Vierde landrecht bestaat een sterke
overeenkomst tussen de teksten H/E/R ener- en L/F/W anderzijds, in de
andere voorbeelden wijken òf W, òf R of beide van de lezing van 'hun' groep af.
" Voorbeelden van overeenstemming tussen de H- en E-tekst tegenover
F/L/W/R bij His, a.w. 50, 51, Hoekstra, au;., p. 52, 53; voorbeelden van
overeenstemming van F/L tegenover H/E/W/R, His, au;., p. 60, 61, Hoekstra,
au;., p. 56, 57, schema op p. 63.
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gangspunt; daarentegen k a n tegen een verdeling in vier groepen: H / E ,
L/F, W en R geen bezwaar bestaan, d a a r wel vast staat, dat H / E eneren L / F anderzijds sterk a a n elkaar verwant zijn (E voor zover niet met
W overeenkomend).
Het onderzoek van His n a a r de verhouding t u s s e n de eerste en tweede
groep leidde h e m tot de conclusie, dat de teksten van de tweede groep
'gewöhnlich den ursprünglichen Text darbieten' 1 2 . Zijn a r g u m e n t e n zijn
echter mijns inziens geen van alle steekhoudend, gelijk uit het volgende
zal blijken.
b. Het aan de Derde keur ontleende argument
Zijn eerste argument ontleent His a a n de Derde keur 1 3 . Volgens de Een H-redacties daarvan m a g een asega slechts zijn 'doemen delen',
wanneer hij:
a) te Rome voor de keizer beëdigd is en
b) aldaar (namelijk te Rome) gekozen is 14 . De R-tekst wijkt af, daarin
wordt gezegd, dat de asega slechts mag doemen als hij a) 'in tegenwoordigheid van' 1 5 of 'tevoren' 16 door de keizer van Rome de eed heeft afgelegd en b) door het volk gekozen is. In de teksten van de tweede groep
van His vinden we een andere volgorde; de L-tekst heeft: üle asega non
habet quemquam tudicare, nisi plebs elegerit ipsum et ipse coram
imperatore romano iurauerü. De volkskeus staat hier voorop, w a a r n a
beëdiging ten overstaan van [coram) de keizer plaats vindt. Hiermee
s t e m m e n de F- en de W-teksten overeen; ook d a a r komt eerst de k e u s
12

His, a.w. S. 43, noot 5 en S. 95.

13

Zie over de keur ook p. 293.

14

Een tegenstrijdigheid vindt men bij J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen
Siebzehn Kuren. Op p. 149 zegt hij, dat deze tekst kennelijk zo werd opgevat
'dass der Asega in Rom schwöre und dort [alther) gewählt werde'. Zijn vertaling
van deze passage (p. 141) luidt echter 'Der Asega soll kein Urteil fâllen, es sei
denn, dass er dem Kaiser in Rom einen Eid geleistet habe und (von den Leuten)
gewählt worden sei'.
15

Aldus vertaalt W.J. Buma, De eerste Riustringer Codex, 's-Gravenhage
1961, p. 254 tofara. In de vertaling van R door Buma/Ebel (III, 3, p. 35) heet
het echter: 'daj5 er dem Kaiser von Rom geschworen habe'.
16

Tofara kan ook een adverbium zijn en betekent dan 'eerder', *vroeger', B.
Sjôtox Die "Fwelgoef Handschrift, II, Glossar, S. 98.
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en d a a r n a p a s de beëdiging. Uit dit verschil in volgorde concludeert His:
'Es ist klar, dass F den ursprünglichen Text hat, denn die Wahl des
Asega m u s s dem Amtseide vorangehen: die Abweichung von H 2 17 E R
beruht auf späterer Umstellung' 18 . Deze conclusie is echter in strijd met
de regels der tekstkritiek. De stelling, dat de logische volgorde in de
tweede groep de oorspronkelijke moet zijn, impliceert dat een latere
kopiist de logische volgorde gewijzigd moet hebben. Dat is moeilijk te
rijmen met de werkwijze van kopiisten in het algemeen en met die van
de kopiisten van de Oudfriese teksten in het bijzonder, die er vooral op
gericht was een logische en een goed verstaanbare tekst te leveren. Men
mag van h e n eerder verwachten, dat zij op grond van logische overwegingen een in h u n ogen onlogische volgorde zouden veranderen. Dit laatste
zal dan ook hier het geval zijn geweest. De door His als 'onlogisch'
gewraakte volgorde moet dan de oorspronkelijke zijn geweest, die later,
als 'lectio difficilior'19 door een kopiist-bewerker veranderd werd
fVerscMimmbesserung).
Keuze van asega door volk later

toegevoegd

Dat de volgorde van de tweede groep niet oorspronkelijk behoeft te zijn,
kan ook nog op andere gronden worden aangetoond. Allereerst zij er op
gewezen dat de passage over de volkskeuze zeer waarschijnlijk een
interpolatie is. De oudste redactie van het emblema, waarin over de
vereisten van het asega-ambt wordt gesproken, zal slechts een beëdiging
door de keizer als vereiste hebben gekend. Dat de eed (persoonlijk) in
h a n d e n van de keizer zou moeten worden afgelegd, lijkt onwaarschijnlijk.
Meer voor de h a n d ligt, dat bedoeld is a a n te geven dat slechts als asega
benoembaar is iemand, die in een fideliteitsrelatie met de keizer staat:
hij heeft al eerder [tofara) een eed van trouw afgelegd 20 . In de L-, R- en
W-teksten van deze keur komt namelijk verderop in de tekst wederom
17

Dat is in mijn signatuur de (Oudfriese) H-tekst.

18

A.W., S. 45.

19
H. Kantorowicz, Einfûhrung in die Textkritik (1921), p. 31 'die "lectio
difficilior", derzufolge von zwei Lesarten lm Zweifel die sachlich oder sprachlich
weniger gewöhnliche bevorzugt werden muJ5'.
20

P.W.A Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, TvRXXXI (1963), p.

442.
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de beëdiging door de keizer voor, namelijk waar de asega bevolen wordt
zonder onderscheid des persoons te doemen. Hierbij wordt de volkskeus
niet vermeld. Ook het tweede Riustringer handschrift spreekt in zijn
'commentaar' op deze keur niet over de volkskeus. Het sluit daarentegen
onmiddellijk aan op de beëdiging: Alsa thi asyga thenne heth esweren
and up to godi gripth....
Welke volgorde is oorspronkelijk?
Welke lezing oorspronkelijk is, hangt samen met het antwoord op de
vraag, in welke periode het emblema over de asega toegevoegd is.
Gebeurde deze invoeging reeds vrij vroeg, in een tijd toen het gezag van
de koning nog effectief was, dan zal de H/E-lezing, die de volkskeus in
het geheel niet vermeldt, oorspronkelijk zijn. Tegen de oorspronkelijkheid
van de H/E-lezing pleit evenwel, dat gezegd wordt dat een asega te Rome,
dus door de keizer gekozen zou moeten worden. Want, hoewel niet zeker,
is toch wel aannemelijk, dat een asega destijds als het 'volkse element'
bij de rechtspraak op de één of andere wijze door het volk gekozen
werd21. Had de toevoeging later plaats 22 , dan pleit dit voor de teksten
die de volkskeus, als zijnde toen het belangrijkste vereiste geworden,
voorop stellen. Denkbaar is ook, dat de beëdiging door de keizer, als
zijnde niet langer relevant, naderhand in sommige versies werd
weggelaten. In de F-tekst is namelijk een spoor(tje) aanwezig, dat op
compilatie wijst. In die tekst worden beide voorwaarden genoemd', de
passage over de beëdiging is hier mogelijk niet oorspronkelijk maar kan
aan een tweede handschrift zijn ontleend, omdat de beëdiging in
sommige jongere F-teksten niet voorkomt. Op zichzelf zegt dit weinig,
want het is mogelijk dat pas in deze jongere teksten de passage over de
beëdiging, als in strijd met de destijds heersende toestanden, weggelaten
werd. Dat de passage over de beëdiging in de F-tekst later is toegevoegd,
kan echter uit het (doorgehaalde) woordje jef afgeleid worden. Er staat
namelijk: hit ne se, thet hine tha liude hebbe kern Jefand hi tofara tha
kayser to Rome hebbe swern. Jef is hier overbodig; het kan in de tekst
geraakt zijn, doordat de kopiist, die verschillende teksten gebruikte, het
op dit Jef volgende gedeelte aan een andere bron ontleend heeft. Iets

21

P.W.A. Immink, au;., p. 442.

22

Hierop wijst het gebruik van de term 'keizer'.
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vergelijkbaars zien we in de Achtste keur en in het Eerste landrecht,
waar de kopiist eveneens een variant uit een andere bron met Jef
inluidt 23 . Aannemelijk is, dat de kopiist, n a vergelijking van de tekst uit
zijn 'handexemplaar' met een ander manuscript aanvankelijk gedacht
heeft, dat hij in zijn Vergelijkingshandschrift' een variant h a d gevonden,
zodat hij alvast begon met het schrijven van Jef. In het onderhavige geval
was dit nevenschikkend voegwoord echter niet op zijn plaats, omdat het
hier niet een variant m a a r een geheel nieuw vereiste voor de ambtsbevoegdheid van de asega betrof. Vandaar dat de kopiist Jef schrapte en
het door and verving. Als de kopiist die passage over de eedsaflegging uit
een andere bron ontleende dan wordt aannemelijk, dat de beëdiging niet
in het archetype van F gestaan heeft. In de a a n F verwante L-tekst komt
evenwel zowel de volkskeus voor als de beëdiging voor (in de 'logische'
volgorde). Die volgorde k a n echter zeer goed te danken zijn a a n de
translator, die de Oudfriese tekst in het Latijn vertaalde, w a n t in de EAtekst, die van alle teksten het n a u w s t a a n L verwant is, vinden we niet
de volgorde van L m a a r die van R: id ensy dat he to voren den keyser van
Rome ghesworen nebbe ende sy eer van der ghemeenhett daar to
ghekoren.
De ontwikkeling van de onderhavige passages is d u s waarschijnlijk
anders verlopen d a n His zich voorgesteld heeft. Er b e s t a a n onvoldoende
aanknopingspunten voor een 'spätere Umstellung' in de teksten van de
eerste groep; veeleer moet worden aangenomen, dat in de oude teksten
de volkskeus in het geheel niet voorkwam. Zij is vermoedelijk in een
periode, toen beëdiging van fideles door de keizer niet meer plaats vond,
toegevoegd en toen voor of n a de eis van beëdiging terecht gekomen.
c. Het aan h e t Twintigste landrecht ontleende argument
Evenmin k a n men mijns inziens enige bewijskracht toekennen a a n het
argument, dat His a a n het Twintigste 24 landrecht ontleende 2 5 . Daarin

23

Achtste keur: Thetter nen husmon ne ach with sinne hera to swithe ne
winna. Jef with sinne kening nout to sere stridane. Eerste landrecht: hit ne se
thet ma hine mith tele. mith rede and mith riuchta thinga ther ojbringe. Gefhi
wema thria riuchtes thingis...'
In de oude Druk het Eenentwintigste landrecht.
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wordt een regeling gegeven voor het geval een Fries, die als gevangene
door de Noormannen weggevoerd werd, in zijn vaderland terugkeert26.
Tijdens zijn gevangenschap heeft hij aan een inval in Friesland
deelgenomen, waarbij hij meedeed aan het verbranden van huizen en
kerken, het doden van mannen en het verkrachten van vrouwen. Wordt
hij na zijn terugkeer vanwege deze misdrijven aangeklaagd, dan mag hij
onder ede verklaren, dat dit vi coactus geschiedde: 'omdat hij naar lijf en
leden een machteloos man was'. Dan gaat hij, ondanks zijn bekentenis,
vrijuit, omdat, zo motiveert de R-tekst, de frana destijds nagelaten had,
hem voldoende te beschermen (thes fretha waria†1 en omdat hij als
knecht om des levens wille moest doen wat zijn heer (dit is de Noorman)
hem gebood. In de teksten van de eerste groep wordt na de vermelding
van de vrijlating van de krijgsgevangene meegedeeld, dat hij muge
bikenna sin lond and stne linde, sinne ethel and sin erwe cm sinnera
eldera statha. Deze passage beschouwt His als een interpolatie; hij ziet
daarin een aan het Derde landrecht of aan de Veertiende keur ontleende
regeling van het ius postlimintL
Dat valt echter te betwijfelen. Het ius postlirninü speelt hier mijns inziens
geen rol. Volgens toen gangbare rechtsopvattingen28 zou de krijgsgevangene niet door zijn afwezigheid, maar door de door hem gepleegde
misdrijven zijn ethel verloren hebben. De F-tekst29 geeft daaromtrent
een stringent voorschrift: "Verraad kost de kraag, vredebreuk eigen en
aarde' (There leus bi tha halse, thene [lees: 'there') frethe bi ayna and bi
erda30). En even verder: Sa hiua ofia londjlege, thet hi nanvner edel
wnne. Vanuit deze optiek bekeken is de vermelding, dat de voormalige
krijgsgevangene aanspraak maakt op zijn ethel volkomen op haar plaats.
Zij impliceert dat hij door zijn wandaden niet tot friling31 is gedegra25

(...vervolg)
A.W., p. 47.

25
26

Zie ook p. 47.

27

Een argument dat Thomas Hobbes (1588 - 1679) zeker zou aanspreken.

26

Zie mijn Ein Groningen 1966, p. 95.

29

Editie Sjölin XVII, 2; Buma/Ebel XVI, 2.

30

De vertaling die ik op p. 95 van Ein heb gegeven is herzien op grond van
de emendatie van B. Sjölin, Die "Fivelgoef Handschrift, p. 191.
31

'Losgemaakte', niet meer in het stamverband opgenomene, Vogelvrije'.
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deerd. Dit sluit op zichzelf de mogelijkheid, dat dit gedeelte later is
toegevoegd, niet uit. Maar bij de stelling van His. dat de teksten van de
tweede groep 'den ursprünglichen Text nicht selten verkürzen' 3 2 , ligt
veel meer voor de hand, dat de passage in deze tweede groep uitgevallen
is. Dit landrecht levert dan ook evenmin als de Derde keur een argument
voor de door His gehuldigde opvatting, dat de teksten van de tweede
groep de oorspronkelijke lezing het best hebben bewaard.
d. Het Tweeëntwintigste landrecht
Tenslotte heeft His voor de oorspronkelijkheid van de 'tweede groep' op
het Tweeëntwintigste landrecht 3 3 gewezen. Deze bepaling is, zoals we
nog zullen zien, mogelijk oorspronkelijk een glosse op het volgende landrecht 3 4 en stelt de hoogte van de wetma35 vast. U en Dr. 36 geven
daarvoor twee verschillende bedragen aan: voor 'iedere' (Dr.: elkes37),
U: Hethelis) vrouw geldt een bedrag van acht pond, acht ons en acht penningen; de wetma van een edelvrouw is echter honderd pond (Dr.) of
honderd ons (U). De andere teksten kennen dit onderscheid t u s s e n een
edelvrouw en een niet-edelvrouw niet. Daarin wordt de wetma zonder
aanzien des persoons op acht pond, acht ons (acht schellingen) en acht
penningen gesteld. In F / L / W ontbreken de acht schellingen, zij zijn
volgens His in H / E / R 'offenbar ein späteres Einschiebsel'. Hij verwijst

32

A.w., S. 95.

33
In H en E het Eenentwintigste landrecht, in Dr. een glosse op dat
landrecht.
34

Zij is mogelijk pas in een later stadium van glosse tot zelfstandig landrecht
geworden: zie p. 49, 73.
35

In R werthmond. Wetma is het Duitse "Wittum', zie over de verklaring van
dit woord F. Buitenrust Hettema, Bydragen tot het Oudfriesch woordenboek
(1888), p. 24 e.v.; Van Heiten, Ldawfr. p. 15, noot 1; M.P. van Buijtenen, Het
Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend (1961), p. 27.
36

In Druk is deze bepaling een glosse op het Eenentwintigste landrecht.

37

Van Heiten, Ldawfr. p. 17, beschouwt elkes als een poging, het in latere
tijd niet meer begrepen etheies te verklaren. Het is echter mijns inziens veeleer
zo geweest, dat de steller de discrepantie tussen de verschillende redacties twee bedragen voor de wetma- wilde wegnemen, door een bedrag voor de edele
en het andere voor de niet-edelvrouw te reserveren.
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daarbij n a a r Ph. Heek, Die altfhesische Gerichtsverfassung,
p . 239, noot
30, waar echter slechts staat: 'Der angegebene Betrag (zonder de acht
schellingen) erklärt sich viellelcht als Hälfte des Ethelingswergeldes in
karolingischer Wâhrung'. Dat het bedrag zonder de acht schellingen juist
is, is d u s niet zo 'offenbar' als His ons wil doen geloven.
Ook hier vindt zijn these n a analyse der verschillende lezingen geen
steun. In de F-tekst ontbreken niet alleen de acht schellingen, doch
tevens de acht ons. Nu komen de onzen wel in jongere F-teksten voor,
zodat in F een omissie-door-homoiotes voor de h a n d ligt. Een kopiist ging
van acht (pond) verder met acht (penningen), zonder te bemerken, dat
er in zijn voorbeeld ook nog acht ons stond. Deze omissie geeft tevens een
mogelijkheid, het ontbreken van de acht schellingen in de teksten van
de tweede groep te verklaren: ook hier k a n door homoiotes een onderdeel
van het bedrag uitgevallen zijn. Minder verdedigbaar lijkt daarentegen
de these, dat een kopiist het bedrag met acht schellingen verhoogde. Men
zou d a n moeten veronderstellen, dat hij de acht schellingen per abuis
toevoegde, doordat de reeks ponden, onzen, schellingen, penningen
dusdanig in zijn geheugen was vastgelegd, dat h e m n a acht pond en acht
ons als het ware automatisch acht schellingen 38 uit de pen vloeide.
Toch is niet ondenkbaar, dat de acht schellingen niet oorspronkelijk zijn,
omdat het bedrag uit de L- en de J u s - t e k s t e n een - zij het geringe - s t e u n
vindt in de F-tekst 39 . Daarin 4 0 wordt gezegd dat de vrouw met vee en
geld, dat h a a r frudélfl h a a r in bewaring gaf, haljbe ende bodel kocht,
te weten acht m a r k en acht penningen. Stelt m e n een m a r k op 13 V 3
schelling, d a n geeft dit in totaal 2088 penningen, wat overeenkomt met
acht pond, acht ons en acht penningen. Toch blijven er d a n nog

38

Een dergelijke fout kan ontstaan, wanneer de kopiist naar dictaat werkt.
Bij proeven, genomen met (een snel) dictaat van de zin: 'Het weduwengeld
bedraagt acht gulden, acht kwartjes, acht stuivers en acht centen' bleek een
aantal proefpersonen acht dubbeltjes in te voegen, terwijl anderen soms de
guldens, de kwartjes, de stuivers of de centen weglieten. Het is dan wel de vraag
of in de middeleeuwen ponden-onzen-schellingen-penningen als een reeks
werden ervaren. Waarschijnlijk vormden ponden-schellingen-penningen een
reeks en onzen-schellingen-penningen een andere reeks.
39
Zie E.M. Meijers, Het Friese en het Drentse erfrecht en het huweUjksgoederenrecht, Akademledagen II, 1948, p. 46, noot 30.
40

B. Sjölin, O.W., XV, 1, Buma/Ebel XIV, 3.

41

Bruidegom, verloofde.
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vraagtekens over; zo worden in de volgende paragraaf het drechtpond en
de wetma te zamen op een veel lager bedrag gesteld, namelijk op achttien
ons (360 penningen) vermeerderd met het onderste en bovenste kleed,
terwijl het halsgeld van de vrouw op slechts dertien ons en acht
penningen (268 penningen) wordt bepaald. Dat de acht schellingen een
latere toevoeging zouden zijn, blijft dus voorshands ongewis.
e. Conclusie
Noch de groepenindeling van His, noch zijn voorkeur voor de tweede
groep (F/L/W) bleek voldoende gefundeerd. De verwantschap van de
teksten lijkt veel ingewikkelder te zijn, dan His zich voorstelde. In plaats
van een tweedeling bleek ons voorshands een vierdeling juister: de R-,
F/L-, H/E- en W-groepen. Er kon niet worden vastgesteld, welke groep
de oorspronkelijke lezing (als die al bestaan heeft) het dichtst zou
benaderen.
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3 EIGEN GROEPSINDELING
a. Naar streek aangeduide groepen
His heeft een onmiskenbare verwantschap zowel van de H-tekst met de
E-tekst als van de L-tekst met de F-tekst aangetoond, terwijl volgens zijn
onderzoekingen de W-teksten onderling duidelijk verwante trekken
bleken te vertonen. Dat wettigt alleszins een indeling in drie groepen:
H / E , L / F en W. Toen hij evenwel R met H / E in een groep en LF te zamen
met W in een andere groep onder bracht, werd dit niet door een
duidelijke de verwantschap tussen de samengebrachte teksten gewettigd.
Niet bleek, dat enerzijds de R-teksten nauwer met de H- en E-teksten
verwant zouden zijn dan met de L- en de F-teksten of dat anderzijds de
W-teksten met de laatstgenoemde meer overeenkomst vertoonden dan
met de H- en de E-teksten. Het was veeleer zo, dat zowel de R- als de Wteksten elk voor zich een eigen groep representeerden, welke groepen
zowel onderling als van de andere groepen verschilden. Dit lijkt mij het
enige voldoende vaststaande uitgangspunt voor verdere onderzoekingen
te zijn. Het materiaal moet in vier groepen worden ingedeeld 1 . Deze
groepen zijn:
1.
2.
3.
4.

de
de
de
de

Riustringer groep;
Emsinger groep;
Fivelingoër groep;
Westerlauwerse groep.

Het is niet uitgesloten - gelet op de wel zeer n a u w e overeenkomst t u s s e n
de teksten binnen elke groep - dat iedere groep op één eigen archetype
terug gaat. Een reconstructie van deze archetypen is evenwel niet
mogelijk doordat er een sterke 'verzwagering' van de versies heeft plaats
gehad, dat wil zeggen dat kopiisten dikwijls meer d a n één m a n u s c r i p t
tot h u n beschikking h a d d e n en met behulp daarvan h u n eigen tekst
samenstelden. Daardoor kon niet uitblijven dat teksten, die tot

1

Over de vraag of de codices ook aan een bepaalde streek gebonden zijn,
raadplege men hoofdstuk 7.
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verschillende groepen behoorden, tot een nieuwe tekst werden omgesmolten. Onze groepsindeling wordt daardoor afhankelijk van een (toevallige)
voorkeur van een (willekeurige) kopiist, bepalend wordt dan immers
welke 'kleur' hij aan zijn tekst gegeven heeft. His heeft dat, zoals gezegd,
laten zien aan de hand van de E-tekst, die in de landrechten steeds meer
verwant raakt aan de W-groep. Men denke overigens niet dat het
eenvoudig is de Vreemde' elementen in een tekst op te sporen.
In de eerste plaats al niet, omdat we, wanneer we spreken van beïnvloeding van een tekst van de ene groep door één uit een andere groep, een
veel te ongecompliceerd beeld geven. Het komt voor, dat kopiisten
verschillende handschriften benutten om daaruit één nieuwe tekst samen
te stellen2. En wanneer zich onder hun materiaal teksten uit verschillende groepen bevonden hebben, werd de nieuwe tekst door verschillende
groepen beïnvloed. De verwantschap kan nog gecompliceerder zijn; men
denke aan het geval, dat de compilator teksten benutte, die zelf reeds
door compilatie waren ontstaan. Door dit alles wordt een verwantschap
onontwarbare kluwen.
In de tweede plaats wordt het werk bemoeilijkt, doordat wij een groot
aantal schakels in de stamboom missen. Wat ons aan tekstmateriaal
overgeleverd is, is slechts een fractie van hetgeen eens bestaan moet
hebben. Hierdoor wordt het moeilijk de - telkens weer afgebroken - draad
in de kluwen te volgen. Het volgende is dan ook slechts een poging, de
afzonderlijke groepen enigszins af te bakenen. Het resultaat - het moge
reeds thans gezegd worden - zal niet zijn, dat de archetypen gereconstrueerd kunnen worden; daarvoor zullen er nog te veel hypothesen en
lacunes overblijven. Het is zelfs de vraag of er ooit één oertekst bestaan
heeft. Dat laatste laat zich slechts voorshands als mogelijk, doch niet als
waarschijnlijk aanzien. Vooral in de landrechten zijn de verschillen in
lezing tussen de groepen veelal niet tot copieerfouten of geringe
wijzigingen met behoud van de materiaalrechtelijke inhoud te herleiden.
Dikwijls zijn zelfs de behandelde casus geheel verschillend. Bij een
dergelijke bonte verscheidenheid van lezingen mag men zelfs niet
uitsluiten dat er al van oudsher een differentiatie tussen teksten heeft
bestaan en dat de groepen pas naderhand door kopiisten, die of
verschillende handschriften konden beschikken, naar elkander
toegegroeid zijn.
We gaan thans de verschillende groepen in het kort bespreken.
2

J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen Siebzehn Kuren, Assen 1940, S. 65.
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b. De Riustringer groep

Deze groep bevat één Oudfriese (Rj) en enkele jongere Nederduitse
teksten. De verwantschap tussen die teksten is door C. Borchling3
geanalyseerd. De jongere teksten stamden zijns inziens af van éénzelfde
vertaling uit het Oudfries door hem N genoemd, af. Deze N-tekst moet het verschil in taal daargelaten - zeer sterk aan ^ verwant zijn geweest.
Uitgesloten is evenwel dat de Oudfriese tekst, die de grondslag vormde
voor N, rechtstreeks van Rj afstamde. Immers in de van N afgeleide
teksten worden verschillende in Rj voorkomende hiaten (in Rj ontbreekt
bijvoorbeeld het Tweede landrecht bijna geheel) opgevuld, terwijl sommige
fouten daarin niet gevonden worden. N. moet dus wel op een zusterhandschrift van Rj teruggaan:

1

RA

RB

RA en RB zijn Middelnederlandse
teksten)
Dit stemma geeft de verhoudingen zeer vereenvoudigd neer. De invloed
van teksten der andere groepen op Rj werd bulten beschouwing gelaten.
Evenmin werd rekening gehouden met het feit dat de steller van Ri ten
minste twee 'leggers' heeft gebruikt, zoals valt af te lelden uit het feit, dat
dat er twee prologen worden gegeven en dat van de Negende keur twee
verschillende lezingen werden opgenomen.

3

Die Queïïen zw Geschichte Ostfrieskmds, Erster Band: C. Borchling, Die
niederdeutschen Rechtsqueüen Ostfrieskmds, Band I. Die Rechte der EinzelLandschafien, Aurich 1908, p. C - CX.
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c. De Emsinger groep

Deze groep bevat twee Oudfriese teksten te weten de H- en de E-tekst.
De H-tekst zal H de meest zuivere representant van deze groep zijn, want
de E-tekst is met name in het slot van de landrechten sterk door een
tekst uit de W-groep beïnvloed. Kenmerkend voor deze groep zijn onder
andere:
® Het slot van de Derde keur de passage: Thiprester... ande thi asega
...hira sele bihalda.
® In de Achtste keur de verklaring van letslagcu ther er ungebern [lees:
eingebern] vere.
® In de Negende keur wordt gesproken van aster thiu Ehæ (andere
teksten: de eerste waterweg is de Elbe).
© De E- en H-teksten hebben een sterk afwijkende lezing van de
impedtmenta in het Eerste landrecht (zie p. 373).
® Het Tweede landrecht is in deze groep eveneens geheel anders
geredigeerd dan in de overige teksten (zie p. 380).
© In het Tweeëntwintigste landrecht heeft deze groep een specifiek slot:
Ac demth hit mi thi asega ... riiicht allera Fresena.
De beide Hunsinger handschriften en de Eerste Emsinger-codex zijn
interessant omdat zij voor het merendeel bestaan uit de Zeventien
keuren, de Vierentwintig landrechten en de boeteregisters met daarbij
behorende stukken en variantenverzamelingen. De bedoeling van de
opstellers van de leggers van deze versies zal geweest zijn een zo compleet
mogelijke verzameling te maken van de rechtsbronnen, die in hun tijd
al voor 'algemeen Fries' doorgingen. De destijds bestaande, van elkaar
afwijkende, lezingen werden zoveel mogelijk tot één 'standaardversie'
omgewerkt en het overschietende materiaal werd in aparte hoofdstukken
ondergebracht. Typisch regionale4 rechtsbronnen werden in de legger(s)
niet opgenomen. Het vervaardigen van de leggers van deze codices zal op
enigerlei wijze verband houden met een codificatiestreven dat geïnitieerd
werd door de bijeenkomsten van de Opstalsboom5.

4
De Hunsingoër Keuren van 1252 zijn pas naderhand in de H-codices
geplaatst.
5

Ziep. 210.
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d. De Fiveligoër groep
a.

Karakteristiek

Typerend voor de F-groep is vooral, dat zij een beknopte tekst levert 6 ;
zij k a n in dit opzicht als een tegenhanger van de R-groep worden beschouwd. Is de R-groep rijk a a n alliteraties en beeldrijke taal, in de Fgroep wordt nagenoeg slechts zakelijk proza gevonden 7 . Het is d a n
misschien ook niet toevallig, dat j u i s t deze groep in de vijftiende en de
zestiende eeuw een periode van grote bloei heeft gekend 8 . De teksten van
deze groep werden vele malen afgeschreven; het aantal teksten van deze
groep in het Nederduits is zó groot, dat men gevoeglijk van een "Vulgaattekst' (V) k a n spreken 9 . Een kritische uitgave wordt voorbereid door
mevrouw J . Krolis-Sytsama.
In de handschriften die als het 'Oostfriese Landrecht' worden aangeduid
- een Oostfriese codificatie van het inheemse recht, van kracht van circa
1515 tot 1809 - komen de keuren en de landrechten in een a a n de Ftekst verwante redactie voor, zodat deze groep langer d a n alle andere
voor de praktijk van betekenis is geweest.

6

Zo ontbreekt in deze groep de proloog van het Vijfde en van het Eenentwintigste landrecht; bijzonder beknopt zijn ook het Tiende en het Veertiende,
Vijftiende en Zestiende landrecht.
7

Het archetype van deze groep heeft zijn oorsprong vermoedelijk te danken
aan het feit dat een kopiist een poging heeft aangewend kort en zakelijk de nog
voor de rechtspraktijk relevante inhoud van de keuren en de landrechten weer
te geven. Zodoende zijn er minder varianten opgenomen in de tekst te vinden.
Bovendien zijn er duidelijke sporen van pogingen, de stof enigszins te
systematiseren. Zo zijn bijvoorbeeld in deze groep de Wenden - uitzonderingen
op de in de Zeventiende keur neergelegde regel - onmiddellijk achter deze keur
geplaatst. In de meeste andere Oudfriese codices zijn zij bijna steeds elders op een voor ons willekeurige overkomende plaats - opgenomen.
8

Karakteristiek voor de F-groep is ook, dat de redacteur kennelijk
chauvinistisch ingesteld was. Herhaaldelijk spreekt hij - als hij het over de
Friezen heeft - in de eerste persoon pluralis: wljresan (Vijfde, Negende, Tiende
en Zestiende keur).
9

Zie over deze codices : P. Gerbenzon, Over enkele Friese en Groninger
scriptoria, in: Trijeresom, ynliedingen halden yn de Fryske seksje fan it Ned.
Philologekongres 1950. Grins/Djakarta 1950, s. 51 - 62.
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De F-groep valt in twee klassen uiteen. Tot de ene klasse behoort F 1 0
met de Vulgaat-groep (F-klasse), tot de andere L met de jongere, door
Borchling uitgegeven, Emsinger teksten (EA, EB enz..).
b. De

F-klasse

De meest karakteristieke kenmerken van deze klasse zijn:
het overtollige to heiane in de Vijfde keur 11 ;
de passage over londraf en over de sereda ridderum (geharnaste
ridders) in de Achtste keur;
® des byscops infare12 in de Twaalfde keur;
© de passage: hiu thes wares bi houath in de Vijftiende keur;
© de zeer kenmerkende aanhef van de Zestiende keur: Thet wifresan
hebbat vr kern alle burga bi hala twam bwgum en in dezelfde k e u r
sa scolre ac in thene kragga ther tha kv nebbe13;
® de p a s s u s : tha hi hinvnan tha xvi hede iewen in de laatste keur;
© het niet vermelden van de bruidloop in het Zesde landrecht (in plaats
daarvan: ti other unf ramrh);
© het niet in de andere teksten voorkomende slot van het Achttiende
landrecht: xg in tha withum, Jefhi sikringe hine mith ene bereschinza
kompa binna thrim ethmelunx en
® tenslotte in het Drieëntwintigste landrecht de passage: and tha
liudum
thenfrethe.
©
©

Binnen deze klasse loopt een duidelijke scheidslijn: a a n de éne k a n t staat
de Friestalige F-tekst, a a n de andere k a n t s t a a n de Middelnederlandse

10
Uitgave met zeer gedegen commentaar: B. Sjölin, Die
Handschrift, I, Einleitung undText, Den Haag 1970.

"Fivelgœf

11

Sjölin, aLu., S. 35, 36: Een kopiist, die de tekst bewerkte voegde
waarschijnlijk de woorden in zonder de juiste betekenis te kennen.
12

De F-tekst heeft hier abusievelijk: des byscops in frethe. De fout is
vermoedelijk door de z.g. 'Nachklang' ontstaan. Aan deze byscops in frethe gaat
namelijk een hele reeks vrede's (kerk-, leger-, ding-, Romevaarder-, dijk-, hofen huisvrede) vooraf; de reminiscentie aan deze, op vrede eindigende woorden,
maakte dat hij ook des byscops in frethe schreef. Zie ook Sjölin, au;., S. 202.
Sjölin, a i a , S. 38, Note 1.
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teksten, die we in het vervolg de Vulgaatafdeling (V) noemen. Omdat V
op verschillende plaatsen de extravaganten en fouten van F niet deelt,
moet uitgesloten worden geacht, dat V op F teruggaat 1 4 . Sommige van
de verschillen t u s s e n F ener- en V anderzijds b e r u s t e n slechts op h e t
uitvallen van enkele woorden of een zin in F, zoals bijvoorbeeld in het slot
van de Derde keur en in het Tweeëntwintigste landrecht. De meeste
verschilpunten t u s s e n F en V hangen evenwel samen met een eigenaardigheid van de F-tekst 15 . De redactor 1 6 van deze tekst h a d meer
dan één versie tot zijn beschikking (waaronder vermoedelijk in ieder geval
één van de W-groep) en heeft getracht met uitbuiting van het hem ter
beschikking staande materiaal een gave tekst te leveren. Het is hem
echter op vele plaatsen niet gelukt de sporen van zijn compilatieve arbeid
geheel weg te werken; zinnen zijn soms niet goed 'omgezet', of niet te
combineren lezingen werden tot één verwerkt of woorden werden verbasterd. De volgende voorbeelden mogen dat illustreren:
O

In de Derde keur leest V: De azaga en oech geen recht off doem to
delene; hier hebben J u s en Rx een dubbele negatie: Ende deer aegh
nen asega nenne dom ti delane. In F zijn beide lezingen op een
onjuiste wijze gecombineerd: Thi asega ach ni acht nanne dom to
delane.
14

Daar de F-codex aanzienlijk ouder is dan de codices, waarin de teksten
van de Vulgaat-afdeling gevonden worden, is een afstamming van F van V
uitgesloten. F. kan uiteraard wel op een rechtstreekse Vorlage van V teruggaan;
dit verandert echter niets aan het volgende betoog.
15

Sjölin, O.W., S. 41 wijst erop, dat de afwijkingen van F in de keuren veel
talrijker zijn dan in de landrechten. Dat wekt het vermoeden dat de steller van
F voor de keuren een ander handschrift heeft gebruikt dan voor de landrechten.
16

Men kan zich afvragen of de schrijver van F zelve gecompileerd heeft, of
dat de compilaties reeds in zijn Vorlage' voorkwamen. Het eerste is aannemelijker, omdat ik meen dat er sporen van onvoltooide compilaties in F aan te wijzen
zijn. Was de tekst reeds door méér handen gegaan, dan zouden deze vermoedelijk 'weggewerkt' zijn. Bijvoorbeeld het overtollige Je/in de Derde keur
en het eveneens overtollige and in het Eenentwintigste landrecht. In de Derde
keur wilde de redactor van F mogelijk een tweede voorwaarde voor het asegaambt aan een andere bron ontlenen en begon de zin abusievelijk met Jefi.p.v.
met and (zie hierover p. 46). In het Eenentwintigste landrecht heeft hij
vermoedelijk overwogen de aldera (de 'ouders') uit de W-groep in zijn tekst op
te nemen: (Het land, dat gij van mij vordert) thet lefde mi [mine éldera] and min
ethela. Dergelijke overtollige woorden zouden - zo de tekst werd gekopieerd vermoedelijk zijn weggelaten.
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© Merkwaardig is eveneens de aanhef van deze keur in de F-tekst. In
de keur wordt gesteld, dat een ieder ongestoord 'op zijn goed mag
zitten', tenzij hij rechtens wordt overwonnen. Met 'goed' wordt hier
uiteraard 'onroerend' goed bedoeld. Dit belette de redactor van F
evenwel niet de tekst te beginnen met: Hweder sa ti mon hebbe
drtuande sa dregande hewa a wei sa a wetere, mersche sa mora, thet
hi vppa sine gode sitte vn bi rawat, waarin dus expressis verbis over
roerend goed wordt gesproken. Vermoedelijk stamt deze passage uit
een glosse; een glossator heeft bij de bepaling, dat een ieder
ongestoord zijn onroerend goed mocht behouden, willen aantekenen,
dat dit ook voor roerend goed gold. De redactor van F heeft daarop
de glosse in de aanhef van zijn tekst verwerkt17.
© Een duidelijk geval van combinatie laat de Achtste keur zien.
Uitgaande van V zou men hier in F de volgende lezing mogen
verwachten: Thetter nen husmon with sinrie here thene kening to sere
Ine) stride. F heeft echter ook een andere lezing, mogelijk die van W:
to swithe ne winne willen weergeven en kwam daardoor tot de
volgende redactie: Thetter nen husmon, ne ach with sinne hera to
swithe ne winna, jef with sinne kening nout to sere stridane.
O Waaraan de passage: Ac ief hi ion schele in de Vijftiende keur is
ontleend, kan uiteraard niet met zekerheid worden vastgesteld, maar
er is iets voor te zeggen, dat hier wederom sprake is van een
ontlening aan een tekst van de W-groep. Overigens werd deze
passage niet op de juiste wijze in de tekst ingepast. De tekst luidt:
'Wanneer iemand een weduwe, maagd of gehuwde vrouw verkracht,
en hij dit bekent en door een tweekamp wordt overwonnen, dan ..."
Hier had uiteraard niet en maar of geschreven moeten worden 18 .
De compilator heeft hier vermoedelijk zonder zich goed te realiseren
wat hij deed twee passages uit verschillende handschriften achter
elkaar geplakt.
© In het Vijfde landrecht heeft de compilator vermoedelijk weer iets aan
een W-tekst willen ontlenen. Volgens V had de F-tekst moeten luiden:

Zie ook: Sjölin, a.w., S. 35.
Zo ook Sjölin, au;., S. 398, Note 41.
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(Dit land kocht hij van een pelgrim, die vee en geld over de bergen
voerde en met dat geld lijf en ziel redde. W is echter uitvoeriger: ....
vel en vlees en thetfia (al) ther mithe.... De combinatie van twee
teksten leidde in F leidde tot: stnferech and sinfia ther mithe hi
mithajia bede lifande seL Het mithe is hier overtollig; het werkwoord
nerethe is door de combinatie t u s s e n 'wal en schip' geraakt.
©

Tenslotte 1 9 is nog een aardig voorbeeld van combinatie van lezingen
in het Elfde landrecht te vinden. Was de tekst met V in overeenstemming geweest, d a n had er moeten staan: thettet htm were vn wille
and hyt.... unweldich dede. W heeft hier: dat him need ende oenwilla
dede. In F werden beide lezingen gecombineerd tot thet him were vn
wille dede and vn welde dede20.

In al deze gevallen is V van compilaties verschoond gebleven, wat
duidelijk het belang van deze afdeling in het licht stelt: zij k a n dienstig
zijn bij het opsporen van de zuivere, niet gecompileerde F-lezing. Vandaar
dat het ten zeerste toe te juichen valt dat de Fryske Akademy mevrouw
J. Krolis-Sytsema in de gelegenheid heeft gesteld de draad te vinden in
de moeilijk te ontwarren kluwen van de Vulgaat-teksten. Het zou dubbel
werk betekenen wanneer hier ter plekke op die problematiek zou worden
ingegaan.
c. De

L-klasse

Deze klasse bevat geen enkele Friestalige tekst; zij telt enkele nagenoeg
gelijkluidende Latijnse en een respectabel aantal Middelnederlandse
versies. Daar wel vaststaat, dat de keuren en de landrechten oorspronkelijk in het Oudfries werden opgesteld, hebben we hier d u s met
vertalingen te doen. En d a a r deze vertalingen lang niet altijd even
duidelijk of j u i s t zijn, is het soms moeilijk, deze teksten met de Friestalige
te vergelijken. Ook het taalverschil t u s s e n L ener- en de Middelnederlandse teksten (afdeling EA) anderzijds bemoeilijkt een vergelijking. Daar
19

Andere voorbeelden vindt men bij P. Gerbenzon: 'Oudfr. lest 'lust' en/of
Oudfr. last, lést Voetstap'?, in: Us Wurk, Meidielingen fan it Frysk Ynstitút oan
de Ryksuniversiteit to Grins, jiergong 9, nûmer 4, wintermoanne 1960, s. 78,
noat 3.
Sjölin, au)., S. 254.
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komt nog bij, dat de EA-afdeling zeker enkele eeuwen jonger is d a n L,
en zij veel meer aangepast is a a n de latere rechtsopvattingen. Toch is h e t
mogelijk gebleken, een inzicht te krijgen in de filiatie van de EA-afdeling
en h a a r relatie tot de L-lezing. C. Borchling, die de EA-teksten uitgaf21
en tevens de plaats van EA in de tekstgeschiedenis onderzocht, kwam
tot de conclusie, dat EA zeer sterk a a n L verwant moest zijn 22 . Uitgesloten leek hem evenwel, dat EA op L zelf terug zou gaan. Bovendien zou
EA met name door een a a n E verwante tekst 2 3 en in mindere mate ook
door een tekst uit de W-groep 24 beïnvloed zijn. Deze tweevoudige
inwerking op EA behoort uiteraard niet tot de onmogelijkheden, m a a r
lijkt mij voorshands niet aannemelijk. Immers in het voorgaande 2 5
bleek, dat de E-tekst op zijn beurt geen zuivere representant van zijn
groep meer was, m a a r dat bij de samenstelling daarvan een tekst uit de
W-groep werd gebruikt. Nu is het mogelijk, dat die ten oosten van de
Lauwers 26 circulerende W-tekst ook zijn sporen in EA heeft nagelaten;
de gelijkenis tussen EA en E zou d a n op rechtstreekse beïnvloeding van
beide teksten door een W-tekst k u n n e n berusten. In dat geval zou de EAtekst, in de gevallen dat hij van L afwijkt, hetzij met W alleen, hetzij met
E én W, hetzij met E alleen moeten overeenkomen (doch niet met H
alleen of met H en E).
Dit blijkt - op één uitzondering n a - overal h e t geval te zijn:

21

C. Borchling, Die niederdeutschen Rechtsqueüen Ostfrieslands, Band I,
Die Rechte der Einzel-Landschqften, Aurich 1908, S. 8-26.
22

C. Borchling, CLW., S. XXXIV.

23

De beïnvloeding van L door een E-tekst is zijns inziens zeer duidelijk
waarneembaar in de keuren, zodat drie keuren (7e, 8e en 9e) niet meer een L-,
doch een E-tekst zouden leveren, terwijl acht keuren (Ie, 3e, 6e, 10e, 11e, 13e,
15e en 17e) een mengtekst zouden bevatten (C. Borchling, CLW., S. XXXV).
24

C. Borchling, CLW., S. XL.

25

Zie p. 56.

26

We weten niet waar de EH-groep haar oorsprong heeft. Het is evenwel
aannemelijk dat de wieg ten oosten van de Lauwers stond en wel hetzij in de
Ommelanden, hetzij in Emsingo.
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Keuren:
nr.
EA-tekst:

L

H

lste

(willekoer) der Vresen

X

X

2de

dat synt colonische penningen

X

X

Kawyngghes m u n t e

X

X

7de

ende hebben vrie sprake

-

X

vorteghen

X

X

by der lude lantrechte

27

X

ende weren oeck heyden

X

X

8ste

ene eersten

-

X

9de

Vnde de schoeien al vulwechtich
wesen, so dat men se yn eyn loefbecken m a c h horen klynghen ouer
ix vake h u s e s

-

-

-

X

-

-

X

X

.

.

.

28

-

-

-

X

L

H

E

J

-

-

-

X

Ende we dat dijt doet, de brect
daer a n x marck tegens de lude
ende des schuiten ofte franen
ban, dat is xxi schillynghe
10de ende synes bodes vorder nycht
hoersam to wesende
11de broetbidderen
Landrechten
nr.

EA-tekst:

lste: Daer n a do he als em eyn recht
towyset n a lantrechte
7de

Ofte dat nicht helpen moghe

-

X

X

-

8ste: myt xij m a n n e n wytheden

-

-

X

-

10de: van der vunte to den altaer

-

-

-

X

27

E heeft hier het enigszins raadselachtige: And bi worde; de uitgever van
E t voegt toe: [And bi) scnueres (worde).
Kont niet voor in Jus, maar wel in Dr. en U.
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De overeenstemming t u s s e n E / A met H / E in het Zevende landrecht is,
mij dunkt, terug te voeren op eem omissie in de L-versie van dat
landrecht. Het aantal eedhelpers ontbreekt namelijk daarin. Het aantal
van twaalf wordt wel genoemd in L3, m a a r is daar ingevoegd 29 . Denkb a a r is dat een overeenkomstige passage aanvankelijk ook in L heeft
gestaan. Een kopiist vond dat h e t teveel rechtsonzekerheid zou geven
wanneer twee verschillende aantallen eedhelpers zouden worden
genoemd en heeft daarom de onderhavige passage weggelaten en volstaan
met debet uendicari cum
dediuramentis.
De

L-teksten

De L-teksten zijn 'onvruchtbare' gebleven; zij hebben, voorzover we
k u n n e n nagaan, geen enkele andere Oudfriese 30 tekst beïnvloed.
Nergens in de Friese teksten vindt m e n van een voor L karakteristieke
lezing enig spoor en noch het woordgebruik, noch de zinsbouw der Friese
teksten wijzen op een b e n u t t e n v a n L31, terwijl geen van de - vrij talrijke
- fouten uit de L-tekst in de Friese teksten heeft doorgewerkt, zoals uit
de volgende plaatsen blijkt:
O

In de Eerste keur lezen de Oudfriese teksten: Thit is thio erste kest
and thio keninges kerlis ieft (and riucht) àtrafresena. De woorden and
riucht ontbreken slechts in de F-klasse, doch komen wél in de EAafdeling voor. Zij zullen d u s wel oorspronkelijk zijn, temeer daar de
genitiefvorm alra Fresena in F erop wijst, dat and riucht in F

29

Het aantal xg wordt daar voorafgegaan door i (inserui).

30

Wel is door de redactoren van Ommelander versies gebruik gemaakt van
de L-tekst. Zie hiervoor het (nog te verschijnen) proefschrift van mevrouw J.
Krolis-Sytsema.
31

In de Friese teksten wordt dikwijls de optativus met kracht van een
imperativus gebruikt, terwijl daarin ook weinig abstracte begrippen voorkomen.
Dit geeft een aanwijzing, dat zowel de keuren als de landrechten oorspronkelijk
in het Fries zijn opgesteld (zie het volgende hoofdstuk). Dit sluit uiteraard niet
uit, dat de keuren (althans gedeeltelijk) terug kunnen gaan op een - sterk
uitgebreid en omgewerkt - capitulare. Dit capitulare zal allicht in het Latijn gesteld geweest zijn.
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uitgevallen is 32 . In de L-tekst staat echter: Karoli regis concessie
omnibus Frisonibus. Met zijn dativus: omnibus Frisonibus s t a a t hij
geheel alleen, zodat hier duidelijk de onafhankelijkheid van alle
Friese teksten en met n a m e van F ten aanzien van L a a n het licht
komt. Immers het is aannemelijk, dat de translator, die L uit het
Fries vertaalde, een tekst voor zich heeft gehad, waarin - zoals in F àtra Fresena in de genitivus stond, doch and rvucht ontbrak. Hij heeft
niet geweten dat er enkele woorden waren uitgevallen en gemeend
de tekst te k u n n e n verbeteren, door 'alle Friezen' in de dativus te
schrijven.
©

Aan het slot van de Derde keur vindt men in de L-tekst een hiaat;
op grond van de Oudfriese teksten zou men verwachten: quia
signiftcat (namelijk de asega) sacerdotem et ille asepa et Me sacerdos
ipsi sunt oculi ecclesiae. Het hier onderstreepte gedeelte ontbreekt
evenwel in L, zodat daar een storende overgang van enkel- op
meervoud ontstond. Vermoedelijk is deze omissie door homoiotes
ontstaan; van de eerste vermelding van de priester zal de translator
op de tweede overgesprongen zijn. Ook deze fout - zij zal door de
translator, niet door een kopiist van L gemaakt zijn 33 - vindt men
in geen der andere teksten terug.

©

In de Derde keur wordt gesteld, dat een ieder ongestoord op zijn
eigen goed mag zitten, tenzij men hem in een proces op tegenspraak
[mith tele and mith rede and riuchta thingade)34 overwinne. De
Vierde keur stelt een sanctie op overtreding van dit verbod van
stoornis 3 5 . Iemand, die vnbüelede tele and vnbtthingade thinge (F)

32
Het is mogelijk, dat de genitivus in alra Fresena door de steller van F als
genitivus objectivus werd gebezigd; hoe het ook zij, de F-lezing kan - gelet op
die der andere teksten - moeilijk oorspronkelijk zijn.
33

Immers in het Oudfries zijn, zulks in tegenstelling tot het Latijn, de
nominativus en accusativus singularis van prester aan elkaar gelijk.
34

L heeft hier: nisi ratione et iusta aUegatione conuincantw. De Oudfriese
teksten hebben hier: mith tele and mith rede. Dat wijst erop dat de L-tekst uit
het Oudfries vertaald is en niet omgekeerd. Men kan zich immers nauwelijks
voorstellen dat een translator, die de Latijnse tekst in het Oudfries wilde
vertalen, mith tele and mith rede vertaald heeft door ratione et iusta aUegatione.
Zie p. 297, 299.
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a n d e r m a n s goed in beslag neemt, vervalt in een boete van tien mark.
De translator, kennelijk wel in het Romeinse of Canonieke, doch niet
in het Oudfriese recht thuis, heeft dit verband t u s s e n de Derde en
de Vierde keur niet gezien en vertaalde vnbitelede tele and vnbithingade thinge door sine conuentione cvuüi (zonder civielrechtelijke verbintenis?) . Ook hier is welhaast uitgesloten te achten, dat - wat h e t geval
zou moeten zijn, zo L het archetype van de Friese teksten zou zijn iemand deze fout in L zou doorzien en de oorspronkelijke lezing zou
terugvinden.
O

De aanhef van de Zesde keur in Lj en L¾ bevat een fout 36 . Er staat:
Emptam terram et possessione datas ecclesiarum datas uel oblatas.
Op grond van de F-tekst 3 7 zou men verwachten: emptam terra et
Dossessiones ecclesiarum. possessione ecclesiarum datas uel oblatas.
Het weglaten van het dubbel onderstreepte s t u k zal wellicht door
homoiotes veroorzaakt zijn 38 . Dat de fout niet in de Friese teksten
heeft doorgewerkt, spreekt voor h u n onafhankelijkheid van L. Er
zullen echter, gelet op de lezing van L, ook wel L-versies zónder deze
fout in circulatie geweest zijn.

©

In de Achtste keur schuilen enkele merkwaardige fouten 39 . In dit
verband wordt slechts op het overtollige cum rege in L gewezen: non
oportet priuatum cum rege et contra regem pugüem ducere. Waarschijnlijk is dit cum rege een gevolg van een vertalingsmoeilijkheid
waar de translator, die de tekst uit het Oudfries vertaalde, voor
stond. Het Oudfries with k a n zowel 'tegen' als 'met' betekenen. De
translator wist niet welke betekenis hij hier moest kiezen en koos
daarom de veiligste weg: hij n a m beide betekenissen in zijn vertaling

36

L, heeft geeft de juiste lezing: Emptas terras et possesiones
datas vel oblatas.

ecclesiarum

37

F: Thet ma caplond and godes huses erue, ther to tha godis huse bokat
iefia iewen is.
38
Een aanwijzing dat in de legger van Lj en 1^ ook possessiones ecclesiarum
heeft gestaan, geeft de inhoudsopgave van de I^tekst, waarin de Zesde keur
wordt omschreven als: De possessionibus ecciesiarum retinendis (XX, 6. p. 100).
39

Zie p. 104 en p. 313.
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over 40 , teneinde de lezer te laten kiezen. Deze fout in de Achtste
keur heeft, evenals de elders gesignaleerde fouten, in geen enkele
Oudfriese versie 'doorgewerkt'.
©

In de Negende keur heeft de L-tekst enkele fouten. In de eerste plaats
staat er penam pacis, wat pecuniam pacis h a d moeten zijn; in de
tweede plaats werd het aantal waterwegen onjuist opgegeven (drie
in plaats van vier) 41 en tenslotte werd - een merkwaardige associatiefout - het Oudfriese us (ons) door eos (hen) vertaald. Op al
deze plaatsen hebben de fouten van L niet in de Friese teksten
'doorgewerkt', hoewel de gesignaleerde fouten niet zó doorzichtig
waren, dat zij onmiddellijk moesten worden opgemerkt 42 .

Het belang van de

L-teksten

In het licht van het voorgaande k a n men zich afvragen of de L-tekst nog
wel enige waarde heeft voor rechtshistorische onderzoekingen 43 . Het
40

Ontleend aan: Sjölin, a.w., S. 38, FuSnote 3.

41

L3 heeft de juiste lezing: quatuor.

42

Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij enkele foutieve opgaven van de aan
de frana toekomende boete van 21 solidi in de L-tekst, bijvoorbeeld in de Elfde
keur (20 solidi, XI mogelijk als XX gelezen) en in de Twaalfde keur (31 solidi in
L, en Lj en 21 solidi in LJ. Ook een foute opgave van het bedrag van de
hoofdlossing (21 in plaats van 12 mark) in de Vijftiende keur kan hier niet als
bewijs gelden voor de onafhankelijkheid van de Oudfriese teksten van L. Een
fout in het Vijfde landrecht, waar in de zin possessionem ... ab isto uiro
comparauit, iste ab vno romipeta het woord iste door id est vervangen moet
worden, heeft weinig bewijskracht, daar we hier vermoedelijk te maken hebben
met een onjuiste oplossing van een afkorting. Dat ligt bij een Latijnstalige legger
veel meer voor de hand dan bij een Oudfriese tekst. Als de fout terug te voeren
is op een onjuiste oplossing van een afkorting dan kunnen er ook Latijnse
teksten zonder deze fout in omloop geweest zijn die de grondslag voor de
Oudfriese teksten zijn geweest. Ook hier is mogelijk dat degene die zijn
Oudfriese tekst uit het Latijn vertaalde de oplossingsfout doorzien heeft.
43
A. Roeleveld heeft in Providentia et Plicht, Amsterdamer Beiträge zur
älteren Germanistik, Band 31/32, = Estrik 69, Amsterdam/Groningen 1990,
p. 373 en 374, geprobeerd te ontsluieren waarom men het destijds nodig heeft
gevonden de Oudfriese keuren, landrechten en boeteregisters in het Latijn te
vertalen. Een verklaring kan bijvoorbeeld zijn dat de kennis van de specifieke
Oudfriese rechtstermen bij de rechtsprekenden sterk verminderde, zodat een
(Wordt vervolgd...)
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antwoord hierop moet beslist positief luiden; L is van belang omdat:
cc

de Hunsinger codices, waarin L-teksten werden overgeleverd werden,
vergeleken met de andere bewaard gebleven handschriften relatief
oud zijn. De daarin bewaarde teksten zullen d a n ook minder vaak
zijn gekopieerd zodat de k a n s op overschrijffouten geringer is terwijl
ook minder bewerkingen door kopiisten zullen hebben plaats
gevonden.

(3

een Latijnstalige tekst zich minder goed laat 'mixen' met een
Friestalige, zodat kopiisten minder snel een latijnstalige met een
Oudfriese tekst zullen hebben gecombineerd.

y

de L-tekst een vroege vertaling van een Oudfriese tekst bevat; hij k a n
ons soms behulpzaam zijn bij het beter verstaan van de Oudfriese
teksten. Daarbij bedenke men echter steeds, dat L s t a m t van de
h a n d van iemand, die weliswaar het Oudfries redelijk goed beheerste,
m a a r niet uitblonk in de vertaalkunst 4 4 . Bij zijn vertaling k a n hij
d u s zeer wel misgetast hebben.

e. De Westerlauwerse groep
a.

Kenmerken

Van de teksten van de W-groep zijn drie teksten in h e t Oudfries
overgeleverd: J u s , Druk en Unia. Er zijn vrij veel Middelnederlandse
teksten van deze groep bewaard gebleven; zij vormen tegenover de overige
Ommelander handschriften duidelijk een klasse apart (klasse OW)45.

43

(...vervolg)
Latijnse versie uitkomst bood. Mogelijk is ook dat de rechtsbronnen (en dat
geldt dan met name voor de keuren) vertaald werden om aangeboden te worden
aan een vreemde landsheer, teneinde de uitzonderlijke positie van Friesland te
adstrueren. Mij komt verder niet ondenkbaar voor dat de Latijnse vertaling heeft
gediend als overtuigingsstuk in de geschillen die de Ommelanden in de
dertiende eeuw met de stad Groningen hadden.
44

Ontleend aan Roeleveld, CLW., p. 389.

45

Een tekstuitgave wordt voorbereid door mevrouw J. Krolis-Sytsema.
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De kenmerken van de Oudfriese teksten van de W-groep zijn:
W-groep:

Andere teksten:

lste

walde 4 6

bisitta (ER-groep)
bruke and walde
(F-klasse)
b r u k e n ende besitten
(EA), uti (L)

2de

(bi)lowad

ontbreekt

3de

iefta ney nedum 4 7

ontbreekt

Keuren:

46

Mijns inziens de oorspronkelijke lezing: het werkwoord walda (bestieren)
geeft op juiste wijze de macht van de vrije Fries over zijn territoir aan. Besitta
kan onder invloed van het Latijnse possidere tot stand gekomen zijn, terwijl
bruka beter bij (roerende) have past.
47

Een belangwekkende lezing: [de asega moet niet slechts doemen
overeenkomstig het landrecht maar ook] volgens het [pauselijk] privilege (nethe:
genade[gift]). Zoals nog ter sprake zal komen (zie p. 290, 291) gaat de Tweede
keur terug op § 31 van het Westerlauwers Zeendrecht. Ook daarin wordt gewag
gemaakt van een privilege: 'evenwel zullen de Friezen de privilege(s) genieten,
die Widekind, de eerste asega, hun [toejdeelde en die Herderic (F: Heldric), na
bekomen toestemming van de paus, op schrift stelde, dat voor straffen die hals
en hoofd raken altijd met penningen betaald zal kunnen worden, die nieuw in
de muntplaats vervaardigd werden'. Aannemelijk is dat er in Friesland zich eens
een ernstig geval van heiligschennis heeft voorgedaan, zo ernstig dat de casus
in de traditie bleef voortleven. Een vergelijkbaar geval van ernstige heiligschennis bij de Friezen vindt men in het relaas van bisschop Adolbold van Utrecht
(1010 -1027) opgetekend in de GestaepiscorurnCarneracensiiim, gepubliceerd
door J.G. Schuur in It Beaken, jg. 46 (1984) s. 198/199. Het blijkt dat vele
Friezen op het Paasfeest de H. Communie niet wensten te ontvangen. De
belangrijkste dorpeling deinsde er zelfs niet voor terug het Christus-mysterie
te vervloeken. In het onderhavige geval zal het gegaan zijn om het uitvechten
van een vete in de kerk op paasmorgen. Het was verleidelijk tijdens de
paasdienst een (ongewapende) tegenstander te grazen te nemen. De straf zal
toen door de aanvaller afgekocht zijn door betaling van 72 pond Keulse
penningen (ongeveer 25.228 gram zilver). Dit moet dan geschied zijn krachtens
een doem van de asega, welke doem naderhand door de vertegenwoordiger van
de paus werd bekrachtigd. Dat werd dan de kiem van de gedachte dat de
Friezen een privilege hadden om altijd hun [euveljdaden met verse munt te
mogen afkopen.
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4de

wald

ontbreekt

5de

bihalde

halda mote(E-groep)
to haldane (F-groep)
to haldande hach (R-groep)

7de

alsoe fijr als hia frye bern se

ontbreekt

8ste

engne man
landriocht

9de

dy pannyng schel...huses

ontbreekt
londraf (E-groep en L-tekst)
ontbreekt in overige,
behalve RA, EA
frimen (E-groep), frilingon (RF-groep)
ontbreekt

10de

suder naet firra dan se oen
iounde weerkomma moghe

Alleen in F, doch daar
(aan het slot)

15de

toe stepane
lioda landriochte

to hilpane
ontbreekt

16de

wt or fillane
ief hij oenriochta ne mey

ontbreekt
ontbreekt

fri heran

Landrechten:
lste

deer himmen dl...ioed
deer hij bitilat habbe

ontbreekt
ontbreekt

5de

siker

ontbreekt

9de

ende hl (se) .... iefta beede

ontbreekt

10de

fan dae fonte.... altare

ontbreekt

15de

arme pannijngh....hand

ontbreekt

17de

soe is .... alle riocht

ontbreekt
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19de

omme dijn lioedfrede

ontbreekt

20ste

soe schel hit ....

ontbreekt

21ste

wrriocht

ontbreekt

24ste

deer hij sculde....mey feda

ontbreekt

b. De Friestalige

teksten

Opvallend is de nauwe verwantschap t u s s e n Dr. en U48; van alle
Friestalige teksten - Hx en H 2 buiten beschouwing gelaten - s t a a n zij het
dichtst bij elkaar. Ook de verwantschap t u s s e n J u s en de beide zojuist
genoemde teksten is groot. J u s geeft echter hier en d a a r een sterk
afwijkende lezing; deze is dan of met de teksten van de andere groepen
in overeenstemming (1) óf is een versie, die ons van elders in het geheel
niet bekend is (2).
®

Komt J u s tegenover Dr. en U met de teksten van de andere groepen
overeen, d a n k a n dit te danken zijn a a n een kopiist, die over teksten
uit de andere groepen beschikte en dit materiaal b e n u t t e om zijn Wtekst te corrigeren. (Dat een kopiist van J u s een ruim gesorteerde
materiaal-collectie tot zijn beschikking moet hebben gehad, blijkt uit
de vele varianten, die deze tekst oplevert 49 .) Mogelijk is echter ook,
dat J u s op die plaatsen de oorspronkelijke tekst vastgehouden heeft,
terwijl het archetype van U / D r afgeweken is. Welke oplossing de
juiste is, valt niet uit te maken; op sommige plaatsen is veel voor de

48

Zie R. His, Die Ûberlieferung der friesischen Kuren und Landrechte,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für RG, G.A., dl. 20 (1899), S. 70-72; J.
Hoekstra, Die gemeinfiiesischen Siebzehn Kuren, Assen 1940, S. 62. De door
de laatste gegeven voorbeelden van overeenstemming tussen J u s en Unia
tegenover Dr hebben weinig bewijskracht: in het eerste geval gaat het om een
glosse [thet send Colnische pann.), die In Dr. uitgevallen is en in het tweede
geval om een schrijfvariant (Iddisekkere in plaats van Hiddesekere).
Zie p. 285, 352.
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ene, op andere plaatsen veel voor de andere mogelijkheid te
zeggen 50 .
©

De 'eigen' lezingen van J u s zijn dikwijls zeer interessant, omdat zij
soms zo 'goed' zijn, dat zij oorspronkelijk aandoen. Dat zou d a n
k u n n e n inhouden dat J u s in die gevallen als enige lezing tegenover
alle andere teksten de oorspronkelijke lezing heeft bewaard. Ik geef
enkele voorbeelden.
Tweede keur. Aleen de J u s - t e k s t geeft de waardeverhouding van de
(lichte) Friese penning tot de Keulse penning mijns inziens j u i s t
weer 51 : één Fries pond = 72 penningen Keuls (verhouding Friese
penning tot Keulse penning als 3 :10).
Negende keur. Slechts de J u s - t e k s t deelt ons mee, dat de huslotha
vóór 1 oktober 52 betaald diende te worden en dat degene die deze
belasting n a Driekoningen nog niet h a d betaald, in een boete van 21
schellingen verviel.
Vijftiende keur. Alle teksten met uitzondering van J u s stellen in deze
keur het weergeld op twaalf marken; J u s geeft in eerste lezing een
weergeld van 8 pond, 10 ons en 13% penning en dit laatste bedrag
vinden wij in het Oud Schoutenrecht § 52 terug 5 3 . Vermeerderd met
de maagzoen komt het bedrag overeen met het nobilis-weergeld uit
de Lex Frisionum 5 4 .

50
De passage in de Derde keur: om des edis wiUa deer hi toefara den keyser
swerren haet, alla wydem lijkt aan een andere tekstgroep ontleend (cf. R); uit
F kan het slot van de Vierde keur stammen: endefrana dat bete mey xxj
scilüngen truch des koningis ban. Welke van beide lezingen oorspronkelijk is,
J u s of F, is in de Zesde keur (soejyr bivvoüen se) moeilijk uit te maken. In de
Zestiende keur hebben U en Dr. de onjuiste lezing: net schelta dame; J u s heeft
het juiste: ney des scelta banne. Deze juiste lezing kan terug te voeren zijn
hetzij op vergelijking met teksten uit andere groepen hetzij op het vastgehouden
hebben van de oorspronkelijke tekst hetzij op een verbetering door een kopiist
op grond van eigen wetenschap.
51

Zie p. 241 en 290, 291.

52

Schulzenrecht,

53

Editie Ebel/Buma S. 104; editie Van Klaarbergen, a.w., S. 20, § 1, 2 en

Zie B.W. van Klaarbergen, Das aUwestJriesischejüngere
Drachten 1947, S. 42, § VII, 2.
3.
Zie p. 339.
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Zestiende keur. De J u s - t e k s t vertelt ons hier, dat de Friezen btnna
settena merkum vrijgesteld zijn van lijfstraffen; de andere teksten
(ook J u s in de eerste lezing) hebben hier echter: asaxina merkum (H)
o n n a saxsona merkum (R), buta saxena merkum (F), extra terminos
saxronum(L), oen saxena merkum (Jus-1). Het is niet onmogelijk, dat
M.P. van Buijtenen gelijk heeft, wanneer hij aanneemt, dat achter
dit saxena een leesfout schuil gaat 55 . In dat geval k a n J u s hier de
juiste lezing hebben bewaard: binna settena merkum, 'binnen de
vastgelegde grenzen' (of: 'binnen het vastgestelde gebied')
Tweeëntwintigste
landrecht. De J u s - t e k s t geeft hier als enige aan,
wat het Voordeel' is van de langstlevende; het voorschrift wordt voor
zeer oud versleten 56 .
c. De klasse-OW
Deze klasse valt op, doordat de tekst, die geboden wordt, dikwijls erg
beknopt is. Verscheidene van de passages die in Hoofdstuk 10, bij de
bespreking vam de Zeventien keuren als jong gekwalificeerd zullen
worden, ontbreken hier. Ik geef als voorbeelden 57 :
Elfde keur. Die elffte keste is Dat wy vresen gheen heeruaert doen sollen
nyet vorder dan oestwert to de wesere Ende westwert to de flye.
Zestiende keur. De sestynde is: we soe moert off moert dade doet by
nachte off by daghe de sal boeten myt syin suluest lyff w a n t moert
salmen myt moerde koelen.
Zeventiende keur. De souentynde keste is Ende des konynghes karolus
giffte dat alle de vresen rechten by twe sprake ende by des rechters ordele.
Dat deze groep teruggaat op een 'normale', dat wil zeggen een lange
versie en d u s sterk 'ingekort' is, ligt het meest voor de h a n d . De redactor
van de legger van deze groep heeft waarschijnlijk behoefte gehad a a n een
55
M.P. van Buijtenen, Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch
verkend, Drachten 1961, p. 68. De door Van Buijtenen gegeven oplossing lijkt
mij niet steekhoudend te zijn, zie mijn bespreking van deze studie in het
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Deel XXXV (1967), p. 351.

^E.M. Meijers, Het Friese en het Drentse erfrecht en huweUjksgoederenrecht,
Academiedagen dl. II; voordrachten gehouden te Leeuwarden op 30 en 31 maart
1948, 1949 p. 50. Zie ook Oud Schoutenrecht § 73, ediüe Buma/Ebel S. 122.
Ontleend aan Ms. Pro Excollendo 22.
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korte tekst, die de essentie van de rechtsbronnen weergaf, zonder de
onnodige ballast. Hij heeft allerlei passages, die hij als latere toevoegingen meende te k u n n e n herkennen, niet uit zijn voorbeeld overgenomen.
Toch rest er d a n nog een probleem. De groep kenmerkt zich ook door
een, van die der alle andere teksten afwijkende n u m m e r i n g v a n de
keuren. De Tiende keur behandelt de plicht tot het betalen v a n tienden,
waarmee in Dr. en U de Negende keur besluiten. Het ligt niet zo voor de
h a n d dat een redactor, die de rechtsbronnen wilde opfrissen, bepalingen
daaruit in tweeën gaat splitsen en daarvoor een bepaling moet opofferen
(in dit geval de Dertiende keur) 58 . Daar komt nog bij dat de ontbrekende
Dertiende keur vermoedelijk een latere toevoeging is, ingevoegd in de
keuren toen zij in de Ommelanden werden gerecipieerd 59 . Het is niet
ondenkbaar dat er versies van de Zeventien keuren hebben gecirculeerd
waarin deze bepaling over de volksvrede nog niet was opgenomen en dat
de redactor van onze tekst uit een dergelijke versie heeft geput. Het valt
derhalve niet geheel uit te sluiten dat de OW-klasse teruggaat op een van
alle bekende Oudfriese versies afwijkende legger en dat zij hier en d a a r
de oertekst (zo die er al geweest is) het meest zuiver heeft bewaard.
Anderzijds geeft deze klasse dikwijls een 'slechte' lezing; herhaaldelijk
komt het voor, dat de oorspronkelijke tekst volkomen misverstaan
werd 60 . Als illustratie moge de Zesde keur dienen.
Dat seste gebot is dat men Coeplant vnde kercken lant dat m e n den
hillygen gift beholden m a c h myt souen m a n n e e t h u m . So veer de
m a n n e n nyet meenedich synnen nyet manslachtich Ende gheen ouerspil
begaen hebben gheen karyn geghaen hebben. De karyne 6 1 is So
wanneer eyn m a n syn kynt aff drencket of anders steruet So sal he
ghaen to souen kercken.

58

In OW zijn de op de (nieuwe) Tiende keur volgende keuren vernummerd.
De Elfde tot en met Dertiende keur komen overeen met de Tiende tot en met
de Twaalfde keur in de andere versies. Doordat de Dertiende keur in OW
ontbreekt lopen de nummeringen na de Dertiende keur weer met elkaar in de
pas.
59

Zie p. 251 en p. 333.

60
Zoals gezegd loopt er een onderzoek naar de filiatie van OF en OW
(promotie onderzoek van J. Krolis-Sytsema).
61

Over de betekeenis van een karina zie men p. 306.
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De lezing die door de OW-klasse wordt gegeven zou ik derhalve als volgt
willen karakteriseren: een bijzonder slechte, dikwijls eclatant onjuiste
vertaling van een archetype, dat echter mogelijk op sommige plaatsen
dichter bij de oertekst stond, dan welke andere - wel bewaard gebleven versie.
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4 L-TEKST BASIS FRIESE

TEKSTEN?

a. Inleiding
In het voorgaande bleek dat His aan de L- en de F-teksten zeer veel
waarde toekende. Zijn conclusie luidde, dat L en F de oertekst h e t dichtst
benaderden, hoewel zij deze niet zelden verkorten 1 . Hij laat in het
midden, of de F- d a n wel de L-tekst het dichtst bij de oertekst staat. Het
resultaat v a n zijn onderzoekingen wijkt daardoor enigszins af van de
opvatting van K. von Richthofen, die - ook n a d a t hij de F-tekst h a d leren
k e n n e n 2 - in de L-tekst h e t van begin en slot beroofde en wellicht
geïnterpoleerde origineel v a n de Zeventien k e u r e n 3 zag. Deze these - hij
heeft h a a r niet n a d e r gefundeerd - bleef niet onweersproken. In november
1890 hield F. Buitenrust Hettema een lezing voor het Friesch Genoots c h a p v a n geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden, waarin hij

1

A.w., p. 95.

2

Richthofen heeft de F-tekst eerst in 1858 uit de nalatenschap van P.
Wierdsma verworven en hem dus niet voor zijn uitgave van de Rechtsquellen
kunnen gebruiken. Toen hij zijn Untersuchungen schreef - waarin hij bij zijn
eenmaal ingenomen standpunt bleef - had hij de F-tekst echter wèl tot zijn
beschikking.
3
Rq., p. 1. Iets minder positiefis hij in zijn Untersuchungenl (1880), p. 21:
(De Friese teksten zijn niet zonder belang, omdat zij op een Vorlage' van L
teruggaan) 'wahrend der lateinische Text des Vetus J u s Frisicum den ursprünglichen lateinischenText in manchen Punkten, wenn ihre Zahl auch gering sein
mag, ebenfalls geändert und durch Auslassungen gekürzt haben muss' en op
p. 193 e.v.: Wie oben (...) erörtert, gibt meiner Ansicht nach das Vetus J u s
Frisicum den verlorenen ursprüngllchen lateinischen Text der Kuren und
Landrechte aus den einzelnen Stellen gekûrtzt und in manchen Worten
entstellt. Die ôlesischen Texte sind Überarbeitungen des ursprûnglichen
lateinischen Textes der Kuren und Landrechte aus den einzelnen Landdistrikten, die niederdeutschen Überarbeitungen der friesischen Texte von Kuren und
landrechten aus einer noch späteren Zeit'.
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betoogde, d a t de L-tekst uit de R-tekst zou zijn overgezet 4 . In h e t
Rechtsgeleerd Magazijn van 1892 5 h e r h a a l t hij deze stelling; n a de
verwerping v a n de opvatting v a n Richthofen stelt hij onder andere: T a l
van taalkundige bewijzen zijn evenwel voorhanden, dat, éér omgekeerd,
de Latijnsche t e k s t uit h e t friesch vertaald is en wel n a a r een redactie,
die h e t n a a s t k w a m bij de riustringer, wat inhoud, en vooral w a t wijze
van uitdrukking, betreft*6. Met nog meer stelligheid beweerde R. Kogel
twee j a a r later 7 , d a t R in de regel de meest volledige en oudste tekst
leverde. Nauw d a a r a a n verwant achtte hij W, terwijl E en H een afzonderlijke groep zouden vormen. De L-tekst noemt hij 'ganz ohne Bedeutung' 8 .
Hij baseert deze stelling, evenals F. Buitenrust Hettema deed, op
taalkundige gronden, m a a r hij legt, in tegenstelling tot deze laatste, bij
zijn bewijsvoering vooral de n a d r u k op de metrische z i n s b o u w v a n de Rtekst 9 ). Op grond v a n een soortgelijke argumentatie k o m t E. Sievers tot
de conclusie: 'daJ3 dem lateinischen Text (L) keinerlei A n s p r u c h auf
irgendwelche besondere Originalität zukommt, auJ3er daJ3 a u c h er hie
u n d d a einmal eine alte Lesart erhalten h a b e n kann' 1 0 . Ook hij m e e n t
'daJ3 im allgemeinen dem Wortlaut des Rüstringer Textes der Vorzug

4

Een verslag hiervan in de Verslagen van genoemd genootschap (1890/91),
pp. 88-91.
5

A.w., elfde jaargang (1892), artikel: Wanneer zijn de oude Friesche wetten
opgesteld?, p. 341-381.
6

A.W., p. 347.

7

Geschichte der deutschen Literatur, I, 1 (1894), S. 244.

8

Cursivering stamt van mij.

9

Kogel spreekt van 'Rechtspoesie', waarbij 'dieversificierten Partien [...] von
Prosa umschlossen (sind)'. Hiertegen ageerde Th. Siebs in het Zeitschrift für
deutsche Philologie, 29e dl. (1897), p. 405 e.v. Zijns inziens is er geen sprake
van poëzie ('So bleibt von der poesie imfriesischen recht auch nicht ein titelchen
übrig', S. 410), terwijl volgens hem de allitererende vormen 'sehr oft spätere
zusätze' zouden zijn (S. 410). Over dit probleem recenter M. Szadrowski, Stil
undSyntaxderaltfriesischenRechtssprache,
PBBTùbingen 81 (1959) p. 1311 160 en 83 (1961) p. 80 - 131.
10

E. Sievers, Metrische Studiën W (1908) = Abhandelungen der PhilologischHistorischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, 35e deel
(1919), S. 221.
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gebührt'. Andere filologen 11 gaan zo ver niet, en laten de vraag, of de
Friese teksten uit de Latijnse d a n wel uit een Friese t e k s t zijn gevloeid,
in het midden 1 2 .
Tot een beoordeling van alle, door deze filologen aangevoerde, t a a l k u n dige a r g u m e n t e n acht ik mij niet in staat. Wel is t h a n s onomstreden d a t
h e t nogal eens gebezigde argument, dat de Friese teksten oorspronkelijk
in zogenaamde 'Sprechverse' zouden zijn opgesteld, niet h o u d b a a r is 1 3 .
b. Een derde Latijnse versie (L¾)
In de literatuur citeert m e n de L-tekst n a a r een van de beide Latijnse
versies uit de Hunsingoër Codex, gemakkelijk toegankelijk, doordat zij
in d r u k zijn verschenen 1 4 . Er b e s t a a t evenwel ook nog een derde, niet
gepubliceerde Latijnse versie, aanwezig in h e t Rijksarchief te Assen,
Collectie Ellents/Hofstede, Hs. 14. Dit uit de vijftiende eeuw s t a m m e n d e
handschrift geeft een lezing die zeer sterk a a n de Hunsingoër versies
verwant is, m a a r daarvan hoogst waarschijnlijk toch niet een afschrift
is 1 5 .
11

Zo bijvoorbeeld J. Hoekstra, Die gemeinfriesischenSiebzehn Kuren, p. 49.
Een overzicht van de verschillende opvattingen bij Ph. Heek, Übersetzungsprobleme imfrühen Mittelalter, p. 33 e.v.
12

Wel neemt men algemeen aan, dat de oertekst in het Latijn gesteld was,
zo Siebs, in: Pauls GrundriJS der Germanischen Philologie, II2 1, S. 537.
13

Zie de bestrijding van Kogel door Siebs (nt. 10) en vooral ook: C.
Borchling, Poesie und Humor im friesischen Recht, Abh. und Vorträge zur
Geschichte Ostfrieslands X (1908), p. 51 e.v.; R. Szadrowski, Stül und Syntax
der altjriesischen Rechtssprache,
Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur, begr. von Hermann Paul und Wilhelm Braune, 81
(1959), p. 131 - 160 en 83 (1961) p. 80 - 131. Over de geringe waarde van het
metrische element ter bepaling van de ouderdom ener redactie: B. Rehfeldt,
Saga und Lagsaga, Zeitschrift der Sav.-Stiftung für R.G., G.A., 72, 1955, p. 34
e.v., bepaaldelijk p. 50.
14
De eerste uitgave geschiedde door Richthofen in zijn Rechtsquellen. Bij
de publikatie van de Oudfriese rechtsbronnen werden de Latijnse teksten
'meegenomen', hetgeen vanuit een filologisch standpunt zeer goed te verdedigen
valt omdat de Latijnse versies een aantal Oudfriese woorden bevatten (J.
Hoekstra, De eerste en de tweede Hunsinger Codex, 's-Gravenhage 1950).
Weggelaten werden zij in Buma/Ebel, Das Hunsingoër Recht, Göttingen 1969,
zie S. 10.
15

Zie Hoofdstuk 1, p. 36.
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c. E e n a n a l y s e v a n de r e d e n e r i n g van Ph. Heek
De rechtsgeleerde Ph. Heek, die t e r e c h t stelling n a m tegen deze opvatting
inzake de 'Sprechverse', bleef e c h t e r bij de mening v a n Richthofen, dat
alle Friese t e k s t e n op L teruggaan 1 6 . Volgens h e m zou de L-tekst een
' G r u n d ü b e r s e t z u n g z u Protokoll' zijn, dat wil zeggen de eerste optekening
en wel in h e t Latijn v a n een tot d a n slechts mondeling overgeleverde
lagsaga17; de Friese t e k s t e n z o u d e n slechts 'Rückübersetzungen' van
deze L-tekst zijn 18 .
Zijn redenering laat zich als volgt ontleden.
1

De Latijnse versie v a n de k e u r e n en landrechten is door een
translator19 vertaald u i t h e t Oudfries. Deze t r a n s l a t e r w a s , aldus
Heek, m e r k w a a r d i g genoeg zelf geen Fries 20 . Dit blijkt uit de talrijke
vertaalfouten die door h e m w e r d e n gemaakt. Dat is een gedurfde
stelling, w a n t de door Heek t e n tonele gevoerde translator heeft
duidelijkheidshalve dikwijls Oudfriese woorden onvertaald gelaten,
m a a r ze wel voorzien v a n een vertaling 21 .

16

ÜbersetzungsproblerneimfrühenMittelaUer,
S. 33 - 80.

Tùbingen, 1931, II. Abschnitt,

17

Dat wil zeggen de voordracht van de wetten op een terechtzitting, S. 36;
overigens bestrijdt Heek, dat de asega de rol van 'Gesetzessprecher' zou hebben
vervuld, zie S. 39.
18

A.W., S. 76.

19

Onder translator versta ik in het vervolg degene, die volgens Heek de tot
dan slechts mondeling over geleverde tekst in het latijn vertaalde. Volgens Heek
zou het niet een Fries zijn geweest. Dit laatste wordt evenwel door A. Roeleveld
op goede gronden bestreden, A. Roeleveld, Providenüa et Plicht The Old Frisian
Words in the Latin Texts of the Hunsingo manuscripts, Aspects of Old Frisian
Philology, Estrikken 69 (1990) p. 388 en 389.
20

A.w., S. 46, 76.

21

De vertaling die de translator geeft is meestal redelijk, hoewel hij wellicht
niet een erg goede vertaler was, zo heeft A. Roeleveld laten zien (A. Roeleveld,
Providenüa et Plicht The Old Frisian Words in the Latin Texts of the Hunsingo
manuscripts, Aspects of Old Frisian Philology, Estrikken 69 (1990) p. 388 en
389). Overigens heeft mevrouw Roeleveld aanwijzigingen gevonden dat er
(Wordt vervolgd...)
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2

Voordien w a s de Oudfriese versie van k e u r e n en landrechten nog
nimmer op schrift gesteld; de tekst leefde uitsluitend voort door
mondelinge traditie [lagsaga). De oorspronkelijke Oudfriese, slechts
mondeling overgeleverde versie, is ook n a d e r h a n d n i m m e r op schrift
gesteld.

3

Alle Oudfriese versies gaan terug op de (slechte) Latijnse vertaling.
Er is geen rechtstreekse beïnvloeding geweest v a n de mondeling
voorgedragen tekst op de Oudfriese versies. Hieruit volgt - welke
conclusie Heek overigens niet met zoveel woorden getrokken heeft 22
- dat de lagsaga niet meer bestond 2 3 tijdens het vervaardigen van
de Oudfriese versies; immers d a n zouden de op-schrift-stellers er
verstandiger a a n gedaan h e b b e n de lagsaga uit de m o n d van een
'Gesetzessprecher' op te tekenen of de Latijnse tekst a a n de (nog
bestaande) mondelinge voordracht te toetsen 2 4 .

Als kritiek op de argumentatie van Heek meen ik het volgende te k u n n e n
aanvoeren.

21

(-..vervolg)
waarschijnlijk meer dan één vertaler bij de vertaling van keuren, landrechten
en algemene boeteregisters betrokken is geweest.
22
Integendeel, Heek meent (au;., S.41) dat de lagsaga nog aan te wijzen is
in een verdrag tussen Groningen en Fivelingo uit het jaar 1258 {Decretum est
hancformampactonim
singulis annis dorninica vocemjucunditatts soUemntter
recitarQ en in een verdrag uit 1338 tussen Groningen en enkele friese landen
{Item hanc nostram promulgaüonem volumus publicari quolibet anno, dorninica
die postfestumcorporis Christi). Dit is evenwel een vergissing, cf. P. Gerbenzon,
Der altfriesischen asega, der altsåchsische eosago und der althochdeutsche
esago, TvR XLI (1973), p. 81; hier is sprake van een uit het canonieke recht
stammend voorschrift tot het periodiek voorlezen van een document.
23

Door het bestaan van een schriftelijke optekening werd de lagsaga
overbodig, ja zelfs hinderlijk, omdat het schrift een hogere autoriteit toekwam
dan de mondelinge overlevering (S. 41).
24

Heek veronderstelt wel, dat degene die de Oudfriese tekst in het Latijn
overzette, 'die Grundzüge des Rechts, auch des in unseren Aufzeichnungen
enthaltenen, schon kannt, bevor er die ihm ûberlleferte Einzelfassung
niederschrieb. Dies gilt sowohl fûr den ersten Schreiber oder Übersetzer, als
auch für dlej enigen Frlesen, welche die Überlieferung welter bearbeiteten, etwa
die Rückübersetzung eines Lateintextes in Angriff nahmen' (S. 42/43).
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® Ten bewijze van zijn uitgangspunt, dat de Latijnse tekst een slaafse
vertaling is van een Oudfriese versie, citeert Heek een aantal termen
uit de L-tekst, die pas begrijpelijk worden, wanneer men de Friese
tekst ernaast legt. Zo spreekt de L-tekst van denarü, waar men
pecunia had mogen verwachten, omdat niet over bepaalde munten,
maar over geld in het algemeen gesproken wordt. De Friese teksten
hebben hier 'penningen' en dit woord heeft twee betekenissen,
namelijk bepaalde munten èn geld in het algemeen. De maker van
de L-tekst koos, naar men moet aannemen, uit de beide betekenissen
de verkeerde. Hetzelfde geldt voor het gebruik van accipere in de Ltekst. Het wordt gebruikt op plaatsen, waar capere een logische zin
zou geven. Dit accipere is echter een vertaling van het Oudfriese
nima, dat niet alleen 'nemen', maar ook 'wegnemen', 'roven' betekent.
Ook hier koos de translater de verkeerde betekenis, Dergelijke
vertaalfouten komen in de L-tekst veel voor.
Uit een en ander blijkt inderdaad duidelijk, dat de L-tekst een tamelijk
slaafse vertaling uit het Oudfries is. Dat heeft dan ook nimmer
bestrijding ondervonden.
© Het uitgangspunt van Heek dat de Oudfriese tekst nimmer vanuit
een Oerfriese tekst op schrift gesteld is, heeft hij nergens aangetoond.
Als 'negatief bewijs lijkt dat ook een onmogelijke opgave. Dat
betekent echter wel, dat Heek zijn theorie geheel op drijfzand heeft
opgebouwd.
® De hypothese dat de Latijnse tekst de eerste en de enige optekening
van de mondelinge Gesetzesvortrag is geweest, is de hoeksteen, die
de theorie van Heek moet dragen. Desondanks zal men in zijn werk
tevergeefs zoeken naar de fundamenten van deze hoeksteen. Dat ligt
ook nogal voor de hand, want deze hypothese lijkt onhoudbaar en
daardoor onbewijsbaar. Het is op zijn zachtst gezegd nogal vreemd,
dat de legislatoren driemaal 's jaars de keuren en landrechten uit
hun blote hoofd voorgedragen hebben maar dat na het op schrift
stellen (in het Latijn) de legislatoren en hun toehoorders hun teksten
glad vergeten waren, zodat, toen op basis van de Latijnse vertaling
de Oudfriese versies werden vervaardigd, niemand zich de voordien
mondeling overgeleverde Oudfriese tekst meer herinnerde. In de
these van Heek is dat echter een noodzakelijke voorwaarde, want
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zodra een oude Fries zich de lagsagawèl zou hebben herinnerd, zou
de Oudfriese versie, die hij met behulp van zijn kennis (en de Latijnse
versie) maakte, niet langer (louter) teruggaan op de Latijnse vertaling.
d. Heek: Juiste lezing van Oudfriese tekst is toevalstreffer
We hebben gezegd, dat Heek betoogd heeft, dat de Latijnse tekst een
slechte vertaling uit het Oudfries is. Men zou nu, op grond van dit
onmiskenbaar juiste uitgangspunt verwachten, dat Heek de bewaard
gebleven Friese teksten uit het oogpunt van oorspronkelijkheid boven de
L-tekst zou hebben verkozen. Daarin komt men echter bedrogen uit. De
laatstgenoemde teksten zijn namelijk naar zijn oordeel veeleer 'studeerkamerarbeid', die hun - juiste - lezingen danken aan het feit, dat degene,
die ze uit het Latijn vertaalde, hetzij op grond van eigen wetenschap,
hetzij door logisch denken, de Latijnse tekst 'doorzag' en op de plaatsen,
waar de translater van de L-tekst mistastte, de oorspronkelijke lezing
herstelde. De Friese teksten zouden dus wel 'correct' zijn, doch niet
'echt'25, de L-tekst daarentegen zou het dichtst staan bij het weliswaar
Oudfriese, doch niet bewaard gebleven en zelfs niet via een ongebroken
Friese traditie in latere Friese teksten overgeleverd origineel. Tot bewijs
voert hij een aantal 'fortwirkende Übersetzungsfehler' aan, dat zijn fouten
in de Friese teksten ontstaan, doordat de vertaler een deel van de fouten
in de L-tekst niet zou hebben opgemerkt. Aangezien Heek hier naar mijn
oordeel heeft misgetast en het antwoord op de vraag naar de verhouding
tussen de Friese en de Latijnse teksten uiteraard voor de hantering van
het bronnenmateriaal van het grootste belang is, zullen deze gevallen in
het volgende hoofdstuk stuk voor stuk aan een kritische behandeling
onderworpen worden. Daarbij kan de door Heek opgespoorde fout in het
algemene boeteregister buiten beschouwing gelaten worden, omdat wij
ons hier beperken tot de filiatie van de keuren en de landrechten en
bovendien K. Nauta reeds aantoonde, dat deze fout niet als bewijs voor
de authenticiteit van de L-tekst der boeteregisters kan gelden26.

25

Onder 'correct' versta ik, wat men in de Duitse literatuur 'richtig' doch niet
'echt' noemt, dat wil zeggen een tekst, die door 'Konjektur' of 'glückliche
Vermutung' op de juiste wijze gecorrigeerd is, zulks in tegenstelling tot de 'echte'
tekst. Zie hierover H. Kantorowicz, Einführung in die Textkritik (1921), S. 5.
26

K. Nauta, Die aJtJfiesischen AUgemeinen BuBtaxen, diss. lit. Groningen
1940, p. 97 en p. 127/128.
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e. De visie van Krogmann/Kersting
De opvatting van Heek omtrent de 'originaliteit' van de L-tekst vindt
tegenwoordig van filologische zijde maar weinig bijval meer; nog onlangs
schreef A. Roeleveld: 'As it appears to be generally accepted nowadays
that the Latin texts were translated from Old Frisian, and in no cases
were Old Frisian versions based on this Latin version, the question arises
what could have been the motivation to translate such legal texts into
Latin'27. Ik heb mij daarom afgevraagd of het wel zin had, nogmaals op
de opvatting van Heek in te gaan. Men komt evenwel in rechtshistorische
werken nog wel als losse opmerking tegen, dat geciteerd wordt uit de Ltekst 'omdat die voor origineel doorgaat'28. Bovendien heeft Willy
Krogmann29 in enkele artikelen het opgenomen voor de theorie van
Heek. Krogmann moest wel toegeven dat Heek 'in der Herstellung des
ursprünglichen Wortlauts vielfach fehlgegriffen haf30, het moest zijns
inziens Heek evenwel als verdienste worden aangerekend, dat hij een
reeks 'Anstöjîen' onderkend had. Krogmann heeft zijn opvattingen op dit
punt niet zelf kunnen publiceren. Hij was tot zijn overlijden (op 20 maart
1967) bezig met het reconstrueren van wat hij noemde de, aan de
Latijnse tekst voorafgaande, Friese versie van het Vetus lus Frisicum.
Bij zijn overlijden was dat project nog maar nauwelijks van de grond
gekomen. Wilhelm-Christian Kersting heeft uit de fragmentarische
gedeelten (soms slechts bestaande uit een potloodaantekening bij de
uitgave van Hoekstra van de L-tekst) een 'Bericht' samengesteld, dat in
27

A Roeleveld, Providentia et Plicht The Old Frisian Words in the Latin Texts
of the Hunsingo manuscripts, in: Aspects of Old Frisian Philology, Estrikken 69,
1990, p. 372.
28

In de Geschiedenis van Friesland, Onder redactie van J.J. Kalma e.a..
Drachten, 1968, wordt het probleem in het midden gelaten: (p. 132) 'De in het
Latijn zowel als in het Fries gestelde rechtsregels...'. Indirect blijkt op p. 168
dat voor de auteurs de Latijnse tekst als origineel geldt: 'Wat in de Lex
Frisionum "fredus" heet, wordt in de negende keur "pena pacis" (Fries: "frethe
pennengar") genoemd.'
29

Diefriesische Vorstufe des "Vetus lus Frisicum" (17 Kuren, 24 Landrechte,
allgemeine BuJStaxen) Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germanistische Abteilung, LXXXTX, S. 33-77 und XC S. 31-71. Deze studie
werd na zijn overlijden in 1967 uitgegeven door Wilhelm-Christian Kersting.
30

Die friesische Sage von der Findung des Rechts, Zeitschrift der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, LXXXTV, S. 99.
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twee afleveringen gepubliceerd werd in h e t Savigny Zeitschrift
für
Rechtsgeschichte31.
Kersting gebruikte die aantekeningen als b a s i s voor
zijn 'Bericht' en voegde zelf een vrij groot aantal aanvullingen toe. De
verantwoordelijkheid voor de uitgave van dit incomplete materiaal b e r u s t
daardoor geheel bij Wilhelm-Christian Kersting 32 . We zullen in het
vervolg d a n ook steeds, w a n n e e r we uit dit 'Bericht' publiceren, de d a a r
geventileerde meningen op het conto van Kersting schrijven, tenzij
duidelijk is, d a t Kersting een door Krogmann zelf gefundeerde opvatting
weergeeft 33 .
f. Het s t e m m a v a n Kersting
Kersting gaat uit van een stemma 3 4 , dat a a n Krogmann ontleend
werd 35 . In tegenstelling tot Krogmann leidt hij evenwel, in navolging van
P. Gerbenzon 3 6 , Hj 3 7 niet van ¾ af, m a a r neemt hij a a n dat beide

31
Die Jriesische Vorstufe des "Vetus Jus Frisicum" (17 Kuren, 24 Landrechte,
aUgemeine BuJStaxen) Zeitschrift der Savigny Stiftung fûr Rechtsgeschichte,
Germanistische Abteilung, LXXXIX, S. 33-77 und XC S. 31-71.
32

Wel staat vast dat Krogmann Heck's opvattingen over de verhouding
tussen de L-tekst en de Friese teksten goeddeels onderschreef, zie zijn postuum
uitgegeven artikel Die Jriesische Sage von der Findung des Rechts, Zeitschrift
der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, LXXXIV,
S. 72-127, meer speciaal S. 97.
33
Bij mijn verwijzing geeft 'Kersting I' het eerste en 'Kersting II' het tweede
gedeelte van het 'Bericht' aan. Men kan zich overigens afvragen of het wel
verstandig is deze "berichten' het licht te doen zien. Het valt uiteraard te
betreuren dat iemand zijn levenswerk door op relatief jonge leeftijd te overlijden
niet kan voltooien. Dat er dan iemand bereid is, de ondankbare taak op zich
te nemen uit de nalatenschap hetgeen de overleden als zijn 'levenswerk'
beschouwde, alsnog uit te geven, is prijzenswaard. Maar dan dient dat
'levenswerk' wel in dusdanig stadium te zijn, dat er een goed onderbouwd en
weldoordacht concept nagelaten werd. Dat was i.c. bepaald niet het geval.
34

Kersting I S. 35.

35
Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische
Abteilung, LXXXIII, S. 292.
36

De forhâlding fan it earste en twadde Hunsinger hânskrift, Us Wurk Jg.
3, 1955, s. 58 - 64.
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versies op een gemeenschappelijke 'moeder' teruggaan.
Zijn stemma ziet er als volgt uit38.
Mondelinge overlevering
0

I
0 Latijnse vertaling
1 afschrift
0

|
Voorganger van H2 0
en Hl I
I
'
0
H2

1
0
Hl

0
Friese 'terug'vertaling

Het zal duidelijk zijn, dat de L-versie in deze stemmata een sleutelrol
inneemt. Niet alleen gaat zij onafhankelijk van de Friese versies op de
oertekst terug, maar bovendien is zij in het Latijn geschreven, de taal
waarin volgens Krogmann en Kersting ook de oertekst geschreven zou
zijn.
g. Oudfriese versies 'correct' maar niet 'echt'?
Zelfs in het licht van de door deze auteurs gedane onderzoekingen lijkt
de rang, die zij aan de L-versie toekennen, erg overtrokken. Immers een
zeer groot gedeelte van hun onderzoekingen bestaat uit het signaleren
van plaatsen, waarin de L-versie een corrupte tekst geeft, terwijl Friese
teksten niet aan dat euvel mank gaan. De auteurs nemen aan, dat de
fouten in de L-versie ontstaan zijn bij de vertaling van de Oudfriese
teksten in het Latijn; de vertaler zou het Oudfries onvoldoende beheerst
hebben om een foutloze Latijnse tekst te kunnen leveren.
Stel dat dit juist zou zijn, dan ligt het voor de hand te veronderstellen
dat de gesignaleerde fouten ontstaan zijn toen de 'moedertekst' van de
L-versie vanuit een bestaande Oudfriese tekst in het Latijn vertaald werd,
want in de Oudfriese teksten hebben die vertaalfouten niet doorgewerkt.
Krogmann en Kersting kiezen evenwel voor de door Heek gegeven
'oplossing' van dit verschijnsel: zodra de Friese versies de juiste lezing
37
(...vervolg)
37

Met Hj en H2 worden de latijnse versies uit de Eerste, respectievelijk
Tweede Hunsinger Codex aangeduid (de teksten, die van mij het sigle L
ontvangen hebben.
Kersting I, S. 35.
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hebben tegenover een 'bedorven' L-tekst, berusten de Oudfriese lezingen
op geslaagde conjuncturen van een vertaler van een L-tekst in het
Oudfries. Uit eigen wetenschap wist hij de fouten uit de L-versie te
herstellen.
In het licht van hetgeen wij weten over de wijze waarop middeleeuwse
vertalers en kopiisten werkten, lijkt deze hypothese nogal ver gezocht.
Manuscripten werden door klerken doorgaans woord voor woord
'mechanisch' vertaald of overgeschreven, zoals blijkt uit de vele fouten
die daarbij gemaakt werden. Tot 'herstellen' van corrupte teksten mag
men hen nauwelijks in staat achten; het behoorde bovendien niet tot hun
taak 39 .
h. Gebruikte methode kan toets der kritiek niet weerstaan
Voordat we in de volgende hoofdstukken de 'bewijsplaatsen', die Heek
en Krogmann/Kersting voor hun hypothese hebben aangevoerd, gaan
bespreken lijkt het verstandig eerst een wat fundamentelere kritiek op
de door die auteurs gebruikte methode te geven.
1 Aan niet-bestaande Oudfriese woorden mogen geen argumenten worden
ontleend
De moeilijkheid voor Heek en Krogmann/Kersting aan te geven welk
Oudfries woord in de lagsaga, dat verkeerd verstaan werd door de
translater, werd gebezigd. Deze term is ons niet overgeleverd, want de
redenering van deze auteurs is nu juist, dat degene die de Latijnse tekst
(terug) vertaalde in het Oudfries, de vertaalfout van de translator niet
doorzien heeft.
Het is noodzakelijk, dat, als men staande op zo'n wankele basis, moet
bedenken welk Oudfries woord er in een niet bewaard gebleven tekst kan
hebben gestaan, de uiterste voorzichtigheid te betrachten. Het louter
gissen naar een Oudfriese woord, dat verkeerd vertaald zou zijn lijkt
weinig zinvol. In geen geval zal men echter voor de gelegenheid niet
bestaande Oudfriese woorden mogen bedenken. Tegen deze regel hebben

39

Dat geldt evenwel niet voor elke kopiist. In de wordingsgeschiedenis van
de Oudfriese teksten zijn ook enkele kopiisten werkzaam geweest, die we beter
'redactoren' zouden kunnen noemen, zie de hoofdstukken 2 en 11.
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de auteurs evenwel herhaaldelijk gezondigd. Ik geef als voorbeeld
Heck's40 verhandeling over de term vendere in het Vierde landrecht 41 .
Het vendere in het Vierde landrecht
Wanneer een dochter een dos in de vorm van land meekrijgt - aldus de
in dit landrecht behandelde casus - en dit land dan door ruil of koop in
een andere liudgarda42 terecht komt, dan kan zij dit land behouden,
in geval haar broer dit wil vendere (L-tekst). Dit niet in het zinsverband
passende vendere is volgens Heek te wijten aan een vertaalfout. Er had
moeten staan potiore iwe emere want de broer wilde het land van zijn
zuster niet verkopen, maar naasten. De vertaalfout zou zijn ontstaan,
doordat degene die de Oudfriese tekst dicteerde afara capia gezegd zou
hebben, wat de translater misverstond voor verkaufen43 (Oudfries seüa).
Heek gaat hier helemaal de mist in, omdat een Oudfriese term afara
capia niet heeft bestaan, ja zelfs niet heeft kunnen bestaan. Het
naastingsrecht op het familiegoed, waarover Heek het heeft, heet in het
Oudfries niaer wessa. De broer wil zijn nadere weer omzetten in een
neste were44. Met 'kopen' heeft dit niets te maken. Het bijzondere was
juist, dat voor die omzetting niets betaald behoefde te worden. Het 'recht
van voorkoop', waar Heek kennelijk op doelt, is een veel latere ontwikkeling. Steden hadden bijvoorbeeld ten aanzien van waren, die ter markt
werden gebracht, nogal eens een recht van Voorkoop': zij mochten
voordat de markt begon, waren tegen gereduceerde prijs overnemen.
Naderhand claimden de steden ook wel het recht van voorkoop van
renten, die op hun percelen grond lagen; werden die renten verkocht, dan
pretendeerden de steden een recht van eerste koop. Op zijn vroegst in
de vijftiende eeuw zijn de naastingsrechten en voorkoopsrechten her en
40

Krogmann/Kersting hebben voor dit vendere geen verklaring gegeven.

41

Zie p. 384.

42

Letterlijk Volkstuin', dat wil zeggen familiegebied, famieliebeheer, S. I,
1495 augustus 4: doe kynden lawghyet dae gueden wp den vader ofte wt herre
moeders lyoed gaerde.
43
Zoals reeds gezegd, beklemtoont Heek zeer sterk dat de translater geen
Fries was, zodat hij het hem voorgezegde Oudfries slecht begreep. Zie echter
de studie van Roeleveld, genoemd op p. 80, 84.

Zie mijn Ein, p. 76 - 79.
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der in elkaar overgevloeid; het naastingsrecht veranderde in een
voorkoopsrecht. Maar daarvan kan ten tijde van het opstellen van het
Vierde landrecht nog geen sprake zijn geweest. Methodisch gezien is het
ontoelaatbaar dat Heek hier pour besoin de sa cause een niet bestaanbaar Oudfries woord heeft bedacht.
Een eenvoudiger verklaring
Het is mogelijk op minder gezochte wijze het vendere te verklaren. De L3tekst leest hier vendicare, wat een goede zin geeft. Omdat niet geheel
uitgesloten mag worden, dat Lg teruggaat op de (veel oudere) Lx of L¾ en
we hier dan te maken zouden hebben met een op eigen gezag verbeteren
van de tekst door een kopiist, controleren we onze uitkomst aan de hand
van de EA-tekst, de Middelnederlandse versie die het dichtst bij de Ltekst staat 45 . Deze tekst geeft op de plaatsen van het werkwoord
vendere tekst het verbum 'aanspreken'. Men kan er dus van uitgaan, dat
in het archetype van EA/L een Oudfries woord gestaan heeft46, dat de
steller van EA door 'aanspreken' vertaalde. Dat zelfde woord zal ook in
het Zevende landrecht gebezigd zijn, want daar heeft de EA-tekst het
weer over 'aanspreken'. We mogen aannemen dat in het archetype van
L/EA hetzelfde werkwoord werd gebezigd, zodat we uit de vertaling door
de translater van het Zevende landrecht kunnen afleiden, wat er in
plaats van vendere in het Vierde landrecht had moeten staan. In het
Zevende landrecht is het Oudfriese equivalent voor 'aanspreken' vertaald
door vendicare, zodat men mag aannemen, dat de translater ook in de
Vierde keur door vendicare heeft vertaald. Bij het kopiëren werd dit
woord later abusievelijk in vendere veranderd. Een onjuiste oplossing van
een afkorting kan hier gemakkelijk toe hebben geleid47.

45

Zie p. 62.

46

Welk woord dit geweest is, valt moeilijk uit te maken. Het kan (hjredda
(eripere. Van Hel ten, Ldaqfr., p. 184) zijn geweest, dat in de F-lezing van het
Vierde landrecht voorkomt, maar ook kera (cf. OF en Dr.), tetsia (H, E), ttuna
(H), biüuna (E), tiona (R) of brida (R).
47

Heek ontleende aan dit landrecht nog een tweede argument. Op 'zakelijke'
gronden - zo stelt hij - moest men aannemen, dat de broer het naastingsrecht
toekwam en in de slotzin tune Ucet retinere ea cum duodecim aed iuramentis het
werkwoord retinere de frater als subject had (de broer won dus het proces, hij
(Wordt vervolgd...)
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2 Modem-logisch

taalgebruik

mag geen maatstaf

teksten?

zijn

Een tweede methodische fout acht ik, dat met n a m e door Krogmann/Kersting impliciet uitgegaan wordt van de perfectie v a n de a a n de t r a n s l a t e r
voorgezegde Oudfriese tekst. Hij zou grammaticaal volkomen zuiver en
strikt logisch opgebouwd zijn geweest. Vervolgens constateren zij 'fouten'
in de Latijnse vertaling die volgens h e n d ù s niet in de 'oertekst' h e b b e n
k u n n e n s t a a n . Dat is, d u n k t mij, een onjuist u i t g a n g s p u n t . Met n a m e
gesproken teksten zijn doorgaans grammaticaal niet vlekkeloos. In de
trein, die mij dagelijks n a a r mijn werk brengt, roept, bij h e t n a d e r e n van
station Utrecht nagenoeg iedere conducteur om: 'Dames en h e r e n , wij
n a d e r e n thans]!] station Utrecht, eindpunt!!] van deze trein. Reizigers
voor de richtingen Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Geldermalsen, 'sHertogenbosch, Hilversum en[!] Leiden worden]!] verzocht hier over te
s t a p p e n . Denkt u bij h e t verlaten van de trein aan]!] u w bagage'.
Het gaat mij in h e t volgende met n a m e om h e t gebruik v a n h e t voegwoord
'en'. Dat dit woord ook in geschreven taal problemen oplevert 48 , ziet
47

(...vervolg)
mocht het land van zijn zuster 'behouden'). De Friese teksten bepalen echter,
dat de dochter het goed mag behouden, wat zou betekenen, dat zij ten onrechte
filia als subject bij retinere genomen hebben. Dit argument houdt geen steek,
alleen al niet op taalkundige gronden; retinere in de L-tekst betekent niet:
'(terugjverkrijgen', maar, zoals uit het Eenentwintigste landrecht blijkt
'behouden'. De enige, die het kàn behouden is 'zij' [ea] d.i. de zuster, die het
land onder zich heeft. De 'zakelijke' gronden, die Heek noemt, worden door hem
niet nader uitgewerkt, zodat ik dit argument verder kan laten rusten.
48

Zie ook HR 12 november 1900, Weekblad van het regt 7525 (Dekhenst
Frans). De provinciale staten van Friesland hadden op 14 juli 1897 een
'Regelement op de keuring van dekhengsten' aanvaard, waarbij beperkingen
werden gesteld op het gebruik van dekhengsten. Het bestuur wilde twee
gedragingen verbieden: a) dekhengsten die niet door het provinciaal bestuur
als zodanig waren toegelaten ter dekking te gebruiken, en b) niet toegelaten
hengsten in het openbaar ter dekking aan te bieden. Het Reglement bepaalde
evenwel in art. 16 dat strafbaar was 'de eigenaar of houder van één of meer
hengsten, die deze tot dekking van merriên bezigt en (cursivering stamt van mij,
NEA) in het openbaar tot dekking aanbeveelt*. De hengstenhouder M.A.G. te
Oldeholtwolde, aan wie ten laste was gelegd dat hij zijn niet toegelaten hengst
Frans een merrie had laten dekken werd dan ook door de rechtbank ontslagen
van rechtsvervolging. HR: Volgens de duidelijke woorden van [artikel 16 is] een
eigenaar of houder van één of meer dekhengsten slechts dan strafschuldig,
wanneer hij die hengsten tot dekking van merriên bezigt èn in het openbaar tot
dekking aanbeveelt, wanneer dus die beide feiten samengaan'. Volgt verwerping
van het cassatieberoep.
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men bijvoorbeeld in Apeldoorn: een gedeelte van een park is daar
Verboden voor bezoekers met honden èn fietsen'. Dat de oude Friezen
ook moeite hadden met het aaneenschakelend voegwoord 'en' blijkt fraai
uit het tweede artikel van het Oud Schoutenrecht 49 : [Het is noodzakelijk
de kusten dagelijks met vijf wapenen tegen de zoute zee en de vloed der
wilde Wikingen te beschermen:] mey spada ende mey forka, mey
schiolde50 ende mey swirde ende mey etkeres orde51. Mij dunkt dat
een oude Fries, aldus uitgerust, de handen nogal vol gehad zal hebben.
De en-en-koppeltng
Krogmann heeft in zijn argumentatie, dat de Latijnse tekst de eerste
optekening van het vetusjus Frisicum zou zijn geweest, zeer veel waarde
gehecht aan het gebruik van het voegwoord et in de Latijnse versie52.
IDt wordt nogal eens gebezigd op plaatsen waar wij logischer wijze vel
zouden hebben verwacht. Zijn redenering loopt dan als volgt: in de
oorspronkelijke Oudfriese tekst (in zijn opvatting grammaticaal geheel
zuiver) moet op die plaatsen steeds ie/gestaan hebben. Bijvoorbeeld in
de Derde keur: als de asega aanneemt iniusta munera et prohibitos
denarios ...53. In het middeleeuws Latijn levert dat geen problemen op,
want het voegwoord et kan in het middeleeuws Latijn zowel gebruikt
worden voor 'en' als voor 'of. De translator vertaalde dan ook het
Oudfriese ie/dikwijls door et. In de 'terugvertalingen' in het Oudfries had
et om een 'logische' zin te geven, op die plaatsen door ie/vertaald moeten
worden. Dat zulks niet gebeurd is, bewijst volgens Krogmann dat de
Oudfriese teksten niet oorspronkelijk zijn, want de vertalers hebben de
vrijheid, die de translator zich ten aanzien van ie/veroorloofd had, niet
doorzien.
Krogmann draait mijns inziens hier de zaken om. In middeleeuwse
teksten komt het inderdaad nogal eens voor dat et wordt gebezigd op
plaatsen, waar wij, teneinde een logische zin te krijgen, liever vel gebruikt
49

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, III, 2.

50

Dat is: schild.

51

Dat is: Speerpunt.

52

Kersting I, S. 45 - 47, 59, 62, 70; Kersting II S. 39, 62 - 64.

53

Krogmann/Kersüng I, S. 45.
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zouden hebben. Maar dat kan heel goed komen doordat degene die in
het Latijn vertaalde, zijn zinnen eerst in zijn moedertaal formuleerde (en
dan 'en' in plaats van 'of bezigde) om ze vervolgens in het Latijn over te
zetten. Bij de formulering in de moedertaal was de middeleeuwer nog niet
zo 'logisch' bezig, dat hij steeds het onderscheid scherp aanvoelde tussen
'en' en 'of. Dat had dan weer ten gevolge dat wij, met onze kritische zin,
vinden dat het middeleeuws-latijnse et de bijkomstige betekenis van 'of
gekregen heeft. In werkelijkheid berust die tweede betekenis echter op
een niet-logisch spraakgebruik van de middeleeuwer.
Op deze wijze laat zich op eenvoudige wijze het onlogische gebruik van
'of in de Oudfriese teksten verklaren. In de Oudfriese versie van de
Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten, die voor de vertaling in
het Latijn werd gebezigd, heeft dikwijls ande gestaan, waar wij voor alle
duidelijkheid de voorkeur aan ief zouden hebben gegeven. De translator
heeft hierin zijn voorbeeld op de voet gevolgd en 'ande' steeds door 'et'
vertaald, ook daar waar vel een logischer zin zou hebben opgeleverd. Het
lijkt mij daarom niet geoorloofd uit het door de Oudfriese teksten te
onpas bezigen van het voegwoord ande te concluderen dat de Oudfriese
vertalingen 'Ruckübersetzungen' uit het Latijn zouden zijn.
3 Vroeg middeleeuwse

rechtstaal moet uitgangspunt

zijn

We zullen nog laten zien54, dat er in de vroege middeleeuwen pogingen
zijn ondernomen om over te schakelen van het concrete geval naar de
(meer) algemene regel. Dat gebeurde met name door ketttngformules: een
begrip, dat men wilde benaderen werd omschreven door termen met
elkaar deels overlappende betekenissen: 'paarden, koeien, varkens, vee,
kippen, huisdieren'.
Krogmann en Kersting hebben natuurlijk gelijk, als zij, met hun
moderne ogen deze formules bekijkend, vinden dat dergelijke kettingformules 'onlogisch' zijn. Dat houdt evenwel bepaald niet in, dat zij dùs niet
oorspronkelijk kunnen zijn. Krogmann en Kersting gaan er van uit, dat
dergelijke kettingformules ontstaan zijn doordat de translator op talrijke
plaatsen Oudfriese termen in zijn tekst overnam en daarachter dan nog
eens een Latijnse vertaling van het Oudfriese woord gaf, gescheiden door
et. Zo bijvoorbeeld in de Veertiende keur: [de ex-krijgsgevangen] potuerit
cognoscere ethel et proprios agros et sui patris Jundum. Het et na ethel
Zie p. 367.
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moet volgens Krogmann vervangen worden door id es?5, omdat proprios
agros vef6 sui patris jundum een poging van de translater zou zijn om
de term ethel in het Latijn te vertalen. De oerversie zou alleen gesproken
hebben van ethel De Oudfriese teksten volstaan evenwel niet met dit
woord, maar geven óók een rijtje: (H-tekst) hi muge bi kenna sine ethel
ende sine eckerar and sinefeder statha. Daaruit concludeert hij dat de
Oudfriese versies van de L-tekst afhankelijk zijn. Degenen die de L-versie
in het Oudfries terug vertaalden, zouden niet doorzien hebben dat het
'zijn akkers' en 'zijn vaders state' slechts een nadere toelichting op de
term ethel v/as.
Dit voorbeeld illustreert mijns inziens dat Krogmann onvoldoende oog
heeft gehad voor de juridische achtergrond van de door hem behandelde
teksten. Hij meende korte en zakelijk gestelde (moderne) wetteksten te
mogen verwachten, waarin dergelijke 'kettingformules' misstaan.
Bovendien heeft hij zich te weinig gerealiseerd voor welke problemen de
'translater' gestaan heeft bij het vertalen van specifiek juridische termen
in het Latijn. De verstandigste weg was wel een poging tot vertaling in
het Latijn te wagen maar daarenboven het oorspronkelijke Oudfriese
woord te laten staan 57 .
4 Veronachtzamen van bepaalde Oudfriese versies
Alleen voor Heek geldt bovendien dat hij de F-, L3 en de EA-teksten, die
voor het door hem aangesneden probleem van het grootste gewicht zijn,
uitdrukkelijk buiten beschouwing heeft gelaten58.
i. Conclusie
We hebben in dit hoofdstuk kritisch gekeken naar de visie van Heek en
Krogmann/Kersting, die meenden dat de Oudfriese teksten alle op een
Latijnse tekst teruggaan, welke tekst op zijn beurt ontstaan zou zijn als

55

Kersting I, S. 69.

56

Het voegwoord et emendeert hij hier in vel zie het vorige punt.

57
Zie over dit probleem: A. Roeleveld, Providentia et Plicht, in Aspects qfOld
FrisianPhüology, Amsterdam/Groningen 1990, p. 377 en p. 386 sub c.
58

A.W., S. 33/34, noot 3.
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eerste en enige optekening van een 'Gesetzesvortrag'. Aangetoond werd,
dat er aan de, door de auteurs aangevoerde, argumentatie nogal wat
schort en dat aan h u n werkwijze methodische fouten ten grondslag
liggen. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de plaatsen
in de teksten, waaruit die auteurs in het bijzonder hun argumenten
menen te kunnen p u t t e n . In een daarop volgend hoofdstuk zal worden
aangetoond, dat de plaats van de L-tekst binnen de tekstfiliatie van de
middeleeuwse versies veel ingewikkelder is, dan deze auteurs aangenomen hebben.

Wumkes.nl

5 DE ARGUMENTATIE VAN HECK EN
KROGMANN/KERSTING

a. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de door Heek en Krogmann/Kersting
aangevoerde argumenten voor de authenticiteit van de L-tekst. Eerst
komen de door Heek aangevoerde 'bewijsplaatsen' aan de beurt, waarbij
dan tevens voor zover mogelijk ingegaan wordt op de (afwijkende) visie
van Krogmann/Kersting op die bewijsplaatsen. Tenslotte worden de
argumenten van Krogmann/Kersting behandeld, die Heek niet heeft
aangevoerd.
De te onderzoeken bewijsvoering van Heek betreft de term inimicus in
de Derde keur, de uitdrukkingen alioquin restat en nimis contendere in
de Achtste keur, het scire omnia iura, que sunt kesta et londriuch in de
Derde keur en tenslotte de passage inzake de eedhelpers in het Zesde
landrecht. De term vendere in het Vierde landrecht werd in het
voorgaande hoofdstuk reeds besproken.
b. De inimicus in de Veertiende keur
In de Latijnse tekst van de Veertiende keur 1 wordt het geval gesteld, dat
iemand, na door de Noormannen gevangen genomen te zijn, vrijgelaten
wordt en in zijn vaderland terugkeert. Heeft inmiddels suus frater uel
suus inimicus, siue suus vitricus, siue suus gener, soror, siue suus
proprius jîlius zijn land verpand, verkocht of verruild, dan deert dit de
teruggekeerde krijgsgevangene niet, maar mag hij zonder tweekamp zijn
eigen land in bezit nemen 2 . Het is duidelijk, dat een inimicus in deze
1

Zie ook p. 336.

2
Hier zien we een voorbeeld van het 'naasüngsrecht', dat Heek ten onrechte
met Voorkooprecht' gelijk stelt, zoals we zagen in het vorige hoofdstuk, p. 88.
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opsomming niet past 3 . De onderhavige tekst geeft immers aan de exgevangene een processueel voordeel, daarin bestaande, dat hij geen
tweekamp 4 behoeft te strijden, om zijn aanspraken op het land te
realiseren, zelfs niet, wanneer zijn verwanten dit ondertussen hadden
vervreemd. De opgesomde verwanten staan allen in een nauwe familierelatie tot de teruggekeerde gevangene. Zij vallen onder de zogenaamde 'zes
handen' 5 en zijn uit hoofde van hun familierelatie tot de voormalige
gevangene de 'verwachters' van zijn land 6 . Niet alleen na dode, maar ook
tijdens het leven van de gerechtigde hebben zij rechten op diens goed.
Zo kunnen zij, wanneer de gerechtigde het goed aan een derde vervreemdde, hun naastingsrecht doen gelden. Zij zullen zich dan ook, op
grond van hun familierelatie, nadat de gerechtigde als krijgsgevangene
werd weggevoerd, in het bezit van het goed gesteld hebben en het aan
derden vervreemd hebben; in dat geval konden zij door hun auctoritas
de koper het rustig genot waarborgen. De laatste kon - na verloop van
jaar en (gerechts-)dag - eventuele aanspraken van de familieleden van
de verkopers frustreren door een procedure met eedhelpers, waardoor
hij zich in een processueel sterke positie bevond. Deze bevoorrechte
positie had hij evenwel niet in het geval van de teruggekeerde gevangene;
hier is het deze laatste, die niet slechts zijn land zonder tweekamp in
bezit kon nemen, doch ook het processuele voordeel genoot van de
eedsprocedure, waarmee hij aanspraken van derden, dus ook van een
eventuele verkrijger, kon afweren. Het is hier niet de plaats om de achtergrond van deze procedure diepgaand te analyseren; dit is in ander
verband al geschieden 7 . Wel zal thans duidelijk zijn, dat de opsomming

3

Voor de door Heek hiervoor aangevoerde argumenten moge hier volstaan
worden met een verwijzing naar zijn Übersetzungsprobleme, S. 49, 50.
4

Oudfries strid, dat in dit verband 'tweekamp' betekent, zie hierover Bijlage
I, 4. De E-tekst (ed. P. Sipma, III, 14, p. 60) vermeldt met zoveel woorden de eed
naast strid.
5

Zie de Vijfde keur, p. 300, 5 en A.S. de Blécourt, Kort begrip van het
oudvaderlands burgerlijk recht, 6e druk, bewerkt door H.F.W.D. Fischer (1950),
p. 346; G. Agena, Grundbesüz, BeispruchundAnerbenrecht in Ostfriesland, S.
24 ff. en K. von Amira, Erbenfolge und VerwandtschafisgUederung nach den
áttniederdeutschen Rechten, S. 165 ff.
6

Zie mijn Ein, p. 77.

7

Zie mijn Ein, p. 64 - 84.
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van de n a a s t e verwanten in de Veertiende k e u r niet toevallig k a n zijn.
Doordat zij, door de afwezigheid van de direct rechthebbende, van
'verwachters' 'verkrijgers' werden, zijn zij ook de aangewezen personen,
die het land tijdens de afwezigheid van de gerechtigde op legale wijze
hebben k u n n e n vervreemden. Deze bevoegdheid bezat een inirnicus stellig
niet.
Heck's verklaring voor de 'inirnicus' in de

L-tekst

Ter beantwoording v a n de vraag, hoe de inirnicus in de Latijnse tekst
geraken kon, wees Heek erop, dat de vader van de ex-krijgsgevangene
in de opsomming ontbreekt 8 . Hierin ziet hij een vertaalfout v a n de
translator, die de Latijnse tekst vervaardigde. Immers de inirnicus zou
volgens h e m j u i s t op die plaats s t a a n , waar 'in dem friesischen Original 9
der Vater gestanden h a b e n muJ510. Dit origineel zou de vader (Oudfries
Jeder) wel h e b b e n vermeld, m a a r de translator zou Jeder als Jather
misverstaan hebben en dit woord vertaalt Heek door Jaidosus,
inirnicus
misverstaan hebben. Nu k e n t het Oudfries inderdaad een woord Jather,
m a a r d a t betekent 'peetvader' 1 1 . Wij hebben hier d u s weer te m a k e n met
de in h e t vorige hoofdstuk (sub h, p . 87) gewraakte methode v a n het
a r g u m e n t e r e n met b e h u l p v a n niet b e s t a a n d e Oudfriese woorden 1 2 .
8
A.W., S. 50: 'Das Erbrecht des Vaters lag nicht weniger nahe, als das der
genannten Erben', aldus Heek. Het behoeft geen bevreemding te wekken, dat
de moeder in de rij der verwanten niet voorkomt. Men kan aannemen, dat
vrouwen toentertijd nog niet beschikkingsbevoegd waren, vergelijk F p. 112:
Thet wifrach yt nene wonwara, want se marra wald ne acht thanfior panninga
kapis, hona, catte ende thene carda.
9

Dat wil zeggen het nog niet op schrift gestelde 'origineel'.

10

A.W., S. 50. Volgens Krogmann/Kersting moet hier nu juist de zoon
gestaan hebben, Kersting I, S. 73.
11

Buma/Ebel. Das Emsiger Recht, B 1, 4, K, 24, CV, 17.

12

Wel geeft Richthofens Wörterbuch een woord fath (faidosus), maar dit
woord bestaat niet; dat Richthofen het opnam komt doordat hij kopieerfouten
maakte in de Emsinger Domen (zie De Tweede Emsinger Codex, ed. K. Fokkema,
VI, 7, p. 34, regel 48, VI, 7, p. 34, regel 58, VI, 9, p. 35, regel 76). Dit werd reeds
in 1907 aangetoond door Van Heiten, Ldaofr. S. 114: 'R(ichthofen) las an allen
drei belegstellen unrichtig t statt c'. Nu is het verschil tussen de 'c' en de 't' erg
klein, zodat Richthofen waarschijnlijk de tekst toch goed las. Hoe dit ook zij,
(Wordt vervolgd...)
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Volgens Heek zou bij de vertaling van L in het Oudfries geen van de
vertalers de vertaalfout van de translator hebben doorzien. Met het woord
inimicus wisten ze geen raad, ze Vertaalden' het maar door balemond
(ontrouwe voogd). Een mislukte poging tot reconstructie, aldus Heek,
temeer, daar ook een balemond. in de gegeven opsomming niet past. Zijn
conclusie luidt dan ook, dat deze mislukte vertaalpoging bewijst, dat geen
der Friese teksten een van L onafhankelijke lezing heeft gebruikt. Daarin
zou op de plaats van tnirniciis feder gestaan moeten hebben en dit zou
de gekunstelde reconstructie met behulp van de balemond overbodig
hebben gemaakt. Zijn conclusie luidt: alle Friese teksten zijn 'Rückübersetzungen' 13 .
Bezwaren tegen de 'oplossing' gegeven door Heek
De bewijskracht van dit voorbeeld voor de theorie van Heek is om een
aantal redenen veel minder sterk, dan zij op het eerste gezicht schijnt.
® In de eerste plaats verdient de R-redactie van deze keur bijzondere
aandacht. Zij wijkt namelijk sterk van alle andere lezingen af,
doordat zij niet de terugkeer van een gevangene tot onderwerp heeft.

12

(...vervolg)
vast staat dat Jath om ieder geval /ach geëmendeerd moet worden, zie De
Tweede Emsinger Codex, ed. Fokkema, p. 34, noot 48 en 58, p. 35, noot 76.
Dit/achis verwant aan het hedendaagse Veeg' en betekent Vredeloos', 'buiten
de volksvrede geplaatst'. Een substantief/acher bestaat niet; de teksten spreken
van een fach and enjretheles mon. Er is echter nog een andere mogelijkheid,
namelijk dat Heek. fath' geassocieerd heeft met het modem-Duitse 'Fehde'. Dat
zou men kunnen afleiden uit zijn opmerking: "'Fehde' war ein ihm (dit wil
zeggen de translator) bekanntes Wort fûr 'Fehde, Feindschaft', und der 'feder'
war dann ein Wort für 'Feind'" (a. w., S. 51). Ik had dit niet durven veronderstellen, ware het niet, dat men ook op andere plaatsen de indruk krijgt, dat Heek
stilzwijgend aanneemt, dat de translator de Duitse taal machtig zou zijn
geweest. Bijvoorbeeld wanneer hij zegt, dat 'sines feders statha' ... 'schon
lautlich (erinnerte) an das sachlich gleichwertige 'seiner Våter Statte' (au;., S.
51).
13

A.W., S. 53. Deze verklaring vond in de rechtshistorische literatuur bijval;
zo oordeelt M. Linzel: Wenn es sich hier um absolut sichere Beweise auch nicht
handeln kann, die Feststellung Hecks, daJ3 'inimicus' eine falsche Übersetzung
von 'feder' ist, ist verbluffend und scheint mir überzeugender zu sein, als alles,
was man bisher zur Erklarung dieses Falies vorgebracht hat'. Bespreking van
dit werk in het Zeitschrift der Sav.-Stiftung, G.A. (1934), S. 289.
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doch die van een minderjarig kind, dat door verkoop of tengevolge
van een vijandelijke inval uit het land weggevoerd werd14. In deze
lezing past een balemond heel goed in een rij verwanten, die het land
gedurende de afwezigheid van de minderjarige hebben vervreemd.
Dat is ook verdedigbaar met betrekking tot de H-, E- en W-versies.
Want daarin gaat het niet over iemand, die door de Noormannen
gevangen genomen is, maar meer in het algemeen over iemand, die
genoopt werd in het buitenland te verblijven. Bij een dergelijke casus
is mogelijk, dat die 'iemand' een minderjarig kind is, dat nog onder
voogdij stond (de Jus-tekst vermeldt beide lezingen na elkaar). Heek
gaat er evenwel, zonder enige nadere argumentatie, van uit, dat deze
redacties niet oorspronkelijk zijn15. De mogelijkheid blijft daardoor
open dat de R-versie de oorspronkelijke lezing heeft bewaard en dat
de balemond daaruit in de andere, gewijzigde, redacties is overgegaan.
® In de tweede plaats lijkt Heck's verklaring van de inimicus in de Ltekst weinig bevredigend. Hij veronderstelt dat het woord inimicus
door een foutieve vertaling van Jeder in de L-tekst is geraakt, ervan
uitgaande, dat In de Friese oertekst, waarvan de Latijnse een
vertaling zou zijn, na de broeder de vader genoemd zou zijn. Maar
áls de vader in de Friese tekst een plaats gehad zou hebben, dan mag
men aannemen, dat hij aan de broeder vooraf zou zijn gegaan. Dit
vindt steun In de F-tekst, waarin zowel de vader als de moeder
voorkomen en wel, zoals te verwachten viel, vóór de broeder. Heek
heeft dit, vreemd genoeg, over het hoofd gezien. Of misschien ook niet
zo vreemd, want daardoor ligt immers zijn hele redenering, die
gebaseerd is op de aanname, dat in geen der Oudfriese teksten de
'vader' voorkomt, in duigen.
® In de derde plaats neemt Heek aan, dat de vader in dit verband niet
gemist kan worden, wat nog zeer de vraag is. Immers de tekst
behandelt de rechten van de voormalige krijgsgevangene op zijn
patrisjundum en men mag veronderstellen dat deze rechten pas rea14

Ook in het Derde landrecht handelt de R-tekst niet over iemand, die door
de Noormannen gevangen genomen werd, maar over een weggevoerd minderjarig kind, terwijl de andere teksten over de terugkeer van iemand, die in Noorse
krijgsgevangenschap heeft vertoefd, handelen.
15

Van de R-versie zegt Heek slechts, dat zij 'selbstverståndlich [...] nur eine
sekundäre Entwicklung" is (S. 53, noot 1).
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liseerbaar worden, nadat de vader overleden is.
® Voorts berust de door Heek veronderstelde foutieve vertaling op de
gewaagde hypothese dat de term feder in de oertekst reeds een
verandering had ondergaan en verworden was tot father.
© Tenslotte heeft Heek zelf reeds op een zwak punt in zijn betoog
gewezen, namelijk dat 'in demselben Satze, unmittelbar vorher, in
der Wortverbindung 'sui patris fundum' dasselbe friesische Äquivalent feder richtig mit 'pater' übersetzt ist'16. Dat de translator
op deze plaats niet mistastte, komt zijns inziens door twee 'richtingaanwijzers', die hem hier op de goede weg hielpen. In de eerste
plaats het aan het patris fundum voorafgaande proprios agros, dat
associaties met 'vaderland' opriep. In de tweede plaats de uitdrukking
sinefeders statha als zodanig, die 'schon lautlich (erinnerte) an das
sachlich gleichwertige 'seiner Vater Statte'"17. Deze 'verklaring' is
niet erg overtuigend. Het blijft onwaarschijnlijk, dat een translator,
die in één zin tweemaal hetzelfde woord tegenkomt, dit woord de ene
keer opvat als 'vader' en de andere keer als vijand'. Daar komt nog
bij, dat de translator de tweede keer óók op het goede been gezet.
Men mag van hem verwachten, dat hij bijna automatisch in een rij
van verwanten het woord feder, waarvan de betekenis hem bekend
is, door pater en niet door inimicus zal vertalen.
De oplossing van Kersting /Krogmann
Krogmann 18 meent dat ter plekke waar de inimicus staat de proprius
füius had moeten staan. Die wordt weliswaar in het rijtje genoemd, maar
niet op de goede plaats; hij had als eerste genoemd moeten worden.
Derhalve moet de proprius filius in de L-tekst een latere toevoeging zijn.
Hij had tussen de frater en de vitricus opgesomd moeten worden.
Kersting geeft een verklaring voor de verandering het Oudfries sunu in
inimicus. Hij veronderstelt dat de 'voorzegger' ungand zou hebben gezegd,
dat 'strijdbare jongeling' zou betekenen, maar in overdrachtelijke zin ook
wel eens voor 'zoon' gebruikt wordt. Dit wigand zou door de translator
misverstaan zijn als 'vijand'. Dat is wel heel ver gezocht: waarom zou in
16

A.w., S. 51.

17

A.w., S. 51, noot 3.
Kersting I, S. 72 - 75.
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de 'Gesetzesvortrag' niet gewoon sunu gebruikt zijn voor 'zoon'? En wat
de uitspraak betreft lopen wigand enjiand nogal wat uiteen. Bovendien
lijkt mij, als we over een 'logische' volgorde gaat twisten, de plaatsing van
een zoon tussen 'broer' en 'stiefvader' niet erg logisch. Tenslotte staat het
hele betoog op lemen voeten.want er wordt zonder meer aangenomen dat
de proprius jüius aan het slot een latere toevoeging is.
Andere verklaringen voor 'inimicus'
Ook andere onderzoekers hebben getracht, de inimicus uit de L-tekst te
verklaren.
© Richthofen nam aan, dat ná inimicus het woord curator zou zijn
uitgevallen19; de uitdrukking inimicus curator zou een vertaling van
het Friese balemond zijn geweest. Deze veronderstelling heeft in
zoverre iets aantrekkelijks, dat de translator inderdaad, zo hetwoord
balemond in zijn voorbeeld voorkwam, dit moeilijk met één Latijns
equivalent kon weergeven. Het lijkt echter onwaarschijnlijk, dat hij
balemond door inimicus curator zou vertalen. Meer in zijn lijn zou
gelegen hebben, het woord balemond onvertaald te laten, zoals hij
ook elders met moeilijk vertaalbare Oudfriese woorden deed20. Ik
denk hierbij bijvoorbeeld aan de woorden edeles tredkniain de Vijfde
keur, ethel in de Veertiende keur, benethe in het Achtste landrecht,
vnweld in het Twaalfde landrecht en letari en meitele in het Zestiende
landrecht 21 .

19

K. von Richthofen, Untersuchungen, Berlin 1880, I, p. 38, noot 7.

20

Roeleveld, a.w., p. 387.

21

Dikwijls liet de translator, teneinde elk misverstand te voorkomen, zijn
vertaling In het latljn vergezeld gaan van de oudfriese term(en). Bijvoorbeeld:
kesta et londriuch ia estpetitiones et edicta (Derde keur), inirnicitias stuefeithe
(Zestiende keur), securitate uel qfledene (Eerste wend), plebis conuentu uel
warue (Derde wend), bonnenis uel bedelhis (Eerste landrecht), in exilium uel uter
londes (Derde landrecht), terre termtnos uidelicet liudgarda (Zesde landrecht)
en submersionem id est wapeldepene, perfusionem id est suartnesueng
(Veertiende landrecht). Zie hierover A. Roeleveld, Providentia et Plicht: The Old
Frisian Words in the Latin Text of the Hunsingo manuscripts, Aspects of Old
Frisian Philology, Estrikken 69, 1990, p. 376 -384.
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®

Een andere oplossing heeft F. Buitenrust Hettema voorgesteld 22 .
Ook hij ging ervan uit, dat het voorbeeld, dat de translater gebruikte,
balemond h a d en hij vervolgt d a n met: 'Een 'balumond' is een 'slechte
voogd', die van wanplicht overtuigd wordt; jegens zijn pupillen zal
deze niet bijzonder vriendschappelijk handelen, wat de reden wel is,
dat de Latijnse tekst hem 'inimicus' noemt'. Een dergelijke 'wilde'
vertaling niet in de lijn te liggen van de translater, die nogal
nauwgezet te werk gegaan is. Er blijkt hem veel a a n gelegen te zijn
geweest, de Friese tekst zo nauwgezet mogelijk woord voor woord te
vertalen en d u s zal hij er niet licht toe gekomen zijn, een woord als
balemond, dat een juridisch scherp omlijnde figuur aanduidt, met
het vage inimicus te vertalen.

Eigen verklaring voor het voorkomen van 'inimicus' in de

L-tekst

De veronderstelling dat in de a a n L ten grondslag liggende Friese
overlevering de term balemond voorkwam, lijkt niet juist. Wanneer wij
trachten de lezing van deze legger te reconstrueren met behulp van de
EA-teksten 23 , d a n blijkt verreweg het meest voor de h a n d te liggen dat
inimicus teruggaat op het Oudfriese formund, zoals blijkt wanneer we de
L-tekst met de EA-versie vergelijken.
L - t e k s t : e t p o t u e r i t cognoscere e t h e l e t
p r o p r i o s agros e t
E A - t e k s t : ende kan he kennen
e t h e l ende syn eghen acker (vnde
sui
p a t r i s fundum
si
s i j n s vaders hues vnde hof) 24 i s t d a t

suus f r a t e r u e l suus inimicus
syn broder of syn voermundt

s i u e suus v i t r i c u s
s i u e suus gener, soror 2 5 , s i u e suus p r o p r i u s
o f t e s i j n s t e e f u a d e r o f t e syn swagher,
o f t e syn eghen
f i l i u s suam terram
exposuit uel u e n d i d i t uel p e r m u t a u i t , tune
sone
syn l a n t heft wthgheset,
vorkoft o f t e v o r w e s s e l t , so mach
22

Rechtsgeleerd Magazijn, elfde jaargang (1892), p. 347 en 348.

23

Zie p. 62. De Lj-tekst heeft inimicus suus.

24

EA heeft:.. .'acker ende syn eghen lant', de overige teksten hebben: 'acker
ofte lant vnde sijns vaders hues vnde hoff, zie aldaar S. 254.
25
De soror behoort, zo stelt Heek (a.w., S. 49), niet tot de oertekst, omdat
'sive' voor 'soror' ontbreekt. De EA-tekst geeft reden te veronderstellen, dat de
soror in ieder geval niet in het archetype van L heeft gestaan.
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habet ipse intrare in suam propriam
possessionem
hy
gaen
vp synes selues
erue yn syn besith
et in sua predia

sine
duello, secundum omnium frisonum iura.
al sunder kyf,
(myt aller Vresen rechte) 26 .

De vergissing, die de translater ertoe geleid heeft het woord inimicus op
te nemen, valt op paleografische gronden te verklaren. Indien namelijk
in het woord formund zowel de letters or als n door afkortingstekens
waren weergegeven, d a n heeft er in L's legger f mud gestaan. Het is
waarschijnlijk, dat de translator per abuis de afkortingen niet opgelost
heeft 27 , de eerste poot van de m voor een i aanzag, de volgende poten
voor een u hield en de u voor een n, zodat hij fvund las. Dit woord
vertaalde hij dan, zoals ook in het eerste landrecht, terecht door inimicus.
Deze verklaring is, n a a r het mij voorkomt, minder gezocht dan die van
Heek en zij heeft het voordeel a a n te sluiten bij de lezing van een bestaande paralleltekst.
Rest t h a n s nog de beantwoording van de vraag, of de formund in de rij
der verwanten past. Daarbij moet vooropgesteld worden, dat een formund
niet uitsluitend tot t a a k behoefde te hebben, de belangen van minderjarigen te behartigen. Deze functionaris trad bijvoorbeeld ook op,
wanneer iemand door ziekte niet in staat was zijn eigen belangen waar
te nemen 2 8 . Men k a n d u s veronderstellen, dat de goederen van een
afwezige voorlopig eerst a a n de zorg van een formund zijn toevertrouwd.
Bij goederen van vreemdelingen, die in Friesland stierven, trad de frana

26

Dit is de lezing van de andere teksten; EA heeft 'nae alle voerscreven
rechte'.
27
In Oudfrlese teksten wordt weinig gebruik gemaakt van afkortingen. Als
dat bij het onderhavige woord wèl het geval mocht zijn geweest, dan was te
verwachten dat de translator niet verdacht was op afkortingen.
28

Zie bijvoorbeeld W.J. Buma, Die Brokmer Rechtshandschnften, § 98 (S.
61/6): Hwersa is en mon iefta wifalsa lef (zwak), thetter htne selua naut ne
muge birivchta and thi redieua thet rede, sa skel hl hebba thene warandstqf,
ther thera lauuena wenich is. Een vergelijkbare regeling in: K. Fokkema, De
tweede Emsinger Codex, K, 12 (p. 41) en dezelfde De derde Emstnger Codex,
V, 14 (p. 41). Zie ook W.J. Buma, Het tweede Rûstringer Handschrift, V,7 (p.
61).
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gedurende j a a r en dag als zodanig 2 9 op; bij afwezigheid k a n deze ook
als 'zaakwaarnemer' gefungeerd hebben, m a a r h e t ligt m e e r voor de
h a n d , d a t d a n de zorg voor het goed a a n h e t n a a s t e familielid werd
toevertrouwd 3 0 . De vermelding v a n de formund c.q. de zijn plicht
verzakende foremimd respectievelijk de baîemond, is derhalve niet zo
'gekunsteld' als Heek veronderstelde.
c. Het alioquin restat i n de A c h t s t e keur
De L-tekst v a n de Achtste k e u r luidt: 31

^ \ ctaxia petitie est. Quod nullus priuatus contra dominum suum

nimis

contendat
si quid Juerit. quod ab aliquo inquiratur ex parte regis et si condempnari posset pena capitis et ipse neget. tune ipse se excuset cum
xy. uiris
withiuramentis32.
Tune oportet prtuatum cum rege et contra regem pugilem
ducere.
Postea debet priuatus respondere et vurare
alioquin restat.
uel est londraph.
Tune iurabunt üy.or nobiles et üy.or liberi et tüf.or minus nobiles.

29

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, III, 53, XIII, 27; zie ook voor
strandgoederen P. Gerbenzon, Aantekeningen over de Jurisprudentia Frisica,
TvR LXVII (1989) p. 348, noot 127.
30

Bij een vreemdeling, die in Friesland geen verwanten had, lag de zaak
natuurlijk geheel anders dan bij de man, die afwezig was. In het eerste geval
werd najaar en dag de frana tot de nalatenschap geroepen (gedeelten vielen ook
aan de armen en aan de kerk toe; cf. ook het Fivelingoër erfrecht. § 12, Rq. p.
305), zodat hier metterdaad de Verwachter' gedurende jaar en dag de zorg van
de goederen op zich nam. Dit beginsel kan ook terzake van de goederen van een
afwezige zijn toegepast; het naaste familielid (de Verwachter') zal met het beheer
van de goederen zijn belast geweest, totdat na jaar en dag de definitieve
afwikkeling van de boedel plaats vond.
31

De indeling in alinea's werd gemaakt om zo duidelijk mogelijk te laten
uitkomen waar de translator vermoedelijk gedacht heeft dat een nieuwe zin
moest beginnen.
Vertaling van het oudfriese with-eth, eed op de relikwieën.
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Sic debet regi satisfber?3.
Bij de behandeling van de Zeventien keuren zal deze keur uitvoerig ter
sprake komen 34 . We zullen dan laten zien dat de betekenis van deze
keur, mits men de Friese versies ernaast legt, vrij duidelijk is: er wordt
bepaald, dat een 'ordinaire' husmon tegen de koning niet 'te zeer' mag
strijden: aan de verweermiddelen, die hij tegen de koning in het geding
kan brengen, zijn bepaalde grenzen gesteld. Zou een tweekamp in het
vizier komen, dan mag hij in plaats daarvan zich zuiveren door een
eedsprocedure. Gaat het om het onberechtigd zich toeëigenen van
[konings-]land35, dan dienen de eedhelpers te zijn vier edelingen, vier
vrijen en vier liten.
De Friese R- en F-teksten van deze keur bieden nauwelijks moeilijkheden. Dit kan van de L-tekst niet worden gezegd. Duidelijk is, dat
de vertaler hier ook in de problemen heeft gezeten. Het Oudfriese with
kan zowel 'met' als 'tegen' betekenen, zodat hij niet wist hoe hij with sine
kenning zou moeten vertalen. Vandaar dat hij beide vertalingen geeft, het
aan de lezer overlatend de juiste betekenis te kiezen36.
Bovendien staat er de moeilijk te begrijpen passage over londraph,
waarover later nog zal worden gesproken37. Onjuist is mijns inziens in
L het postea, 'later'. Op grond van de EA-tekst hadden we mogen
verwachten antea, prins, ('eerder') omdat immers, zoals gezegd, in dit
geval de huisman eerst onder ede zijn heer trouw dient te beloven.
Interessant op dit punt is de L3 tekst: Postea debet prins respondere et
iurare. We zouden dat kunnen vertalen door: "Vervolgens moet hij
allereerst de koning antwoorden en zweren', dat wil zeggen: hij mag zich
niet aan het gezag van de koning onttrekken, maar moet zich aan de
procedure onderwerpen. In een gemeenschappelijke legger van LL en L¾

33

Interpunctie stamt van mij.

34

Zie p. 313.

35

Ik kom hier terug op de lezing gegeven in mijn Tekstfiliatie, landraf zou
een verschrijving zijn voor: landriucht Zie voor de betekenis van landraf: F.
Holthausen/D. Hofmann, Attjriesisches Wörterbuch, Heidelberg 1985, S. 165,
Landraf. 'Landraub, unberechtigte Aneignung von Land'.
36

Sjölin, aw., S. 38, Note 3.

37

Zie p. 313.

Wumkes.nl

5 Argumentatie Heek en Krogmann/Kersting

106

zou dan prius abusievelijk gelezen zijn als privatus.
De L-tekst bevat ook de, thans ter discussie staande, ogenschijnlijk
zinloze woorden alioquin restat De I^-tekst is hier eveneens niet direct
duidelijk: aliquo nisi restat ut est landrqf"[...]. De EA-tekst, die ons in
vorige gevallen zulke goede diensten bewees, luidt op de problematische
plaats: he sal ene eersten antwoerden ende sweren synen heren. Oeck
ist eyn hantroef... enzovoort. Daar vindt men dus synen heren op de
plaats van dit alioquin restat, maar het is moeilijk in te zien, hoe de
translater, indien zijn voorbeeld synen heren had, tot de vertaling
alioquin restat kon komen.
Uit het voorgaande kan de conclusie getrokken worden dat de translator
of een kopiist problemen heeft gehad met zijn tekst omdat hij die niet
begreep.
Heck's verklaring voor het 'alioquin restat' in de L-tekst
Heek ziet in het alioquin restat wederom een vertaalfout die door de
schrijvers der Friese teksten niet werd onderkend. Het mondelinge
voorbeeld van L zou geluid hebben: others biliat (volgens Heek: anders
bekent hij), wat echter misverstaan werd als others bilivat (anders blijft
hij), zodat het vertaald werd door alioquin restat. In de Friese teksten is
echter noch een equivalent van het alioquin restat, noch van het others
biliat te vinden. Daaruit concludeert Heek: 'Die Texte begnügen sich mit
der Pflicht der Reinigung und schweigen von den Folgen der Nichtleistung des Eides. [...] Die Folgen der Nichtleistung eines Reinigungseides waren selbstverstandlich und allbekannt. Deshalb wurde das
Rätselwort einfach gestrichen' 38 . Zulks zou er weer op wijzen, dat de
Friese teksten afhankelijk zijn van de L-tekst.
Bezwaren tegen de door Heek gegeven 'oplossing'
De door Heek gegeven reconstructie van de oorspronkelijke Friese overlevering kan echter de toets der kritiek niet doorstaan.
O In de eerste plaats valt het niet te rijmen met het Oudfriese
strafproces dat iemand, die niet de onschuldseden aflegt, daardoor
een bekentenis aflegt. Het weigeren van de eden heeft, nu een
A.W., S. 54/55.
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tweekamp uitgesloten is, ten gevolge dat hetgeen waarvan de
aangeklaagde wordt beticht iechta is (in confesso).
© Neemt men met Heek aan, dat de oerversie inderdaad aangaf, wat
er moest gebeuren, indien de aangeklaagde de eed niet aflegde, d a n
k a n zulks bezwaarlijk aangeduid zijn met bihlia. Immers, het
werkwoord bihlia betekent niet 'bekennen', doch 'verklaren',
'ambtelijk bevestigen', 'een gerechtelijke verklaring afleggen' 39 , of,
zoals Heek terecht in zijn Gerichtsverfassung zegt, 'aussagen' 4 0 .
© Intussen is het al evenmin waarschijnlijk, dat het niet afleggen van
de zuiveringseed op deze wijze zou zijn aangeduid. Daarvoor waren
andere formules gebruikelijk, bijvoorbeeld in het Oudfriese Zeendrecht: Brect htm dera ladena, soe is hi al sculdich/schel
hi di ban
bèta41 en in de Twaalfde Riustringer keur: [...] ieftha sextich monna
etha, ieftha hi ielde iechtichlike42. Heck's veronderstelling is derhalve
niet te rijmen met het Oudfries woordgebruik.
0

Ook overigens staat Heek bijzonder zwak. De onderhavige 'vertaalfout' zou immers p a s dan enige bewijskracht hebben, indien de
Friese teksten slechts met weglating van het 'Rätselwort' de Latijnse
tekst voor het overige op de voet h a d d e n gevolgd. Dit is echter niet
het geval. Zo zegt de R-tekst: 'wanneer men van 's konings wege
iemand aanklaagt, dan is hij schuldig. Loochent hij, dan moet hij
zich zelf'zekeren' met twaalf mannen'. In deze tekst is een aanwijzing
voor het geval, dat de m a n zichzelf niet k a n 'zekeren', overbodig. Dan
blijft immers de algemene regel, dat hij zijn hoofd schuldig is, van
kracht. De andere teksten zijn op dit p u n t uitvoeriger. De W-tekst
heeft: 'wat men ook van 's konings wege een m a n ten laste legt dient
hij te boeten, indien hij volgens recht wordt 'overtuigd'. In geval hij
mocht ontkennen, moet hij zich met twaalf m a n n e n op de relikwieën

39

W.J. Buma, Het tweede Rùstringer Handschrift, p. 92 in voce bihlia, B.
Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift, II, S. 14.
40

A.w., S. 97.

41

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, K 33, 34, 37, 49, 50, 52.
Vertaling Buma/Ebel (S. 185): 'Fehlen ihm die Unschuldseide, so ist er völlig
schuldig' (S. 193): 'so soll er die BannbuBe ... bezahlen'.
42

W.J. Buma, De eerste Riustringer Codex, 's-Gravenhage 1961, VIII, 13, p.
117. Vertaling Buma/Ebel (S. 81): '...oder schwöre sich mit den Eiden von
sechzig Mannern frei, oder er büJ3e als gestandig\
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zekeren (vrij zweren). En wat het ook mag zijn, dat men hem van 's
konings wege ten laste legt of van enig man vordert, zo moet hij dat
boeten indien hij naar recht 'overtuigd' wordt, dat hij zijn hoofdlossing schuldig zou zijn. In geval hij zou willen ontkennen, zo moet hij
zich met twaalf mannen op de relikwieën vrij zweren'. Tenslotte geven
we, de doorgaans dicht bij de L-tekst staande, F-versie43: 'wanneer
hij (de huisman) de koning zover wederstreeft, dat men hem
deswegen aanspreekt van 's konings wege, dat hij zijn hoofd
verschuldigd is, [en als het geval zich voordoet, dat hij zich met eden
kan zuiveren44] en hij ontkent, dan moet hij zich zuiveren met
behulp van twaalf mannen, die op de relikwieën zweren'. Ook in deze
teksten is overbodig te vermelden, wat er moet gebeuren, als de
aangeklaagde niet voldoende eedhelpers kan vinden. Veronderstelt
men met Heek. dat daarna nog eens gezegd zou moeten worden, wat
er in dat geval moest geschieden, dan eist men teveel van de gegeven
teksten. Wel blijkt uit de F-tekst (met name uit het ief waarmee in
F doorgaans een variant wordt ingeluid) dat er in die tekst vermoedelijk twee versies op ongelukkige wijze aan elkaar gebreid zijn.
Daarop wordt bij de eigen verklaring van alioquin restat nog
teruggekomen.
De oplossing van

Kersting/Krogmann

Krogmann zelfheeft zonder nadere argumentatie de opvatting van Heek
gevolgd45. Kersting meent evenwel dat de oorspronkelijke versie geluid
zou hebben others belift hi vrherech (anders blijft hij ongehoorzaam46).
De translator zou verstaan hebben: others belift hi vrerich. De term
vrerich is een door Kersting zelf verzonnen Oudfries woord voor 'overig'.
Hier hebben we dus te maken met een mijns inziens methodisch

43

B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift, III, 8. Zie ook ibidem S. 211 - 213.

44

Het tussen [teksthaken] geplaatste Is een latere invoeging, zie B. Sjölin,
O.W., I, S. 213.
45

Kersting I. S. 61.

46

Een weinig zinvolle mededeling, die bovendien onjuist is: de aangeklaagde
blijft niet ongehoorzaam, hij wordt het door zijn weigering.
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ontoelaatbare emendatie47. Daar komt in dit geval nog bij, dat het
weinig overtuigend klinkt, dat de translator.die zich, zoals elders blijkt,
door extra verklaringen zo duidelijk mogelijk aan te geven wat bedoeld
wordt, hier plotseling vrede zou hebben met een zinloze passage als
'anders blijft hij over'. Deze opvatting kan verder blijven rusten, omdat
zij geen enkel aanknopingspunt biedt voor een 'doorwerkende' vertaalfout
in de Oudfriese versies.
Andere verklaringen voor het 'alioquin restat'
Voor dit alioquin restat in de L-tekst zijn nog andere oplossingen
voorgesteld. Zo veronderstelde J. Hoekstra, dat restore hier absoluut
genomen kan worden48. In die opvatting kan de tekst als volgt vertaald
worden: (de huisman moet antwoorden en zweren) anders blijft het
geschil rusten (tenzij het londraph is dan zweren (niet de huisman met
zijn volgers, maar) vier edelen, vier vrijen en vier minder edelen). Deze
verklaring heeft het grote bezwaar, dat een proces - waarbij het om een
hoofdlossing ging - op de lange baan geschoven zou zijn geworden, indien
een vanwege de koning aangeklaagde Fries niet voor het vereiste aantal
eedhelpers had kunnen zorgen. Dit is niet te rijmen met hetgeen wij over
het oude procesrecht en met name over de koninklijke inquisitie49
weten.
Eigen verklaring voor het voorkomen van 'alioquin restat' in de L-tekst
Het komt mij voor, dat de translater (of een kopiist) van L^L¾ aan de
zinnen, die hij moest vertalen, moeilijk koppen of staarten kon vinden.
Met tune, postea, alioquin, vel en sic begint telkens volgens hem iets
nieuws. Laten we proberen na te gaan, hoe hij mogelijk de tekst heeft
begrepen. De eerste zinnen bieden geen problemen. De moeilijkheden
47

Zie het vorige hoofdstuk p. 86, 87.

48

J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen siebzehn Kuren, Assen 1940, S. 134,
noot 2.
49

Zie hierover P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht. Verspreide
Geschriften, Groningen 1967, p. 138, 139 (= Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
dl. 31 (1963) p. 459, 460); M.S. van Oosten, De ambtshalve vervolging naar
Oud-Friesch recht, diss. Leiden 1938, p. 28 e.v. Ph. Heek, Die Gemeinfreien der
(ccirolingischen Volksrechîe (1900), p. 444.
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beginnen bij de vierde regel. De translater heeft er van gemaakt: 'Dan
behoort de huisman [eigenlijk] met de koning en tegen de koning een
kampvechter te stellen'. Hij heeft wellicht gedacht dat hij een geval
schetste, dat tot een tweekamp met of tegen de koning zou kunnen
leiden, bijvoorbeeld het weigeren de eden te horen. Daarop vervolgt hij
met 'Daarna moet de huisman antwoorden en zweren'. De 1-3 tekst heeft
mijns inziens de juiste lezing bewaard: 'Daarna moet hij allereerst
antwoorden en zweren'. Dat lijkt evenwel, als men niet op de hoogte is
van de casuspositie, onlogisch, zodat een kopiist verleid werd prius als
privatus te lezen. In zijn gedachtengang is dat logisch, want hij heeft
immers een geval gegeven, waarin de tweekamp komt te vervallen en
moet nu nog aangeven wat er dan moet gebeuren. Vervolgens komt hij
met een op zichzelf staande mededeling: alioquin restat vel est londrqf.
Voor mijn verklaring gebruik ik ook de Lg-versie: aliquo nisi restat ut est
landraf. De angel in deze tekst zit in het restat. Daarvoor kan ik twee
verschillende verklaringen geven.
O Tot de eerste verklaring kom ik50 door aan restore een wat ruimere
betekenis te geven51. De vertaling kan dan komen te luiden: 'tenzij
het om iets anders gaat, zoals bijvoorbeeld londrqf. De geschetste
eedsprocedure met 'klassieke' eedhelpers is niet geëigend voor een
procedure om londrqf. Wij zouden mijns inziens hier een vergelijkbare woordkeus doen: 'rest ons nog te vermelden dat de eerder
geschetste regel niet opgaat in geval van londrqf.
© En andere verklaring zou kunnen worden gezocht in de reeds eerder
gesignaleerde ongelukkige combinatie van verschillende lezingen in
de F-versie van de Achtste keur 52 . De aan F verwante L-tekst is
evenmin van compilaties verschoond gebleven53. Wanneer we van
50
Deze verklaring werd mij aangereikt door de classici drs. W.L.G.M.
Slenders en mr. drs. J.G. Bijleveld.
51

Zie OxfordLatinDicttonary, editedby P.G.W. Glare, Oxford 1982, p. 1638,
in voce resto, sub 5: a 'to remain to be dealt with, done, settled, or sim. b 'to
remain to be said or discussed'.
52
53

Zo ook B. Sjölin, a.w., I, S. 213.
Zie mijn: De tekstfUiatie van de 17 keuren en 24 landrechten, p. 133 -

142.
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de veronderstelling uitgaan, dat de translater een tweede tekst heeft
geraadpleegd en daar de voor hem raadselachtige woorden uel est
londraph aantrof, d a n is het niet uitgesloten dat hij die woorden niet
in de tekst verwerkte m a a r in de marge vermeldde, voorafgegaan door
alioquin restat, 'bovendien blijft nog over' (elders, dat wil zeggen in
een a n d e r manuscript staat nog ....). We zouden d a n hier te m a k e n
hebben met een in de tekst geslopen glosse: een glosse, waarin een
kopiist wilde aanduiden, dat het tweede, door hem gebruikte,
handschrift een passage had, die in zijn basistekst niet voorkwam.
Deze veronderstelling vindt s t e u n in de omstandigheid, dat de
passage over londraph niet in de a a n L n a u w verwante F-, doch wel
in één der H-teksten voorkomt, terwijl vermoedelijk de translater voor
zijn vertaling als tweede exemplaar een tekst, verwant a a n de H-tekst
gebruikte 5 4 .
Mijn voorkeur heeft de eerste verklaring.
d. Het n i m i s contendere in dezelfde keur
De Achtste keur stelt voorop, zoals we zagen, dat nuUxis priuatus contra
dorninum suum nimis contendat, een niet-edelman mag tegen zijn heer,
de koning, niet te zeer strijden.
Heck's verklaring voor het 'nimis contendere'
1

2

in de L-tekst

Het woord nimis in de L-tekst en het daarmee overeenkomende to
swithe in de Friese teksten kan volgens Heek niet oorspronkelijk zijn,
w a n t daardoor wordt de tekst 'viel zu u n b e s t i m m t als daj3 wir ihn
u n s als Inhalt einer volksrechtlichen Lagsaga denken können' 5 5 .
De premisse, dat het woord nimis niet in de tekst t h u i s hoort en dat
de bepaling oorspronkelijk een absoluut verbod behelsde, verleidt
Heek vervolgens tot de uitspraak, dat de aanhef van de k e u r met het
slot ervan in strijd is. Immers, de keur geeft eerst een [absoluut]
verbod met de koning in het strijdperk te treden en eindigt met een
privilege, te weten dat de h u i s m a n - aangeklaagd door de koning -

54

TekstjUiatie, p. 137 e.v.

55

A.w., S. 56.
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3

geen tweekamp behoeft te strijden, doch zich door een eedhelpersprocedure mag zuiveren.
Heek ziet in het nimis contendere een slechte vertaling van het
Oudfriese mara stride. De oorspronkelijke t e k s t zou begonnen zijn
met het absolute verbod, tegen de koning een t w e e k a m p te strijden.
De translator kende echter de uitdrukking mara stride niet en
vertaalde door nimis contendere.

Bezwaren
1

Krogmann/Kersting

tegen de 'lærklaring' van Heek

Heck's eerste argument is min of meer in t e g e n s p r a a k m e t hetgeen
hij enkele bladzijden tevoren betoogde, namelijk d a t de lagsaga niet
scherpe en concrete formuleringen kende, doch gekenmerkt werd
door alliteraties, herhalingen en metriek 5 6 . Afgezien d a a r v a n echter
is zijn hypothese, dat de Friese keuren op een lagsaga terug zouden
gaan, dermate discutabel, dat d a a r a a n mijns inziens geen argumenten ontleend k u n n e n worden 5 7 . F^venmin k a n volgehouden worden,
dat de term to swithe a a n de Friese rechtstaal vreemd is: we vinden
de uitdrukking ook elders gebruikt, bijvoorbeeld in h e t Rudolfsboek 58 : (Wanneer iemand des n a c h t s delicten pleegt, zo heeft hij zijn
hals verloren,) Jef hyt deys to swyd (te bont) makat
alsoedeen
riocht59. (Wordt een valse m u n t e r betrapt bij h e t uitgeven van vals
geld ter waarde van meer d a n een Keuls pond, d a n heeft hij zijn hals
verloren,) Js hit dan toe swyd, ende al buppa disse bannum, soe moet
hi den tzettel ontfaen60. In de Achtste k e u r geeft dit to swithe61
56

A.w., S. 37.

57

Zie hierover C. Borchling, Poesie und Humor imfriesischenRecht,
p. 51 e.v.
58

(1908),

Buma/Ebel, Westerkvuwerssches Recht, I, 2, XVIII, 12 d.

59
Vertaling Buma/Ebel: "Wenn er es am Tage zu erg treibt, (gilt) gleiches
Recht'.
60

Ibidem, 13a. Vertaling Buma/Ebel: 'Ist es dann zu arg und geht es weit
über diese Bannbujîen hinaus, so soll er im Kessel gesotten werden'.
61

Cf. het gebruik van to swiôe in de Angelsaksische wetten (Ed. F.
Liebermann, 1908) bijvoorbeeld II Cnut 3 (p. 310): (Wij verbieden dat men
Christenen) ealles to swiôe of earde ne sylle (al te ondoordacht naar het
(Wordt vervolgd...)
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n a a r mijns inziens aan, dat er geen absoluut verbod gegeven wordt
om tegen de koning te procederen; d a a r a a n worden slechts beperkingen gesteld. Weliswaar worden deze grenzen hier nog niet
nauwkeurig aangegeven; p a s later wordt gezegd, dat de h u i s m a n niet
tegen de koning in het strijdperk mag treden, omdat de koning
kampvechters genoeg heeft en bovendien alle kampvechters onder
's konings b a n vechten.
Het zal duidelijk zijn, dat de tegenstrijdigheid die Heek meent te
k u n n e n constateren t u s s e n het begin en het slot van deze keur,
alleen bestaat, indien de term nimis inderdaad ten onrechte in de
tekst zou zijn opgenomen. In het tegenovergestelde geval vloeit
namelijk het één uit het ander voort. Eerst wordt de h u i s m a n
verboden 'te zeer' tegen de koning te strijden en met n a m e tegen h e m
in het strijdperk te treden en d a a r n a wordt voor die gevallen, waarin
normaliter een tweekamp zou moeten beslissen, in het geding met
de koning een eedhelpersprocedure daarvoor in de plaats gesteld.
Een groot bezwaar tegen de verklaring van Heek is dat een verbum
mara strida in geen enkel Oudfries woordenboek voorkomt. Een
dergelijk werkwoord zal d a n ook wel niet tot de Oudfriese taalschat
behoord hebben. Het vechten van de gerechtelijke tweekamp wordt
met kempa of met strida zonder meer aangeduid, nimmer echter met
mara strida. Wel komt de uitdrukking mara strid (tweekamp) voor,
m a a r dan uitsluitend substantivisch, ter onderscheiding van lessa
strid (ketelvang). Is van een dergelijke tegenstelling geen sprake, dan
betekent strid zonder meer reeds tweekamp en strida het 'kempen' 62 . Het lijkt mij dan ook ontoelaatbaar, de comparatieven mar
en les van h u n functie te ontdoen, door te veronderstellen dat mara
strid, zonder dat er van de tegenstelling tot lessa strid sprake is, als
benaming van de tweekamp in zwang geweest is 63 .

61

(...vervolg)
buitenland verkoopt); II Cnut 41 (p. 340): Wanneer een altaardienaar een
doodslager wordt of) eUes ta swiôe mánweorc gewyree.
62
Zie hierover Cl. Frh. von Schwerin, Zur friesisischen Kampjklage, in
Festschrift für Karl von Amira (1908), S. 182 e.v.
63

Kersting (I, S. 57) geeft als ontsnappingsmogelijkheid tegen mijn bezwaren
tegen de vertaling van Heek van nimis contendere, die hij overigens deelt, dat
mogelijkerwijs mara strida een Versteende aanduiding' van de tweekamp kan
(Wordt vervolgd...)
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Eigen opvatting omtrent het 'nimis contendat'

in de L-tékst

De door Heek aangevoerde argumenten geven mijns inziens geen enkele
aanleiding, het to swithe stride als een corrupte lezing te beschouwen,
o n t s t a a n door een onjuiste vertaling van mara strida door nimis
contendere.
e. Het scire omnia iura, que sunt k e s t a et londriuch
De Derde keur bepaalt, dat een ieder 'in het zijne zitte', zonder dat hij
roof (Oudfries rqfl behoeft te dulden, tenzij men h e m in een proces
overwint. In het laatste geval is hij verplicht, de doem van de asega te
gehoorzamen. Hierop volgt een novelle 64 , waarin de t a a k van de asega
wordt omschreven. Zij luidt:
Iüe asega non habet quemquam iudicare. nisi plebs elegertt ipsum et
ipse coram imperatore romano vurauerit. Tune tenetur scire omnia iwa,
que sunt kesta et londriuch. id est vetitiones et edicta. Tune debet
iudicare inimico sicut amico, quia iurau.it coram imperatore.
Problemen van Heek met het 'scire omnia iura'
1

2

De onderstreepte tussenzin vindt Heek onlogisch, omdat zijns inziens
een asega niet een Wissenspflicht' v a n h e t geldende recht gehad zou
hebben 6 5 . Deze passage is volgens h e m d a n ook niet oorspronkelijk,
doch een 'ungeschickte' interpolatie, waardoor een van h u i s uit de
subjectieve rechten betreffende passage op h e t objectieve recht
betrokken werd 66 . Ook hier zou een vertaalfout schuilgaan.
De a a n L ten grondslag liggende, mondelinge overlevering zou volgens
h e m geluid hebben: wita alle rvucht Hierin zou riucht betekenen:
M

(... vervolg)
zijn geworden. Dat lijkt niet waarschijnlijk, want in de Oudfriese bronnen, die
jonger zijn dan de Zeventien keuren, komt deze Versteende vorm' in het geheel
niet voor.
64

Zie p. 293.

65

A.W.. S. 60.
A.W.. S. 75.
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'Process, Rechtssache, subjectives Recht*7 en wita een 'oordelen'
door de rechter 'dem die Entscheidung einer Streitsache zugewiesen
wird'68, zodat de passage een 'geeigneter Ausdruck fiir die allgemeine Urteilertätigkeit'69 geweest zou zijn. De translator, die deze
zin niet begreep, zou wita alle riucht hebben vertaald door sctre
omnia iura, voor wita de verkeerde betekenis kiezend en riucht als
objectief recht opvattend.
In een later stadium zou aan dit sctre omnia iura de glosse: que sunt
kesta et londriuch zijn toegevoegd. Deze glosse was, gegeven de
foutieve vertaling, wel verklaarbaar, maar - aldus Heek - beslist
onjuist, want: 'In keinem Teile Frieslands erschöpfte sich das
geltende Recht in den Kuren und Landrechten, waren diese
Rechtsquellen "omnia iura'". De glosse komt echter ook in de
Oudfriese teksten voor. Daarin komt deze 'vertaalfout' evenwel niet
voor. Dat komt, aldus Heek, doordat degene die de eerste Oudfriese
tekst uit het Latijn vertaalde met betrekking tot het scire omnia iura
de oorspronkelijke lezing herstelde. Hieruit moet - aldus Heek geconcludeerd worden, dat de Friese teksten van de L-tekst
afhankelijk zijn. Immers de glosse komt in alle Friese teksten, waar
de juiste lezing hersteld is, voor, maar zij kan daarin slechts via de
L-tekst, waarin het verwarring stichtende scire stond, terecht
gekomen zijn.

Bezwaren tegen de 'verklaring' van Heek
1

Het door Heek gekozen uitgangspunt is onjuist. Een asega70 is een
uiteraard niet een rechter in moderne zin geweest. Het proces was
in de oudste tijd zuiver accusatoir en dat bracht een uiterst lijdelijke
rechter met zich mee. Heek heeft dan ook, zij het in een andere zin
dan hij wellicht heeft bedoeld, gelijk als hij zegt dat een asega niet
verplicht was het geldende recht te kennen (in moderne zin).
'Geldend' recht bestond niet of nauwelijks. Rechtwas, wat wij zouden

A.W., S. 76.
A.W., S. 76.
A.W., S. 61.
Zie ook p. 116, 118, 258 en 293.
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noemen 'natuurrecht' en daarvan kan men niet zeggen, dat het
'geldt', dat wil zeggen door een wetgevende autoriteit tot geldend
recht is verklaard. Het onderscheid tussen objectief en subjectief
recht veronderstellen is in die periode eveneens een anachronisme.
'Het' recht verschafte nog geen rechtens gegarandeerde bevoegdheden.
2

Niet aannemelijk is dat de asega zelf het oordeel velde. Hij deed
slechts een voorstel, dat aanvankelijk door de ommestand, naderhand echter door de 'twaalve'71, moest worden overgenomen. Dat
oordeel betrof niet zozeer de feiten als wel 'het recht'. Oorspronkelijk
was het recht, dat de asega door zijn uitspraak gaf, wat wij zouden
noemen 'procesrecht'. Hij besliste bijvoorbeeld of in casu zeven dan
wel twaalf eedhelpers nodig waren. Ook kon hij, wanneer partijen
zich niet aan een gerechtelijke procedure wilden onderwerpen, het
oordeel aan God opdragen (godsoordeel). Daarbij was de asega
uiteraard primair rechtschepper: hij creëerde nieuw recht. Maar
daarbij diende hij wel aan te sluiten bij het gewoonterecht. Om een
voorstel te kunnen doen, moest hij op de hoogte zijn van precedenten. Het wita houdt dus mijns inziens veel méér in dan het louter
'wetenschap hebben van'; essentieel voor de taak van de asega was,
dat hij daaromtrent een rechtens doorslaggevend oordeel moest
geven. Lukt het zich los te maken van moderne voorstellingen en zich
te verplaatsen in de situatie van toenmaals, dan zal men ook geen
moeite meer hebben met de tekst: to witande alle rixxchta thing:
'ambtshalve een oordeel geven over alle rechtvaardige [geldingen'.

3

Heek heeft gelijk, als hij zegt, dat omnia ixxra, que sunt kesta et
londrixxchlt] niet samenvalt met het toenmaals als norm voor het
gedrag geaccepteerde gewoonterecht. Er heerste hetgeen wij onder
'natuurrecht' zouden rubriceren. Dat kan, in moderne ogen, niet
vereenzelvigd worden met beslissingen, overgeleverd in de Zeventien
keuren en de Vierentwintig landrechten. Behalve het gewoonterecht
werden er andere normen geaccepteerd als gedragsregels, die in het

71

P.Gerbenzon, Aantekeningen over de Jurisprudentia Frisica, TvR LXV1I
(1989) p. 348, noot 127: So aegh dij frana ende da tolejfende dij aesga dat
gued to delen to eerma godis hixsen ....
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geheel niet in wljsdommen behoeften te zijn verwoord 72 . In de
gedachtenwereld van de opsteller der keuren en landrechten zullen
evenwel de keuren en landrechten wèl de 'tastbare' materialisering
van op rechtvaardige besliste zaken geweest zijn, doordat hierin de
wijsdommen op schrift vastgelegd, dat wil zeggen vereeeuwigd
waren 7 3 . Vandaar d a n ook dat de J u s - t e k s t zegt: Hi [dat wil zeggen
de asega] schel koena paternoster ende syn lauwa, deeromme dat alre
Fresena riocht scriouen is'. Het is d a n ook zeer goed voorstelbaar, dat
de oude Friezen in dit verband riucht glosseerden met keuren en
landrechten.
De oplossing van

Kersting/Krogmann

Krogmann heeft in een p o s t u u m gepubliceerd artikel 74 n a a r aanleiding
van een bespreking van de Derde keur beklemtoond, dat Heek met n a m e
hier in de roos geschoten had 7 5 . Kersting voegde d a a r a a n toe, dat riucht
niet alleen, zoals Heek h a d gesteld, 'proces' kon betekenen, m a a r ook
'rechterlijke beslissing', zulks met een beroep op het Woordenboek van
M. Heynein Grimm en de in 1611 vernieuwde Frankfurter Reformation
uit 1578. De translator zou d a n mogelijk voorgezegd zijn to wisane alle
riucht (alle rechtszaken te wijzen), dat hij verstond als to wita alle
riucht76. Daarmee komt Kersting enigszins in de b u u r t van mijn
verklaring: hij vat riucht niet (anachronistisch) op als 'objectief recht',
m a a r beschouwt het als 'rechtsgedingen'.

72

Een differentiatie tussen godsdienstige, morele en typisch juridische
normen werd toen nog niet gemaakt. Er 'golden' ongetwijfeld ook reeds normen,
zoals de Tien Geboden.
73

Duidelijk komt dit uit in Haet is riucht, een Westerlauwerse beschouwing
over het recht, die de inleiding van J u s en Druk vormt. Daarin wordt koninges
setma ofwel scrioun riucht gesteld tegenover de 'pliga' (Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, II, 1 g). Zie ook: P. Gerbenzon, Friese rechtstaat en
vreemd recht, i.o. Utrecht 1958, p. 7.
74
W. Krogmann, Diefriesische Sage von der Findung des Rechts, Zeitschrift
für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 84 (1967), S. 72 -127.
75

A.w., S. 9 8 - 101.
Kersting I, S. 43.
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Eigen opvatting omtrent het 'scire omnia iura' in de L-tekst
Men behoeft mijns inziens achter door Heek als onlogisch verworpen
passage niets meer te zoeken dan wat de tekst zelf zegt: de asega heeft
tot taak een oordeel te geven77 inzake hem voorgelegde gevallen en wel
zou dat 'de rechtvaardige zaak zegeviert', tho witane alle riuchta thing.
Er bestaat dan ook geen enkele aanleiding tot de ingreep van Kersting,
witane te veranderen in wisane.
f. De eedhelpers en de 'liudgarda' in het Zesde landrecht
Het Zesde landrecht gaat over het geval, dat van twee broers één is
gehuwd en uitgeboedeld78. Deze broer kwam te overlijden, nadat hem
uit zijn huwelijk een zoon geboren werd. Indien nu dit kind zijn erfportie
van zijn grootvader opeist en de oom (dit is de in leven gebleven broer)
zich daartegen verzet, er zich op beroepend, dat hij een knie nader is dan
de neef, dan mag het kind intrare iüius terre terminos uidelicet liudgarda
cum VU! et consanguineis patris et totidem cognatis matris, in totaal dus
het (ongebruikelijke) aantal van zestien eedhelpers. Op grond van de
Friese teksten, die zeggen, dat er twaalf eedhelpers, acht van vaders- en
vier van moederszijde nodig zijn, emendeerde Von Richthofen totidem in
quattuor79. De l¾-tekst leest hier cumxy autem octo consanguineis patris
et üjj matris cognatis. Dat kan tweeërlei betekenen: 1) de fout is in een
legger van Lj/I¾ ontstaan òf 2) een kopiist van (een legger van) Lg heeft
de fout opgemerkt en de tekst verbeterd. Het eerste komt mij het meest
waarschijnlijk voor omdat ook de EA-tekst de juiste lezing geeft.
De opvatting van Heek omtrent het aantal eedhepers
1

Heek80 stelt zich eveneens op het standpunt, dat de Friese teksten
hier een betere lezing hebben dan L, dus dat hier geen sprake is van
77

P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, TvRXXXI (1963), p.
444, 455.
78

Zie hierover p. 392.

79

K. Frhr. von Richthofen, Untersuchungen ûberjhesische Rechtsgeschichte,
I, Berlin 1880. S. 45, noot 1; Rq S. 53, Noot 5.
80

Krogmann/Kersting behandelen dit landrecht niet.
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een 'fortwirkender Übersetzungsfehler'. Hij behandelt het geval dan
ook hoofdzakelijk ten bewijze van zijn stelling, dat de L-tekst door
dictaat is ontstaan. Deze fout zou daarvan het gevolg zijn. Heek
veronderstelde, dat het tot degene, die het dictaat opnam, niet
doordrong, dat er in totaal twaalf eedhelpers vereist waren, waarvan
acht van vaders- en vier van moederszijde. Hij zou in de mening
verkeerd hebben, dat met acht het totaal aantal eedhelpers bedoeld
werd en - nog wel wetende, dat er vier van moederskant benodigd
waren - schreef hij: cwm Vul et
et totidem.
Heek ontleende nog een ander argument aan dit landrecht en wel
aan het voorkomen van het woord Itudgarda in de L-tekst. Dit woord
kon - zo stelde hij - de translater moeilijk vertalen; hij waagde een
poging door terre terminos neer te schrijven, maar, niet geheel
overtuigd van de juistheid, nam hij voor alle zekerheid het Friese
woord eveneens op. Daardoor staat vast, dat dit woord in de legger
van L voorkwam. De term komt echter - zo stelt Heek - in geen der
Friese teksten voor, zodat die teksten niet de grondslag van de Ltekst kunnen vormen.

Bezwaren tegen de opvatting van Heek
1

2

De hypothese van Heek omtrent het aantal eedhelpers. Zij doet erg
onwaarschijnlijk aan, omdat we dan moeten aannemen dat de
translater, die - zoals elders bleek - zeer consciëntieus te werk ging,
op deze plaats niet de moeite nam, het door hem geschrevene te
verifiëren. Maar aan de andere kant moet ook worden toegegeven, dat
het verklaren van het ontstaan van deze fout door een schrijffout
nagenoeg onmogelijk is.
Het argument ontleend aan het ontbreken van de term lixidgarda in
de Oudfriese teksten. Dit snijdt geen hout, omdat wij liudgardazowel
in de teksten van de F-klasse als in J u s aantreffen.

Mogelyke oplossing
1

Nog enigermate acceptabel is de veronderstelling, dat in de (geschreven) legger van L het totaal niet heeft gestaan (het totaal ontbreekt
eveneens in EA) en dat de aantallen in Romeinse cijfers waren
geschreven. Het getal IIII moet de translater dan als VIII gelezen
hebben, waarna hij het fraaier vond het getal VIII niet te herhalen.
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2

doch et
et totidem schreef.
Dit punt behoeft geen verdere behandeling.

g. Conclusie
Hiermee hebben we wat betreft de door Heek behandelde gevallen onze
behandeling voltooid. Wij ronden die af met onze conclusie.
De these van Heek, dat alle Friese teksten op L teruggaan, bleek niet
houdbaar; de door hem aangevoerde argumenten zijn geen van alle
steekhoudend. Hem moet met name verweten worden, dat hij de
meningen van anderen en het bronnenmateriaal zeer oppervlakkig
bestudeerde. Zijn stelling was in strijd met de resultaten van R. His, die
weliswaar de voorkeur aan de L- en F-teksten gaf, maar niet tussen F
en L ten gunste van de laatste durfde te beslissen 81 Dit resultaat van
His' studies kennende, had Heek in de eerste plaats de relatie tussen F
en L moeten nagaan. Zoals uit het voorgaande bleek, heeft Heek echter
de F-tekst geheel buiten beschouwing gelaten {In geval b. heeft hij niet
gezien, dat de 'vader' en bij onderdeel f. niet, dat het woord liiidgarda in
de F-tekst voorkomt).
Methodisch lijkt mij ontoelaatbaar dat hij werkt met door hem zelf
bedachte Oudfriese woorden. Het Oudfriese bronnenmateriaal is zó rijk,
dat we vermoedelijk alle destijds in de juridische verhandelingen
voorkomende termen kennen. Daarenboven 'pour besoin de la cause' nog
extra termen te bedenken strookt in ieder geval niet met de gangbare
opvattingen omtrent het emenderen van teksten.
h. De tekstkritiek van Krogmann/Kersting
We zullen niet alle gevallen, die Krogmann/Kersting hebben behandeld,
aan een kritische analyse onderwerpen. Hier niet besproken zullen
worden de argumenten ontleend aan de (talrijke) vindplaatsen waar
Krogmann/Kersting et hetzij emenderen in vel hetzij in id est omdat we
in het vorige hoofdstuk de ontoelaatbaarheid van die emendaties al
hebben aangetoond. Verder gaan we stilzwijgend voorbij aan die gevallen,
81

In zijn werk, Die Gemeinfreien der karoUngischen Volksrechîe (1900), zegt
hij dat hij de onderzoekingen van Hls In alle belangrijke conclusies bijvalt; daar
spreekt hij ook over de 'ursprûnglichere Gruppe H F (S. 182).
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waarin Krogmann/Kersting een fout in de L-tekst signaleren, die niet in
de Oudfriese versies voorkomt. Zij herstellen dan de fout in de L-tekst
en concluderen vervolgens, dat de Oudfriese teksten 'den Fehler
beseitigen'82. Het ligt dan echter veel meer voor de hand dat de
Oudfriese versies de oertekst bewaard hebben en dat er in het verleden
van de L-tekst iets mis gegaan is. De hypothese dat de Oudfriese teksten
'richtig' maar niet 'echt' zijn dient, om aannemelijk te worden, wel van
een zeer goede argumentatie te worden voorzien. Bij Krogmann/Kersting
vindt men daarvoor evenwel zelfs geen schijn van bewijs. Nu zij op dit
punt in gebreke zijn gebleven, kunnen die vindplaatsen uiteraard niet
gebezigd worden om aan te tonen dat de (corrupte) L-tekst direct van de
oorspronkelijke oerversie werd afgeleid. Evenmin lijkt het zinvol in te
gaan op 'vondsten' die getuigen van de fantasie van de 'vinders', maar
verder elke onderbouwing ontberen83.
i. De zondigende asega in de Derde keur
We hebben gezien dat in de Derde keur de asega ten tonele wordt
gevoerd. Bepaald wordt onder andere dat een asega zich niet mag laten
omkopen; doet hij dat toch, dan mag hij niet langer iudicare, quia
significat sacerdotem. De laatste drie woorden zouden volgens Krogmann 84 een mislukte vertaling van Thruch thet bithiode hit sin prestere
zijn ('Deswegen erkläre es sein Priester'). De translator meende evenwel
te horen: thruch thet bithiodet then prestere, omdat dat de priester
betekent. De Oudfriese teksten hebben deze laatste lezing, zodat zij
afwijken van de oorspronkelijke redactie.
De redenering lijkt mij uiterst zwak. In de eerste plaats is de sprong van
Thruch thet bithiode hit sin prestere naar: thruch thet bithiodet then
prestere, wel erg groot en bevat zelfs een wisseling van onderwerp. Verder
betekent btthiuda niet, zoals Krogmann schijnt te denken, 'een (officiële)
82

Kersting I, S. 64, Kersüng II S. 38, 40, 67, 68.

83

Zo wordt bijvoorbeeld betoogd (Kersting I, S. 75/76) dat in de L-versie van
de Veertiende keur de daarin kennelijk later toegevoegde soror (het sive
daarvoor ontbreekt) een vergissing is voor sororius (zwager). Dat een zwager,
die getrouwd is met een uitgeboedelde zuster van de ex-gevangene aanspraak
kan maken op het land van de broer van zijn vrouw lijkt mij evenwel hoogst
onwaarschijnlijk.
Kersting I. S. 55.

Wumkes.nl

5 Argumentatie Heek en Krogmann/Kersting

122

verklaring afleggen', 'beschuldigen' maar 'uitleggen', 'een toelichtende
verklaring geven', 'aanduiden' 85 . Tenslotte is het in strijd met de - ook
door Krogmann/Kersting veronderstelde - secure werkwijze van de
translater, bij zijn vertaling elders gevolgd.
j . De wezen en weerlozen in de Elfde keur
De Lj /Lj-teksten van de Elfde keur garanderen vrede voor onder anderen
orphanis decrepitis et omnibus orbatis, pueris etpalmarüs... In de Lg-tekst
lezen we: orphanis et omnibus orbatis et pueris palmarüs, zodat de
decrepitis hier ontbreken. De Oudfriese teksten stellen wezen, minderjarige kinderen en alle weerloze lieden en pelgrims onder een speciale vrede.
Wanneer men in de Latijnse tekst geen komma zet tussen orphanis en
decrepitis en bovendien het in de tekst aanwezige leesteken tussen
orbatis en pueris weglaat, krijgt men een vreemde zin: Vrede voor alle
afgeleefde wezen en alle (van hun dierbaren) beroofde kinderen en
pelgrims'. Daarvan uitgaande, verklaart Krogmann86 de door hem
gecorrumpeerde tekst door aan te nemen, dat de oorspronkelijke tekst
luidde: [wezen dat zijn] alderlase iefiha aldera birawada bemum. Alderlas
werd misverstaan als 'altersmatt', aldera als 'allera' en dat rolt de
Latijnse vertaling er zo uit.
Het is allemaal aardig bedacht, maar Krogmann/Kersting zondigen hier
tegen een basisprincipe van de tekstkritiek: een tekst die op zichzelf een
goede zin geeft, mag men niet dan op zeer goede gronden emenderen,
louter en alleen omdat men zelf meent, dat er een betere tekst mogelijk
is. Veel meer voor de hand ligt dat de decrepihin een legger van de L^L^teksten in de marge gestaan hebben als een scholion op de orbati en dat
deze toelichting naderhand door een kopiist op de verkeerde plaats in de
tekst werd opgenomen.
k. De 'benena burg' in het Drieëntwintigste landrecht
Het Drieëntwintigste landrecht stelt een dubbel weergeld op het aanvallen
van een zwangere vrouw, indien dit de dood van de vrucht tengevolge

85

B. Sjölin, CLW., II, S. 16; Ldaofr. S. 50; Fryske stikken útCodexFurmerius,
II, Estrik XXXIV, s. 77.
86

Kersting I. S. 65 - 67.
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heeft. De Oudfriese teksten omschrijven de lichaam van de vrouw,
waarbinnen de vrucht gedood wordt, zoals ook elders wel voorkomt 87 ,
met de kenning benene burch, letterlijk gebeente-burcht, geraamte. De
L-versie vertaalt deze dichterlijke omschrijving met linfra Ulam] osseam
wbem. Krogmann 8 8 neemt a a n dat de oertekst, zoals die a a n de
'translator' werd voorgedragen, het uit Oudfriese b r o n n e n overigens
onbekende bernaburch (kinderwoonplaats) zou hebben gehad. De
translator zou bèrna misverstaan hebben voor béna. Kersting 89 gaat nog
een stapje verder en veronderstelt dat óók wbs uit een misverstaan
voortvloet: de dicteerder zou bemabuk (kinderbuik) hebben gezegd,
hetgeen door de translator als burch werd verstaan, 'verursacht d u r c h
nicht sehr deutliches Reden 90 '.
Hier hebben we weer een geval van de reeds gesignaleerde 91 , wetenschappelijk niet verantwoorde methode van het 'pour besoin de la cause'
zelf bedenken van ons van elders niet overgeleverde zogenaamde
Oudfriese termen.
1. Het 'in balneo, in lecto, in curru' uit de boeteregisters
Hoewel de Oudfriese boeteregisters buiten het bestek van dit werk vallen,
willen we toch een voorbeeld aanhalen van de door Kersting gegeven een
'bewijsplaatsen' voor de authenticiteit van de Latijnse rechtsbron Vetus
ius frisicum, omdat daaruit blijkt hoe ver de vindingrijkheid van de
a u t e u r wel niet reikt.
Een bepaling uit de algemene boeteregisters handelt over het geval dat
iemands ruggegraat gekwetst wordt 92 . Daaraan wordt een registert]e
gekoppeld, dat aangeeft welke extra vergoedingen betaald moeten worden
als er bepaalde verlammingsverschijnselen optreden. De L-versie zegt:

87

F-tekst, ed. Sjölin, XII, 2, p. 330.

88

Volgens Kersting II S. 42.

89

Kersting II p. 43.

90

Kersting II p. 44.

91

Zie het vorige hoofdstuk sub h l .

92

Zie hierover: K Nauta, Die altfriesischen AUgemeinen BuJ&axen, Assen
1941, S. 71
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[vervolgens, wanneer hij tengevolge van die kwetsuur verlamd wordt en
de vroegere (fysieke) mogelijkheden moet missen] 'in bad, bed of wagen.
Noch in de draagstoel of op een tocht over water' [enzovoorts] {in balœo,
in lecto, in curru. Nee in lectica, nee in aqua....). De Oudfriese versies zijn
hiermee in overeenstemming. We hebben hier bij 'bed en bad' m e t een
standaarduitdrukking te maken, die ook elders voorkomt, bijvoorbeeld
in de Boeteregisters van Wonseradeel en de Vijf Delen 93 : k a n hij [die a a n
zijn hoofd gewond werd] noch in bed, noch in bad, noch op de weg, noch
op de terugweg, thuis noch in de kerk, noch bij zijn vrouw zulke
prestaties leveren als waartoe hij voordien in staat was, noch bij het
[haard]vuur, noch op een tocht die hij wil ondernemen, d a n beloopt de
boete voor ieder van deze mankementen, als de dader de verwonding
erkent, twaalf Groten'.
Krogmann meende evenwel, dat achter balneum een vertaalfout moest
schuilgaan 9 4 . 'Balneum' zou op een misverstaan berusten van een in
het Oudfries niet overgeleverd woord biad, dat 'tafel' zou betekenen. Het
niet k u n n e n baden acht hij kennelijk niet een handicap die voor de
Friezen noemenswaard kon zijn. De tekst zou in plaats daarvan verwijzen
n a a r de juridische uitdrukking* [scheiding van] tafel en bed'. Daarmee
zou d a n de 'eheliche Lebensgemeinschaft' aangegeven worden, a n d e r s
gezegd: de kwetsuur verhinderde de m a n nog een normaal huwelijksleven
te leiden 95 . Deze door h e m bedachte lezing acht hij oorspronkelijk. 'In
den friesischen Fassungen findet sich das Wortpaar "Bad u n d Bett". Dies
ergibt die Abhängigkeit vom lateinischen Text', aldus Kersting. Hij voegt
d a a r a a n nog toe 96 , dat de lectica zal ontstaan zijn doordat de tijdens de
vertaalwerkzaamheden de 'voorzegger', in overeenstemming met de
Oudfriese teksten gezegd heeft: a ros 97 ther a weine, met p a a r d noch
met wagen. De translator verstond ros ther als *ros-bêre, hetgeen hij met
lectica vertaalde. Bovendien veranderde hij de volgorde, door eerst *wagen'

93

Buma/Ebel, Westerlauwerssches recht, 6.2, XXVIII, 58, S. 496.

94

Kersting II S. 50.

95

M.i. werd dat reeds voldoende aangeduid met de verwijzing naar het bed
[in lecto).
96

Kersting II p. 53.

97

Middelnederlands voor 'paard'; komt niet voor in het Oudfries.
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te vertalen en d a n p a s het hem voorgezegde 'ros' 98 . De 'terugvertalers'
hebben deze fouten doorzien en geven de juiste tekst ('met paard en
wagen') w e e r " .
Deze 'bewijsplaats' illustreert eveneens, dat de door Krogmann/Kersting
gevolgde methode ondeugdelijk is. Zij bepalen geheel autonoom, hoe de
oertekst geluid heeft om vervolgens te concluderen dat de Oudfriese
teksten niet origineel k u n n e n zijn, omdat zij niet in overeenstemming zijn
met de door h e n bedachte oertekst.
m. Conclusie
Aangetoond werd dat noch de argumenten van Heek, noch de hypothesen
van Krogmann/Kersting voor de authenticiteit van de L-versie h o u d b a a r
zijn. In De tekstfüiatie van de 17 keuren en de 24 landrechten100 heb
ik getracht een analyse te geven van de verhouding t u s s e n de teksten
binnen de LF-groep. Hoewel ik niet neer achter alles sta, wat ik toen heb
betoogd, blijkt in ieder geval duidelijk uit het destijds aangevoerde
98

'Wie groJ5 das MiJ5verstandnis des Übersetzers war, sieht man daran, daJ3
er zwischen diesem Wortpaar den Satz enden lieJ5. Und die Mühe, die er beim
Übertragen ins Lateinischen hatte, läszt sich daran erkennen, daJ5 er die
Reihenfolge des von ihm nich richtig verstandenen Wortpaares "Pferd und
Wagen" umdrehte. Er setzte zunächst das, was fûr ihn sofort verständlich war,
also "in curru". Dan erst begann er mit "nee in lectica" einen neuen Satz, In den
friesischen Texten findet sich keine Entspreehungzu "lectica", statt dessen die
geläufige Formel "Pferd und Wagen", nämlich "wids/wig - wein" (Kersting II p.
54).
99

Een eenvoudiger verklaring, die ik overigens gaarne voor een betere prijs
geef, is dat de vertaler nadat hij het gehad had over de ongemakken tijdens een
reis per wagen, vervolgens nog iets moest zeggen over een tocht te land,
respectievelijk te water. Om een variant te maken op de reeds genoemde tocht
per wagen maakte hij van de tocht te land een tocht per draagkoets.
100

Estrik XXXK, Groningen 1966, p. 120 - 142. Willy Krogmann heeft in
zijn artikel Die Jriesische Sage, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, GA, 84, 1967, ruim een pagina benut (S. 108, 109) om zijn fiolen van
toorn over mij uit te storten. Ik had bij de bespreking van de F-groep betoogd,
dat [uiteraard binnen die groep] een (vermoedelijk door homoiotes ontstane)
omissie in de L-tekst in geen van de andere teksten teruggevonden wordt. De
vindplaats (p. 131) liet hij weg. Om aan te tonen dat mijn vooropgezette mening
'über alle Tatsachen hinwegsieht' citeert Krogmann teksten van de W-groep,
waarin die fout wèl doorgewerkt zou hebben. Daargelaten of dat juist is, in ieder
geval bevestigt Krogmann daarmee indirect mijn stelling, dat er geen
doorwerking binnen de (andere) teksten van de F-groep heeft plaats gevonden.
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materiaal dat zowel de F-tekst als de L-tekst geen 'zuivere' teksten meer
zijn. Het zijn, evenals de andere, ons overgeleverde versies vruchten van
compilatieve arbeid. Dat betekent dat de ons overgeleverde L-teksten
zeker niet een zuivere afstamming kunnen zijn van een eerste optekening
van een tot toen slechts mondeling overgeleverde 'Gesetzesvortrag', maar
een produkt zijn van werkzaamheden van kopiisten, die h u n tekst
samenstelden uit meer dan één, onderling afwijkende, handschriften.
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6 DE FRIESE VRIJHEID
a. Inleiding
Een boek dat de pretentie heeft een inzicht te geven in een bepaalde
rechtsbron k a n uiteraard niet voorbijgaan a a n de maatschappelijk
toestanden in het gebied, waarvoor die rechtsbron bestemd was. Bij de
verklaring van de rechtsbronnen zal ingegaan op details v a n de
samenleving. Er is echter één kwestie die vooraf a a n d a c h t verdient,
omdat zulks, zij het op de achtergrond, voortdurend meespeelt bij
nagenoeg alle problemen die wij gaan aansnijden. Daarom leek het
zinvol, d a a r a a n reeds in het dit hoofdstuk a a n d a c h t te besteden. Dat
onderwerp is 'wat moeten we verstaan onder de Friese vrijheid', waarmee
onze rechtsbron doordesemd is?
Het is netelig probleem. Nog niet zo erg lang overigens; tot voor kort
klonken de meningen daarover als 'koekoek één zang'. Een enkele
'zwaluw' met een eigenwijze wijs, werd niet geacht een zomer a a n te
kondigen 1 . Het aantal 'dissidenten', dat een ander geluid durft laten
horen, neemt t h a n s , met n a m e onder de jongeren toe 2 . Omdat dit t h e m a
de achtergrond van ons onderzoek vormt, willen we daarop onze visie
geven. Eerst laten we in vogelvlucht de ontwikkeling van het denken over
'de Friese vrijheid' zien 3 , waarbij we ons concentreren op Westerlauwers
Friesland.

1

Zie bijvoorbeeld de recensie van K. de Vries van mijn proefschrift 'Ein' by
de ein, in: It Beakenjg. XXVIII (1966) s. 188. Zie ook: H. Lengen, Zur Entstehung
und Entwicklung der Hâuptlingsherrschaft im östlichen Friesland, Oldenburger
Jahrbuch, 84, S. 25-50.
2

Ongetwijfeld de belangrijkste representant van hen is J.R.G, Schuur, De
Friese hoofdeling opnieuw bekeken, BMNG 102e jaargang, aflevering 1, 1987,
p. 1 - 28. Dezelfde: Beeld van de Friese middeleeuwse geschiedenis is op
belangrijk punt aan herziening toe, Leeuwarder Courant 30 december 1983,
Vrijdagse bijlage LCetra, pagina 9; De verboden op de kastelenbouw in
Middeleeuws Friesland', Spiegel Historiael, januari 1988.
3

Uitvoeriger is dit behandeld in mijn Ein, p. 99 - 126.
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b. Van militante naar sociaal bewogen geschiedschrijving
Wanneer I.H. Gosses in 1931 Friesland tijdens de middeleeuwen schetst,
schildert hij voor onze ogen een romantische 4 pastorale: 'Seltsam n a h m
sich im 13. J a h r h u n d e r t Friesland u n t e r den d e u t s c h e n Territorien a u s .
Kein Graf, keine Lehnsleute, fast keine Ritter, keine Unfreien, keine
u m m a u e r t e n Städte; ein Land freier Bauern' 5 . Uiteraard ligt op degene
die een dergelijke unieke, van de omliggende gebieden sterk afwijkende,
toestand veronderstelt een zware bewijslast. Aangetoond zou in de eerste
plaats dienen te worden, òf de Friese samenleving in de middeleeuwen
metterdaad doet denken a a n een 'pastorale', waarin zeven eeuwen voor
de F r a n s e revolutie de idealen 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' al
met succes in praktijk werden gebracht. Gosses zelfheeft een boek over
de middeleeuwse geschiedenis van Friesland, waarin uiteraard dit
probleem centraal gestaan zou hebben, niet meer k u n n e n schrijven 6 .
Daardoor is zijn beeld van het middeleeuwse Friesland tot op heden in
de lucht blijven hangen. Want evenmin hebben andere a u t e u r s de idee
van een middeleeuwse Friese boerenrepubliek deugdelijk gefundeerd.
Zeker, de traditie, dat de Friezen eigenlijk een bijzonder volkje vormden,
dat er zich al in de dertiende eeuw een 'nationale' trots ontwikkelde, is
onbetwistbaar 7 . Verlevendigd is deze nationale trots ongetwijfeld door
de Kruistochten: de Friese middeleeuwse a u t e u r s worden h e t niet moe
de grote d a d e n der Friezen tegen de "Saracenen" in het licht te stellen' 8 .

4

Het woord 'romantisch' werd in dit verband, naar ik meen, voor het eerst
gebezigd door S. Kalifa, Résistance à la réception du droit romain dans les
Ommelanden, Revue Historique, 4 e série, T. XLII, p. 60.
5

Gosses, I.H., in: Die Friesen, herausgegeben von C. Borchling und R.
Muuss, Breslau 1931, S. 84; ook in: Verspreide Geschriften, Groningen/Batavia
(1946), p. 352.
6

Zie Verspreide Geschriften, Groningen/Batavia (1946), p. 8 en p. 450.

7

E.H. Waterbolk, Twee eeuwen friese geschiedschrijving,
Djakarta 1952, p. 36, 37.
E.H. Waterbolk, a.w., p. 36.
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landsheer

De Friese vrijheid speelt daarbij zeer zeker een rol: al vroeg beroemde
m e n zich in de Friese landen op de van Karel de Grote verkregen 'Friese
vrijheid', zo blijkt uit abtenlevens 9 . Een dergelijk beroep kon destijds
bepaald niet worden gemist. In Friesland hebben we de, voor de
middeleeuwen hoogst ongewone, situatie dat er geen landsheer
fungeerde, die (althans formeel) de trait d'union was t u s s e n het Rijk en
het land. De juridische positie van de Friese landen binnen het Rijk w a s
hoogst ongewoon, d u s in middeleeuwse ogen eigenlijk niet toelaatbaar 1 0 .
Vandaar dat men noodgedwongen wel de fictie11 van de rijksonmiddellijkheid moest uitdenken. De Friese vrijheid geeft d a n a a n het 'vrij zijn
van een landsheer'.
Voor Westerlauwers Friesland w a s het claimen van een rechtstreekse
b a n d met de keizer aanvankelijk niet zo urgent. Tot 1345 h a d m e n
formeel een landsheer in de graaf van Holland. Materieel stelde diens
gezag over Friesland n a 1256 12 slechts incidenteel nog iets voor, m a a r
9

Gesta abbatum orti sancte Marie, Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland, uitgegeven door A.W. Wybrands, Leeuwarden 1879, p.
169, 170 (d.d. 1233); Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum,
uitgegeven door W. Zuidema en J. Douma, met medewerking van C.D.J. Brandt,
Utrecht zj., p. 67 (d.d. 1219) en p. 186 (d.d. 1247).
10
Hetgeen 'ongewoon' was, uit de pas liep, 'deugde' niet. Cf. G.K. Schmenzeisen, Zumfrûhen Gewohnheitsrecht, TvRG XLII (1974), p. 318. Ongewoon was
bijvoorbeeld ook, dat iemand zijn land niet van een leenheer als leen 'hield',
vandaar dat in de middeleeuwen voor allodiale landen de term 'zonneleen' in
zwang kwam. De leenman hield het land in leen van de zon.
1

' Een fictie, want in werkelijkheid was er helemaal geen band met de keizer.
Pas in de vijftiende eeuw heeft de Duitse keizer een paar, overigens mislukte,
pogingen ondernomen die niet-bestaande band te leggen, zie hierover: O. Vries,
Het heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986, hoofdstukken
3, 4 en 6 - 12.
12

Graaf Willem I regeerde tot aan zijn overlijden negentien jaar lang 'zeer
krijgshaftig' over Westerlauwers Friesland (LH. Gosses, Utrechts enFriesch-Gronings geld van de lle tot den aanvang der 14e eeuw, Verspreide geschriften,
Groningen/Batavia 1946, p. 225). Op zijn zegel noemde hij zich steeds graaf
van Friesland. Aanvankelijk moest hij Westerlauwers Friesland delen met de
bisschop van Utrecht, maar vermoedelijk heeft hij na het overlijden van de
krachtige Dirk II van Are het 'rijk' daar voor zich alleen gehad. Hij moet zeer
goed op de hoogte geweest zijn van de Friese toestanden, want van 1198 tot
(Wordt vervolgd...)
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de Westerlauwerse Friezen gingen p a s vrij laat zo ver, dat ze ook formeel
de landsheerlijke rechten van de Hollandse graven ontkenden. Die louter
formele b a n d had voordien nog wel enige betekenis, w a n t die b r a c h t mee,
dat de instituties, door de Hollandse graven in vroeger tijd in Westerlauwers Friesland ingesteld, enigszins formeel gelegitimeerd waren.
Privileges door de Hollandse graven verleend, m a r k t e n door h e n
ingesteld, ambtenaren door h e n aangesteld, werden daardoor niet v a n
h u n legitimiteit beroofd 13 . Bovendien belette een formele erkenning van
het landsheerlijk gezag van de Hollandse graven dat andere landsheren
zouden proberen zich met Friesland ten westen van de Lauwers te laten
belenen 1 4 .

12

(...vervolg)
1203 was hij er vice-comes namens de Utrechtse bisschop en zijn broer Dirk
VII. Hij huwde in 1198 te Staveren en noemde zich gedurende zijn regeringsperiode over Holland ook graaf van (Westerlauwers) Friesland. Zie hierover mijn:
De datearring fan it Skeltarjocht, It Beaken jg. 53 (1991) 9 e.f.
13

Het belang intern (binnen de Friese verhoudingen) van de slechts formeel
bestaande juridische zeggenschap van de graven van Holland wordt mijns
inziens onderschat door J.R.G. Schuur, De grondslag van de sinds de 12de
eeuw door de Hollandse graven op Friesland gemaakte aanspraken, It Beaken
43 (1981), p. 168/169. Zie mijn: De datearring fan it Skeltarjocht, s. 26 Noat
17. Het is gemakkelijk met de kennis, die wij nu hebben, te concluderen, dat
de Hollandse graven er de facto niet in geslaagd zijn hun landsheerlijk gezag
in Friesland te handhaven. Maar de Friezen, laten we zeggen uit het jaar 1300,
konden dat nog niet weten. 'Hun' landsheer kon elke dag weer voor de deur
staan en alleen daarom was het niet zo verstandig de bestaande grafelijke
instellingen radicaal af te breken. Bovendien, wat kreeg men er voor in de
plaats? Hoe konden degenen die zich opwierpen als gezagsdragers zich dan
legitimeren? Hetzelfde probleem doet zich voor in de zeventiende eeuw, als in
Friesland getwist wordt over de rechten van de steden. De steden beroepen zich
dan op privileges van de allang 'afgezworen' Philips II. Een omgekeerde
ontwikkeling zien we bij de idee dat Friesland 'rijksonmiddellijk' zou zijn
geweest. Dat was, zo zagen we, een fictie, zoals de Friezen zelf dagelijks konden
constateren, want de op grond van deze band met de keizer op te brengen
huslotha werd niet opgebracht. Toch werd die fictieve, nog niet eens formele
band door de Friezen als belangrijk beschouwd (zie hierover: O. Vries, Het
heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986).
14

Veel te fors lijkt mij dan ook de stelling van J.E. Spruijt in: Hoofdlijnen
uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelyke Nederlanden
tot de Bataafse onuuenteling, Deventer 19826, p. 106: 'En tenslotte zijn afgezien van een kortstondige belening aan de hertogen van Brunswijk - door
het ontbreken van een landsheer de Friese landen niet gefeodaliseerd'.

Wumkes.nl

6 De Friese vrijheid

133

Gevolgen van het afnemen van het opperste gezag
Illustratief voor hetgeen gebeurt, als de band tussen de hoogste instantie
en de tweede bestuurslaag breekt is wel de houding van de secretarissengeneraal tijdens de bezetting (1940-1945). Ik ontleen aan het verslag van
de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 15 het
volgende: [Door de bezetting veranderde het karaktervan de functie van
de hoofdambtenaren in aanzienlijke mate van karakter.] 'Is in normale
omstandigheden een secretaris-generaal de rechterhand van de minister
en administratief hoofd van diens ambtelijk apparaat, in bezettingstijd
ligt het accent volkomen anders. [...] Een groep personen met een over
het algemeen hoogst verdienstelijke ambtelijke staat van dienst werd
onverwachts geplaatst in een situatie, waarin zij van dag tot dag
beleidsbeslissingen moesten nemen. [...] Wat betreft de beslissingen van
politiek karakter, waarvoor de secretarissen-generaal gesteld worden, zij
opgemerkt, dat zij gewend waren aan politiek gezag boven zich. De
[parlementaire enquête-jcommissie kan zich niet aan de indruk
onttrekken, dat enkelen van hen, hoezeer zij het ook verafschuwden
onder de vijand te moeten werken, het ontbreken van een Nederlandse
politiek-verantwoordelijk autoriteit boven zich niet als een groot gemis
hebben gevoeld. Het is de commissie opgevallen dat zij geen of vrijwel
geen contact met degenen, die politiek gesproken het vertrouwen van het
Nederlandse electoraat genoten, hebben gezocht'.
We zien hier derhalve dat de 'tweede bestuurslaag', door het wegvallen
van het contact met de top (die overigens tijdens de bezetting nog wel,
zij het met moeite, bereikbaar zou zijn geweest) zich gaat gedragen als
'kleine zelfstandigen'. Zij leggen niet, omdat de band met de leiding
verbroken is, hun functies neer, maar gaan integendeel het gezagsvacuüm opvullen, dat door het verdwijnen van de top is ontstaan.
Schouten gaan zich zelfstandig opstellen
Ik stel mij voor, dat in Westerlauwers Friesland na het geleidelijk slapper
worden van de band met de Hollandse graaf, iets soortgelijks is gebeurd.
Dat landsheerlijke ambtenaren zijn weggejaagd is niet aannemelijk. De
aanwezige schouten, tollenaren en meiers zullen hun functies zijn blijven
uitoefenen, in het midden latend of zij dat nu suo jure of namens de
15

Deel 7A, Verslag, p. 119/120.
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graaf deden. Een hoge positie geef je uiteraard niet zonder slag of stoot
op. En voor het uitoefenen van die positie is noodzakelijk, dat degene die
h a a r uitoefent, min of meer gelegitimeerd is, hetwelk alleen mogelijk w a s
door, zij het louter met de mond, de graaf als heer te erkennen.
Wanneer bijvoorbeeld graaf Floris IV in 1233 n a a r Friesland komt om
n a te gaan wat precies zijn rechten zijn (suian ius exquisiturus venit in
Fresiam), d a n ontstaan daardoor in het geheel geen problemen;
integendeel d a n wordt hij zonder meer te Franeker door zijn ' m a n n e n '
als h u n graaf erkend, vermoedelijk doordat de vier hoogst in r a n g zijnde
leden van de Friese adel hem, zoals gebruikelijk, op een schild omhoog
geheven hebben 1 6 (et honorifice ab hominibus terre receptus est ac pro
comité in partibus Westerginis, videlicet in Franecre, ubi locus ad hoc
constitutus habebatur, recognitus). Vervolgens kon hij op vriendschappelijke wijze de zaken die tot zijn competentie behoorden, afhandelen
(Cwnque causas ad se perttnentes amice satis tractare cepisset, animos
nobilium terre in suifavoris partes forcius temptavit inflectere)". Dat zal
meegebracht hebben dat hij goederen en ambten in leen heeft gegeven,
hangende leenzaken heeft afgedaan, marktrechten heeft verleend,
markttollen heeft geïnd, zijn aandeel in de vredegelden heeft ontvangen,
in vacatures voor het schoutambt heeft voorzien enzovoorts.
Band blijft formeel nog lang in stand
We zien het: de basis is nog aanwezig; de landsheer kon zonder
problemen zijn plaats innemen. De Friese vrijheid is - zij h e t slechts zeer
kort - ten onder gegaan. Rond 1310 gebeurt zulks nogmaals. Na 1345
is gaat de situatie sterk veranderen; Willem IV sneuvelde in 1345 tijdens
een expeditie tegen de Friezen. Zoiets afschuwelijks behoren onderdanen
uiteraard niet met h u n landsheer te doen; het was een onloochenbare
negatie v a n landsheerlijk gezag. Voor de Hollandse graven w a s h e t zaak
deze s c h a n d e te wreken, hetgeen meebracht dat de Friezen met Holland
op voet van oorlog kwamen te staan.

16

Zie mijn De datearring fan it Skeltarjocht, It Beaken jrg 53 (1991), nr. 1,
s. 11 en W. van Iterson, Feudalisierungsversuche im westerlauwerschen
Friesland, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte LXXIX, GA,
S. 86, 87.
17

Vita Sybrandi, Gesta abbatum orü sancte Marie, uitgegeven door A.W.
Wybrands, Leeuwarden 1879, p. 169.
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De Westerlauwerse Friezen volgen dan het voorbeeld van h u n Oosterlauwerse 'stamgenoten'. Een eeuw later dan de Ommelanden wordt ook
Westerlauwers Friesland 'echt' rijksonmiddellijk. In zoverre is er echter
nog een duidelijk verschil met de Ommelanden: de onderhandelingen met
de graven van Holland over de uitoefeningen van diens heerlijke rechten
blijven voortduren 1 8 .
Ocko

Scarlenis

De geschiedschrijver Andreas Cornelius, die in 1597 een fantastische
historie van Friesland het licht deed zien, bekend als de kroniek van
Ocko Scarlensis, voegde een nieuw aspect a a n de Friese vrijheid toe. Voor
hem is de 'Friese vrijheid' in de eerste plaats een toonbeeld van
roemruchte daden door de Friese adellijke geslachten vanaf Karel de
Grote 19 . De adel voelde zich in die tijd achteruit gezet, met n a m e door
de opkomst van de stedelijke burgerij. 'De vraag mag d a n ook gesteld
worden of de kroniek misschien niet spreekbuis is van een bredere groep
van de adel, die zich op het tweede plan voelde gedrongen' 20 . Deze strijd
t u s s e n stad en adel loopt zo hoog op, dat van stedelijke k a n t zelfs wordt
beweerd, dat de Friese middeleeuwen in het geheel geen adel gekend
zouden hebben 2 1 .
Ubbo Emmius en Sibrandus

Siccama

Tegenover de geschiedschrijvers, die een 'militante middeleeuwse vrijheid'
schilderen, stelt Ubbo Emmius, die a a n de k a n t van de steden staat, een
anders gekleurde Friese vrijheid, een 'sociale vrijheid'. Als hoogtepunt
van de Friese vrijheid in de middeleeuwen ziet hij de vergaderingen bij
de Opstalsboom 2 2 . Het b e s t a a n van adel tijdens de middeleeuwen
ontkent hij niet, m a a r 'door h u n eerzucht is het vaak gebeurd, dat het
gewone volk in partijen verdeeld, het vaderland in een burgeroorlog
18

J.R.G. Schuur, au;., p. 6 - 8.

19

Waterbolk, au;., p. 64.

20

Waterbolk, au;., p. 67.

21

Waterbolk, au;., 71.
Waterbolk, au;., p. 116.
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gestort is; waaruit wéér voortvloeide, dat er een begin gemaakt is èn met
de m a c h t van weinigen èn met de ondermijning van de gemeenschappelijke vrijheid' 23 . Zijn sympathie ging uit n a a r de boerenstand; de
sociale en politieke betekenis daarvan vergeleek hij met die der boeren
in de Romeinse staat 2 4 . Een stapje verder nog gaat S i b r a n d u s Siccama
in zijn studie over de Lex Frisionum (1617). De nobiles en de liten uit de
Lex Frisionum zouden, toen de vrijheid op de F r a n k e n werd herwonnen,
verdwenen zijn; edelen en niet-edelen kregen gelijke rechten, voorzover
zij tenminste een hoeve bezaten 2 5 .
In de achttiende eeuw gaat het met de Friese geschiedschrijving
bergafwaarts. De fantasierijke geschiedschrijving wint weer veld, echter
het stambesef en daarmee de Friese vrijheid raken op de achtergrond.
'Pas de Romantiek zal de a a n d a c h t weer in de richting van de s t a m
leiden' 26 .
c. De Romantiek maakt zich m e e s t e r van de Friese vrijheid
In h e t j a a r 1837 besloot het b e s t u u r van het Friesch Genootschap van
Geschied-, Oudheid-en Taalkunde een tijdschrift uit te geven, dat 'De
vrije Fries' gedoopt werd. De Romantiek speelde bij deze naamgeving een
niet onbelangrijke rol 27 . Bewondering voor het Friese verleden, met
n a m e het middeleeuwse, w a s hier de drijfveer. Daarmee zocht m e n
compensatie voor de economische en bestuurlijke overheersing door
'Holland'. Uiteraard moest Friesland in dat verleden, om verheerlijkt te
k u n n e n worden, in moderne ogen iets moois hebben, w a t elders ontbrak.
De vele veten en de heldhaftige vechtersbazen waren daarvoor niet
geschikt.
Geheel in de lijn van de Romantiek koos men toen voor een idylle, een
soort pastorale. De Friese landen zouden in de middeleeuwen de tijd
enige eeuwen vooruit zijn geweest doordat zij toen reeds een democra-

23

Geciteerd naar Waterbolk, CLW., p. 74.

24

Waterbolk, au;., p. 74.

25

Waterbolk, au;., p. 232.

26

Waterbolk, au;., p. 190.

27

K. de Vries, "Fry en Frysk": in midsieusk biedwwd. De vrije Fries, deel 50
(1970), p. 6.
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tisch b e s t u u r d e republiek zouden hebben gevormd, met moderne sociale
verhoudingen, zoals het ontbreken van grote verschillen in macht,
invloed en rijkdom.
Het is wel een heel grote afstand die overbrugd moet worden t u s s e n de
door deze romantici geschetste idylle en de ruwe werkelijkheid van alle
dag in de Friese landen gedurende de middeleeuwen. Verblind door de
glans, die sedert de Franse revolutie uitstraalt van de term 'vrijheid',
hebben de romantici geheel uit het oog hebben verloren dat de Friese
vrijheid voor Friesland een onderbreking meegebracht heeft in de
ontwikkeling tot een geordende samenleving onder een landsheer. De
kwalijke gevolgen van die stagnatie zijn heden ten dage nog niet alle
verdwenen.
d. Blok elimineert de horigen
De eerste historicus die duidelijk in die richting koerst is - merkwaardig
genoeg - geen Fries, m a a r de Groningse, later Leidse hoogleraar P. J . Blok
(1855 - 1929). Typerend voor de Friese vrijheid is voor hem het ontbreken
van liten of, wat hij daarmee gelijk stelt, serv?8. Waren omstreeks 1100
nog onvrije standen in Friesland te vinden, n a de tiende 2 9 eeuw worden
in oorkonden uit zeker Friese streken geen servi meer genoemd. In de
talrijke overdrachten van eigendommen uit de 14 de en 15 de eeuw is
nergens sprake van de vroeger (in de Fuldase registers enz.) met het goed
verkochte of weggeschonken servi. Ook de kronieken uit de twaalfde en
dertiende eeuw m a k e n geen melding van onvrijen in Friesland 3 0 , aldus
Blok.
Zijns inziens valt echter niet te ontkennen dat de Friese wetgeving tot
het einde der vijftiende eeuw melding m a a k t van liten en servi, van
letslcLchta en eyna monna, van horigen en lijfeigenen d u s . Dat verklaart
hij door er op te wijzen dat de latere Friese wetten veel bevatten, van
hetgeen klakkeloos uit oude bronnen is overgenomen. Maar zelfs
aangenomen dat er in de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw nog

28

P.J. Blok Friesche toestanden in de Middeleeuwen in: Verspreide Studiën
op het gebied der Geschiedenis, Groningen 1903, p. 49 - 91.
29

Dit is moeilijk te rijmen met zijn stelling dat er rond 1100 nog onvrije
standen waren.
30

A.W., p. 70.
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onvrijheid in Friesland heeft bestaan, wie zegt ons dat met deze onvrijen
Friezen bedoeld zijn, aldus Blok. 'Kunnen het niet vreemden geweest zijn,
voor wie nog in de 15 de eeuw de bepalingen golden, dat zij geen getuige,
geen advocaat, geen rechter mogen wezen' 31 ?
Uitzondering voor

kloostermeiers

Een uitzondering m a a k t Blok voor de conversen en de meiers v a n de
Friese kloosters. Hoewel persoonlijk vrij, bezaten zij niet alle rechten van
vrijen. [De voornaamste bezigheden van conversen] 'waren de landbouw,
de veeteelt, de jacht, het handwerk, de handel, de krijg, in h e t algemeen
die, welke de monniken eigenlijk niet goed met h u n n e kerkelijke plichten
konden overeenbrengen. Zij [...] stonden onder leidingvan een magister
conversorum, een "brodermester"' 32 . Behalve de conversen komen bij
de kloosters ook kloostermeiers voor, coïonl servi, genoemd. Hun
toestand herinnert in sommige opzichten - aldus Blok - iets meer a a n die
der voormalige horigen en lijfeigenen 'hoewel ook zij tot den stand der
vrijen moeten gerekend worden'. Zij waren afhankelijk v a n h e t klooster,
welks landen zij bebouwden. 'Sommige kloosters, b.v. Gerkesklooster,
misschien ook Aduard, bezaten de jurisdictie over h u n n e meiers. In
lateren tijd sprak men te Aduard zelfs van het "imperium", dat a a n het
klooster toekwam over zijne meijers' 33 . "Wanneer m e n hoort spreken van
den cotonus tegenover zijn dominus, den landheer, d a n schijnt inderdaad
deze betrekking voor den vrijen m a n wel eenige vrijheidsbeperking
ingesloten te hebben. Wij weten voor den ouden tijd van deze verhouding
evenwel wederom te weinig om er meer van te zeggen d a n dat dergelijke
betrekkingen ook wel t u s s c h e n den wereldlijken landeigenaar en zijne
h u u r b o e r e n b e s t a a n zullen hebben'. Vast s t a a t wel, dat zij tot de Vrijen'
behoorden, aldus Blok, w a n t 'in de dertiende eeuw ontmoet m e n in
Friesland tegenover de nobües en divites of potentes d a n ook alleen de
paxxperes, tegenover de adellijke en niet-adellijke grondbezitters de kleine

31

A.w., p. 71. Blok wijst in dit verband op de nabijheid van steden als
Groningen en Bremen, waar men tot in de vijftiende en zestiende eeuw
lijfeigenen er op na hield, op Holland, Utrecht, Oldenburg, waar men
onmiddellijk buiten de Friese landpalen in enigerlei vorm lijfeigenschap aantreft.
32

A.W., p. 72.
A.W., p. 74.
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landeigenaars en huurboeren; behalve het verschil tusschen adellijk en
niet-adellijk kent de Fries geen verschil in stand tusschen Friezen, dan
alleen dat, hetwelk door de al of niet aanwezigheid van vermogen wordt
te weeg gebracht'34.
Bezwaren tegen opvattingen van Blok
In de beschrijving die Blok geeft van de rechtspositie der liten zit een
opvallende tegenstrijdigheid.
1

Aan de ene kant stelt hij terecht dat wij eigenlijk veel te weinig weten
van de rechtspositie van de liten in de vroege middeleeuwen om daar
veel zinnigs over te zeggen. Wat hun relatie met hun dominus inhield,
is onbekend. Het beslissende kenmerk voor 'horigheid' vindt hij
kennelijk, dat de 'horige' boeren 'bij het land hoorden' en daardoor
tegelijk met de grond werden verkocht of weggeschonken.

2

Aan de andere kant neemt hij aan dat de positie van de kloostermeiers of servi uit de late middeleeuwen 'vrijer' is dan die van de servi
uit de schenkingen aan Fulda. Het enige argument dat hij voor dat
onderscheid aanvoert, is, dat bij eigendomsoverdrachten niet meer
gesproken zou worden van 'meegaande' boeren-gebruikers.

Dat laatste is onjuist; als regel wordt ook later nog bij overdrachten van
boerderijen aangegeven wie de gebruiker ervan is. Maar afgezien daarvan
is het mijns inziens onverantwoord uit de schaarse gegevens die we uit
de vroege middeleeuwen hebben conclusies te trekken aangaande de
'status' van de liten van destijds.
Het 'aan de grond gebonden zijn' lijkt mij overigens een weinig adequaat
criterium te zijn voor het onderscheid tussen vrij en onvrij. De huidige
pachtboer is dankzij art. 34 Pachtwet, Stbl. 37, ook 'aan de grond
gebonden', want bij eigendomsovergang van het verpachte op een derde
gaan alle plichten van de afgaande verpachter jegens de pachter over op
de nieuwe verpachter. Verpachters klagen nogal eens over de beschermde
positie waarin pachters verkeren: 'ze zijn haast niet uit 'hun' boerderij
weg te branden'. Niemand zal het evenwel in zijn hoofd halen een pachter
deswegen 'onvrij' te noemen.
A.w., p. 74.

Wumkes.nl

6 De Friese vrijheid

140
Eigen definitie van 'vrijheid'

Het is zaak duidelijkheid te verschaffen omtrent datgene, wat hier onder
'vrijheid' wordt verstaan. 'Vrijheid' is in dit verband een 'politiek'
criterium: Heeft m e n de bevoegdheid deel te n e m e n a a n de rechtsvorming'? 3 5 Telt men staatsrechtelijk35
mee? Dan moet de conclusie
a a n g a a n d e de 'horigen' uit de Lex Frisionum luiden, dat we van h u n
positie te weinig weten om daarover een oordeel te geven. Hetgeen de
Oudfriese rechtsbronnen daaromtrent opleveren komt a a n het slot van
dit onderdeel nog ter sprake. Van de kloostermeiers in de veertiende en
vijftiende eeuw s t a a t evenwel vast d a t zij in de door ons gegeven
betekenis onvrij zijn geweest. Immers 'stem in staat' w a s in Friesland
toentertijd verbonden a a n het hebben van een state37, a a n het zijn van
eigenerfde. E n die s t a t u s h a d d e n de kloostermeiers zeker niet 38 .
Hetzelfde geldt voor de talrijke boeren, die, n a a r wij uit weliswaar laatmiddeleeuwse bron weten, onder een wereldlijk heer [hoofdeling) zaten.
Dat kwam vrij veel voor; er blijkt rond 1468 nauwelijks een dorp in
Friesland te zijn, dat niet wordt beheerst door een hoofdeling, die de
inwoners 'gehoorzamen als h u n heer' 39 . Het aantal eigenerfden w a s , zo
moeten we wel aannemen, d a n ook m a a r relatief klein. H u n aantal zal
in Westerlauwers Friesland in de veertiende eeuw niet boven de vijf

35

J.Ph. de Monté ver Loren, Stem in staat in den loop der
inaugurele oratie, Utrecht 1942, p. 5.

eeuwen,

36
Geen aandacht wordt hier besteed aan de theorie van de Gemeinfreien,
zoals die door Ph. Heek is gelanceerd. Die is mijns inziens afdoende weerlegd
door P.W.A. Immink, La Liberté et lapeine. Assen 1973, p. 162.
37

J.Ph. de Monté ver Loren, au;., p. 6.

38

Een rechtvoerende state, die in handen van monniken kwam, verloor
daardoor haar aandeel in de rechtsomgang, cf. G. Overdiep en J.C. Tjessinga,
De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438, Franeker 1950, p. 134.
39

Zie mijn: Een spionagerapport van omstreeks 1468, Ljouwert 1967.
Hierover is vooral lezenswaard: J.R.G. Schuur, De Friese hoofdeling opnieuw
bekeken, BMNG 102e jg. (1987), p. 21 e.v. en O. Vries, Het heilige Roomse Rijk
en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986, p. 64 - 71. Wel kan men zich afvragen
of de auteur nog niet iets teveel uitgegaan is van een niet aantoonbare uitgangssituatie zonder 'heren', zodat hij de hoofdelingen met hun onderzaten als
een jong verschijnsel beschouwt.
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procent van de totale bevolking zijn uitgekomen 4 0 . Het grootste deel van
het land was in h a n d e n van kloosters en hoofdelingen.
'Grootgrondbezit'

in Friesland

Wanneer in 1511 de landrenten worden aangebracht, blijkt dat in
Friesland het merendeel van het land door pachters wordt gebruikt. In
Leeuwarderadeel was blijkens de onderzoekingen van T.J. de Boer 41
slechts 8 , 1 % van de bebouwde grond 'in voleigen gebruik' bij boeren. In
Ferwerderadeel was dit percentage 21,5%, m a a r dat percentage is
geflatteerd doordat daaronder ook geteld werd de eigen exploitatie door
kloosters (7,1% van de gehele bebouwde oppervlakte 42 ). Gemiddeld was
in beide grietenijen 32% van de grond in h a n d e n van wat De Boer noemt
'heereboeren' en 'dorpsheerschappen'. 'Een afgerond geheel vormde het
grootere grondbezit in den regel niet. Meestal lagen de bezittingen
verstrooid. Slechts op éen van de veertien dorpen van Leeuwarderadeel
was het grootste deel van de grond in h a n d e n van éen familie: te
Komjum, waar de Martena's van de 460 H.A. er 252 of 54,8% in
eigendom hadden" 43 .
Als B.H. Slicher van Bath deze eigendomsverhoudingen in Friesland

40

Mijn berekening, die ik gaarne voor een betere geef, is gebaseerd op de
rechtsomgang van Franekeradeel 1406 -1438 (uitgegeven door G. Overdiep en
J.C.Tjessinga, Franeker 1950). Daaruit blijkt dat er in Franekeradeel 90 of 92
rechtvoerende staten zijn (uitgave p. 135). Franekeradeel is één vijfde deel van
het oude land Franeker. In dat land zouden er dan hooguit 460 eigenerfden
wonen. Omdat Westergo drie landen telde, kom ik op 1380 eigenerfden in
Westergo. In Oostergo en Zevenwouden zal het aantal eigenerfden waarschijnlijk
veel lager zijn geweest. De totale bevolking van Friesland beliep in 1511
vermoedelijk ongeveer 70.500 personen (Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 4, p. 44).
41

De Friesche grond in 1511, in: Historische Avonden II, Groningen 1907,
p. 106 en 107.
42

De kloosters bezaten in Ferwerderadeel 29,3% van de bebouwde grond
in eigendom; in Leeuwarderadeel was dit percentage 25,5, hoewel in die
gemeente geen enkel klooster stond (De Boer, CLW. p. 108). Recentere
berekeningen in: J A . Mol, Grootgrondbezit van Friese kloosters in de
middeleeuwen, Scriptie VU 1979, aanwezig Provinciale Bibliotheek van
Friesland, p. 51-55.
T.J. de Boer, CLW., p. 112.
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bespreekt, concludeert hij 44 : 'De ongunst der tijden, vooral de felle
partijstrijd in de 15e eeuw, mag deze cijfers beïnvloed hebben, het
b e s t a a n van grootgrondbezit in de Friese landen gedurende de gehele
middeleeuwen k a n niet ontkend worden'. Omdat een hofsysteem in
'groot-Friesland' slechts sporadisch voorkomt 45 , veronderstelt hij dat
de tot het grootgrondbezit behorende erven gedurende de middeleeuwen
niet bewerkt werden door horigen, doch door juridisch niet a a n de m a c h t
van de verpachter onderworpen pachters 4 6 . Hij probeert vervolgens een
verklaring voor die veronderstelling te geven, die we hier onbesproken
laten. Het gaat ons hier om de door hem geschetste relatie t u s s e n
landheer en landgebruiker. Daarbij hebben we zeker niet de pretentie de
zeer gevarieerde en vaak ook nogal complexe relaties t u s s e n landgebruiker en landheer grondig uit te zoeken; voor een overzicht van de
problematiek en literatuur daarover verwijs ik n a a r het artikel Grundherrschqft in het Lexicon des Mittelalters47. Voldoende lijkt in dit verband
het opruimen van enkele hardnekkige misverstanden omtrent de
rechtsbetrekkingen in de middeleeuwen.
Anachronistisch

gebruik van de term

'grootgrondbezit'

Het bezigen van de term 'grootgrondbezit' op de middeleeuwse rechtsbetrekkingen t u s s e n boer/bedrijfsleider en de heer schept alleen m a a r
verwarring. Dat een dergelijke term ingang gevonden heeft, k o m t door

44

Boerenvryheid, i.o. Groningen 1948, p. 7.

45
Hij telt op het gebied tussen Vlie en Eider slechts elf (au;., p. 7), zie zijn
Herschreven historie. Leiden 1949, p. 263.
48

Voor het jaar 1511 gaat dat waarschijnlijk wel op. Immers dan is Friesland
onderworpen aan Albrecht van Saksen, die een geheel nieuwe rechterlijke
organisatie heeft ingevoerd, gebaseerd op een indeling van het land in dertig
grietenijen en elfsteden. Voor de daaraan voorafgaande periode had Slicher van
Bath mijns inziens voor een deugdelijker bewijsvoering voor zijn theorie dienen
te zorgen. Het had hem toch iets moeten zeggen dat R. His al in 1901 aantoonde
(Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter, Leipzig 1901, S. 51, 52) dat de
landheer zich in rechte moet verantwoorden voor zijn landzaten; dat moet dan
welhaast insluiten, dat zij onder zijn jurisdictie vallen, omdat zij anders onder
geen enkele jurisdictie zouden staan.
47

Band 4, kolom 1739 - 1747, Zûrich/München 1989, artikelen van W.
Rösener, P. Devroey en E. Thoen.
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de romeinsrechtelijke denkwereld van juristen 4 8 . Een typische constructie van Romeinse rechtsgeleerden was, dat zij onderscheid m a a k t e n
t u s s e n acüones in rem en in personam. In vele moderne rechtsstelsels
is dit onderscheid gerecipieerd en wel dusdanig, dat een indeling in
subjectieve rechten gemaakt wordt, namelijk t u s s e n rechten op zaken
en jegens personen. Voor aankomende rechtenstudenten is dat nogal
eens een als 'onlogisch' overkomende tweedeling. Immers 'rechten' in de
zin van 'bevoegdheden' zien zij terecht als betrekkingen t u s s e n personen,
niet als een relatie van een persoon met een zaak.
Deze tweedeling heeft echter nog een nadeel: zij m a a k t het ons
onmogelijk bevoegdheden systematisch in te delen, wanneer die zowel
betrekking hebben op personen als op zaken. Een historicus, die
middeleeuwse rechtsbetrekkingen schetst, komt daardoor voor het
probleem te s t a a n hoe hij de machtspositie moet schetsen v a n een 'heer',
die een 'herenleven' k a n leiden dankzij de omstandigheid dat talrijke
boeren a a n hem een tyns (van latijn census, belasting) verschuldigd zijn.
Traditioneel wordt dan gekozen voor de 'zakelijke' rechten en de term
'grootgrondbezitter' gebezigd. Daardoor zet een onderzoeker zich echter
op het verkeerde been, want in de eerste plaats wordt de relatie t u s s e n
de heer en zijn grond indirect als 'privaatrechtelijk' gekwalificeerd en in
de tweede plaats, wat nog storender is, verdwijnt door het gebruiken van
deze term de relatie waar alles n u juist om draalt, de betrekking van de
heer met zijn onderzaten, onder de tafel. Zij wordt een sequeel van de
grondeigendom 4 9 . Dat laatste bezwaar zou enigszins ondervangen
48
Bevorderd werd de invoering van de Romeinsrechtelijke terminologie ook
doordat onderzoekers veelal te rade gingen bij vrij j onge bronnen, dat wil zeggen
bij bronnen, ontstaan in een periode dat de receptie van het Romeinse recht
al volop in gang gekomen was. Zie bijvoorbeeld J.E. Spruijt, CLW., p. 109: 'Deze
niet-feodale Friese adel werd gevormd door vermogende grondbezitters [...]. Zij
[dat wil zeggen de vrije meiers] zijn jegens hun grondheer [...] tot een zekere
mate van bijstand verplicht; omgekeerd was deze gehouden om voor hen in
bepaalde gevallen (...) in rechte op te komen. De Friese adel bestond derhalve
[cursivering van mij, NEA] uit landheren, die hun grond ten vrijen meierrechte
hadden uitgegeven' (met een verwijzing naar de laat-middeleeuwse situatie in
de Ommelanden).
49
Welke vreemde consequenties in de moderne tijd het koppelen van een
persoonlijke gezagsrelatie aan de grondeigendom zou hebben kan geïllustreerd
worden door het koningschap van H.M. de Koningin te verbinden aan de
eigendom van alle Nederlandse onroerende zaken. Elke poging om, uitgaande
van deze koppeling, het koninklijk gezag te beschrijven wordt daardoor tot
(Wordt vervolgd...)
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k u n n e n worden door te spreken van 'een exploitant van talrijke
boerenbedrijven'. Aan een 'bedrijf is 'personeel' inherent. Het blijft dan
echter een privaatrechtelijke aangelegenheid. Wellicht biedt h e t bezigen
van de term 'seigneurie' een oplossing 50 , m a a r mijn voorkeur gaat uit
n a a r de benaming 'heerlijkheid' 51 .
Doorgaans géén aaneengesloten

territoria

Tenslotte k a n de term 'grootgrondbezit' associaties oproepen met
'aaneengesloten terreinen'. Men denkt d a n bij grootgrondbezitter a a n
iemand die een 'hof (curtis) exploiteert, met daarom heen door hofhorigen
geëxploiteerde hoeven (marisi). Dat is evenwel m a a r één van de varianten
van exploitatie van grootgrondbezit. Veelal bevond zich de door de
'horigen' gebruikte grond in een 'Streulage' 52 . We hebben echter gezien,
dat Slicher van Bath het vermeende ontbreken van horigheid in Friesland
louter gebaseerd heeft op het aldaar nauwelijks voorkomen v a n hoven.
'Horigheid' k a n kennelijk volgens hem niet buiten een hoforganisatie
voorkomen.
Modern grondeigendom

versus middeleeuws

'eigen'

'[Grond]eigendom' in moderne zin geeft a a n de eigenaar alle denkbare
bevoegdheden, waarvan de belangrijkste wel is h e t vrijelijk over zijn
onroerende zaken te k u n n e n beschikken. Deze royale toediening van
bevoegdheden a a n de eigenaar moet ons echter de ogen niet doen sluiten
voor de daarbij geldende beperkingen. De toedeling van die bevoegdheden
geschiedt b i n n e n h e t kader van het burgerlijk recht. Ons rechtskundig
denken werd gevormd door dit burgerlijk recht, dat wil zeggen het recht

49

(... vervolg)
mislukken gedoemd. Dit voorbeeld laat zien dat het onverstandig is de
middeleeuwse relatie heer - man op de betrekking heer - grond te laten stoelen.
50

Cf. P.WA Immink, Propriétê ou seigneurie?, in Verspreide Geschriften,
Groningen 1967, p. 43 - 54.
51

Dezelfde, "Eigendom" en "Heerlijkheid". Exponenten van
maatschappelijke structuur, Verspreide Geschriften, p. 55 - 83.

tweeërlei

52
A. Dopsch, Henschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit, Jena 1939,
S. 54.
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dat geldt tussen burgers onderling, die wonen op een afgepaald territoir
en onder een overheid, die haar onderdanen de vrijheid gelaten heeft
binnen de door de overheid gestelde grenzen hun eigen rechtsbetrekkingen gestalte te geven. Wij zijn daaraan zo gewend, dat het ons moeilijk
valt ons een rechtsstelsel in te denken, waarin een dergelijk afgebakend
stelsel van burgerlijke rechten ontbreekt. Wij kunnen ons slecht een
recht op 'eigen' voorstellen, dat niet bestaat uit door een overheid
verleende bevoegdheden, of anders gezegd, dat niet een geheel van
subjectieve rechten omvat, dat stoelt op het objectieve recht. Evenmin
vinden we het normaal, dat 'eigendom' bevoegdheden van de eigenaar
meebrengt, die liggen op publiekrechtelijk terrein. Toch was dat in
Friesland tot in de Franse tijd het geval53. We zullen ons echter, bij het
aangeven van de rechten op de grond in de (vroege) middeleeuwen
moeten zien los te maken van moderne begrippen, met name van privaaten publiekrecht en eigendom, omdat die een rechtsstelsel vooronderstellen, dat in twee grote hoofdstelsels is onderverdeeld, te weten publieken privaatrecht, een in de middeleeuwen onbekende indeling.
Dat is lastiger dan men vermoedelijk zou denken, want wij gebruiken
thans nog termen, die ook in de middeleeuwen al gangbaar waren, zoals
bijvoorbeeld 'pacht'. Het begrip, dat achter die term schuil gaat, heeft
evenwel sedert de middeleeuwen ingrijpende veranderingen ondergaan.
Dat moet ook wel, want een rechtskundig begrip is ingebed in een
juridisch stelsel van een bepaalde rechtsorde en tussen ons huidig
rechtsstelsel en dat van toen ligt een millennium met veranderingen, of
als men die term prefereert, van ontwikkeling van het recht.
Dat wordt direct duidelijk als we de maatschappelijke structuur, waarin
onze term 'grondeigendom' thuishoort, vergelijken met de middeleeuwse
samenleving waarin de term eigen™ gangbaar is. In onze samenleving
is grond een uiterst schaars produktiemiddel, terwijl wij bepaald niet
zitten te springen om meer akkerbouwers. In de middeleeuwen waren er
nog uitgebreide, voor ontginning vatbare gronden55. Het probleem was

53

Zie mijn Eiru p. 143 - 157.

54

'Eigen' was in de middeleeuwen de gebruikelijke term voor rechtsbetrekkingen die 'grond' als object hadden. Voor roerende zaken werd vaak 'have'
gebruikt, gecombineerd met een bezittelijk voornaamwoord.
55

Zie: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, I, p. 48 - 82 (H. van der
Linden).
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echter meestal voor die ontginning geschikte m e n s e n te vinden, zodat
niet grond, m a a r 'mankracht' s c h a a r s was 5 6 . Het lijkt daarom minder
j u i s t voor de middeleeuwen een directe b a n d te leggen t u s s e n 'rijkdom'
en hoeveelheid eigen. Weliswaar is in de overwegend agrarische
maatschappij landbouw de belangrijkste inkomstenbron, m a a r het
hebben van veel grond gaf op zichzelf geen rijkdom, evenmin als t h a n s
iemand 'steenrijk' wordt doordat hij enkele vierkante kilometers rotsen
erft. Voor 'rijkdom' in de middeleeuwse agrarische samenleving zijn
boerderijen-in-bedrijf nodig, waarvan men revenuen mag innen. Vandaar
dan ook, dat schenkingen a a n kloosters in de middeleeuwen nogal eens
de n a a m van de boer/bedrijfsleider vermelden: een schenking van een
bedrijf zonder personeel is weinig waard, want er moet alleen m a a r geld
bij. V a n d a a r dat de betrekking van een heer tot de boeren die bij het land
'hoorden' voor die heer veel belangrijker was d a n zijn bevoegdheden ten
aanzien van de dode grond.
Het juridisch

kader

We moeten bij onze beschouwingen over de relatie heer - m a n voor nog
een andere valkuil b e d u c h t zijn. Ons burgerlijk recht is opgetrokken rond
a a n h e t objectieve recht ontleende bevoegdheden, subjectieve rechten
geheten. Systematisch gezien is het contractenrecht geordend vanuit de
subjectieve rechten van partijen. Uitgangspunt is het recht; de plicht van
de wederpartij is daarvan een gevolg. Rechtsbetrekkingen t u s s e n burgers
(verbintenissen) k u n n e n slechts voortvloeien uit de wet [in formele zin]
(art. 6:1 NBW). Dat m a a k t h e t voor ons moeilijk de middeleeuwse relaties
t u s s e n personen te begrijpen. Wij hebben bijvoorbeeld veel moeite met
een rechtsfiguur als 'hofhulp', de plicht van boeren voor h u n 'heer' h a n d en spandiensten te verrichten. Is dat wel een rechtsplicht of soms alleen

56

Bekend zijn de "woestingen' uit de middeleeuwen, het braak laten liggen
van landbouwarealen wegens gebrek aan bewerkers. Overigens schijnt dat in
Friesland niet of nauwelijks voorgekomen te zijn, zie: Karl Brunner und Gerhard
Jaritz, Landherr, Bauer, Ackerknecht, Böhlau Wien, 1985, S. 128. Wel is er een
trek van boeren uit de lage landen naar Saksen geweest; deze kolonisten waren
vooral gevraagd om hun vaardigheid in het vruchtbaar maken van kuststreken
(E. Molitor, Ûber Freibauern in Norddeutschland, in: Adel und Bauer, Leipzig
1945, S. 319).
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m a a r een 'gerieven'? 57
Vergeleken met de vroegere rechtsbetrekkingen is de huidige situatie,
'rechtsbetrekkingen moeten voortvloeien uit de wet', een enorme
verschraling. In de middeleeuwse rechtsopvattingen ging men doorgaans
van de plichtkant van de normatieve betrekking uit, men denke
bijvoorbeeld a a n de 'noaberplichten'. Die plichten vloeiden niet voort uit
een wet in formele zin en waren evenmin ingekapseld in een partijverhouding m a a r stoelden op het 'deelnemer zijn van een bepaalde
gemeenschap' (collectiviteit). Dat deelnemerschap b r a c h t een diffuus
geheel van plichten mee, die we binnen de middeleeuwse verhoudingen
als rechtsplichten mogen kwalificeren. Dat doet men lang niet altijd, wij
zijn gewoon dergelijke plichten n a a r de bron te benoemen: fatsoensplichten, zedelijke plichten, collectieve plichten, godsdienstige plichten
enzovoorts. Onze huiver dergelijke plichten als 'rechtsplichten' te
kwalificeren vloeit voort uit de omstandigheid dat wij van de 'bevoegdhedenkant' van de betrekkingen uitgaan. Aan een dergelijke bevoegdheid
(subjectief recht) zit onlosmakelijk een rechtsvordering (actie) verbonden
(art. 3:304 NBW). De term 'rechtsplicht' reserveren wij daarom t h a n s voor
plichten die door de rechthebbenden binnen de partijverhouding
afgedwongen k u n n e n worden. Daarbuiten vallende verplichtingen, die
we naleven, bijvoorbeeld vanwege op ons uitgeoefende sociale druk,
worden door ons als (sociale) verplichtingen, niet als rechtsplichten
beschouwd.
Voor de middeleeuwen zullen we een ruimere inhoud a a n de term
'rechtsplicht' moeten geven. Alle verplichtingen bijvoorbeeld die a a n het
deelnemen a a n een collectiviteit inherent zijn, zoals de reeds genoemde
'noaberplichten'. Als rechtsplichten beschouwen we alle plichten,
waaraan iemand zich binnen een collectiviteit niet k a n onttrekken, omdat
d a n de collectiviteit 'over hem heen valt'. Dat moet m e n vooral niet te
licht opvatten: in de middeleeuwen waren de m e n s e n dusdanig van
elkaar afhankelijk, dat het 'zich niets van de m e n s e n aantrekken'
onmogelijk was. Dergelijke rechtsplichten h a d men tegenover de
gemeenschap; de afzonderlijke leden konden d a a r a a n niet een rechtsvordering ontlenen jegens de individuele leden van de gemeenschap tot
handhaving van een recht.

57

J.J. Spanr van der Hoek, "Ein" by de sturt It Beaken, jiergong XXVIII
(1966) s. 191.
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Wederzijdse

afhankelijkheid

Bij de beschouwingen over de middeleeuwse 'horigheid' wordt nogal eens
vergeten dat er sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid t u s s e n de
heer en zijn bedrijfsleiders. De rijkaard is, wil hij zijn 'herenleven' k u n n e n
volhouden, voor zijn inkomsten afhankelijk van exploitatie van zijn
landerijen door bedrijfsleiders. Van zijn k a n t zal hij daar tegenoverstellen
dat hij de middelen en de m a c h t heeft om zijn bedrijfsleiders tegen
derden te beschermen. Daardoor ontstaat een fragiel evenwicht. Kan de
heer onvoldoende bescherming bieden of is hetgeen hij als contraprestatie vraagt te hoog, zodat het bedrijf niet meer lonend k a n worden
geëxploiteerd, d a n mag hij niet langer op loyale medewerking van zijn
bedrijfsleiders rekenen, j a hij zal zelfs mogen verwachten dat zijn
bedrijfsleiders de benen nemen. Een wijs beleid van de heer is d a n ook
de wederzijdse verplichtingen nauwkeurig vast te leggen. Bepaald zullen
moeten worden de verschuldigde afdrachten in geld (waaronder ook de
inhuldigingsgeschenken bij het in functie treden van een nieuwe heer of
nieuwe bedrijfsleider) en in n a t u r a (bijvoorbeeld h e t aantal dagen
hqfhulp58. Als contraprestatie zal de heer mogen verwachten d a t de
bedrijfsleider de heer, in geval hij in een vete verwikkeld raakt, als
'vechter' terzijde zal staan. Verder zal een landheer, teneinde de
continuïteit te waarborgen, willen vastleggen dat de bedrijfsleider het
land zal moeten verzorgen zoals een goede boer betaamt, dat hij alleen
met toestemming van de heer een nieuwe bedrijfsleider mag aanstellen
en dat in beginsel zijn zoon hem in de bedrijfsvoering opvolgt. In ons
rechtsstelsel ligt het voor de h a n d zulks in overeenkomst, een pactum59,
te sluiten. Een overeenkomst is evenwel een typisch privaatrechtelijke
rechtsfiguur en vooronderstelt derhalve een overheid, die a a n burgers
de vrijheid gelaten heeft a a n h u n eigen rechtsbetrekkingen gestalte te
geven. Daarmee is echter nog niet het moderne contract in het juiste licht
gezet, w a n t de overheid sanctioneert ook de door burgers onderling
gesloten contracten. Zij heeft publiekrechtelijke middelen en wegen
beschikbaar gesteld, met behulp waarvan een contractant zijn wederpartij tot nakoming k a n dwingen. We hebben zojuist evenwel gezien, d a t de

58

Zie mijn Ein, p. 106 - 108. Een voorbeeld in S IV (O. Vries) 242, 18 - 21
(1525).
59

De term 'pacht' is afgeleid van lat. 'pactum'.
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middeleeuwse rechtsorde de dichotomie publiek- privaatrecht niet kende,
zodat we ons overeenkomsten-begrip niet mogen overplanten op een middeleeuws pactum. Trouwens, a a n een modern duurcontract 6 0 h a d een
'landheer' niet zoveel om de continuïteit te waarborgen. Dat wordt
doorgaans weliswaar voor onbepaalde tijd aangegaan m a a r is in beginsel
steeds eenzijdig opzegbaar. De verhouding heer-bedrijfsleider zou d a n
ook in beginsel zowel van de k a n t van de heer als van de k a n t van de
bedrijfsleider vrij opzegbaar worden.
Vast staat evenwel, dat het systeem waardoor de boeren in de
middeleeuwen op h u n landen werden 'vastgehouden', vrij goed heeft
gewerkt. Problemen met het 'vasthouden' van h u n bedrijfsleiders
schijnen de 'heren' niet zoveel gehad te hebben. De door de bedrijfsleider
op te brengen bedragen waren doorgaans trouwens vrij laag, zodat zijn
winst niet zoveel lager gelegen zal hebben dan die van de doorsnee
eigenerfde. Daar kwam nog bij dat een bedrijfsleider aanvankelijk
nauwelijks een alternatief had; je b e s t a a n opgeven en voortaan als früing
nergens meer bij behoren h a d weinig aantrekkelijks. Dat werd uiteraard
anders n a het opkomen van steden. Een boer kon zich (onder een andere
naam) in de stad vestigen en zich zodoende bevrijden van zijn plichten
jegens zijn landheer: 'stadslucht m a a k t vrij' 61 .
Uit het niet en m a s s e weglopen van horigen volgt dat een landheer over
rechtsmiddelen moet hebben beschikt om zijn 'boeren' te dwingen op
'hun' land te blijven 'zitten'. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Heel
algemeen verbreid is het verschijnsel dat landheren rechtsmiddelen tegen
h u n onderzaten k u n n e n gebruiken teneinde het weglopen te beletten.
In sommige gebieden in Duitsland, namelijk in de streken langs de Rijn
en in Schwaben, werden de middelen Twing und Bonn genoemd. Bekleed
met die rechtsmiddelen waren 'Herrschaften, die ihre Rechte nicht vom
Staate h a b e n m u s s e n , sondern auf Grand autogener Immunität bilden
konnten [...] Diese Gewalten waren zwar öffentliche in ihrer A u s ü b u n g
u n d Wirksamkeit, aber begründet durch die Zugehörigkeit ihrer Inhaber
60

Ik laat hier de gevolgen van de Pachtwet op de pachtovereenkomst geheel
buiten beschouwing.
61
Over de aantrekkingskracht van steden (en kloosters) voor cotonïzie men:
A. Dopsch Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeü, Zweiter Teil,
Köln/Graz, 19623, S. 35. De aansprakelijkheid van een poorter, aan wie het
land toebehoort, waarop een doodslager 'zit', werd uitdrukkelijk opgeheven in
§ 95 van het Stadboek van Staveren, A Telting, De Friesche Stadrechten, 'sGravenhage 1883, p. 200.
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zu dem Standeskreis eines bevorzugten Adels (Dynasten)" 62 . In Friesland
zal dit niet anders zijn geweest.
Van groot belang is uiteraard ook het 'aanzien' en de 'macht' van de heer
geweest. Symbool daarvan waren diens sttns en zijn woners of ruters63.
Ook toen reeds gold het adagium 'met hoge heren is h e t kwaad kersen
eten': het w a s nogal riskant je bedrijf in de steek te laten om te proberen
met het gezin elders een nieuw b e s t a a n op te bouwen, bevreesd als je
moest zijn dat de heer je binnen j a a r en dag terug zou vorderen.
De term horige is een

pejoratief

Men hoede zich er voor de onvrije s t a t u s van de kloostermeiers en van
de 'onderzaten' van wereldlijke heren met onze normen te gaan meten.
In onze ogen is 'onvrij' zijn een deerniswekkende situatie, die we
automatisch associëren met de positie van Oom Tom uit de 'Negerhut'
van Harriet Elizabeth Beecher-Stowe. Men doet er beter a a n 'horigen 64 '
te vergelijken met de huidige pachtboeren; zij h a d d e n grond erfelijk in
gebruik, doorgaans tegen een gefixeerde pacht. Zij 'zaten' weliswaar
onder een heer, m a a r dat h a d in de middeleeuwen doorgaans vele
voordelen, omdat de heer tevens h u n 'beschermheer' was 6 5 . Wee degene,
die h e n benadeelde, w a n t hij kreeg het met h u n heer a a n de stok. E n een

62

A. Dopsch, Herrschqft und Bauer in der deutschen Kcdserzeit, Jena 1939,
S. 18. Dopsch keert hier zich tegen de opvatting als zou de 'grundherrliche
Gerichtsbarkeit' pas in het tijdperk van de Karolingen, dankzij immuniteitsverleningen aan de landheren, tot stand zijn gekomen.
63

Zie: I.H. Gosses, De Friesche hoqfdeüng, in: Verspreide
Groningen/Batavia 1946, p. 418 - 421.

geschriften,

64

De termen 'horig" en 'horigheid' zijn in de nieuwste tijd tot 'passe-partouts'
geworden om de verhouding van een grootgrondbezitter tot zijn, van hem
afhankelijke, boeren aan te geven. In de middeleeuwen is het een van de vele
in de bronnen gebruikte termen om de relatie van de 'heer' tot zijn onderhorigen
aan te geven (de term 'horicheit' was vooral in Overijssel in gebruik, Mnd. WB,
III, p. 596). Die relaties zijn trouwens zeer gevarieerd geweest, zodat het als
verzamelterm bezigen van de term 'horigheid' de schijn kan wekken, dat al die
middeleeuwse afhankelijkheidsrelaties over één kam te scheren zouden zijn (zie
artikel van E. Kaufmann in: Deutsches Rechtswörterbuch III, S. 241).
65

Of men nu een vrije of onvrije boer was, maakte in de middeleeuwen
economisch noch politiek veel uit (Mitteis-Lieberich, Deutsche Rechtsgeschichte,
München 198818, S. 203).
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heer, die je als 'overheid' beschermt, was in de middeleeuwen in
Friesland bepaald niet zonder betekenis. Weliswaar waren zij 'afhankelijk', m a a r die afhankelijkheid was wederzijds. De heer h a d h e n
voor het bewerken van zijn land, wilde dat hem revenuen opbrengen,
hard nodig.
Naar willekeur 66 zijn meier verdrijven w a s rechtens niet toegestaan,
zo k u n n e n we leren uit het zogenaamde Asegarecht (vóór het midden van
de dertiende eeuw). Daarin wordt bepaald dat niemand een ander van
h u i s en haard mag verdrijven. Daarop wordt een uitzondering gemaakt
voor de landbouwer, die van een 'heer' land in gebruik heeft. Maar ook
d a n mag de heer niet eigenmachtig de landgebruiker verdrijven. Hij
moest daartoe voor het gerecht een procedure tegen zijn landgebruiker
a a n s p a n n e n en argumenten voor het verdrijven aanvoeren 6 7 . Als
rechtens erkende gronden kwamen slechts in aanmerking:
de heer wilde het land verkopen of ruilen 68 ; zulks m a a k t e dat het
land vrij kwam;
b) de bedrijfsvoering van de landgebruiker was niet geweest, zoals het
een goed landgebruiker betaamt 6 9 , bijvoorbeeld door verwaarlozing
van het ploegen of van het maaien of van het onderhoud van de
dammen 7 0 of de dijken van het land;
a)

66
De bevoegdheid van een eigenaar om (althans in theorie) naar eigen
'willekeur' tegen zijn pachters op te treden is een produkt van de Franse
revolutie en het daarop stoelende Burgerlijk Wetboek van 1838. Overigens was
daarvoor de grondslag reeds gelegd door de receptie van het Romeinse recht.
67

B. Sjölin, Die "Fivelgœr" Handschrift, XIX 12.

68
Op dit punt was de rechtspositie van de landgebruiker slechter dan thans
(vervreemding breekt thans geen pacht). Dat staat derhalve haaks op de
opvatting van Blok, dat bij verkoop of ruil de landgebruiker meeging.
69

Pachtwet art. 25: 'De pachter is gehouden het gepachte als een goed
pachter te gebruiken en al datgene te doen en na te laten, wat een goed pachter
in gelijke omstandigheden zou doen en nalaten'. Zie ook art. 39 Pachtwet: 'De
pachtkamer wijst het verzoek [om verlenging van de pachtovereenkomst] af,
indien de bedrijfsvoering van de pachter niet is geweest, zoals het een goed
pachter betaamt'.
70

Zorg voor de 'dammen' is nog steeds een belangrijke taak van de Friese
boer. Een dam is een verbindingsdam over vaart of sloot tussen de hoeve en
de weg en tussen de landen onderling. Mijn vertaling lijkt mij juister dan die
(Wordt vervolgd...)

Wumkes.nl

6 De Friese vrijheid

152
c)

de landgebruiker h a d wanprestatie gepleegd, doordat hij de verschuldigde contraprestaties niet h a d voldaan. In dit en in het voorgaande
geval heeft de gebruiker evenwel recht op een terme de grâce,
waarbinnen hij de verzuimen alsnog k a n herstellen zodat hij door zijn
heer weer in genade aangenomen moest worden (svnes hera had71
to winnane).

Omdat materiaal over de relatie heer - boer in Friesland gedurende de
middeleeuwen erg s c h a a r s is, halen we onze gegevens van over de
grenzen.
Van horige naar 'vrije' pachter
De economische situatie van de 'horigen' gedurende de middeleeuwen
w a s meestal niet florissant, m a a r toch zeker niet zo slecht als m e n ons
veelal wil doen geloven 72 . In de loop van de middeleeuwen is de positie
van de onvrije landgebruiker in West-Europa verbeterd doordat
landheren veel minder prijs gingen stellen op door h u n onderhorigen te
verlenen diensten (soms de helft van h u n werktijd omvattend). De reden
daarvan w a s dat de landheren veel minder land in eigen gebruik h a d d e n
d a n voorheen. Het opkomen van markten h a d als belangrijk gevolg
gehad, dat boeren daar h u n waren konden ruilen tegen geld. De heer
prefereerde betaling in geld in plaats van in n a t u r a , omdat geld h e t h e m
mogelijk m a a k t e zijn 'boerenleven' door een 'herenleven' te vervangen.
In plaats van een eigen boerenbedrijf te exploiteren, kon hij leven van de

70

(...vervolg)
van B. Sjölin 'unberechtigter Weise einen Dammmachen', omdat zulks eenveel
te incidenteel karakter draagt. Het gaat in de gegeven voorbeelden om de taken,
die tot de normale bedrijfsvoering van de boer behoren.
71

'Hulde' was in de middeleeuwen een karakteristieke term voor het
aangeven van de relatie van de man tot zijn heer. Een 'huldiging' bracht mee,
dat de man in de 'genade' van zijn heer kwam te verkeren. De term werd
voornamelijk in het leenrecht gebruikt: de huldiging [homagiuiri) door de
leenman van de leenheer, maar was ook gangbaar voor het aanduiden van de
relatie tussen (grond)heer en zijn onderzaten. In deze relatie bracht 'huldeverlies' mee, dat de onderzaat het land van zijn heer moest ontruimen {Deutsches
Rechtswörterbuch III, 259).
72

K.S. Bader, Staat und Bauerntum im deutschen Mittelalter, in: Adel und
Bauer, Leipzig 1945, S. 115. Zijn opvattingen worden in de tekst gevolgd.
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opbrengsten van zijn landerijen. Geldelijke inkomsten m a a k t e n het hem
bijvoorbeeld mogelijk in een stad te gaan wonen 73 , en dan h a d hij geen
behoefte meer aan diensten 7 4 . Horigen werden dankzij deze ontwikkeling vaak wat men in de literatuur noemt 'Freibauern' 7 5 , een benaming waaronder overigens een bonte verzameling v a n relaties t u s s e n
landheer en vrije landgebruiker schuil gaat.
Nieuwe

ajhankeiykheidsrelatie

In plaats van de vroegere onvrijheid ontstond echter doorgaans een
andere vorm van afhankelijkheid. Ik citeer K.S. Bader: 'Während die
altere Grundherrschaft mit ihrem meist über zahlreiche Dörfer verstreuten Grundbesitz a u s den Bauern ihrer Höfe einen personenrechtlichen
Verband bildete, entsteht n u n m e h r a u s der Herrschaft eines Herrn über
einDorfein neuer Verband. [...] Das Herrschaftsrecht im Dorf erscheint
als Zwing und Bann in den Quellen; die Herrschaft über das Dorf findet
ihre maf¾gebliche Begründung in gerichtlichen Befugnissen. Zwing u n d
Bann, das Recht, im Dorfe zu gebieten oder zu verbieten, sind regelmatig
mit niedergerichtlichen Gerechtsamen verbunden. Alles, w a s auf dem
Gebiete eines Dorfes lebt, unterliegt diesem niederen Gerichtsbann ohne
Rücksicht auf die grundherrliche u n d hofrechtliche Lage des Einzelnen' 7 6 .
Deze ontwikkeling is, n a a r we mogen aannemen, a a n Friesland niet
voorbij gegaan 77 . Het 'eindprodukt' van de ontwikkeling, dat wij k e n n e n
uit bronnen van de vijftiende en begin zestiende eeuw, wijkt niet af van

3

Karl Brunner und Gerhard Jaritz, Landherr, Bauer, Ackerknecht, Böhlau
Wien, 1985, S. 96.
74

Mitteis-Lieberich, Deutsche Rechtsgeschichte, München 198818, S. 203.

75

E. Molitor, Über Freibauern in Norddeutschland, in: Adel und Bauer,
Leipzig 1945, S. 313.
76
K.S. Bader, Staat und Bauemtum im deutschen Mittelalter, in: Adel und
Bauer, Leipzig 1945, S. 115.
77

De opvattingen van Bader zijn [gedeeltelijk] voor Friesland getoetst door
M.P. van Buijtenen, in Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch
verkend. Drachten 1961 onder het motto "Helvetiae Frisiaeque comparabilibus
libertatibus'. Over de 'dorpsheerschappijen' heb ik daarin evenwel niets kunnen
vinden.
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de situatie elders. Uit de registers van de aanbreng uit 1511 blijkt dat
in Westerlauwers Friesland de meeste onvrije boeren 'meiers' zijn
(geworden), die konden volstaan met het betalen van een rente aan hun
landheer. Veelal is tussen landheer en meier een bepaalde termijn
overeengekomen, maar die is meer bedoeld om na het verstrijken van de
gebruikersperiode de door de boer te betalen 'rente' te kunnen verhogen,
dan om na afloop van die termijn het land aan een ander uit te kunnen
geven. Trouwens een dergelijke 'tijdpacht' ging vaak gepaard met een
bepaling, dat de zoon van de 'tijdpachter' hem in het bedrijf zou
opvolgen78. Het huis, waarin de boer woonde, werd meestal door hem
zelf gebouwd79.
Dorpsheerschappijen
In Westerlauwers Friesland ontbreken evenmin de door Bader geschetste
'dorps-heerschappijtjes'80. Hoofdelingen blijken in de vijftiende eeuw
over dorpen 'gewalt en gebied' te hebben. Deze gezagsrechten zullen in
ieder geval voor een deel terug te voeren zijn op oude dominiale rechten
van de 'heren*81. Deze jurisdictie behoeft echter niet altijd op een
'hofhorigheid' van de dorpelingen terug te gaan. Het in de middeleeuwen
optredend streven naar territorialisering van het gezag82 door de 'heren'
kan daaraan debet zijn geweest. Ook de veten of'partijschappen' kunnen
de macht van de hoofdelingen hebben vergroot: dorpelingen zullen soms
wel genoopt zijn geworden 'bescherming' bij een hoofdeling, stad of
klooster te zoeken83. Van zijn kant eiste dan de beschermheer, of dat

78

cf. S. IV (O. Vries), 247 (1526); zie ook nr. 242 (1525).

79

S. IV (O. Vries), 242 (1525).

80

Een aardig overzicht van de spreiding van dorpsheerschappijen in
Zuidwest Friesland bij J.J. Spahr van der Hoek, Samenleven in Friesland,
Drachten 1969, p. 76.
81

Hierover verschijnt in 1992 een proefschrift van P.N. Noomen, Koningskind
en heüigenland. Institutionele en geografische aspecten van middeleeuws
Friesland.
82

Fritz Rörig, Luft macht eigen, in: Günther Franz, Deutsches Bauerntum
lm Mittelalter, Darmstadt 1976, S. 246.
83

S. II, 47, 23 (1460); 221, 53 (1472); 112, 19 (1483).
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n u een hoofdeling, een stad of een klooster was, dat de 'beschermden'
zouden moeten meehelpen bij de verdediging tegen een gezamenlijke
vijand.
Onderzaten
Het blijkt dus, dat de positie van een boer, die een 'heer' boven zich had,
niet zoveel slechter is als die van de huidige, zeer beschermde pachter.
Het enige risico dat de middeleeuwse 'onderzaat' extra liep, w a s dat de
heer het land van de h a n d wilde doen. Daarbij denke men niet in de
eerste plaats a a n een koper, die het land als a a n s t a a n d eigenerfde wilde
gaan exploiteren, m a a r vooral ook a a n het geval, dat het land vervreemd
werd a a n een andere heer. Die moest uiteraard de vrijheid hebben of hij
de zittende landgebruikers in zijn 'hulde' wilde aannemen.
Teneinde de ongunstige bijklank van 'horigheid' te vermijden, k a n men
d a n ook beter spreken van 'onderhorigen', pachters die onder een 'heer'
zitten. Wanneer we n u de vrijheid nemen 'onderhorigen', 'onderdanen'
in het Oudfries te vertalen dan krijgen we ondersitteren.
En die
aanduiding komen we in Oudfriese bronnen herhaaldelijk tegen 84 . Het
is een term, die heel in het algemeen wordt gebruikt om een overheidonderdaan-verhouding a a n te geven 85 . Zo schrijven de abten, prelaten,
hoofdelingen, steden en het gemene land van Oostergo en Westergo op
17 oktober 1469 86 a a n hertog Karel van Bourgondië dat zij h e m willen
ontvangen, huldigen en a a n n e m e n tot h u n wettige heer, en h e m
gehoorzaam en onderdanig zijn, zoals goede ondersaten h u n wettige heer
verschuldigd zijn. Steden en grietenijen spreken eveneens over h u n

84

Zie mijn Ein, p. 102 -104 en O. Vries, Het heilige Roomse Rijk en de Friese
vrijheid, Leeuwarden 1986, p. 65.
85

ZieookJ.R.G. Schuur, De Friese hoofdeling opnieuw bekeken, BMGN 102e
jrg. (1987), p. 21. Het bijzondere van de onderzaten van een hoofdeling (of
klooster) was, dat zij niet rechtstreeks deel hadden in de rechtsgemeenschap,
doch dat deden via hun 'heer'. Juridisch gezien waren zij derhalve 'onvrij',
alhoewel het denkbaar was (en tegen het einde van de middeleeuwen steeds
meer voorkwam) dat zij 'vrij herich' werden, dat wil zeggen onder de jurisdictie
van het landgerecht kwamen te vallen. Anders gezegd: zij werden van
'onderzaten' 'landzaten'. We mogen echter niet van de bronnen verwachten dat
zij dit subtiele onderscheid steeds zuiver weergeven.
Chbk. I, p. 628.
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burgers en inwoners van grietenijen als h u n ondersitteren
.
Hier gaat het ons evenwel om de ondersitteren van hoofdelingen 88 en
kloosters 8 9 . Het zullen doorgaans boeren zijn geweest, die landen van
hoofdeling of klooster bewerken. Zij zijn 'onderhorig' a a n een heer. Dat
wil zeggen d a t zij onder de b e s t u u r s m a c h t en jurisdictie van een 'heer'
vallen 90 .
Onderscheid

tussen onderzaten

en

landzaten

Onderzitters worden genoemd n a a s t landzaten (landsetten 91 ), degenen
die op de landen 'zitten', dat wil zeggen de gebruikers. Een onderzaat die
landerijen in gebruik van zijn heer had, was uiteraard een 'landzaat'.
Onderzaat-landzaat zullen we derhalve niet als een scherpe tegenstelling
mogen opvatten. Afhankelijk vanuit welk aspect men een boer bekeek
was hij hetzij onderzaat (in relatie tot de heer), hetzij landzaat (als
grondgebruiker). De term onderzaat zal bovendien niet tot 'boeren' zijn
beperkt, m a a r gedoeld hebben op iedereen, waar de heer over bieden en
gebieden kon. Aan de andere k a n t zijn er zeker ook vele landzaten
geweest, die geen onderzaten waren van een heer. Het waren vrije meiers,
die op (opzegbare) contractuele basis landen van een landheer h u u r d e n .
Het uitgeven van landerijen tegen een, a a n de opbrengst aangepaste
rente was in de late middeleeuwen overal sterk in opkomst. Door h u n
landen a a n vrije meiers uit te geven konden landheren hogere 9 2 renten

87
S II 54, 10 (1463); S II 98, 29 (1481); S II, 139, 24 (1486); S II 143, 6
(1486) enzovoorts.
88

S II 90, 6, 40 (1480, de 'olde baer', Worp IV p. 143, 144); S II 195, 31
(1482); S I 342, 24 (1485); S II 153, 3, 5, 8, 9, 34, 37, 53 (1487); S II 162, 14,
21 (1488); S II 187, 3 (1492); S II 190, 56, 57, 58, 62, 65, 68 (1494).
89

S I 300, 22 (1480); S I 314, 10 (1481).

90

De heer oefende over hen een iudicaria potestas uit, zie: P.WA Immink,
La liberté et lapeine, Assen 1973, p. 109 en 163.
91

S I 300, 22 (1480); II 90, 6, 407 (1480); S IV (uitgave O. Vries) 89, 5
(1491).
92

Uiteraard ook een lagere, als er een miene efsleeck togheng wral Westergo
landen Jen here (S. I. 64, 37, 1434).
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beuren 9 3 . Bovendien n a m de behoefte der heren a a n 'diensten' sterk af,
doordat vele 'heren' niet langer een eigen boerenbedrijf exploiteerden,
m a a r in de stad gingen wonen. Zij hadden d a n nog slechts enkele
weilanden voor h u n paarden nodig 94 .
Overigens hoede m e n zich er voor, deze meiers gelijk te stellen met onze
moderne pachters. De laatsten hebben met h u n verpachters een zuiver
zakelijke, op burgerrechtelijke, dat wil zeggen contractuele basis
berustende relatie. Typerend voor een dergelijke relatie is, dat de
rechtsverhouding van weerskanten in beginsel vrij opzegbaar is 95 .
Opzegging van een meier diende evenwel via het gerecht te gebeuren en

93

LH. Gosses heeft zeer goed onderkend dat er althans in de vijftiende eeuw
relaties tussen heren en hun onderzaten voorkwamen, die soms 'wanneer men
ze niet voor zijn oogen zag ontstaan, zouden doen denken aan oude "mund-"
of hoorigheidsverhoudingen, of aan oude nog voortlevende oudgrafelijke rechten.
Maar de bevolking wist zeer wel, dat dit alles iets nieuws was. Als in 1430 een
aantal Oostfriesche landsgemeenten en eenige hoofdelingen zich tot den latere
z.g. "vrijheidsbond" vereenigen, verklaren de eersten dat zij wenschen "nhu
lenger gene egendoeme - d.i. persoonlijke onvrijheid - tho lidende".' (LH. Gosses,
DeFriesche hoofdeling, in: Verspreide geschriften, Groningen/Batavia 1946, p.
424). Een fraai voorbeeld van een petitio principii: wie zegt ons, dat die
horigheidsverhoudingen een door de hoofdelingen pas kort tevoren ingevoerde
'nieuwigheid' waren? De desbetreffende hoofdeling Imelo Allena van Grimersum
bezat reeds tevoren 'heerlijke rechten' over Grimersum (zie mijn De oostfriese
hoofdeling, TVRXXXII (1964), p. 199 en H. van Lengen, Geschichte des
Emsingerlandes I, 318). Dat 'onvrijheid' hier in de veertiende eeuw als
'nieuwigheid' zou zijn ingevoerd, lijkt trouwens zonder meer al heel vreemd;
overal in West-Europa gaat de onvrije pacht al in de dertiende en veertiende
eeuw over in vrije pacht omdat de landheren daar hun voordeel in zagen.
Waarom zou dan Oostfriesland een omgekeerde ontwikkeling te zien geven? Dat
de subditi zeggen 'niet langer' persoonlijke onvrijheid te willen lijden bewijst
trouwens in het geheel niet, dat zij in hun hart vinden dat die vroegere
'egendoeme' een enkele jaren tevoren ten onrechte opgelegde 'nieuwigheid' zou
zijn geweest. De daarop volgende argumentatie, dat iemand nooit hoofdeling
van een plaats was, maar altijd in of to een dorp was, berust enerzijds op een
gebrek aan kennis van het Oudfries, waarin 'to' dikwijls een gezagsrelatie
aangeeft (S. I. 94, 1445: 'Ik Jella prester to Honthem...'), anderzijds op hoogst
onvoldoende bronnenonderzoek: hoofdeling Van' komt vrij vaak voor (cf. Ph.
Heek, Drei Studiën zur Ståndegeschichte, Stuttgart 1939, S. 133, 134).
94
Voor Friesland zie men: T.J. de Boer, De Friesche grond in 1511, in:
Historische Avonden II, Groningen 1907, p. 112. en 107.
95

De pachtbescherming, die de pachter krachtens de Pachtwet geniet, wordt
hier buiten beschouwing gelaten.
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mocht bepaald niet n a a r willekeur geschieden 9 6 . De 'willekeurige'
beschikkingsmacht van de eigenaar, waarbij hij a a n niemand verantwoording schuldig is over zijn beleid ten aanzien van zijn bezittingen, is
een produkt van de Franse revolutie 97 . De middeleeuwse landheer die
zonder geldige reden een pachter wilde verdrijven, diskwalificeerde
daarmee zijn pachter als pachter.
In de moderne pachtverhouding is van een 'gezagsverhouding' t u s s e n
verpachter en pachter geen sprake. In de middeleeuwen (en in de nieuwe
tijd) w a s h e t echter niet gebruikelijk strikt te scheiden t u s s e n een
zakelijke recht (op de grond) en een persoonlijke relatie (met een
rechtssubject). Huurcontracten waren mengvormen. Dat een meier grond
van een landheer gebruikte bracht mee, dat de landheer 'macht' bezat
over de persoon van zijn pachter. Landheren dienden een Igoed] regiment
te voeren over h u n meente landsitten ende ondersitten die om h u n n e n t wille dwaen ende leta woüeth [...]98. Zeggenschap w a s ook wel noodzakelijk, w a n t in beginsel was de landheer aansprakelijk voor schade,
toegebracht door zijn landzaat 9 9 . Vrij' in moderne zin, dat wil zeggen
slechts onderworpen a a n de 'staat', w a s de landzaat d u s niet.

Hierin zie ik de belangrijkste oorzaak van het voortbestaan van de
middeleeuwse vorm van huur in de vorm van beklemrecht in de provincies
Groningen en Friesland. Tijdens de republiek bleef de regel bestaan dat de
beklemde meier slechts vanwege een gegronde reden mocht worden opgezegd;
het zonder geldige reden opzeggen was infamerend voor de meier en kwam de
opzeggende landheer op een boete te staan. Daardoor bleef de positie van de
meier in het noorden ook tijdens de republiek zeer hecht, in tegenstelling tot
zijn positie in andere streken, waar hij onder invloed van romeinsrechtelijke
beginselen tot naar believen opzegbare pachter werd.
97
En van de invloed van het Romeinse recht. Vandaar dat in streken waar
het Romeinse recht pas laat doordrong, zoals in de Ommelanden, een
'beklemrecht' kon ontstaan. Dat is een voortzetting van het pre-Romeinse
systeem: de 'pacht' is in beginsel niet opzegbaar (zie vorige noot), waaruit dan
op den duur een soort eeuwigdurend 'zakelijk' recht groeit.
98

S. II 90. 7 (1480). Cf. ook S. II 58, 16 (1463) harUngen, ende daejendeer
onder hora bidrijfjef byfangh sitten sint. Zie hierover: O. Vries, Het Heilige
Roomse Ryk en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986, p. 65; J.R.G. Schuur, De
Friese hoofdeling opnieuw bekeken, BMNG 102e, jg, 1987, p. 18.
99

R. His, Das Strafrecht der Friesen im Mittekûter, Leipzig 1901, S. 51;
Langewolder keuren van 1282, § 11, Rq. S. 370. Cf. echter Willekeuren van
Utingeradeel (SII29, 42, 1450): Item doe lont heren voir hyara lont satten hoer
thoe nymane hoer toe iane ner tho wrackana nener leya wyss.
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Onze conclusie uit het voorgaande luidt d a n ook, dat 'onvrijen', in de
betekenis die wij d a a r a a n geven, nog zeker tot in de zestiende eeuw 100
in Westerlauwers Friesland voorkomen, m a a r dat er een duidelijke
tendens is het instituut van de onvrije onderzaten door dat van vrije
meiers te vervangen. In 1504 is bij de invoering van Saksische Ordonnantie de jurisdictie van de 'heren' over h u n onderzaten verdwenen 1 0 1 .
De staatsrechtelijke

positie van de onvrije

boeren

We sluiten dit onderdeel af door aan te stippen wat de Westerlauwerse
rechtsbronnen omtrent de positie van de onvrije boeren binnen de
rechtsorde opleveren. We gaan er daarbij vanuit, dat wanneer in de
bronnen sprake is van de 'vrije Fries', de onvrije boer daar niet onder
valt 102 .
In de eerste plaats is de onvrije uiteraard niet verplicht de drie 'echte
dingen' te bezoeken 103 ; zulks was een plicht voor de vrije volksgenoten 104 . Daarmee hangt samen dat de onvrijen evenmin een aandeel
h a d d e n in het vaststellen van het 'wereldlijk recht' 105 en dat slechts de

100

Een grote verandering bracht in 1539 de invoering van een collatierecht
voor 'heerschappen, eygenerffde ofte Bruckers ende Meyers in den Kerspel
wonende' (cursivering stamt van mij, A.). Hiermee kregen de meiers in ieder
geval 'stem in kerkelijke zaken' (zie mijn Ein, p. 133) en verwierven zij
naderhand ook passief kiesrecht in landszaken [ibidem, p. 147).
101

Zie mijn Ein, p. 124.

102
Zo ook J.R.G. Schuur, De Friese hoofdeling opnieuw bekeken, BMGN
102e jrg (1987) p. 11.
103
104

'Echt' ding wordt hier gebezigd in tegenstelling tot 'geboden' ding.

Buma/Ebel, Westerlauwerssches
"Fivelgoer" Handschrift, I, XVII, 6.

Recht, I, 1, III, 54; B. Sjölin, Die

105

Buma/Ebel, aio., I, lp; zie ook: Kronieken van de abdij Bloemhof te
Wittewierum, uitgegeven door W. Zuidemaen J. Douma, met medewerking van
C.D.J. Brandt, Utrecht z.j., p. 212: Voor een goede rechtspraak beijverden zich
bovenal de leken Snelgero de Skiramere, Riperto deNothensum, Tairvnonepugüe
de Aldesum. Het was voornamelijk de abt van Bloemhof, die goede raad gaf,
waarnaar genoemde leken en andere edelen van het land (nobûes terre) zich
naar behoren richtten.
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vrije Fries tot heervaart was verplicht 106 . Dat laatste lijkt mooier dan
het is: de onvrije diende uiteraard met zijn heer ten strijde te trekken.
Evenmin kon de onvrije terecht s t a a n voor het hofding van de graaf 107 .
Of een heer in alle gevallen verplicht was zich wegens zijn liten te
verantwoorden is onzeker. Het daarvoor doorgaans als bewijsplaats
aangevoerde Zestiende landrecht, kan, zo zal bij de behandeling van dat
landrecht blijken, moeilijk als bewijsplaats dienen 108 .
Tot kerkvoogd waren onvrijen niet benoembaar 1 0 9 . Als 'koningsgetuigen' konden uiteraard 1 1 0 slechts vrijen optreden 1 1 1 ; we zien d a n ook
dat in een latere periode de gezworenen (atten, dorpsrechters) edela
manne112 dienden te zijn. Slechts de vrije Friezen konden h u n daden
op de heiligen ontkennen 1 1 3 , zodat ook zij alleen in aanmerking
kwamen om tot een tweekamp uit te dagen 114 ; onvrijen moesten zich
'behelpen' met de ketelvang. Wel waren vrijen zowel als onvrijen
huslotha-plichtig: het criterium voor deze belastingplicht w a s h e t hebben
van koeien 115 .

106

Buma/Ebel, CLW., III, 2 en 22.

107

Buma/Ebel, CLW., III 58.

108
De L-tekst bepaalt dat de weduwe noch haar kind zich in rechte behoeft
te verantwoorden pro seruis letart Dit is evenwel een onjuiste vertaling van
letma lawa (nalatenschap). Dat de translater aldus vertaalde kan er evenwel
op wijzen dat het verschijnsel dat een heer zich moest verantwoorden voor zijn
liten hem niet als ongewoon voorkwam. Zie voor de verhouding van een litus
tot zijn heer de Lex Frisionum. De positie van de liten schijnt al ten tijde van
de Lex Frisionum anders geweest te zijn dan die is in de voorstelling die men
zich daarvan doorgaans maakt, zie H. Siems, Studiën zur Lex Frisionum,
Ebelsbach 1980, S. 295.
109

Buma/Ebel, CLW., K, 10 en 37.

110
P.WA. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht
Geschriften, Groningen 1967, p. 133, 134.

Verspreide

111

Buma/Ebel, CLW., III, 5; cf. Willekeuren van Langewold OBGD 45, § 18.

112

Hier te vertalen door Vrije Friezen', zie hierna p. 308.

113

Buma/Ebel, CLW., III, 2 en XVIII, 15.

114

Buma/Ebel, au;., III, 43.

115

Buma/Ebel, CLW., XIII, 3.
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e. Gosses c.s. elimineren de adel

De gedachte, dat er in Friesland in de middeleeuwen geen adel voorkwam
is al oud. We zagen dat zij reeds in de zestiende eeuw van de k a n t van
de steden werd verdedigd. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de
Romantiek deze theorie nieuw leven ingeblazen heeft.
Als vertegenwoordiger van de romantische school n e m e n we de bekende
historicus LH. Gosses 116 , alhoewel zowel voor als n a hem zijn theorie
over het verdwijnen van de adel verdedigers vond en nog steeds vindt.
In het kort komt de door h e n verdedigde theorie er op neer, d a t reeds in
de vroege middeleeuwen in Friesland, evenals elders, een adel heeft
bestaan. In de dertiende eeuw verdween deze adel evenwel van het
toneel 117 en begint een tijdperk 'vrij van edellieden'. Tegen het eind van
de veertiende eeuw maakte zich evenwel een nieuwe 'adel', de hoof delingen, meester van de macht. 'De stand der hoofdelingen schijnt mij' aldus Gosses in navolging van D.R. Ehmck 1 1 8 - 'ontstaan uit personen,
die er een kleine [...] strijdmacht op n a hielden, bestaande uit "woners"
of "ruters", door hen in dienst genomen voor militaire doeleinden, van
wie ze in juridischen zin "hoofdelingen" waren' 119 . Waarom die boeren
dat deden blijft bij Gosses duister. We zullen laten zien, dat Gosses hier
een symptoom verwart met de oorsprong.
116
De theorie van Gosses wordt mijns inziens afdoende bestreden door
J.R.G. Schuur, a.w., p. 12.
117

Dat is ook de onderliggende gedachte bij de hoofdelingentheorie van H.
Schmidt, Adel und Bauern im Jhesischen Mittelalter, Niedersächsisches
Jahrbuch für Landesgeschichte (1973), S. 45-95. Deze theorie werd op goede
gronden bestreden door J.R.G. Schuur, CLW., p. 12 e.v. en met name p. 21-28.
118

Die Friedeburg, Bremisches Jahrbuch 3 (1868), S. 78.

119

I.H. Gosses, De Friesche hoqfdeling, in: Verspreide geschriften, Groningen/Batavia 1946, p. 420/421. Bij hem heeft de term 'hoofdeling' associaties
opgeroepen met de Oudfriese term houding, degene die als aanspreekbaar
persoon optreedt in een procedure. Cf. Brokmerbrief § 226: Hwersar sketh en
nedkest and thet duefule monna, sa ne mot mar naut ma sa enne haudiung
makia; hit ne se, thet the redia se withedriwe, sa halde ma tha alda kera.
Vertaling Buma/Ebel: Wenn ein Frauenraub verûbt wird und daran mehrere
Marmer beteiligt sind, so darf man nicht mehr als einen zum Haupttäter
erklären; es sei denn daJ5 der Redjeve sie [die Frau] (mit Urteil) zurückschafft,
dann halte man die alten Kuren ein'. Het is, dunkt mij, zowel rechtshistorisch
als filologisch beschouwd nogal eem gewaagde sprong, om niet te zeggen een
salto mortale, van deze houding naar de (latere) hoofdeling.

Wumkes.nl

6 De Friese vrijheid

162

En règle w a s volgens Gosses de opkomst van deze 'amorfe heerschappij tjes' niet; Gosses beschouwt de heerschappij van de hoofdelingen als een
'staatsrechtelijk onkruid 120 ', dat de b e s t a a n d e 'boerenrepubliekjes'
overwoekerde 121 .
Het probleem is evenwel, dat deze theorie wel veel a a n h a n g e r s telt, m a a r
dat de a a n h a n g van het gegeven uitgaat, dat de adel in de Friese landen
rond h e t midden van de dertiende eeuw is verdwenen en dat de adel, die
we in de veertiende eeuw aantreffen, niet de nakomelingen zijn van die
verdwenen adel. Dat uitgangspunt stoelt op de duiding van de Friese
vrijheid als 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' 1 2 2 , dat wil zeggen als
'sociale vrijheid'. Men heeft zich d a n ook vergenoegd met h e t schetsen
van de oorzaken van het verdwijnen van de oude adel en de opkomst van
de nieuwe adel, waarbij de a a n h a n g e r s van deze theorie bepaald niet een
gebrek a a n fantasie ten toon hebben gespreid 123 .
Géén

boerenrepubliekjes

Vooraf moeten we evenwel nog wat duidelijkheid scheppen in de
terminologie: het is nogal misleidend, in dit verband te spreken van
'boerenrepubliekjes' 1 2 4 en van 'staatsrechtelijk onkruid'. Immers de
120

LH. Gosses, a.w., p. 442.

121

Zie hierover J.R.G. Schuur, a.w., p. 14.

122

Vrijheid'; ja, 'gelijkheid en broederschap: neen, eer het tegendeel zou ik
willen stellen. Wat de contemporaine bronnen aan gegevens opleveren laat ons
een almachtige adel zien, waarvoor de gewone man siddert. De broederschap
is eveneens ver te zoeken: veten zijn aan de orde van de dag.
123

Als oorzaak van het verdwijnen van de vroeg-middeleeuwse adel wordt
wel gewezen op Frieslands strijd tegen het water; edellieden waren bij een
dijkbreuk wel gedwongen er zelf met schop en spa op uit te trekken en verloren
daardoor hun privileges (H. Reimers, Ostfriesland bis zum Aussterben seines
Fürstenhauses, Bremen 1925). Zulks is moeilijk te rijmen met de ophef, die in
Gesta abbatum orti scmcte Marie (uitgave A.W. Wybrands, Leeuwarden 1879),
p. 102 en 103, gemaakt wordt over de abt Siardus, die de broeders hielp bij
dijkherstel. Als de adel zich voordien reeds en masse Vernederd' had door het
kruien van klei, dan was het ten aanzien van een abt de moeite van het
vermelden niet waard geweest.
124

I.H. Gosses, Verspreide Geschriften, p. 19 en 371; Slicher van Bath,
Boerenvnjheid, I.O. Groningen 1948, p. 8: 'autonome boeren=republiekjes';
fWordt vervolgd...)
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Friese landen vormden geen 'staten', zoals wij die k e n n e n met een
centraal gezag, een bestuursinrichting, een bepaald territoir en een
overheid-onderdaan-verhouding 1 2 5 . Het schortte toen j u i s t a a n een
bestuursorganisatie en dikwijls werd er zelfs geen herich rechr 126
gehouden. Als er geen staatsorganisatie aanwezig is, mag men het
ontstaan van een nieuw type adel niet als 'staatsrechtelijk onkruid'
kwalificeren. Kan binnen een samenleving het gezag van 'buiten' (in casu
het landsheerlijk gezag) zich materieel niet langer handhaven, d a n valt
te verwachten dat binnen die samenleving aanwezige 'inheemse' potentes
zich van de vrijvallende m a c h t meester maken. Zij vormen d a n géén
'staatsrechtelijk onkruid', m a a r de natuurlijke vegetatie.
Met Gosses is a a n te n e m e n dat de nieuwe machthebbers uit de rijksten
zijn voortgekomen 127 : 'Geen twijfel, d u n k t mij, lijdt het of de voorzaten
der latere hoofdelingen zijn te zoeken onder degenen, die in een p a a r
kronieken der 13e eeuw versierd worden met benamingen als "divites",
"nobiles et divites", "divites et potentes", of als "nobiles", "nobilioribus",
"potentes", "meliores" en "optimates"' 128 . Gosses vervolgt met: 'reeds
de verscheidenheid der epitheta wijst er m.i. op, dat de a u t e u r s dezer
geschriften niet bedoeld hebben deze personen van een bepaald
standsetiket te voorzien 129 . Het waren de rijken, aanzienlijken, menschen van invloed dientengevolge'.
Inderdaad: een uniforme titulatuur is nog niet aanwezig. Dat ligt ook
124

(...vervolg)
dezelfde, Problemen rondde Friese middeleeuwse geschiedenis, in Herschreven
Historie, Leiden 1949, p. 260.
125

Deze kritiek op de gebezigde terminologie vindt men reeds bij S. Kalifa,
Résistance à la réception du droit romain dans les Ommelanden, Revue
Historique, 4C série, T. XLII, p. 59, noot 22.
126

Bijvoorbeeld S. II, 26
enzovoort.

(circa 1440), S. II 27 (1449), S. II 41 (1456)

127

1.H. Gosses, De Friesche hoofdeüng, in: Verspreide geschriften, Groningen/Batavia 1946, p. 408.
128

Gosses, o-w. p. 409.

129
De redenering van Gosses is niet sluitend. Een Nvisselende' benaming zegt
veeleer, dat het verschijnsel wèl bestaat, maar dat er nog niet een algemeen
gebezigde term voor ingevoerd is. Daarentegen bewijst het bestaan van een
algemeen aanvaarde term niet, dat het verschijnsel bestaat (bijvoorbeeld: een
'witte raaf).
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nogal voor de h a n d . In Friesland is de ontwikkeling tot landsheerlijkheid
gestagneerd, zodat een adelstand die op de relatie met de landsheer
rustte, zich niet (verder) tot feodale adel kon ontwikkelen. De adel werd
(weer) allodiale adel, die zijn prerogatieven niet van hogerhand verkreeg,
m a a r die suo j u r e uitoefende omdat zij vrijen waren, bekleed met de
waardigheid te rechten over onvrijen [Hberi iudicariae
dignitatis)130.
Voor dit type (oer)adel bestaat zelfs t h a n s nog geen algemeen aanvaarde
'titel'. Dat komt doordat onze huidige adellijke titulatuur gebaseerd is op
de plaats die de edelman i n n a m in de piramidale o p b o u w v a n de gefideliseerde of gefeodaliseerde standenstaat. Dat vrij algemeen in de veertiende
en vijftiende eeuw in groot-Friesland van Weser tot Vlie de titel
'hoofdeling' inburgerde, is d a n ook opvallend. We h e b b e n hier vermoedelijk met een 'modegril' te doen: de term werd, voorzover we k u n n e n
nagaan, het eerst 131 ten oosten van de Lauwers gebezigd 132 . In Westerlauwers Friesland is de term relatief laat opgekomen en weer
verdwenen, toen er een staatsgezag was, dat enerzijds a a n de veten een
einde m a a k t e en anderzijds ook bepaalde wie tot de adel behoorde en wat
zijn prerogatieven waren. Sedertdien heetten de 'erkende' edellieden
aanvankelijk 'heerschappen' en tijdens de republiek 'jonker' 133 .
Dat achter de gevarieerde benamingen in de dertiende eeuw wel degelijk
een bevoorrechte stand schuil gaat, geeft Gosses indirect zelf min of meer

130

P.W.A. Immink, La liberté etlapeine,

Assen 1973, p. 145, 176.

131

Een van de oudste vermeldingen in de kroniek van Emo op het jaar 1231
Kronijken vanEmoenMenko, uitgegeven door H.O. Feith en G. Acker Stratingh,
Utrecht 1866, p. 123: 'Inter ceteros de hunesgonia capitales erant Eppo, eyzo,
et Egbertus rector groniensium'. Zie ook de kroniek van Menco, ibidem, p. 202:
'De losgelden der gevangenen werden tot het volle bedrag teruggegeven en wel
door de wederzijdse hoofdelingen, niet door hen, die ze hadden ontvangen. Voor
de plunderingen en brandstichtingen, die als zodanig bekend en erkend waren,
gaven de Eenrummers aan de Fivelgoërs en hun hoofdelingen, te weten aan de
Uithulsters 24000 mark Fivelgoosche munt, de Uithuizers aan de Hunslngoërs
900 mark' (vertaling: Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum,
uitgegeven door W. Zuldemaen J. Douma, met medewerking van C.D.J. Brandt,
Utrecht z.j., p. 196).
132

In Oostfriesland verdrong de nieuwe benaming de term casteUanus, zie:
LH. Gosses, DeFriesche hoqfdeltng, in: Verspreide geschriften, Groningen/Batavia 1946, p. 421.
133

Zie over de problematiek omtrent de status van de Friese adel: P.
Wierdsma Schik, De Staten van Friesland voor 1795, Leeuwarden 1857, p. 2 5 32.
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toe: het zijn volgens hem mensen van invloed. En in een samenleving,
waarin een [hoger staatslgezag ontbreekt, vormen dergelijke lieden 'het
hoogste gezag'. Die invloed k a n - als we de opvattingen van Gosses volgen
- niet louter berusten op gegoedheid: 'Gegoedheid is [...] iets potentieels;
er moet iets bijkomen dat den rijkdom activeert. Landsheeren zijn slechts
die groote grondbezitters geworden, welke grafelijke bevoegdheden
hebben verworven' [...]134. Of die stelling in h a a r algemeenheid opgaat,
waag ik te betwijfelen. Wel k a n ik in zoverre met Gosses meegaan, dat
rijkdom op zich doorgaans een onvoldoende basis zal zijn voor het
verwerven van invloed.
Onevenredige

verdeling van

rijkdom

Opvallend in de Oudfriese rechtsbronnen zijn de hoge bedragen die a a n
boeten en vredegelden betaald moeten worden. Iemand die een leenman
van de graaf (goede man)135 gedood had, diende daarvoor een vredegeld
van tweemaal tachtig pond te betalen, tachtig a a n de (lands)heren 136
en tachtig a a n het volk 137 . Dat is een fors bedrag, als we weten dat de
waarde van een koe dertig penningen bedroeg 138 . Voor een dergelijk
kapitaal kon m e n d u s destijds 1280 koeien kopen. Ook wanneer men dit
bedrag in land omrekent, blijkt dat het relatief veel geld moet zijn
geweest. De gemiddelde eigenerfde had een erf ter waarde van twaalf
pond 139 , d u s honderdzestig pond staat gelijk met het onroerend goed
van dertien één derde eigenerfde. Honderdzestig pond was d a n ook alleen
door de zeer rijken op te brengen. Bij h e n viel trouwens wel wat te roven.
Uit de dingtaal voor het uitdagen van iemand tot de tweekamp 1 4 0
vanwege een roof, blijkt dat het zonder machtiging van de frana geroofde
134

Gosses, O.W., p. 408.

135

Zie p. 245.

136

Mijns inziens de bisschop en de graaf van Holland te zamen. Zie mijn De
datearringfan it Skeltarjocht, It Beaken jg. 53 (1991) s. 18.
137

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, XIII, 34a.

138

Buma/Ebel, a.w., III, 81b.

139

Buma/Ebel, OLW., III, 24.

140

Buma/Ebel, au;., III, 44b.
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ten minste twintig pond a a n hooi, stro en vee dat goed in het vlees zit
(dus niet broodmager is) waard moet zijn, hetgeen neerkomt op
honderdzestig koeien (exclusief voer en strooisel). Trouwens, degene die
vanwege de roof tot een tweekamp uitdaagde, moest daarvoor een borg
stellen van drie pond en acht ons, ofwel dertig koeien 141 . De beroofde
moest d u s om te k u n n e n kempen nog wel iets over gehouden hebben.
De gemiddelde eigenerfde kon door deze hoge borgsom de facto een 'rover'
niet tot een tweekamp uitdagen 1 4 2 . Een boer behoorde immers, zo blijkt
uit het draagkrachtbeginsel voor de betaling v a n de huslotha}'13, al tot
de 'rijkeren' als hij vijf melkkoeien op stal h a d staan. Bepaalde
rechtsmiddelen, zoals de tweekamp, waren derhalve alleen voor de 'rijken'
weggelegd.
Iets a n d e r s h a d d e n we trouwens ook niet mogen verwachten. Een
tweekamp was een surrogaat voor een vete: in plaats van de oorlog,
waarin God degene die het recht a a n zijn zijde had, aanwees door hem
de oorlog te laten winnen 1 4 4 , kwam een symbolisch duel, waarin
eveneens de winnaar, ook al was hij net als David in zijn strijd tegen
Goliath geen krachtpatser, door te winnen bewees dat God h e m gelijk
h a d gegeven 145 . Een vete was evenwel het prerogatief van de rijken, of
althans van degenen die rijke bloedverwanten genoeg hadden 1 4 6 .

141

Zie ook: H. Nottarp, Gottesurteilstudien, München 1956, S. 303.

142

Zie de Achtste keur, waarin een alternatief geboden wordt voor het geval
dat een huisman tegen de landsheer zou moeten strijden. Overigens is er maar
een enkel geval denkbaar, waarin de landsheer q.q. een eigenerfde ter
verantwoording zou kunnen roepen en wel, indien de vrije Fries zich koningsland had toegeëigend (Oud Schoutenrecht § 5).
143

Buma/Ebel, CLW., XIII, 3.

144

P.WA Imrnink, La Uberté etlapeine,

Assen 1973, p. 11, 12.

145

Zie: S. Kalifa, Pré-droit et procedures dans laFrise du moyen age, Estrik
IX, 1955, p. 39.
146

W.J. Buma, De eerste Rtustringer Codex, 's-Gravenhage 1961, p. 120, nr.
X, 6: Wanneer een [edelman, die] verarmd is, zijn hoed opsteekt en zegt:
Edelingen, volgt mij, heb ik niet voldoende bloedverwanten, die er warmpjes bij
zitten? In dat geval staan degenen die hem volgen en vechten allen met hun
eigen vermogen in voor de schade, omdat de arme [verwant] de meest
onsympathieke, de onaangenaamste binnen de familie is: hij kan wel het
vermogen van al zijn verwanten door te vechten verspillen, maar hij kan niet
(Wordt vervolgd...)
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en vete

De tweekamp biedt ons een goed aanknopingspunt voor een schets van
de Friese rechtsorde zoals die uit de oudste Oudfriese rechtsbronnen
blijkt. Een duel t u s s e n twee (meestal gehuurde) 1 4 7 kampvechters is
processueel gezien, evenals alle andere godsoordelen, een vorm van
arbitrage:146 partijen dragen de beslissing op a a n de hoogste Scheidsrechter. De wereldlijke rechter (asega) 'had daarbij geen andere t a a k dan
erop toe te zien, dat de spelregels in acht genomen werden; ongeveer
gelijk de scheidsrechter bij een moderne voetbalwedstrijd toeziet op de
opvolging van de spelregels, zonder overigens op de uitslag van de
wedstrijd enige invloed te k u n n e n uitoefenen' 149 . Tot een godsoordeel
kwam het, wanneer degene die voor het gerecht gedaagd was, met behulp
van zijn eedhelpers zijn onschuld wilde betuigen, doch de aanklager deze
eden niet wilde 'horen' 150 . Dat w a s een noodzakelijke consequentie van
de accusatoire procedure, die volstrekte gelijkwaardigheid van partijen
meebracht. Een vrije kon in beginsel 151 niet gedwongen worden met
zuiveringseden van de wederpartij genoegen te nemen 1 5 2 . Dan werd de
beslissing a a n God opgedragen 153 . Men leide hier overigens niet uit af.
146

(... vervolg)
garant staan voor de omslag van de kosten van de vete over zijn bloedverwanten.
147

H. Nottarp, au;., S. 296.

148
Het is minder juist te spreken over een godsoordeel als een bewijsmiddel;
een bewijsmiddel is een hulpmiddel voor een rechter om tot zijn oordeel te
komen. Bij een godsoordeel (het woord zegt het al) wordt aan God het oordeel
opgedragen en Hij beslist niet op grond van de uitslag van het godsoordeel,
maar maakt met behulp van het godsoordeel Zijn beslissing bekend.
149

P.WA Immink, Vrijheid en recht, Groningen, z.j. [1965], p. 6.

150

Cf. Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, VIII, 10 (Tiende
landrecht) en VIII, 23 (Drieëntwintigste landrecht).
151

De rechtsbronnen laten een ontwikkeling zien, waarbij de 'dager' in steeds
meer gevallen gedwongen wordt de zuiveringseden van de gedaagde aan te
horen (zie bijvoorbeeld het Vijfde landrecht).
152

P.WA. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, TvRXXXI (1963), p.

431.
H. Nottarp, aw., S. 108.
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d a t de mogelijkheid tot een gerechtelijke procedure van weinig betekenis
was, omdat de uitslag niet in h a n d e n gelegd w a s v a n een onafhankelijke
rechter. Integendeel; de gerechtelijke procedure w a s een belangrijk
i n s t r u m e n t om veten uit te b a n n e n . Eigenrichting door middel van een
vete w a s in de 'landsheerlijke periode' (dus tot ongeveer 1256 154 ) niet
meer toegestaan. De executie-expeditie w a s gemonopoliseerd en in
h a n d e n gelegd van àe frana. Alleen onder zijn leiding mocht opgetrokken
worden n a a r het h u i s van een ongehoorzame. Zo bepaalt het Twaalfde
landrecht: "Wanneer iemand tegen a n d e r m a n s h u i s en hof optrekt met
opgestoken vaandel, zonder toestemming van het volk en niet onder bevel
v a n de frana, op klaarlichte dag 155 , d a n zal hij alles, wat hij d a a r bij
h e t vechten in h u i s en hof misdoet, met dubbele boete boeten, en al
hetgeen m e n ter verdediging uit noodweer doet, daarvoor behoeft m e n
geen vredegeld noch boete te betalen. Het slachtoffer moet daarbij door
h e t volk en de J r a n a geholpen worden, omdat tegen h e m een rechtens
niet toegestane legerschaar opgetrokken was' 1 5 6
Met het verbod van eigenrichting is een belangrijke s t a p in de richting
van een moderne rechtsorde gezet. De adel werd hierdoor sterk a a n
b a n d e n gelegd en was gedwongen zich n a a r rechterlijke uitspraken te
voegen. Wel is het nieuwe systeem (tweekamp in plaats v a n vete)
afhankelijk van de aanwezigheid van de frana, die het in zijn m a c h t heeft
beslissingen van de gerechten te executeren.
Aanstelling

van

kontngsorkenen

Een andere, minstens zo belangrijke, ingreep ter verbetering van de
positie van de huislieden, is de aanstelling geweest van koningsorkenen
154

Zie mijn: De datearringfan il SkeUarjocht, It Beaken 53(1991) s. 12; LH.
Gosses, Verspreide Geschriften, Groningen/Batavia 1946, p. 225 en 351.
155

Dit is een essentieel element in de 'ten lastelegging'; het 's nachts
optrekken tegen het huis van de vijand was verheimelijking van de eigen daden
en derhalve een 'moorddaad'; de dader plaatste zich daardoor buiten de
gemeenschap. Hier gaat het evenwel om een dader die, zoals in de prefrankische
tijd gebruikelijk zal zijn geweest, openlijk, op klaarlichte dag tegen zijn vijand
optrok. Eigenrichting is evenwel ondertussen niet meer toegestaan; de frana
heeft het monopolie van de executie. Een tocht zonder frana wordt hier
gekwalificeerd als een tocht zonder officieel erkende leider [haudlasa here).
156

B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift, IV, 12, S. 254; zie ook aldaar S.

184.
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bij de doopkerken 1 5 7 . Het waren eigenerfden ('buren') die dankzij h u n
eed van trouw a a n de landsheer (en daardoor indirect a a n de koning) bij
de rechtspraak betrokken werden, teneinde h u n 'raad' te geven. Het
bijzondere van deze koningsorkenen was, dat zij ambtshalve uitspraken
moesten doen over het recht en de materiële waarheid 1 5 8 . H u n uitspraak verhinderde, dat een aangeklaagde zijn daden kon 'ontzweren' 159 . Dat voorkwam dat een eigenerfde die de facto niet over het
rechtsmiddel van de vete kon beschikken, in een geschil met een rijke
bij voorbaat kansloos was. Beiden, de eigenerfde en de rijke konden,
vanwege een delict aangesproken, in beginsel het al of niet geoorloofd zijn
van h u n eigen daden onder ede zelf beoordelen: 'Dit is recht, dat de vrije
Fries over zijn eigen daden met meer recht op de relikwieën een oordeel
mag vellen (wita)160, dan dat iemand hem van schuld mag 'overtuigen',
tenzij zijn eed ontkracht wordt op grond v a n een schoutenban, een
uitspraak van de asega en zeven van de twaalf koningsorkenen 1 6 1 .
Alleen een rijke kon echter, door een h u i s m a n aangesproken, het
aanhoren van de eden weigeren en tot een tweekamp dagen. Omdat een

157
Hun eerste taak lag op het terrein van de kerk, die zij 'hou en trouw'
moesten zweren (Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 2, XLII, 1). P.W.A.
Immink, a.w., heeft hier geen aandacht aan besteed; zie S. Kalifa, Origines
fiscale et synodale des térnoins Jhsons du roi, Études d'histoire du droit privé
offertes à Pierre Petot, 1959.
158

Men kan hen dus beter rechters noemen dan getuigen. Buma/Ebel, a.w.,
I, 2, XLII, 2, formulier van de ambtseed: 'Hetgeen een lid van het college van
de twaalve moet berechten (bere ti biriuchtene), dat u dat allemaal volgens recht
berechte {al rtuchtelike riuchte), waarom het ook gaat en u ter beslissing wordt
voorgelegd'.
159
P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, TvRG XXXI (1963),
p. 456, 457.
160

Alleen het eigen oordeel van de vrije Fries over zijn daden is rechtens
relevant; hij alleen is competent te verklaren of zijn daad terecht dan wel onjuist
was. Zouden anderen daarover een rechtens relevant oordeel kunnen geven dan
zou dat zijn Vrijheid' in haar wezen aantasten.
161

Buma/Ebel, au;., I, 1, III, 3. De tekst noemt de zeven van de twaalve niet
maar spreekt van een negenvoudig getuigenis. Hiermee zullen bedoeld zijn
schout, asega en zeven van de twaalve, cf. P.WA. Immink, "Getuigen" in het
oude Friese recht, TvRG XXXI (1963), p. 456.
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h u i s m a n daartoe de middelen niet gehad zal hebben 1 6 2 , moest hij wel
uitwijken n a a r de 'ketelvang' 163 .
Terugval in prefrankische

toestanden

Doordat vanaf de twaalfde eeuw de ontwikkeling tot landsheerlijkheid
stagneerde, viel Friesland weer terug in prefrankische toestanden. De
vrijen waren weer 'absoluut' vrij, soevereinen op h u n territoir. Enkele v a n
de door de landsheren in het formele recht aangebrachte veranderingen
werden evenwel niet meer ongedaan gemaakt. Het instituut van de
koningsorkenen bleef in stand, alhoewel de titel koningsorken verdween
en de functie ging rouleren over bepaalde boerderijen ('rechtvoerende
staten'). We zullen die rechtsomgang niet uitvoerig beschrijven, volstaan
k a n worden met verwijzing n a a r h e t standaardwerk 1 6 4 . Opgemerkt zij
slechts, dat er in het bijfangsgerecht 165 van Franekeradeel jaarlijks
zeven rechters (de voormalige koningsorkenen) in functie zijn, die onder
leiding s t a a n van een (deels-)grietman (ook taalkundig op één lijn te
stellen met de schout). De functie van de (langs de bijfangsgerechten

162

Oud Schoutenrecht § 43, Ed. Buma/Ebel, S. 94. Het was een eigenerfde
niet verboden een vete te starten, maar hij moest dan natuurlijk er wel voor
zorgen dat er voldoende rijke vrienden (dat wil zeggen: medestanders) achter
hem stonden. De ethelinge die hem Volgden' waren dan aansprakelijk met hun
eigen goed voor alle schade die werd aangericht. Er vond geen ofledene plaats
(Buma/Ebel, Das Riüstringer Recht, X, 6, S. 88).
163

Wanneer de klager tot de lichtere kamp (= ketelvang) wil uitdagen,
behoeft hij geen kampvechter te winnen, maar de beklaagde moet hem voor de
ketelproef inhuren en daarmede moeten zij belden instemmen'. De ketelvang
was aanzienlijk goedkoper dan de tweekamp; om tot de ketelvang uit te dagen
was het minimumbedrag slechts vier ons en dertien één derde penning (voor
de tweekamp drie pond en acht ons) en niet blijkt dat degene die de proef moet
ondergaan een borg moet hebben (Buma/Ebel, a.w., I, 1 III, 40, 39).
164
G. Overdiep en J.C. Tjessinga, De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 1438, Franeker 1950.
165

Of deelsgerecht. De term 'deel' is evenwel enigszins verwarrend, men
spreekt ook van 'Franeker oud-deel' en daarmee wordt dan bedoeld het oude
district Franeker, dat ingedeeld is in vijf delen of bijfangen, te weten Baarderadeel, Barradeel, Hennaarderadeel, Franekeradeel en Menaldumadeel.
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reizende) asega is vermoedelijk al vóór 1250 verdwenen . Er zijn
aanwijzingen dat althans in sommige andere bijfangsgerechten eveneens
een roulatie 1 6 7 van het rechterambt over rechtvoerende staten plaatsvond 168 , m a a r Franekeradeel sloeg tegenover de andere bijfangsgerechten geen slecht figuur, omdat daar o n d a n k s de woedende veten
doorgaans nog wel herich recht werd gevonden 169 .
Veel minder florissant stond in de veertiende en vijftiende eeuw het
functioneren van de landgerechten er voor (in Westergo: het oude deel
Franeker, Wymbritseradeel en Wonseradeel). Hier m a a k t e n de rijken
(hoofdelingen, kloosterabten) de dienst uit en n a het wegvallen van het
landsheerlijk gezag was er geen boven de partijen staande instantie meer,
die een beslissing van een gerecht tegen hen zou k u n n e n executeren. Van
een onderschikking van de rijken a a n een gerecht, laat s t a a n a a n elkaar
was geen sprake. Zij waren weer, evenals in de prefrankische periode
'absoluut' vrij, hetgeen inhield dat zij a a n geen enkel gerecht onderworpen waren. Voor het beëindigen van h u n onderlinge rechtsgeschillen
bestonden m a a r twee procedurele wegen open: arbitrage (boeren) of vete.
Er w a s n u immers geen instantie meer die h u n tegenhield om in h u n

166

De functie was ook de facto overbodig geworden, toen de koningsorkenen
tot taak kregen te oordelen 'zoals gij dat volgens uw hart het allerbest kunt
betrachten of overleggen met iemand, die wijzer is als gij' (de asega?);
Buma/Ebel, Ambtseed van een lid van het college van twaalf, au;., I, 1, XLII,
3. Overigens wordt in de aanhef van de eedsformule behalve een schout ook een
'rechter' genoemd. Vermoedelijk is daarmee de asega bedoeld.
167

Deze omgang van het (lagere) rechtersambt over 'edele heerden' heeft
romantici tot de idee-fixe gebracht dat de samenleving in de Friese landen
tijdens de middeleeuwen democratisch was georganiseerd. Alle rechtspraak, van
hoog tot laag, zou in handen zijn van de gewone boeren. Zie bijvoorbeeld W.J.
Formsma c.s. in: De Ommelander Borgen en Steenhuizen, Assen 1973, p. 9 11.
168
J.J. Spahrvan der Hoek, Samenleven in Friesland, Drachten 1969, p. 30.
De 'romantici' onder de Friese historici heeft de rechtsomgang doorgaans nogal
aangesproken, omdat die hun de illusie gaf dat er in de middeleeuwen in
Friesland sprake zou zijn geweest van een 'democratisch' boerenbewind. Zij zien
dan voorbij, dat de rechtsomgang slechts 'deelsgerechten' in de zin van
'bijfangsgerechten' betrof, dus een lagere instantie; zie Ein, p. 19 en over de
maximale competentie Buma/Ebel, a.w„ I, 1 XVII, 8, 9 (competentie tot acht
pond).

G. Overdiep en J.C. Tjessinga, a.w., p. 51.
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geschillen n a a r het rechtsmiddel van de vete te grijpen. De periode van
de Friese vrijheid is d a n ook vooral een periode van onderling vechten
en baren 1 7 0 . Wel is incidenteel geprobeerd de particuliere r e c h t s h a n d having terug te dringen, doordat goën, landen, hoofdelingen, kloosters
en steden gaerlegers sloten 171 . Daarbij werd d a n doorgaans t u s s e n
partijen voor een bepaalde periode een 'vaste vrede' gesloten en - wat
belangrijker is - wederzijds beloofd, elkaar bij de executie v a n u i t s p r a k e n
bijstand te verlenen 172 .
De keerzijde van die vrijheidsmedaille voor de rijke vrijen was, dat zij
regelmatig gewikkeld werden in veten en dat die veten op den d u u r
uitgroeiden tot partijschappen. In een conflict t u s s e n een machtige en
een minder machtige moest de laatste wel het onderspit delven, tenzij
hij met anderen bondgenootschappen sloot. De machtige partij, die zich
daardoor bedreigd voelde, ging op h a a r b e u r t s t e u n zoeken bij collega's
en zo kon er een geweldspiraal ontstaan, waar soms uiteindelijk het
gehele land bij betrokken raakte. De veten en partijschappen zijn, om
met Gosses te spreken, inderdaad kinderen van de Friese vrijheid, die

170

De reeks Oudfriese oorkonden van Slpma telt zeer veel van dergelijke
baeren, Ik geef alleen die tot 1450: S. I, 1 (1329), 2 (1386), 15 (1407), 17 (1410),
28 (1418), 32 (1420), 36 (1433), 44 (1427), 55 (1431), 69 (1436), 70 (1437), 84
(1441), 85 (1441), 99 (1447), 107 (1449), 110 (1450): S. II 216 (1450); S. III 1
(1381), 2 (1403). Een witte raaf is S. IV (O. Vries) 9 (1436) waarin recht en raad
van landen en steden van Oostergo en Westergo gezamenlijk als boven de
partijen staande rechtsprekende instantie optreden.
171
S. II, 27 (1449), 32 (1452), 37 (1455), 41 (1456), 45 (1459), 46 (1460),
47 (1460), 48 (1461), 49 (1461), 67 (1466), S. III 8 (1476), S II. 73 (1473), 90
(1480), 129 (1486), SIV. 75 (1487), SII. 175 (1489). Zie hierover: O. Vries, Het
Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986, p. 67.
172

Bijvoorbeeld gaerleger van Westergo S. II271 (1449): Item weert dat secke
dotter enich machtich man doe lande wrherich woerd myt Westergo lande to
reysende by dapena als fors. is. S. II 32g (1452): Item weer dat secke dotter
enich man wrherich woerd deer mit Westergoe lande op to reysien by C.
schylden aeldis jeldis. S. II 48m (1461), bepaling van een gaerleger tussen
Oostergo en Westergo: Ende weert secke dotter immen were deer tojenst den
vorband staen woude ende doe landen wrherech woerd ende naet herich wirda
voelde ende rebel soe beyde Oestergœ ende Westergoe een ghemeen reyse to
dwaen ende dat land to herighien ende den wrhericha mit riucht to vorfolgien.
Dat zulks niet altijd werkte, blijkt uit de wijze waarop Menna Hilla zoen de
bevelen van de Friese steden tartte (S. II 136 - 145, 148, 150).
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h u n moeder verslonden hebben 1 7 3 . Zij maakten mogelijk dat vreemde
heersers het verdeelde land veroverden. Maar dan wel een vrijheid in
geheel andere zin, dan Gosses op het oog had. Hij h a d het oog op
'boerenvrijheid', vrijheid in moderne zin, geen slavernij. Maar de vrijheid
van de hoofdelingen was geen moderne, m a a r j u i s t een antieke vrijheid;
een prefrankische absolute vrijheid.
De hoofdelingen

waren doorgaans

'burchtheren'

Uit het voorgaande volgt, dat in de middeleeuwen in Friesland groepen
b e s t a a n hebben, die boven andere groepen geprivilegieerd waren.
Vooropgesteld moet daarbij worden, dat die bevoorrechte groep niet
nauwkeurig afgebakend kon zijn; er was immers geen overheid, die een
scherpe scheidslijn kon trekken t u s s e n bevoorrechte 'rijken' en niet
bevoorrechte huislieden. Typerend voor het niet scherp afgebakend zijn
van de groep bevoorrechten is vooral dat zij aanvankelijk met zeer
verschillende benamingen werden aangeduid, die meestal wezen op
nobiliteit, m a c h t [potentes) en rijkdom. In het midden van de veertiende
eeuw werden zij aanvankelijk en dan nog slechts incidenteel genoemd
n a a r het bezit van een burg: casteUani174. Toch zullen wij met n a m e
in die burg een belangrijke bron van h u n m a c h t moeten zien.
Het in de middeleeuwen opkomen van 'burchtheren' (de 'verburgelijking' 175 van de samenleving) is in Westeuropa een algemeen verschijnsel geweest. Het oprichten van sterkten vindt, althans in onze streken,
mogelijk zijn oorsprong in de strijd tegen de Noormannen 1 7 6 . Dat k a n

173

I.H. Gosses, Friesische Geschichte, in: Verspreide geschriften, Groningen/Batavia 1946, p. 353.
174

Cf. Kronijken van JSmo en Menko, uitgegeven door H.O. Feith en G. Acker
Stratingh, Utrecht 1866, p. 89. De kruisprediker Olivier bezocht Dokkum, waar
het volk hem opdroeg de twisten binnen het land te beëindigen, die lange tijd
gewoed hadden 'inter duo casteüa thitardi uidelicet et iviggeri'.
175
De incasteüamento van P. Toubert, Les structures du Latium médiéval
Paris, Rome 1973.
176

Zie: H. Halbertsma, De zoogenaamde "hege wieren" in Friesland en hun
betekenis, It Beaken XI (1949) p. 174 -182. Veel hoge wieren stammen uit later
tijd, zie voor een overzicht E. Kramer, Onderzoek naar sttnswieren in Friesland
en Groningen Terpen en wieren in het Fries-Gronings kustgebied, Groningen
1988, p. 215.
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evenwel niet de enige reden zijn, w a n t n a d a t de dreiging van de invallen
reeds lang verdwenen w a s ging het bouwen van 'kasteeltjes' onverminderd voort 177 . Er ontstond daardoor langzaam m a a r zeker een vrij scherp
afgebakende kaste van 'burchtheren', die zich een eigen 'heerserstraditie'
aanmatigden. De klasse van de allodiale boeren (eigenerfden) verminderde daardoor sterk zowel in aantal als invloed 178 .
Aan Friesland k a n deze ontwikkeling niet ongemerkt voorbij gegaan zijn.
Ook hier zullen 'burchtheren' de basis gelegd hebben voor een samenleving nieuwe stijl. Westerlauwers Friesland h a d echter toch wel enkele
bijzonderheden. In de eerste plaats was de directe b a n d met h e t Rijk,
aanvankelijk dankzij de frana 179 van de bisschop en later, onder de
werking van h e t condominlumverdrag, door middel van de, n a m e n s
bisschop en graaf optredende, 'zendgraaf zeer lang in stand gebleven
hetgeen meebracht dat de koning en later de keizer in de rechterlijke
organisatie althans formeel lang een rol bleven spelen. Dat gaf voedsel
a a n de (jongere) conceptie van een uitzonderlijke positie van Friesland
als 'rijksonmiddellijk' gebied.
De 'feodalisering' van de burchtheren tot een gesloten kaste met
daarbinnen allerlei hiërarchisch geordende rangen en s t a n d e n met a a n
de top een landsheer werd mede daardoor sterk vertraagd. Als iedere vrije
(althans in theorie) rechtstreeks a a n de koning gelieerd was, viel niet in
te zien w a a r a a n een vrije enig gezag over een andere vrije zou k u n n e n
ontlenen 1 8 0 . De bisschoppen van Utrecht zullen vermoedelijk trouwens

177

J-P Poly en E. Bournazel, The Feudcd Transfonnation, 900 - 1200, New
York/London 1991, p. 26 - 28.
178

Poly/Bournazel, au;., p. 126 - 137.

179

Zie p. 221, 253.

180

Desondanks is in Westerlauwers Friesland een duidelijk rangenonderscheid tussen de edellieden gegroeid. We kunnen dat indirect afleiden uit de
beleningen door Albrecht van Saksen in 1399 (zie: De oorlogen van Hertog
Albrecht van Beieren met de Friezen in de laatste jaren der XlVe eeuw, door
Eelco Verwijs, Utrecht 1869, p. 518 e.v.) Het gros van de beleende edellieden
(die dus de partij van Albrecht steunden) blijkt slechts dorpsheerschap te zijn.
Drie edellieden, te weten Schelte Liaukema, Godschalk Hesselinga en Azinge
van Pellenzee kregen van Albrecht van Beieren meer dorpen onder zich, terwijl
eveneens drie, Gerrit Camminga, Foye van Dokkum en Dirk Walta, die allen als
'ridder' worden aangeduid, een groot district onder zich kregen, 'mit alle
heerlichede, hoghe ende laghe, mitten giften vander kercken, mitten winde
(Wordt vervolgd...)
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meer heil gezien hebben in een goed georganiseerde kerkelijke organisatie, die de wereldlijke 'op sleeptouw' zou k u n n e n nemen 1 8 1 , d a n
in het creëren van een hoge, direct aan h e n verbonden adel. Zij zullen
daardoor weinig behoefte hebben gehad a a n een 'gelaagde' s t r u c t u u r :
binnen de adel hebben zij, voorzover wij weten, niet een piramidale
opbouw van laag n a a r hoog proberen te vormen.
H u n opvolgers, de graven van Holland, die niet konden rekenen op de
s t e u n van de geestelijkheid, hebben tevergeefs getracht de feodale
s t r u c t u u r in Westerlauwers Friesland tot wasdom te brengen 1 8 2 . Zij
hebben tijdens h u n (meestal korte) perioden van gezag over Westerlauwers Friesland geprobeerd de achterstand in ontwikkeling in te halen
door de dorpsheerschappen rechtstreeks a a n zich te binden door ze in
h u n rechterlijke organisatie tot 'dorpsschouten' te benoemen en door de
machtigste 'heren' tot h u n baljuwen over de 'landen' te bevorderen. Deze
piramidale s t r u c t u u r w a s evenwel geen lang leven beschoren.
Nieuwe titulatuur:

hoofdelingen

Tijdens de bloeiperiode van de rijksonmiddellijkheid kristalliseerde zich
in geheel groot-Friesland een benaming uit: de edellieden werden
hoofdelingen genoemd. Gosses heeft die benaming afgeleid van h u n
aansprakelijkheid voor alle schade, toegebracht bij door h e n geleide
veten 183 . Teneinde die aansprakelijkheid vast te leggen werd door de
hoofdeling op de terechtzitting een leedeed184 afgelegd. Zijn theorie
bevat echter een hiaat: zij verklaart niet, hoe het komt dat rijke boeren,

180

(... vervolg)
vander muelen myt tyenden, visscherien, forfeyten, bruecken, boeten, vervallen
ende toebehoren, als sy daer geleghen sijn'.
181
Zie mijn: De datearringjan it Skeltarjocht, It Beaken, jiergong 53 [1991)
s. 2 0 / 2 1 .
182

W. van Iterson, Feudaiisierungsversuche im westerlauwerschen Friesland,
Zeitschriftder Savigny-Süftung für Rechtsgeschichte, GA, LXXIX(1962), S. 81.
183
Gosses neemt zonder meer aan dat de term 'hoofdeling' een equivalent
is geweest voor houding, degene die de leiding had van een proces (p. 416).
Taalkundig is die afleiding nogal betwistbaar.
184

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 2, XL; R. His, Das Strafrecht
der Friesen im Mitteküter, Leipzig 1901, Beilage 4, S. 364, 365.
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die in een, volgens h e m 'democratisch' land leven, zich op een gegeven
moment gedrongen voelen om de bestaande 'pastorale' wreed te
verstoren, door n a a r het gerecht te stappen en zich aansprakelijk te
stellen voor een vete-tocht. Vreemd is verder, d a t h e t gerecht a a n zulke,
in zijn ogen rechtsorde-verstorende eedsafleggingen heeft meegewerkt.
Dat komt doordat hij over het hoofd gezien heeft, dat de opkomst v a n de
hoofdeling als veteleider een op volkomen natuurlijke wijze te verklaren
proces is geweest. Er is geen sprake van 'staatsrechtelijk onkruid': de
hoofdelingenstand is een n a a r ervaringsregelen te verwachten gevolg van
het wegvallen of het zich niet k u n n e n ontwikkelen van een landsheerlijk
gezag.
Tijdens het bisschoppelijk bewind onder leiding van de frana waren
veten in beginsel verboden 185 . Een veldtocht tegen een 'vredeloze'
diende onder leiding te s t a a n van de frana n a d a t tevoren een autorisatie
verkregen w a s van het volk (dat wil zeggen van het gerecht). Toen met
het landsheerlijk gezag de frana van het toneel verdween, w a s h e t de
facto ook niet meer mogelijk het vete-verbod te h a n d h a v e n . Wanneer
iemands verwant w a s gedood, bleef het de plicht v a n de n a a s t e
familieleden het recht te h a n d h a v e n en n u weer door de dader(s) te gaan
beoorlogen. Andere rechtsmiddelen waren er immers niet (meer). Tot het
voeren van een vete w a r e n uiteraard alleen de machtigen, de potentes,
in staat. Een vete richtte zich uitsluitend op andere machtige figuren
(kloosters en steden daaronder begrepen). Formeel werd door een 'ontzegbrief 186 de wederpartij de vrede opgezegd. Een vete-leider kreeg van het
gerecht, n a de leedeed te hebben afgelegd, toestemming om op eigen
kosten eigenrichting te plegen, op voorwaarde dat hij zijn rode schild
(radne scild187, symbool van zijn leiderschap) met ere zou dragen en
zijn plicht niet zou verzaken op grond van m a n n e n r a a d , noch vanwege
vrouwenverleiding.
Het lijkt mij echter niet zo waarschijnlijk dat de b e n a m i n g 'hoofdeling'
voortspruit uit de aansprakelijkheid van de leider, zoals Gosses
veronderstelt. Mijns inziens draait Gosses hier oorzaak en gevolg om.
Doordat hoofdelingen een machtige groep vormden, w a r e n zij in s t a a t op
185

Al ten tijde van de lex Frisionum waren veten [inimicitias) nog slechts in
uitzonderlijke gevallen toegestaan.
186

Een voorbeeld in S. I 314 (circa 1481).
In de lezing van U, His, OLU>., S. 365.
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eigen kracht beslissingen van gerechten te executeren of - de keerzijde
van de medaille - zich daartegen te weer te stellen. In beide gevallen
zullen zij zich aansprakelijk hebben gesteld voor de nadelige gevolgen van
de vete. Maar zij werden niet de machthebbers omdat zij veten konden
voeren, m a a r zij waren de machtigsten en aanzienlijksten en dat stelde
h e n in s t a a t een vete te beginnen.
Veel waarschijnlijker lijkt mij d a n ook, dat n a a m 'hoofdeling' in zwang
gekomen is door attributen, die de leider kenmerkten, te weten een
b u r c h t en een klein staand legertje van ruters. Anders gezegd: hoofdeling
betekent oorspronkelijk niets meer en niets minder d a n iemand die
'hoofd' over anderen is, zeggenschap heeft, zowel op militair, bestuurlijk
als juridisch terrein.
Vormden de hoofdelingen

een

adelstand?

De beantwoording van de vraag of de hoofdelingen een 'stand' (buiten
staatsverband) gevormd hebben is n a deze schets van ondergeschikt
belang geworden. Het hangt er m a a r vanaf welke criteria m e n voor een
stand aanlegt. Wil men slechts 'dienstadel' als 'adelstand' erkennen, dan
vormden de hoofdelingen zeker geen stand. Stelt men als vereiste, dat
het in het leven roepen van een adelstand een prerogatief is van een
koning of vorst, d a n vormen de hoofdelingen evenmin een stand. Een
adel krachtens geboorte (bloed-adel) vormden de hoofdelingen evenmin;
een hoofdeling kon zijn s t a t u s verliezen door bijvoorbeeld als etuis in een
stad te gaan wonen 188 . Verlies van stand zal ook opgetreden zijn in het
geval dat een hoofdeling met veel zoons gezegend was, die niet allen de
stins en de landerijen van h u n vader konden erven.
Neemt men als norm, dat een edelman het b e s t u u r en de jurisdictie over
anderen ('onvrijen') moet hebben, d a n vormen de hoofdelingen wel een
stand, al zijn ze in ieder geval vanaf de vijftiende eeuw bezig h u n
'onderzaten' de vrijheid te geven en h u n landen meiersgewijs uit te geven.
Vindt men beslissend dat edellieden (al of niet door een overheid
verleende) privileges op juridisch terrein hebben, d a n vormen de
hoofdelingen ook een, zij het niet scherp afgebakende stand 1 8 9 . Immers
188

Zie mijn: De oostfriese hoofdeling, TvRG XXXII (1964), p. 210.

189

Het beste criterium voor een 'stand' is mijns inziens het hebben van
privileges. In ons land vormt derhalve thans het koninklijk huis een 'stand'
(Wordt vervolgd...)
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voor het h a n d h a v e n van de standsprivileges was een behoorlijke rijkdom
nodig en d a t betekende enerzijds dat iemand gemakkelijk zijn stand kon
verliezen, m a a r anderzijds ook, dat de stand niet gesloten was.
Nieuwkomers konden, mits voldoende gegoed, de stand binnendringen.
In dit verband k a n m e n bijvoorbeeld denken niet alleen a a n personen,
die omhoogkwamen, m a a r bijvoorbeeld ook a a n kloosters, die door h u n
machtspositie zich met de hoofdelingen konden meten 1 9 0 .
Het

corvtinuïteitsprobleem

We hebben ons afgevraagd in hoeverre de theorie van Gosses c.s. omtrent
het verdwijnen van de adel in de middeleeuwen h o u d b a a r is. Die theorie
hield, zoals gezegd, in d a t er tegen het einde van de twaalfde of in begin
van de dertiende eeuw een b r e u k in de ontwikkeling moet zijn geweest.
De toen nog b e s t a a n d e adel zonk weg in de grauwe m a s s a v a n vrijen. In
de veertiende eeuw kwam er evenwel als 'staatsrechtelijk onkruid' een
nieuwe adel op, die zich met de titel 'hoofdeling' sierde 191 . De theorie,
189
(...vervolg)
(vrijdom van belasting). Ook kamerleden vormen een stand, omdat zij bij de
invoering van de Wet-Oort 'standsprivileges' op fiscaal terrein hebben weten te
verkrijgen.
190
W.J. Formsma, R A Luijtjens-Dijveld Stol en A. Pathuis volgen in De
Ommelander Borgen en Steenhuizen, 19872, Assen/Maastricht, p. 7, zonder ook
maar met een woord in te gaan op de vele daartegen in gebrachte argumenten,
de opvatting van Gosses, waar zij het Volledig mee eens zijn' (p. 8). Uit
onbekendheid met de rechtsbronnen nemen zij aan dat jurisdictie [uitsluitend]
de [lagere] jurisdictie van de ommegaande rechtsstoelen (p. 8 e.v.) omvat. In hun
opvatting kan, zo meen ik te begrijpen, een hoofdeling alleen maar 'jurisdictie'
uitoefenen als hij verschillende 'staande' rechtsstoelen verwerft. Die mening
kunnen zij evenwel slechts koesteren dankzij gebrek aan kennis van de
contemporaine bronnen.
191

De genealogische continuïteit wordt hier verder buiten beschouwing
gelaten. Voor Westerlauwers Friesland moge ik verwijzen naar de gedegen studie
van J.R.G. Schuur, De Friese hoofdeling opnieuw bekeken. Bijdragen
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 102 jg, 1987, p.
1-28. Zie ook van dezelfde: Adel in middeleeuws Friesland, Spiegel Historiael
(1984) p. 426 - 430; en: Beeld van de Friese middeleeuwse geschiedenis is op
belangrijk punt aan herziening toe, LCetra (Vrijdagse bijlage bij Leeuwarder
Courant), 30 december 1983 (met een poging tot reconstructie van de
stamboom van de familie Cammingha). Voor de Ommelanden: H. Feenstra, Adel
in de Ommelanden, Groningen 1988 en voor Oostfriesland: H. van Lengen, Zur
(Wordt vervolgd...)
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6 De Friese vrijheid.

zo bleek, s t e u n t louter op een onjuiste interpretatie van de 'Friese
vrijheid'. Die wordt als een 'sociale' vrijheid uitgelegd en bijgevolg moet
door de aanhangers van deze theorie het voorkomen van adel en het
b e s t a a n van 'standen' gedurende de periode van de Friese vrijheid
ontkend worden.
Géén gesloten

kaste

In de historische bronnen is evenwel van enige b r e u k in de ontwikkeling
niets te bespeuren. Wel is de nomenclatuur veranderd; in de dertiende
eeuw is de benaming van de adel onvast, doordat hij geen gesloten, door
geboorte bepaalde kaste vormt, hetgeen veroorzaakt wordt door de
afwezigheid van een landsheerlijk gezag en bijgevolg van een dienstadel.
In 1231 worden in de Ommelanden, de bakermat van de Friese vrijheid,
bepaalde personen als 'capitales' aangeduid. De benaming breidt zich uit
n a a r andere gebieden. Het wordt op den d u u r de gebruikelijke benaming
voor heersers, die zich onderscheiden van de rest van de bevolking
doordat zij in of bij een versterkt h u i s wonen en k u n n e n beschikken over
'woners' en 'ruters'.
Géén

geboortestand

Van een afgesloten stand is ook d a n echter nog geen sprake, laat s t a a n
van een geboortestand. Adel wordt (nog) niet uitsluitend bepaald door
'bloedverwantschap'. Het ligt echter voor de h a n d , dat wanneer de vader
tot de adel gerekend wordt, de enige (mannelijke) erfgenaam zich ook
'edelman' zal mogen noemen. Hij volgt zijn vader immers in al diens
rechten en plichten op. Problemen ontstaan met n a m e bij kinderrijke
gezinnen. Wordt de nalatenschap van een edelman gelijkelijk over diens
kinderen verdeeld, d a n wordt het voor allen moeilijk ' h u n stand op te
houden'. Dit probleem nog 'landjonker' of net niet meer, w a s een
discussiepunt ten aanzien van de Friese boer Rienck Hemmema, bekend

l91

(...vervolg)
Entstehung una Entwickhmg der Höuptlingsherrschafi im östUchen Friesland,
Oldenburger Jahrbuch 84 (1984), S. 25 - 50.
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geworden door zijn boekhouding die hij over 1571-1573 bijhield192.
Dankzij de onderzoekingen van J.A. Mol, P.N. Noomen en anderen 193
is deze vraag afdoende beantwoord. Rienck blijkt af te stammen van een
Upke te Hitsum, die in 1456 een deel van een castrumte Hitsum erfde.
Hij blijkt nauw verwant te zijn aan andere hoofdelingen-families. Deze
Upke is geen 'doodgewone' boer maar blijkt in het publieke leven van
Westergo een belangrijke rol te spelen194. Upke heeft drie kinderen,
twee zoons en een dochter. De dochter huwt tweemaal, de eerste maal
met Worp Unia uit het hoofdelingegeslacht Unia en de tweede keer met
Epe Harinxma, die eveneens tot een bekend hoofdelingengeslacht
behoorde. De zoon Rienck trouwt met de erfdochter Aeck Douwes
Burmania en noemt zich voortaan 'Burmania'. Hij behoort daardoor tot
de hoogste adel in Friesland. Zijn nakomelingen worden in 1520 in de
adelstand van het rijk opgenomen. De andere zoon Bocke Upkes gaat
zich 'Gratinga' noemen, vermoedelijk omdat hij in 1453 Gratinga state
bij Harlingen had gekocht. Een kleindochter van de Bocke Upkes
Gratinga huwt met Hette Hemmema, de vader van de 'dagboekschrijver'.
Hette Hemmema had meer zoons, Rienck was op één na de jongste. Het
probleem voor de ouders was uiteraard hun zoons een behoorlijke 'staat'
te laten voeren. Ten aanzien van de Gratinga's is zonder meer aan te
nemen dat zij tot (de laagste klasse van) de hoofdelingenstand hebben
behoord. De militaire functie van de stins, de ligging van het hierbij
behorende land (op de beste kultuurgrond van het dorp) en de privileges
die de hoofdelingen van Hitsum op wereldlijk en kerkelijk terrein hadden,
duiden erop dat zij in de vijftiende eeuw een bescheiden hegemonie over
'hun' dorp uitoefenden195. Voor Rienck Hemmema ligt de zaak wat
anders. Zeker, hij gebruikt ook nog de beste landen van het dorp en zal
bepaalde privileges hebben gehad, maar een feitelijk machtscentrum, een
stins, bezat hij niet. Friesland is, als Rienck zijn boekhouding bijhoudt,
onderworpen aan het centrale gezag van Philips II en er is geen sprake
192

B.H. Slicher van Bath, Een Fries landbouwbedrüfin de tweede helft van
de zestiende eeuw, met de tekstuitgave van het rekenboek verzorgd door P.
Gerbenzon, in: Agronomysk-Historische Bijdragen 4 (1957), p. 67 - 208.
193

Prekadastrcde Atlas fan Fryslân, Diel 4, Frentsjerteradiel en Frentsjer,
Fryske Akademy, Ljouwert, 1990, s. 19 - 27.
194

Mol/Noomen, a.w., s. 21.
Mol/Noomen, a.w., s. 25.
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meer van dat hoofdelingen vanuit hun 'slotken' een dorp beheersen,
waarvan de inwoners de hoofdeling obediëren als hun heer. Rienck is op
gelijke voet als zijn dorpsgenoten aan de jurisdictie van het gewone
gerecht onderworpen. Hij moet belasting (floreenbelasting) aan de
landsheer opbrengen als iedere andere eigenerfde. Wel kan men Rienck
kwalificeren als een 'landjonker', die wat betreft leefwijze en opvoeding
in het dorp de 'primus inter pares' is. Hij leeft, louter rekenkundig gezien,
op te grote voet, maar omdat hij een man van aanzien is, moet hij
bijvoorbeeld wel een half ton bier aan de 'arme luden' schenken. Hij
moest zijn stand ophouden, want hij had goede 'verwervingsperpectieven'
Dat die niet in vervulling zijn gegaan, doordat hij erg jong gestorven is,
doet daaraan niet af.
f. Conclusie
Onze conclusie kan kort zijn. Gedurende de middeleeuwen verschilden
de maatschappelijke verhoudingen In Friesland niet zoveel van die, welke
elders aangetroffen worden. Er vond er een 'verburgelijking' van de
samenleving plaats: de adel bouwde, ter versteviging en uitbreiding van
zijn macht, steeds meer 'stinzen'. Het maken van gerechtsreizen naar
Friesland door de landsheren of hun vertegenwoordigers, teneinde de
landsheerlijke inkomsten te verzamelen, werd daardoor riskanter. We
mogen veronderstellen dat die reizen, nadat Willem II te Hoogwoud was
gesneuveld, stagneerden. De leenband van de burchtheren met de
landsheer verslapte daardoor nog meer en verdween de facto geheel in
1345, toen de Friezen hun landsheer bij Staveren doodden. De Friese
vrijheid is derhalve, in tegenstelling tot hetgeen de 'romantische' historici
dachten, een produkt van de Friese adel.
Teneinde de uitzonderlijke situatie te legaliseren, waarin de
edellieden zich bevonden, te weten 'mannen' zonder [landslheer, werd in
navolging van de Friezen ten oosten van de Lauwers een rechtstreekse
band met de koning gefingeerd (de zogeheten Friese vrijheid, rijksonmiddellijkheid). Daarvoor was in de rechtsbronnen voldoende 'bewijsmateriaal' voorhanden doordat de Westerlauwerse Friezen zeker anderhalve
eeuw waren geregeerd geworden door zendgraven, die hun taak uit
handen van de keizer hadden ontvangen en daartoe met de koningsban
waren toegerust.
Middeleeuwse adel kon uiteraard niet bestaan zonder boeren, die hun
territoir bewerkten en een deel van de opbrengst van het land aan de
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edelman afstonden. Waarschijnlijk is dat, dankzij de machtsuitbreiding
van de heren, in de loop van de middeleeuwen het aantal boeren dat
onder een heer gezeten was (onderhorigen, onderzaten) gestaag is
toegenomen. Zij kwamen in de 'hulde' van hun heer, hetgeen inhield dat
er primair een persoonlijke band tussen hen en de landheer bestond.
Tegen het einde van de middeleeuwen zal, evenals elders, de persoonlijke
relatie verbleekt zijn. Aannemelijk is dat ook in Friesland in de veertiende
en vijftiende eeuw veel heren, met name wanneer zij in de stad waren
gaan wonen, prestaties in geld prefereerden boven diensten. Landerijen
werden dan aan landzaten uitgegeven die konden volstaan met het
betalen van een jaarlijkse pacht. De invoering van een uniforme
rechterlijke organisatie door Albrecht van Saksen in 1501 betekende
althans formeel het einde van de gezagsverhouding tussen heer en
onderzaat. Alle boeren werden 'vrij' dat wil zeggen zij kwamen rechtstreeks te vallen onder het ordinaris gerecht.

Wumkes.nl

7 GELDINGSGEBIED RECHTSBRONNEN
a. Streek van herkomst
We hebben in Hoofdstuk 1 gezien, dat er zowel in de reeks Oudfriese taaien rechtsbronnen als in de serie Aîtfriesische Rechtsqueüen manuscripten
het licht zagen, die Oudfriese en Latijnse versies van de keuren en van
de landrechten bevatten, terwijl C. Borchling zorgde voor een uitgave van
Die niederdeutschen Rechtsqueüen Ostfrieslands. Deze uitgaven hebben
alle één ding gemeen, namelijk dat zij gepresenteerd worden onder een
benaming, die verwijst n a a r een bepaald Oudfries district (Westerlauwers
Friesland, Hunsingo, Fivelingo, Emsingo, Broekmerland, Riustringen en
Oostfriesland). Omdat de Zeventien keuren en de Vierentwintig
landrechten zowel in de Westerlauwerse, als in de Hunsinger, de
Fivelinger, de Emsinger en de Riustringer codices gevonden worden,
wordt doorgaans aangenomen dat deze rechtsbronnen in het gehele
gebied van Vlie tot Wezer van kracht zijn geweest. Daarbij wordt er d a n
van uitgegaan dat de benamingen der Friese codices zouden s a m e n h a n gen met het gebied waar de inhoud ervan van kracht is geweest. Wanneer
dit uitgangspunt j u i s t zou zijn, d a n heeft het consequenties voor het
benutten van teksten, want verschillen tussen de - regionaal geoormerkte
- codices k u n n e n d a n op lokale rechtsverscheidenheid teruggaan. Het
is echter nog zeer de vraag of op grond van de gebruikelijke regionale
aanduiding zonder meer mag worden aangenomen dat een codex dan ook
metterdaad inheems recht van de desbetreffende regio weergeeft 1 . Dat
in deze voorzichtigheid geboden is, blijkt wel uit de omstandigheid, dat
de H-tekst, die n a u w verwant is a a n de E-tekst 2 , waarschijnlijk niet in
Hunsingo m a a r veeleer in Emsingo inheems is geweest. Althans hij

!

B. Sjölin in zijn recensie van de Tekstfûiatie van de 17 keuren en de 24
landrechten. Estrik XXXIX, de voorbereidende studie voor dit werk, Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis (TvRG) XXXVI (1968), p. 214.
2

R. His, Die Überlieferung derfriesischen Kuren undLandrechte, Zeitschr.
der Sav.-Stiftung G.A. 20 (1899), S. 52; J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen
Siebzehn Kuren (1940) S. 52.
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genoot in de Ommelanden weinig bekendheid, n a a r mag worden afgeleid
uit het Langewolder landrecht, dat het Zestiende landrecht citeert n a a r
de F-versie en niet n a a r de H-tekst. Anderzijds bevatten - zoals nog
besproken zal worden 3 - de Emsinger codices passages, die als
supplementen op de H-tekst van de keuren en landrechten beschouwd
moeten worden. Blijkbaar werd in de Ommelanden de (aan L sterk
verwante) F-versie veel gebruikt; de sterke verbreiding van de Ommelander handschriftengroep, die bijna uitsluitend F-versies v a n k e u r e n en
landrechten bevat, vormt een duidelijke aanwijzing in die richting. De Hversie ontbreekt hier ten enenmale. Het lijkt er d u s op, dat de H-redactie
van de keuren en de landrechten in de Hunsinger codices 'verdwaald' is;
zij is daar misschien in terecht gekomen, doordat een kopiist, die een tot
de FL-groep behorende codex kopieerde, d a a r n a a s t een tot de EH-groep
behorende en in Emsingo inheemse tekst als tweede exemplaar
gebruikte, en d a a r a a n de Friese tekst van de keuren en landrechten
ontleende 4 .
b. Lokalisatie der codices
De vraag is derhalve of de gebruikelijke naamgeving terecht is, in die zin
dat de codices ook metterdaad specifieke rechtsregels geven voor het
district w a a r n a a r zij genoemd worden 5 . Daartoe moeten twee vragen
worden beantwoord 6 :
1 Is het archetype 7 van de desbetreffende codex metterdaad afkomstig
3

Zie hierna, p. 357.

4

Tussen de eerste Emsinger en de eerste en tweede Hunsingoër codex
bestaan nog enkele andere markante punten van overeenstemming, waardoor
aannemelijk wordt dat de kopiist/compilator naast de Friese redactie van de
Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten ook nog andere, in Emsingo
inheemse stukken aan de hem ter beschikking staande E-codex ontleende, zo
bijvoorbeeld de zogenaamde 'wenden' op de Zestiende keur, een vierregelig
rijmpje over de handhaving van het recht (E V, 6, p. 72; H 2 III, 6. p. 56) en
enkele losse bepalingen {E V, 15 - 18, p. 73; H V 1 - 4, p. 57).
5

B. Sjölin, Die Giederung des cdtfriesischen - ein Rückblick, in: Miscellanea
Frisica, Assen 1984, p. 55 - 66; dezelfde, Einfùhrungtndas Friesische, Stuttgart
1969. S. 15.
6

Zie ook: Buma/Ebel, Das Hunsingoër recht S. 14.

7

Dat wil zeggen de oudste legger die reeds de typische kenmerken van de,
naar de regio aangeduide, groep heeft.
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uit (geschreven in) het district w a a r n a a r hij genoemd is?
Is de inhoud van de codex in dat gebied een formele rechtsbron
geweest?

2

Beide vragen k u n n e n uiteraard nimmer met volledige zekerheid worden
beantwoord en we zullen ons d a n ook moeten vergenoegen met
aanwijzingen, die evenredig a a n h u n sterkte al d a n niet krachtige
vermoedens wettigen 8 .
Voor we die vragen gaan beantwoorden, moet er op gewezen worden dat
er een verschil bestaat tussen rechtshistorici en taalgeleerden. Een jurist
zal een tekst reeds met een streek verbinden, wanneer aannemelijk is,
dat de in de codex gegeven regels, in ieder geval in de ogen van degene
die de tekst op schrift stelde, in het territoir waar hij werkte rechtskracht
h a d d e n . Met andere woorden: de bedoeling v a n de kopiist w a s niet het
verzamelen van 'rechtsoudheden' m a a r hij wilde een rechtsboek
samenstellen, waarin recht bijeengebracht was, dat representatief geacht
mocht worden voor een bepaald territoir. Voor een taalgeleerde zal een
kenbron bijvoorbeeld 'typisch Westerlauwers' zijn, als de taal waarin de
bron gesteld "Westerlauwers' is 9 . Daaruit volgt evenwel niet dwingend,
dat de inhoud van de aldus gelokaliseerde codex ook geldend recht van
de streek van herkomst bevat.
Als uitgangspunt mogen we verder nemen, dat rechtsbronnen niet
curiositeitshalve werden overgeschreven; kopiëren w a s destijds een zeer
kostbare zaak en degene die een codex liet overschrijven zal zijn
bestelling hebben geplaatst omdat hij een dergelijke rechtsbron in de
praktijk nodig had.
c. Regionaal recht
Wanneer we de inhoud van de diverse codices nagaan, blijkt daaruit
doorgaans een min of meer sterke binding a a n een bepaalde streek. We
8

Een uitzondering geldt voor de Broekmerbrief, waarvan vaststaat dat zij
in Broekmerland is ontstaan en aldaar gelding gehad heeft.
9

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Rechtl, ErsterTeil, S. 10, met betrekking
tot J u s Municipale Frisonum. Op grond van taalkundige gegevens wordt als
(hoogstwaarschijnlijke) oorsprong van dit manuscript aangewezen het
scriptorium van het Augustijner klooster Thabor in Wymbritseradeel. Over dit
klooster raadplege men: R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zyn
nagelaten geschriften, Leeuwarden 1970.
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zullen in het volgende gedeelte de Oudfriese handschriften in het kort
bespreken in een volgorde van meer n a a r minder duidelijke binding met
een bepaalde regio. Alleen als die binding redelijk sterk lijkt, mogen we
vermoeden dat de codex bedoeld w a s om in het district, w a a r n a a r hij
traditioneel genoemd wordt, als rechtsbron te fungeren.
1 Westerlauwerse

codices

Zeer sterk is de binding bij het, de meeste teksten bevattende, h a n d schrift J u s , waarin talrijke regionale rechtsbronnen uit Westergo zijn
bijeengebracht 1 0 . Wanneer we de Zeventien keuren en Vierentwintig
landrechten, althans voorlopig, even buiten beschouwing laten, k u n n e n
we zelfs de stelling verdedigen dat alle stukken uit dit handschrift
betrekking hebben op Westerlauwers Friesland. Dat geldt niet alleen voor
het Zeendrecht, m a a r ook voor de Sage van Karel en Redbad, de
Magnuskeuren en het Rudolfsboek, van welke teksten tegenwoordig 11
op goede gronden wordt aangenomen dat zij van oorsprong uit Westerlauwers Friesland stammen 1 2 . Niet geheel zeker is zulks voor het
onderdeel Fan Walddethum13 dat een compilatie bevat uit verschillende
bronnen. Of de compilator voor dit onderdeel uit Westerlauwerse bronnen
heeft geput, is onzeker.
Een sterke binding met Westergo vinden we ook bij de oude d r u k en het
m s . Unia, met dien verstande, dat in de incunabel de Willekeuren van

10

Buma/Ebel, Westerkmwerssches

Recht I, Erster Teil, S. 9.

11

Richthofen kwalificeerde deze bronnen reeds als Westerlauwers, maar men
ontkomt niet aan de indruk, dat bij die kwalificatie voor Zeendrecht,
Magnuskeuren en Rudolfsboek, het toeval een grote rol heeft gespeeld.
Richthofen kende bij de uitgaven van zijn Friesische Rechtsqueüen het ms.
Fivelingo nog niet; hij vond de genoemde bronnen alleen in Westerlauwerse
handschriften en kwalificeerde ze derhalve als Westerlauwers. Een overzicht
van de inhoud van de verschillende codices in de: Zeer voorlopige lijst van de
belangrijkste middeleeuwse rechtsbronnen uit het Grootfriese gebied tussen Vlie
en Wezer, samengesteld door P. Gerbenzon, p. 47 e.v.
12

Zie M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid, 1953, p. 90,

91.
13

Buma/Ebel, Westerkmwerssches Recht, 1,2, XXI, 118 S. 424 und XXVI
S. 480: Thit is van walddethum, ther js in manighera loeghe vrgaderethjn tha
landriuchte and jn manighera botem'.
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de Opstalsboom uit 1323 voorkomen 14 . Alle andere Oudfriese h a n d schriften, waarin de keuren en landrechten voorkomen, zijn veel minder
lokaal gekleurd.
Ten aanzien van de Westerlauwerse versies van keuren en landrechten
k a n men af en toe een verwantschap met andere Westerlauwerse
bronnen constateren. Zo bepaalt de Negende k e u r in overeenstemming
met § 4 van het J o n g Schoutenrecht dat de h u s l o t h a vóór 1 oktober
betaald moet zijn, herinnert de Tiende keur a a n § 2 van het Oud
Schoutenrecht 1 5 en de vijfde Magnuskeur 1 6 , vinden we in het Elfde
landrecht van J u s een aantal bepalingen die parallellen hebben in
Westerlauwerse Boeteregisters (van Wonseradeel, van Leeuwarderadeel,
van Ferwerderadeel en Dongeradeel en van de Hemmen 17 ) en wordt in
de Vijftiende keur de Asegapenning vermeld, die we ook aantreffen in §
3 8 van h e t J o n g Schoutenrecht 1 8 . Vanuit mijn visie op het o n t s t a a n v a n
de keuren en landrechten, namelijk dat zij h u n oorsprong vinden in
Westerlauwers Friesland, behoeft deze verwantschap niet te verwonderen.
Deze rechtsbronnen sloten uiteraard perfect a a n op het Westerlauwerse
recht en daardoor bestond er voor kopiisten, die de rechtsbron voor
gebruik in Westerlauwers Friesland pasklaar wilden maken, geen
aanleiding passages weg te laten, omdat zij voor h u n territoir ongeschikt
geacht werden.
2 Riustringer

codices

Van de Eerste Riustringer Codex k u n n e n we alleen de Riustringer keuren
(VIII) en het Riustringer Zeendrecht (XX) met volkomen zekerheid als
'Riustrings' kwalificeren, terwijl de nationale herkomst van de nieuwe
Riustringer keuren (IX) nagenoeg zeker is. Van de Riustringer Priesterboeten (XII en XVIII) en de Riustringer Boeteregisters (VI) is de herkomst

14

Vermoedelijk op instigatie van de Friezen ten westen van de Lauwers
samengesteld, zie H.D. Meijering, De wülekeuren van de Opstalsboom (1323),
Groningen 1974, p. 288.
15

Ed. Buma/Ebel III, 2, S. 74.

16

Ed. Buma/Ebel V, 7, S. 132.

17

Zie p. 414.
Zie p. 423.
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uit Riustringen waarschijnlijk (van elders zijn deze s t u k k e n niet bekend) ;
van de overige onderdelen is het land van oorsprong onzeker. Teksten
die beginnen met Thet is acfrisesk riucht (X en XV) hebben op dit p u n t
de schijn tegen. Het ligt voor de h a n d dat de compilator, als hij uit een
Riustringer bron geput had, zulks h a d vermeld, al was het alleen m a a r
om het gezag van zijn tekst te vergroten.
Het s t u k Tha riuchta qfretha (VI) uit het tweede Riustringer handschrift
is blijkens de aanhef van h u i s uit Riustrings. Ook de d a a r a a n onmiddellijk voorafgaande bepaling is zonder twijfel Riustrings (V, 18). De
processuele voorschriften voor de rechterlijke m a c h t fVIII) zijn vermoedelijk ook uit Riustringen afkomstig, in ieder geval moet dit stuk,
vanwege het voorkomen van de hodera19, s t a m m e n uit het Friesland
ten oosten van de Eems. Van de overige onderdelen is, als zij niet van
elders bekend zijn, alleen m a a r aannemelijk dat zij eveneens Riustrings
zijn.
Opvallend is, dat de Riustringer teksten van de Zeventien k e u r e n en
Vierentwintig landrechten verschillende, uit de andere lezingen niet
bekende, uitweidingen bevatten 2 0 . Zo komen we alleen in de R-versie
van de tiende keur de grensrivier (van Riustringen), de Wapel, tegen.
Wanneer we a a n n e m e n dat de R-versie op dit p u n t niet oorspronkelijk
is, d a n wil dat zeggen, dat deze versie hier aangepast moet zijn a a n de
specifieke Riustringer situatie 2 1 . Als deze opvatting j u i s t is, d a n
o n d e r s t e u n t dit de stelling, dat we in de R-versie een typisch Riustringer
19

Zie LH. Gosses, Verspreide Geschriften, p. 374 - 377.

20

Zie mijn: De Riustringer tekst fan 'e 17 kêsten en 24 lånrjochten, Us Wurk
8 (1959), side 73 - 82.
21

In mijn: De Riustringer tekst fan 'e 17 kêsten en 24 lånrjochten, Us Wurk
8 (1959), s 81, heb ik laten zien dat de meeste van de uitweidingen die in de
Riustringer tekst voorkomen, een betere lezing geven dan die van de andere
versies. Dat zou aanleiding kunnen geven tot de veronderstelling dat de R-versie
op die punten de oorspronkelijke redactie het dichtst benadert. Dat acht ik nog
steeds zeer wel mogelijk. Onwaarschijnlijk acht ik evenwel, dat het archetype
van alle oudfriese versies in Riustringen is ontstaan. De rechterlijke organisatie,
die in deze rechtsbronnen voorkomt, is m.i. typisch Westerlauwers (zie hierna,
p. 221, 253 en hiervoor p. 45, 115). Mijn vermoeden is dan ook, dat er in een
vrij vroeg stadium een Westerlauwerse versie van de Zeventien keuren en
Vierentwintig Landrechten In Rlustringen gerecipieerd werd, dat deze versie toen
hier en daar aan de Riustringer situatie werd aangepast maar voor het overige in tegenstelling tot de meeste andere oudfriese versies - weinig werd
Verhaspeld'.
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verzameling voor ons hebben. Wanneer we bovendien nog weten, dat in
Riustringen talrijke, aan de Oudfriese tekst verwante Nederduitse versies
hebben gecirculeerd 22 , d a n lijkt mij de regionale binding van de R-versie
met Riustringen nauwelijks voor bestrijding vatbaar.
Dat sluit overigens niet uit dat de R-versies door teksten uit een andere
regio beïnvloed geworden zijn. Het Ra-commentaar op de Negende k e u r
verwijst bijvoorbeeld n a a r een graaf en een bisschop, die te zamen de
m a c h t over Friesland uitoefenen, dus n a a r het Condominiumverdrag van
1165 2 3 . Dat moet uit een Westerlauwerse bron s t a m m e n evenals de
verwijzing in R! in de Zevende keur n a a r Redbat, de Denenkoning 2 4 .
3 Emsinger

codices

Bij de Emsinger handschriften is de b a n d met de regio moeilijker te
bewijzen. Van de stukken, opgenomen in de Eerste Emsinger Codex,
k u n n e n we geen enkel met absolute zekerheid in Emsingo lokaliseren.
Van het zogenaamde Emsinger Boeteregister (VII) mag, gelet op zijn
verspreidingsgebied, wel worden aangenomen dat het uit Emsingo stamt,
doch volkomen zeker is dit niet 25 .
Vaste grond hebben we in De Tweede Emsinger Codex onder de voet met
de Emsinger Domen (VI en XII), met de Bisschopszoen (VIII) en met het
Penningschuldboek (IX). De boetebepalingen (III) schrijven we eveneens
toe a a n Emsingo. Ten aanzien van de andere Oudfriese teksten b e s t a a n
slechts vermoedens dat zij in Emsingo zijn ontstaan. Uit h e t laatste regel
van het handschrift {ExplicttJus ciuüe terre emesgonie) zou m e n k u n n e n
afleiden dat in ieder geval de compilator of kopiist van oordeel is geweest,
dat de bundel Emsinger recht bevatte. Hij n a m evenwel ook het, in het
Nederduits geschreven, Ommelander Landrecht van 1448 in zijn collectie
op (X, XI). Het is onwaarschijnlijk dat de inhoud van dit verdrag (tussen
Groningen en de landen Hunsingo en Fivelingo) ooit in Emsingo is
gerecipieerd.
22

C. Borchling, Die niederdeutschen Rechtsquellen Ostfrieskmds, Aurich
1908, S. LXXff.
23

Zie p. 229.

24

Zie de sage van koning Karel en Redbad, ed. Buma/Ebel, a.w., IV.

25
Zie J. G. Schomerus, Der Aufbcm des EmsingerBuJSregisters, EstrikXXXVI
(1964), S. 3, 4.
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De Derde Emsinger Codex bevat weer de Domen van 1312 (IV), het
Penningschuldboek (V) en de 'Emsinger' Boetebepalingen (I). De overige
inhoud leunt sterk a a n tegen de algemene Friese rechtsbronnen (II en
III). Toch lijkt het mij geoorloofd a a n te nemen, dat de drie Oudfriese
Emsinger Codices in Emsingo inheems zijn geweest en wel omdat er
talrijke handschriften in Emsingo in omloop moeten zijn geweest, die,
wat h u n inhoud betreft, met onze Oudfriese Emsinger codices overeen
kwamen 2 6 .
4 Flvelinger

handschrift

Het Fivelinger Handschrift begint met een, ook in Westerlauwers
handschriften voorkomende, inleiding (Hueth is rvucht7\. Typisch
'Oudfries' k a n m e n dit s t u k niet noemen; het is grotendeels a a n de
Summa coloniensis ('Eleganttus in iure diutno'), een anonieme Summa uit
1169 op het Decretum Gratiani, ontleend 27 ; aannemelijk is in ieder geval
dat het s t u k in Westerlauwers Friesland ontstaan is. Het m a n u s c r i p t
vervolgt d a n met enkele zogenaamde algemene Friese b r o n n e n en geeft
d a n twee vermoedelijk in Westerlauwers Friesland ontstane s t u k k e n (te
weten onderdeel V28, de Magnuskeuren, en onderdeel Vï/Vin, het
Westerlauwers Zeendrecht 29 ). In dit manuscript zien we derhalve al
'sporen v a n "receptie" van Westerlauwers recht in de Ommelanden, die
m e n zoveel duidelijker ziet optreden in de Ommelander-Overlandse
handschriften van de late vijftiende en zestiende eeuw' 30 . In een
Fivelinger handschrift 'verdwaald' lijken de bepalingen van Bisschop

26

C. Borchling, a.w., S. XXIX ff.

27

P. Gerbenzon, Excerpta legum, Groningen 1956, p. 392. Dezelfde: Bijdrage
tot het bronnenonderzoek van HAETIS RIOCHT, RU Groningen, Mededelingen
van het Rechtshistorisch Instituut nr. 8, Us Wurk, 20 (1971) p. 18.
28
De indeling in met Romeinse cijfers aangegeven rubrieken is volgens de
uitgave van Sjölin; de editie van Buma/Ebel heeft een enigszins afwijkende
nummering.
29

De Ommelanden vielen echter niet - zoals Westerlauwers Friesland - onder
het bisdom Utrecht, doch onder Munster en op grond daarvan werd in de
Ommelander versie op de plaats waar Utrecht als bisschopsstoel werd genoemd,
deze plaats door Munster vervangen.
30

Zie: P. Gerbenzon, ISxcerpta legum, Groningen 1956, p. 430, noot 1.
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Frederik I van Munster 3 1 , die overigens ook in Westerlauwerse h a n d schriften voorkomen. Onderdeel XX, 3 is a a n de Saksenspiegel
ontleend 32 . Deze s t u k k e n worden afgewisseld met onderdelen die we
niet k u n n e n lokaliseren.
Interessant voor de lokalisatie zijn de uitvoerige Boeteregisters (XI), die
onder de nogal misleidende n a a m 'Algemene [Friese] Boeteregisters'
bekend staan. Men noemt ze 'algemeen' omdat er behalve in F ook (sterk
verkorte) versies voorkomen in de Hunsinger, Emsinger en Riustringer
codices 33 . Sjölin heeft aannemelijk gemaakt dat de F-tekst de oertekst
minder ingekort weergeeft d a n L, H, E en R34. Als we hem daarin volgen,
dan geeft dat een niet onbelangrijke indicatie voor de regio waar deze
boeteregisters zullen zijn ontstaan. Wanneer de andere versies een
verkorte tekst weergeven, d a n wint daarmee a a n waarschijnlijkheid dat
de slotparagraaf van de F-versie (XI, 408) ook oorspronkelijk is, m a a r
door latere (de tekst inkortende) kopiisten werd weggelaten. Dat slot luidt
(vrij vertaald):
Dit heeft een wijze man met zijn verstand 'gedicht' en uit zijn mond hierin
laten optekenen, te weten Kompa Jeldrik, de dingman.
Wie zich dit boek niet eigen maken kan,
zal nimmer boeten of wond juist kunnen beschrijven, bij vrouw noch bij
man.
Wanneer dit slot oorspronkelijk is, dan betekent zulks, dat de
zogenaamde algemene Oudfriese boeteregisters van h u i s uit een
particuliere verzameling zijn van regels, die uit de mond van de, ons
overigens onbekende, dingman (procureur) Kampa Jeldrik werden
opgetekend. De 'romantische visie' dat het Vetos lus
Frisicum35,
3

' Zie mijn Die drei Kuren Friedrichs des Gottesboten zum Ene- und Erbrecht,
Friesisches Jahrbuch 1967, S. 56 - 60.
32

Zie mijn Ein, p. 90.

33
P. Gerbenzon, Zeer voorlopige lijst, p. 4 nummer 7: 'Er is geen reden tot
twijfel aan het oorspronkelijk algemeen-Friese karakter van deze rechtsbron'.
34

Die "Fivelgoer" Handschrift I, Den Haag 1970, S. 57.

35
K. von Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte I,
Berlin 1880, S. 26 ff.; W. Krogmann und W.-C. Kersüng, Diefriesische Vorstufe
(Wordt vervolgd...)
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bestaande uit: de Zeventien keuren, de Vierentwintig landrechten en de
Algemene boeteregisters een s a m e n h a n g e n d geheel z o u d e n vormen, die
door de Friezen gezamenlijk zouden zijn geconcipieerd, gaat daarmee wat
betreft de zogenaamde Algemene boeteregisters, in ieder geval niet op.
De eerste tekst die we met de Ommelanden e n d u s indirect ook m e t
Fivelingo in verbinding k u n n e n brengen s t a a t op p . 39, te weten de
Willekeuren van de Oostfriese hoofdeling Fokke U k e n a (X), die in de j a r e n
1427 - 1435, aanvankelijk met succes, de m a c h t in de Ommelanden
probeerde te veroveren. Pas op pagina 109 v a n h e t m a n u s c r i p t begint het
handschrift zijn 'couleur locale' te krijgen: de k e u r e n v a n Fivelingo en
Oldambt (XXI), de Hunsinger keuren (XXII), h e t Zijlrecht van de drie
Delfzijlen (XXIII) en een dijkrecht uit Fivelingo uit 1303 (XXTV). Het is
daarom niet uitgesloten, dat het m a n u s c r i p t uit twee delen bestaat,
namelijk een a a n een Westerlauwers handschrift ontleend begin en een
uit Ommelander b r o n n e n bijeengegaard slot. Dat betekent, dat we in het
ongewisse verkeren omtrent de vraag of het eerste, en voor ons meest
belangrijke deel, wel a a n s p r a a k k a n m a k e n op de kwalificatie Fivelingo's.
De versie v a n de Zeventien k e u r e n en van de Vierentwintig landrechten
die in dit handschrift s t a a n zijn evenwel sterk verwant a a n Middelnederlandse handschriften, die in de Ommelanden h e b b e n gecirculeerd. Er
bestaat derhalve toch een gerede k a n s , dat a a n dit handschrift
verzwagerde codices in de Ommelanden hebben gecirculeerd.
In het volgende hoofdstuk 3 6 zullen we aannemelijk proberen te m a k e n
dat de functies van frana en asega h u n oorsprong vinden in Westerlauwers Friesland. Dat betekent dat de onderdelen van de F-codex,
waarin deze functionarissen optreden, uit Westerlauwers Friesland
moeten s t a m m e n . Men k a n derhalve d a n ook niet s t a a n d e h o u d e n , d a t
bijvoorbeeld de onderdelen XII, XVII - XIX oorspronkelijk Ommelander
recht bevatten. Wel heeft er vermoedelijk bij de receptie een omwerking
plaats gevonden, zodat Ommelander 'reddia' (rechters) werden ingevoegd
(XVII, 8, 9 en 13).

35

(...vervolg)
des "Vetus lus Frisicum" (17 Kuren, 24 Landrechte, allgemeine Bujîtaxen),
Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung,
LXXXrX, S. 33-77 und XC S. 31-71.
Zie de pagina's: 210, 217, 221.
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codices*7

De Hunsinger codices bevatten als specifiek Hunsinger recht slechts de
Hunsinger keuren van 1252. Deze tekst is evenwel p a s a a n het slot van
de codices geplaatst en in ¾ (in Hj ontbreekt het desbetreffende stuk),
n a een passage die als afsluiting van een handschrift bedoeld zal zijn 38 .
Het in H voorkomende gedicht over de vrijheid der Friezen s t a m t in ieder
geval uit Westerlauwers Friesland en is van daar in dit m a n u s c r i p t
overgenomen 39 . Argumenten om de inhoud van deze codices met
Hunsingo in verbinding te brengen hebben we d a n ook nauwelijks. Het
lijkt d a n ook niet verantwoord de daarin voorkomende boeteregisters
(onderdelen VII en IX) als 'Hunsingoër Boeteregisters' te kwalificeren 40 .
d. Gezag der rechtsbronnen
Uit het voorgaande bleek, dat we niet zonder meer op grond van de
gebruikelijke regionale benaming van een codex, de gehele of gedeeltelijke
inhoud van die codex aan de desbetreffende regio mogen verbinden.
Gedeelten uit de codices blijken uit verschillende (meestal Friese) streken
te zijn ontleend. Langs de Noordzeekusten vonden blijkbaar talrijke
'ontleningen' plaats; men n a m de rechtsbronnen van naburige districten
over. Anders gezegd: men recipieerde over en weer eikaars rechtsbronnen. Hoe dit vermoedelijk in zijn werk gegaan is, heeft S. Kalifa
aangegeven 41 . Degene die de tekst recipieerde selecteerde al hetgeen hij
zonder meer kon gebruiken, de rest vatte hij samen, paste hij a a n of liet
hij weg 42 . Het hield derhalve een 'selectieve' receptie in 43 .

37

Zie hierover: Buma/Ebel, Das Hunsingoër Recht, S. 12 - 17.

38

J. Hoekstra, De eerste en de tweede Hunsinger Codex (1950), p. 7.

39

Buma/Ebel, a,w. S. 17.

40

J. Hoekstra, a.w., p.32/33.

41

S. Kalifa, Influence de l'Egüse et du Droit Synodal sur Ie Droit coutumier
dit des Magistrats dans la Frise du moyen âge, Us Wurk, jg. 4 (1955), s. 57.
42

S. Kalifa, a.w.: 'H se créait, dan ces conditions, une maniere de droit
commun; nous avons eu en France, au moyen âge quelque chose de comparable
dans ce que nos vieux auteurs appelaient les "Consuetudines Franciae". En ce
(Wordt vervolgd...)
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Bevatten

de codices 'recht per

district'?

Op grond daarvan zouden we mogen vermoeden, dat de meeste
overgeleverde codices, althans in de ogen van degene die de codex
samenstelde, voor een bepaald district geldend recht bevatte. Dat gaat,
als we letten op de inhoud van de codices, in ieder geval op voor de
Westerlauwerse bronnen. Dat zelfde geldt, in iets mindere mate, voor de
Riustringer codices. Dat die teksten 'inheems' recht bevatten, mogen we
echter afleiden uit het b e s t a a n van een a a n t a l jongere, in Riustringen
inheemse codices 44 , die inhoudelijk n a u w verwant zijn a a n de Oudfriese
R-handschriften. Daarbij moet d a n ook nog bedacht worden, dat hetgeen
ons overgeleverd is, m a a r een schamel r e s t a n t moet zijn geweest van de
verzameling handschriften die heeft bestaan. Lastiger is het de
handschriften te lokaliseren, die uit het 'midden' van Groot-Friesland
(Emsingo en de Ommelanden) schijnen te stammen. Dat h a d d e n we
k u n n e n verwachten, w a n t het 'midden' zal intensief juridisch contact
gehad hebben met de 'randgebieden' zowel a a n de oost- als a a n de
westkant. Daarentegen ligt een intensieve onderlinge uitwisseling van
rechtsbronnen t u s s e n de 'randgebieden,' Westerlauwers Friesland en
Riustringen, niet erg voor de hand. Toch mogen we mijns inziens veilig
a a n n e m e n dat de Emsinger handschriften h u n benaming niet ten
onrechte dragen: zij zullen in grote trekken recht bevat hebben dat in
Emsingo gegolden heeft. Doorslaggevend daarvoor is wel het voor komen
van talrijke, a a n onze Oudfriese Emsinger teksten verwante Middelduitse
handschriften 4 5 .
Problematisch is het geldingsgebied v a n de Oudfriese F- en H-codices.
Het Fivelingoër handschrift bevat in hoofdzaak recht van Westerlauwerse
oorsprong. Daar er evenwel honderden manuscripten met a a n de
42

(...vervolg)
que concerne les Ommelanden dont nous parlions, les emprunts se produisaient à sens unique: Ie "berceau" des tribus frisonnes, la Frise néerlandaise
actuelle, servait de fournisseur et jouait, mutatis mutandis, Ie rôle de
"métropole"'.
43

Zie bijvoorbeeld het opschrift van Fan walddethum in J u s , Westerlauwerssches Recht I 2, XXI, 118, S. 424; XXVI, S. 480.
44

C.Borchling, Die niederdeutschen Rechtsqueüen Ostjrieslands, Aurich
1908, S. C ff.
C. Borchling, a.w. S. III ff.
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Oudfriese F-tekst verwante teksten in de Ommelanden in omloop zijn
geweest, mogen we a a n n e m e n dat onze F-tekst althans voor een gedeelte
recht bevat, dat, zij het mogelijk soms relatief laat, in de Ommelanden
gegolden heeft. Een specifieke binding met het district Fivelingo is
evenwel niet aantoonbaar. Hoogst onzeker is of de H-handschriften in
een bepaald district rechtskracht hebben gehad. Er zijn geen duidelijke
aanwijzingen in welk district deze codices opgesteld zijn. De inhoud wijst
op Emsingo en de Ommelanden. De Oudfriese en Latijnse teksten uit
deze handschriften zijn bovendien onvruchtbaar geweest: er zijn geen
jongere codices bekend, die kennelijk op deze handschriften teruggaan.
e. Periode van de receptie
De receptie van Friese bronnen mogen we niet in een al te vroege periode
plaatsen. Er was ten minste voor nodig, dat er een idee van een 'GrootFriesland' moest zijn ontstaan, waar één recht gold, zodat het recht van
het ene district ook in een andere regio gelding had. Die s a m e n h a n g met,
laten we zeggen, een 'Grootfriese' gedachte blijkt ook wel uit de incipita
van verschillende gerecipieerde teksten: Thet is acfrisesk riocht. Een
dergelijke gedachte vinden we in 'Groot-Friesland' eerst in het begin van
de dertiende eeuw en wel in Oosterlauwerse gebieden 46 .
Pas laat behoefte aan

rechtsbronnen

Daar komt nog bij, dat de behoefte a a n een (zo compleet mogelijke)
collectie op schrift gestelde regels pas vrij laat k a n zijn ontstaan 4 7 .
Daartoe schetsen we zeer in het kort de ontwikkeling van het proces.
Lex

Frisionum

Optekeningen van rechtsregels vonden in West-Europa p a s vrij laat
plaats. Uit de tiende en de elfde eeuw kennen we slechts talrijke
Koningsoorkonden en enkele, op bevel van de Frankische koningen
opgestelde Leges. Het niet van de koning s t a m m e n d e recht (gewoonte-

46

H.D. Meijering, De WMekewen van de Opstalsboom (1323), 1974, p. 289.

47

Zie het artikel Aufzeichnung des Rechts, Handwörterbuch zur Deutschen
Rechtsgeschichte I. Band (1971).
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recht) werd mondeling overgeleverd. Aan optekening bestond vermoedelijk
ook nauwelijks behoefte. De tijd was nog niet rijp voor de gedachte dat
er een algemeen, voor iedereen geldend, boven de m e n s e n s t a a n d
objectief recht zou k u n n e n bestaan. Toen voor het eerst 4 8 optekening
van casuïstiek geschiedde, zoals bijvoorbeeld in de Lex Frisionum,
gebeurde zulks in opdracht van hogerhand. In ieder geval blijkt d a n in
het Friesland van Zwin tot Wezer geen 'rechtseenheid' te b e s t a a n . De Lex
Frisionum 4 9 laat zien dat er nogal wat regionale verschillen zijn 50 . Het
opgetekende recht b e s t a a t hoofdzakelijk uit 'afkoopsommen' voor
'delicten', die nog tijdens de optekening a a n vermeerdering of vermindering onderhevig blijken te zijn geweest 51 . Dat ligt ook nogal voor de
h a n d : de hoogte van afkoopsommen was een resultaat van onderhandelingen t u s s e n de betrokken partijen en was derhalve geen v a s t s t a a n d
bedrag. Het optekenen van dergelijke variabele bedragen w a s slechts
zinvol, als zij vervolgens van hogerhand definitief zouden worden
vastgesteld, zodat de twistende partijen in de toekomst verplicht zouden
zijn voor een bepaald delict een bepaalde afkoopsom te betalen en te
accepteren. Zij worden daardoor normatief en d u s geldend recht 5 2 .
Overigens is niet bekend of het ons overgeleverde 'ontwerp van wet'
gevolgd is door een, door de koning uitgevaardigde Lex Frisionum. Vast
staat wel, dat er geen duidelijke lijnen te trekken te zijn van de
bepalingen uit het 'ontwerp' van de Lex Frisionum n a a r het latere
recht 5 3 .

48

H. Siems, Studiën zur Lex Frisionum, Ebelsbach 1980, S. 368.

49

Bij de andere Leges Barbarorum zien we dergelijke regionale verschillen
niet. Dat kan er mee samenhangen dat de versie van de Lex Frisionum, die
bewaard gebleven is, slechts een concept voor een (nog uit te vaardigen) Lex is
geweest.
50

H. Siems, a.w., S. 173 ff.

51

H. Siems, a.w., S. 367.

52

H.L.A. Hart, The concept qfLaw, Oxford 1972, p. 44 - 47.

53

Een uitzondering mogen we wellicht maken voor de Zestiende keur.
Daarin wordt bepaald dat de Friezen een privilege van Karel de Grote ontvingen
dat zij h u n misdaden met geld mochten afkopen. Dat is te zien als een
aanpassing van de plicht die Karel de Grote de Friezen opgelegd heeft, hun veten
af te kopen. Er heeft derhalve een verandering plaats gevonden: van een
(Wordt vervolgd...)
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procedure

Het gebrek a a n animo rechtsregels op te tekenen vloeide voort uit de aard
van het proces(recht). In de oudste periode had iedere vrije in beginsel
de bevoegdheid zelf uit te m a k e n wat rechtens j u i s t was. Zijn (absolute)
'vrijheid' hield in dat hij zich niet a a n het rechtsoordeel van anderen
behoefde te onderwerpen 5 4 . Anders gezegd: objectief recht in de zin van
van hogerhand opgelegd recht, waaraan individuen subjectieve rechten
zouden k u n n e n ontlenen, bestond niet 55 . De verhouding t u s s e n de
vrijen onderling is vergelijkbaar met de situatie in het volkenrecht 5 6 . Als
gevolg daarvan is de procedure t u s s e n vrijen nagenoeg geheel accusatoir:
zij speelde zich af tussen, in beginsel gelijkwaardige, 'souvereine' partijen.
De rol van de rechter beperkte zich dan ook tot formele beslissingen. Hij
zocht niet n a a r de materiële waarheid, m a a r w a s 'procesbegeleider' en
'-bewaker'. Partijen waren slechts a a n zijn beslissing gebonden indien
zij vooraf beloofd hadden zich a a n de doem te zullen onderwerpen.
Tijdens de terechtzitting werd telkens weer een doem 'gevonden', dat wil
zeggen er moest een oordeel worden uitgesproken over de vraag hoe het
(proces)recht verder zou moeten verlopen 57 . Stel dat een vrije van een
verwonding van een collega werd beticht en de daad wilde 'afkopen', d a n
n a m de 'rechter' de m a a t van de wond en deelde in zijn doem, hoeveel
betaald moest worden. Tot 'afkoop' dwingen kon hij de 'verwonder' niet.

53
(...vervolg)
opgelegde plicht (het moeten accepteren van een afkoopsom) werd het een
voorrecht (het recht hebben op het betalen van een afkoopsom in plaats van
een vete te moeten ondergaan).
54

Zie voor het volgende P.W.A. Immink, La Uberté et la peine, Assen 1973,
p. 41 e.v.
55

Hetgeen niet wilde zeggen dat er geen normen bestonden, ze waren alleen
niet opgelegd; de vrije accepteerde ze als standaard voor zijn gedrag.
'Évidemment ceci ne doit pas être entendu en ce sens que Ie jugement de
l'homme libre aurait porté un caractère autonome. Loin de là, Ie droit était
consideré comme existant avant lui et indépendamment de lui; les normes
générales se trouvaient Ie plus souvent extériorisées sous forme de précédents,
de coutumes' (P.W.A. Immink, a.w., p. 38, 39).
56

P.WA Immink, <xu>., p. 40.

57

P.WA. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht. Verspreide Geschriften, Groningen 1967, p. 116 e.v., ook in: TvRG 31 (1963), p. 431 e.v.
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Die h a d zijnerzijds h e t r e c h t zijn onschuld te bezweren - de rechter
bepaalde d a n het a a n t a l eedhelpers 5 8 . De gewonde van zijn k a n t
behoefde de o n s c h u l d s e d e n evenwel niet a a n te horen, hetgeen ten
gevolge h a d d a t (andere 59 ) godsoordelen zoals 'vete' en 'tweekamp' 6 0
het geschil zouden moeten b e s l e c h t e n . Bij de tweekamp h a d de rechter
er d a n voor te zorgen d a t alles volgens de traditie verliep. De oudste
'jurisprudentie' b e s t a a t d a n ook nagenoeg geheel uit dit type beslissingen. Op de hoofdregel d a t een vrije Fries met meer recht zijn eigen daden
mag wita (beoordelen 61 ) d a n d a t een a n d e r h e m mag 'overtuigen' 62 ,

58

Cf. Lex Frisionum IV, 3, waarin het geval behandeld wordt, dat iemand
aangesproken wordt vanwege het doden van een huisdier; wanneer hij ontkent
'iuxta quod Judex dictauerit, iuret'. Dat een dergelijke bepaling maar een enkele
maal in de Lex Frisionum voorkomt, ligt nogal voor de hand. De achterliggende
bedoeling van het opstellen van deze Lex was nu juist dergelijke beslissingen
van de iudex vast te leggen. Dit heeft G. Köbler bij zijn bestrijding van de these
van Gerbenzon, dat de 'iudex' uit de Lex Frisionum op één lijn gesteld mag
worden met de latere asega, over het hoofd gezien [Zu. Alter und Herkunft des
friesischen Asega, TvRG. XLI (1973), p. 94).
59
Ook de procedure met behulp van eedhelpers is het inroepen van Gods
oordeel, zie p. 448.
60

Een ernstige inbreuk op dit systeem vormde het afschaffen van de
mogelijkheid tot het uitdagen tot de gerechtelijke tweekamp, waardoor de
onschuldseed niet meer geweigerd kon worden, zoals bijvoorbeeld te Staveren
gebeurd schijnt te zijn. Dan ontstonden wat we kunnen noemen Tielse'
toestanden, zie Alpertus Mettensis, De diversitate temporum, vertaald en ingeleid
door H. van Rij, Amsterdam 1980, p. 8 1 : '[Tielenaren] zijn ruwe lieden en ze
zijn, zo te zeggen, geen enkele tucht gewend. Vonnissen vellen ze niet volgens
het overgeleverde recht, maar volgens zelfgemaakte regels, en ze zeggen dat het
recht hiertoe hun door de keizer in een oorkonde is gegeven en gegarandeerd.
Als iemand iets van een ander in pand of in leen heeft ontvangen en de ander
op de overeengekomen vervaldag zijn bezit terugeist, ontkent de eerste met een
stalen gezicht en zweert onverwijld dat hij niets van hem heeft ontvangen. En
als iemand er op betrapt wordt dat hij in het openbaar een meineed heeft
gezworen, dan kan deze, zo verzekeren ze, door niemand worden gewraakt. Als
hij het geleende in zijn ene hand vasthoudt, zal hij, als het zo klein is dat hij
het met zijn vuist kan omsluiten, met de andere hand zweren dat hij het niet
heeft'.
61

In de pregnante betekenis van 'daaromtrent een rechtens bindend oordeel
uitspreken', 'beoordelen', 'kennen' in de zin van 'kenninge'. De vertaling
'getuigen' is misleidend en kan beter vermeden worden omdat die doet denken
aan het bijbrengen van bewijsmateriaal ten genoege van een rechter. Het gaat
hier over het rechtens relevante oordeel van de vrije Fries zelf, dat in beginsel
(Wordt vervolgd...)
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worden allengs meer uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld bij notoriteit
van het feit komt de klager de 'aanbreng' toe, hetgeen inhoudt dat zijn
oordeel over de feiten doorslaggevend wordt, zodat de 'aangeklaagde' niet
langer k a n 'ontzweren'.
Inquisitio per

testes

Een uitermate belangrijke verandering in de procedure treedt op als het
oordeel over 'hoe het recht luidt' overgelaten wordt a a n 'koningsgetuigen' 63 , die krachtens h u n relatie met de Frankische koning ambtshalve
verplicht zijn het recht te 'kennen* 4 . Zij treden niet op als 'eedhelpers',
m a a r geven elk voor zich onder ede oordelen over hoe h e t rechtens is. Zij
zijn daardoor vergelijkbaar met de 'getuigen' die we uit de Frankische
inquisitio per testes kennen. 'Het karakter van "oordelen" zowel over het
recht als over de feiten heeft het ['getuigenis'] in beginsel nog behouden,
het is nog niet tot "getuigen" in moderne zin gedegradeerd, m a a r het
oordeel is geworden tot een aspect van het consilium, dat m e n krachtens
de jvtelitas a a n de koning verschuldigd is"65. Belangrijk is, dat n u
materiële aspecten gaan meewegen. De 'koningsorkenen' k u n n e n
bijvoorbeeld verhinderen dat de beklaagde zich met onschuldseden
zuivert en de klager toestaan onder ede zijn wederpartij te 'overtuigen* 6 .
Binnen een dergelijk kader is uiteraard een collectie van elders
gerecipieerde rechtsregels, waaruit men 'recht zou k u n n e n putten'
ondenkbaar. De beslissingen van de oordeelvellers bevatten geen
materieel recht, geen regels die t u s s e n justitiabelen 'gelden' in moderne
zin. Wel denkbaar is dat iemand, die n a u w bij de procedures betrokken

61

(... vervolg)
afdoende is (in moderne zin: een rechterlijke beslissing inhoudt), cf. P.W.A.
Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, Verspreide Geschriften, Groningen
1967, p. 126.
62

Oud Schoutenrecht § 3, uitgave Buma/Ebel S. 74.

63

Immink, CLW., p. 129 e.v., TvRG p. 448 e.v.

64

Zie over de betekenis van deze term p. 116, 118, 258.

65

Immink, CLW., p. 136; TvRG p. 457.

66

Een mooi voorbeeld is te vinden in § 1 van het Jong Schoutenrecht, J u s versie, 'Fan dae gretenum', Editie Buma/Ebel S. 206 - 209.
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is, zoals een asega, ten behoeve van zijn werkzaamheden als geheugensteuntje een verzameling 'wijsdommen' aanlegt, zodat hij terug k a n
grijpen op oude formeelrechtelijke beslissingen. Het belang van een
dergelijke particuliere verzameling blijft evenwel beperkt tot het territoir
van het landsgerecht, waarin de 'doemen' werden 'gedeeld'.
Ontwikkeling

naar een modern

procesrecht

De noodzaak tot het k u n n e n beschikken over schriftelijke rechtsregels
ontstaat p a s in een veel later stadium. In geheel Westeuropa komen er
in het procesrecht in de loop v a n de twaalfde eeuw inquisitoire
elementen. De vrijheid v a n partijen h u n eigen oordeel als doorslaggevend
te poneren verdwijnt meer en meer. Daarmee samenhangend sterven
oude 'bewijsmiddelen', zoals de godsoordelen en de onschuldseden, af.
De rechters worden rechters in moderne zin, dat wil zeggen dat zij zelf
steeds meer gaan zoeken n a a r de materiële waarheid 6 7 . De gerechten
groeien uit tot vaste colleges, die zich geroepen voelen 'de waarheid te
vinden'. De rechter wordt van arbiter t u s s e n a a n hem gelijkwaardige
partijen tot een boven de partijen staande rechter met condemnatoire
macht. Hij 'legt zijn oordeel op'. 'Getuigenverklaringen'worden bewijsmiddelen, die de rechter bij zijn oordeelsvorming mag gaan 'wegen', ze zijn
niet meer doorslaggevend. Er ontstaat een onderschikking: de rechter
troont boven zijn justitiabelen, die zijn bevelen dienen op te volgen. Door
deze ontwikkeling o n t s t a a t er een grote behoefte a a n materiële rechtsregels. Rechters èn justitiabelen willen weten 'hoe het recht luidt'. We zien
d a n ook d a t buiten de Friese landen wetgeving 'van bovenaf tot grote
bloei komt (vanaf het midden van de twaalfde eeuw) 68 .
Behoefte aan formele

rechtsbronnen

Het procesrecht werd ook in de Friese landen langzaam m a a r zeker van
zijn formalisme ontdaan, m a a r dat schiep met n a m e bij de plattelandsgerechten een v a c u ü m op het gebied van de rechtsbronnen. Hier
67

K. de Vries, Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de
Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde, dissertatie Groningen, 1955,
p. 151 e.v.
68
Zie het artikel 'Gesetzgebung* in Handwörterbuch
Rechtsgeschichte, I. Band (1971).
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is immers de b a n d met het Rijk de facto afwezig, zodat er geen regelingen
van bovenaf k u n n e n worden 'opgelegd'. Doordat de b a n d met het Rijk
verslapte, verbleekte ook de autoriteit van de 'koningsorkenen' 6 9 , die
daardoor te weinig autoriteit overhielden om als 'wetgevers' op te treden.
Door het gezagsvacuüm op top-niveau wordt het voor b e s t u u r d e r s van
de tweede bestuurslaag m a a r beperkt mogelijk 70 eensgezind regels met
voldoende autoriteit uit te vaardigen 71 . Daardoor moet er in de Friese
landen een grote 'regelschaarste' zijn ontstaan. Daarbij behoeft m e n niet
in de eerste plaats te denken a a n de behoefte bij de rechtsprekende
instanties a a n legitimatie door schriftelijke rechtsbronnen (vonnissen
behoefden nog niet gemotiveerd te worden), m a a r vooral a a n de noodzaak
voor partijen of h u n procureurs 7 2 , die h u n zaak voor het gerecht wilden
bepleiten, terug te k u n n e n grijpen op algemeen als geldend erkend recht.
Zij moeten een sterke behoefte hebben gehad a a n formele rechtsbronnen,
dat wil zeggen bronnen die, behoudens tegenbewijs, geacht worden te
gelden. Een gelukkige omstandigheid daarbij was dat in de dertiende
eeuw de gedachte a a n één groot en vrij (rijksonmiddellijk) Friesland tot
bloei begint te komen, waarbij uiteraard behalve een gemeenschappelijke
taal ook een gemeenschappelijk recht behoort. Dé Friezen hebben toch
immers tegelijk met h u n vrijheid ook 'hun' recht van Karel de Grote
ontvangen. Zeven Zeelanden, m a a r toch ook één volk, levend onder één
recht 7 3 .
Dat men onder deze omstandigheden geschreven regels uit de Friese
b u u r l a n d e n gerecipieer heeft ligt nogal voor de h a n d . Die op schrift
69

Later atteru gezworenen geheten; zij zijn vergelijkbaar met de redjeva ten
oosten van de Lauwers.
70
Desondanks valt er in de Friese landen vanaf de veertiende eeuw een vrij
hoge produktie aan niet-monarchale rechtsbronnen te constateren, zie P.
Gerbenzon, Zeer voorlopige Ujst de nummers 31, 32, 42, 44, 48, 49, 69, 70, 78,
80, 103, 115, 120, 121, 124 - 126, 151. 152, 159, 161, 164, 165, 171, 173 179, 189, 191.
71

Als wetgevers mochten de volksverzamelingen niet optreden zonder rede
dera wisesta ende dera prelatena ende des landes, Rudolfsboek § lb,
Buma/Ebel au;., XVIII, lb, S. 350.
72

Een voorbeeld is de reeds genoemde 'dingman' Kampa Jeldrik, die een
boeteregister liet vervaardigen (B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift, I, S. 54).
73

De statuten van de Opstalsboom (1323) en vermoedelijk ook de
Overkeuren zijn daarvan een uitvloeisel.
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gestelde regels hebben gezag omdat zij volgens de traditie van de grote
legislator Karel de Grote of zijn opvolgers zouden afstammen. Zij k u n n e n
goede diensten bewijzen tot legitimatie van een claim 74 .
f. 'Algemene' Friese rechtsbronnen pas na de twaalfde e e u w
Gelet op deze ontwikkeling moeten wij, d u n k t mij, de receptie v a n
opgetekende regels zeker n a de twaalfde eeuw plaatsen. Pas vanaf het
begin van de dertiende eeuw begint er ten oosten van de Lauwers een
politiek saamhorigheidsgevoel door de lotsverbondenheid te groeien. Door
allerlei toevallige omstandigheden waren de kustgebieden in een
vergelijkbare positie geplaatst: zij waren de trait d'union met het Rijk
kwijt geraakt. De belangrijkste oorzaak van de uitzonderlijke s t a t u s was
wel, dat elders op h e t 'middenniveau' de territorialisering op gang
gekomen was. Daar ontstaan territoria onder een landsheer, zodat de
persoonlijke relaties t u s s e n koning en onderdanen verbleken. In GrootFriesland k a n een dergelijke territorialisering zich niet ontwikkelen om
de eenvoudige reden, dat een gezaghebbende landsheer ontbreekt. Maar
men k a n de ontwikkelingen die elders plaats vinden uiteraard in eigen
gebied niet tegenhouden. Vandaar dat ook in de Friese gebieden een
territorialisering op gang komt, m a a r d a n van een ander karakter. Het
wordt een gebiedsvorming zogenaamd rechtstreeks onder de keizer. De
rol van de keizer is daarbij van minder belang; hij wordt er slechts
bijgehaald om het 'onnatuurlijke' te verklaren: landen zonder landsheer 7 5 . Hoofdzaak is, dat men Friese territoria gaat afbakenen; h e t
t r a k t a a t van de Zeven Zeelanden is daarvan een frappant voorbeeld 76 .
Bij een territoir behoort een 'bestuur': de Friezen spreken afjaarlijks met
pinksteren bij de Opstalsboom bijeen te komen. Er behoort ook 'Fries
recht' bij en daarvoor zullen de afgevaardigden n a a r de Opstalsboom

74

Een fraai voorbeeld, zij het uit wat later tijd, bij P. Gerbenzon, Excerpta
legum, Groningen 1956, p. 248.
75
In de Ommelanden was dit een belangrijk politiek wapen tegen de
expansiedrang van de stad Groningen, die zelf ook rijksonmiddellijkheid
pretendeerde en dus de 'waarde' van een dergelijke relatie moeilijk kon
betwisten.
76
P. Sipma, De Saun Fryske Sélannen, De twadde jiergearkomste fen de
Fryske Akademy, Assen, 1940, s. 22 - 54.
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eveneens zorgen 77 . Dat recht is in de optiek van de samenstellers
uiteraard 'Fries' recht, dat wil zeggen, recht voor het gehele Friese
territoir van Vlie tot Wezer of wellicht nog verder. Daarmee is de
grondslag gelegd voor 'algemene', voor een bepaald territoir geldende,
Friese rechtsbronnen. De consequentie daarvan is, dat m e n in Riustringen rustig rechtsbronnen uit Westerlauwers Friesland k a n recipiëren en
omgekeerd. Het is allemaal immers niet slechts recht voor een bepaald
district, m a a r acfrisesk
riucht.
Dit wil echter niet zeggen, dat de gerecipieerde rechtsregels toen al niet
een eerbiedwaardige ouderdom konden hebben. De eerste registraties van
rechtsregels zullen, zoals gezegd, aanzienlijk vroeger plaats gehad
hebben. Zij werden evenwel niet opgetekend vanwege h u n karakter van
'rechtsbron', m a a r omdat zij dienstig konden zijn als 'geheugensteuntjes':
de beslissingen van gerechten werden genoteerd om te voorkomen dat
ze in vergetelheid zouden geraken. In Westerlauwers Friesland zal dat
geschied zijn door asega's 7 8 .
Tenslotte moet er op gewezen worden dat de oudste, ongedateerde,
Friese rechtsbronnen, zoals de keuren, de landrechten, de schoutenrechten, de boeteregisters en de zeendrechten niet in één keer zijn opgesteld,
maar een groeiproces hebben doorgemaakt. Artikelen werden toegevoegd
en b e s t a a n d e artikelen kregen 'toelichtingen'. Voor de Zeventien keuren
en Vierentwintig landrechten werd de mogelijkheid tot toevoeging van
nieuwe artikelen evenwel geblokkeerd toen eenmaal de aantallen keuren
in landrechten in de inleidingen van die rechtsbronnen of in andere
bronnen, zoals in de Magnuskeuren, werden aangegeven. Wel bestond
de mogelijkheid de bronnen 'op te frissen', door bijvoorbeeld antiquarische termen door modernere te vervangen, zoals 'frana' door 'schout'.

77

Cf. de epiloog van de Zeventien keuren volgens de F-tekst.

78

Zie p. 116. 118, 258.
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'ALGEMENE'RECHTSBRONNEN?

a. Groot spreidingsgebied
Van de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten zijn zeer veel kopieën bewaard gebleven, met n a m e Nederduitse teksten 1 . Zij zijn ijverig
afgeschreven geworden in Westerlauwers Friesland, in de huidige
provincie Groningen, in Emsingerland en in Riustringen 2 . Er zijn geen
codices met de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten bekend,
die in het - vrij jonge - kolonisatiegebied Broekmerland zijn vervaardigd,
waaruit wel geconcludeerd wordt dat de keuren en landrechten daar niet
als geldend recht zouden zijn geaccepteerd 3 . Dat vermoeden wordt
versterkt, als we bedenken dat deze bronnen geschreven waren voor de
'vrij e Friezen', dat wil zeggen edelen en eigenerfden, die over een vaderlijk
erfgoed (etheQ beschikten. De bewoners van Broekmerland vielen daar
niet onder. Dat gebied is p a s in het begin van de dertiende eeuw vanuit
Emsingo gekoloniseerd en de oer-tekst van de Broekmerbrief s t a m t
mogelijk uit het midden van die eeuw 4 . Bovendien moet de ontginning
onder strakke leiding zijn geschied, waarschijnlijk door leden van het
geslacht Ten Broek, dat vermoedelijk Auricherland van de graven van
Oldenburg in leen h a d gekregen 5 . De ontginners zullen h u n landen tegen

1
C. Borchling, Die niederdeutschen Rechtsqueüen Ostfrieslands, Aurich
1908, S. VIII ff.; J. Hoekstra, Die gemeinfriesischensiebzehn Kuren, Assen 1940,
S. 42.
2

Het Oudfries recht hield hier het langst stand in Butjadingen (afgeschaft
in 1664) en in de, rechts van de Wezer gelegen, landen Würden (afschaffing in
1574) en Wursten (tot 1611), Borchling, CLW., S. VII.
3

Aldus J.P. Winsemius, De redieven in het Brokmerrecht, TvRG. 20 (1952),
p. [4] 293 en W.J. Buma, Die Brokmer Rechtshandschrijien, 's-Gravenhage
1949, S. 55*.
4

J.P. Winsemius, CLW., p. 293.

5

Zie mijn: De oostfriese hoofdeling, TvRG XXXXII (1964), p. 208 en 243/244.
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een jaarlijks tribuut van de heren Ten Broeks hebben ontvangen 6 , zodat
zij geen 'eigenerfden' in de klassieke zin waren 7 . Tenslotte k a n er op
gewezen worden dat met n a m e de keuren voor de Broekmerlanders niet,
zoals in de andere landen, in de internationale betrekkingen van belang
waren. De ontginners konden voor zich geen rijksonmiddellijkheid
pretenderen, zodat h e t recipiëren van de op die grondslag stoelende
keuren voor h e n geen n u t had, j a zelfs een affront zou h e b b e n k u n n e n
zijn voor de Ten Broeks 8 .
Dat teksten van de keuren en landrechten zo veelvuldig werden
afgeschreven toont a a n dat met n a m e zij 'waardevol' werden geacht. En
wel van waarde voor de rechtspraktijk. De inhoud werd als geldend recht
beschouwd; de Emsinger redactie was (via het Oostfriese Landrecht) in
Oostfriesland zelfs geldend recht tot 1809 9 . Of rechters er in de late
middeleeuwen en nieuwe tijd nog veel gebruik van hebben gemaakt, is
een geheel andere kwestie; op die grond mag men de keuren en
landrechten evenwel het 'rechtsbron'-karakter niet ontzeggen 10 .
De benaming 'algemene Oudfriese rechtsbronnen' 1 1 zou de gedachte
6
In Broekmerland was (vermoedelijk slechts één) 'kestere' (rentmeester,
taxator) namens de heer in dienst, die verantwoordelijk zal zijn geweest voor
de inning van de retributie.
7
Zij zullen vergelijkbaar zijn met kolonisatoren, die in de Duitse literatuur
'Rodungsfreien' genoemd worden, zie Friedrich Lütge, Freiheit in derfrühen
deutschen Agrarverfassung, Studiën zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
Gesammelte Abhandelungen, Stuttgart 1963, herdrukt in 'Deutsches Baumtum
im Mittelalter', Wege der Forschung Band CCCXVI, Darmstadt 1976, S. 39.
8

Grappig is dat bij 'romantische historici', die 'de Friese vrijheid' ten
onrechte houden voor een vrijheid in de zin van het ontbreken van standsverschillen, Broekmerland wel voor het 'klassieke' land van de Friese vrijheid
doorgaat, zie bijvoorbeeld H. Reimers, Ostfriesland bis zumAussterben seines
Fürstenhauses, Bremen 1925, S. 38.
9

P. Gerbenzon, Apparaat voor de studie van
Bronnen, p. 7.

OUD FRIES RECHT,

Dl. II.

10

Anders: B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift, I. Einleitung und Text, 'sGravenhage 1970, S. 71. Hiertegen hebben m.i. terecht W.J. Bumaen W. Ebel
{Das Fivelgoer Recht Göttingen 1972, S. 20) stelling genomen.
11

Tot de 'algemene' Oudfriese rechtsbronnen worden ook de zogenaamde
Algemene boeteregisters gerekend. Een Westerlauwerse versie daarvan is
(Wordt vervolgd...)
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k u n n e n doen postvatten, dat deze rechtsbronnen een produkt zouden
zijn van gezamenlijke wetgevende arbeid door (afgevaardigden van) de
Friese landen 1 2 . Dat is evenwel uitgesloten te achten. Nergens in deze
rechtsbronnen vinden we ook m a a r een aanwijzing, dat zij in één keer
door een aantal zeelanden in gemeen overleg zijn opgesteld 13 . Uitdrukkingen als 'aller Friezen 14 recht' geven d a a r a a n geen steun. Het oude
schoutenrecht, dat alleen in Westergo gegolden heeft, dient zichzelf ook
a a n als 'landrecht van de Friezen'.
Zouden de keuren en landrechten van h u i s uit voor alle ten oosten van
het Vlie gelegen Friese districten bestemd zijn geweest dan zou men toch
hebben mogen verwachten dat er af en toe verwijzingen in zouden s t a a n
n a a r afwijkende regelingen in bepaalde streken, zoals ook al gebeurde
in de Lex Frisionum. Er blijkt echter nergens enig onderscheid in
(positief) recht t u s s e n 'landen' of goën. Zulks had men toch in ieder geval
in de landrechten mogen verwachten, omdat daarin beslissingen s t a a n
omtrent erfrechtelijke kwesties en beslissingen omtrent het huwelijksgoederenrecht, waarvoor in de Friese landen geen uniforme regels gegolden
hebben 1 5 .

11

(...vervolg)
evenwel niet bekend. Het voorkomen van deze registers in de zogenaamde
Hunsingoër manuscripten bewijst niet, dat zij in Hunsingo gecirculeerd hebben
(zie hiervoor, p. 187, 191). De (uitgebreide) versie in het ms. Fivelingo is
mogelijk de meest oorspronkelijke tekst, zie p. 187, 191.
12

'Een van de bijzonderheden van dit gebied is dat men erin slaagde al voor
het einde van de 11de eeuw een landrecht (neergelegd in zeventien keuren en
vierentwintig landrechten) tot stand te brengen, dat gold voor het Friese
kustgebied van Vlie tot Wezer en waarin als principe was vastgelegd!?] dat vrede
een noodzakelijke voorwaarde was voor de handel', W. Ehbrecht in: Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, deel 2, p. 347.
13
Dat valt met name op, wanneer we deze rechtsbronnen vergelijken met
de Willekeuren van de Opstalsboom uit 1323, waarin wel duidelijk het
'interlandelijk' karakter tot uiting komt.
14

Alleen in Westerlauwers Friesland schijnt het gebruik te zijn geweest, zich
in de regionale rechtsbronnen als 'Friezen' aan te dienen. Elders noemt men
zich doorgaans naar de landstreek: 'Hriostringa', 'Brocmen', 'Emsega',
'Langewoldema', 'Menterwolda', 'Fivelgones' enzovoorts.
15

Zie H. Tägert, Famüienerbe in Friesland, Weimar 1937, S. 92 - 113.
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b. Onvoldoende draagvlak voor gezamenlijke wetgeving
Wanneer we, zoals algemeen wordt aangenomen, voorlopig er v a n u i t
gaan dat de keuren en landrechten in de elfde of twaalfde eeuw zijn
ontstaan, d a n zal onmiddellijk duidelijk zijn, dat voor het opstellen v a n
gemeenschappelijke
rechtsbronnen door de (latere) vrije Friese l a n d e n
toentertijd geen basis aanwezig was. De Friese Vrijheid' in de zin v a n
'rijksonmiddellijkheid' bestond nog niet. Er is d a n zelfs nauwelijks nog
iets dat er op wijst, dat het kustgebied van Vlie tot Wezer in h e t
rijksverband
een geheel eigen plaats zou gaan innemen 1 6 . Wat wel
opvalt, is dat er nogal veel wisselingen in de beleningen met de
afzonderlijke Friese landen plaats vinden. Dat komt de ontwikkelingvan
de landsheerlijkheid in deze gebieden niet ten goede 17 . Maar het is in
de elfde eeuw zeker nog veel te vroeg om te spreken van 'verenigde
zeelanden', die tegenover het Rijk een s t a t u s aparte pretendeerden. Het
vermoeden 'dat de optekening van de Zeventien k e u r e n te verklaren zou
zijn uit onderhandelingen t u s s e n keizer Karel IV en vertegenwoordigers
van Friese groeperingen in 1084' 18 lijkt mij volkomen uit de l u c h t
gegrepen te zijn. In d a t j a a r waren de Friese zeelanden nog onderhorig
a a n verschillende landsheren. In Westerlauwers Friesland regeren d a n

16

De veronderstelling, dat reeds in de elfde eeuw de 'Opstalsboom' leiding
gaf aan alle Friese zeelanden mogen we na de dissertatie van H.D. Meijering,
De wülekeuren van de Opstalsboom (1323), Groningen 1974, wel op het conto
overboeken van de 'romantiserende' Friese geschiedschrijving. Pas in 1323 is
dit verbond, vermoedelijk op instigatie van Westerlauwers Friesland, als een
soort defensief verbond opgetreden tegen buitenlandse landsheren in de context
van het ideaal van de Friese vrijheid (p. 288).
17
Een belangrijke oorzaak is ook geweest dat de Brunonen, die goede
kansen hadden voor het vestigen van een landsheerlijk gezag over Friesland,
in 1068 uitstierven. Dat was juist in de periode dat lansheerlijkheden zich
begonnen te ontwikkelen doordat de machtige leenmannen zich settelden in een
bepaalde plaats (meestal bij een familieklooster). De 'rondreizen' langs h u n
onderleenmannen cesseerden. Dat betekende dat gebieden aan de periferie min
of meer aan hun lot overgelaten werden.
18

W. Ehbrecht, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 2 p. 348, met
verwijzing naar een nog niet verschenen werk van W.-C. Kersting, Die
Upstalboomse Beschiüsse vom 21. Mal 1084 und der Kölner Aufzeichnung des
friesischen Rechts Weihnachten 1084.
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in ieder geval al voor 1038 19 de Brunonen, wier plaats p a s in 1086
ingenomen wordt door de bisschop van Utrecht (bevestigd in 1099, n a d a t
een Friese koopman bisschop Koenraad h a d vermoord) 20 . Ook het
gebied t u s s e n Lauwers en Eems is in 1084 in h a n d e n van een Brunoon.
Daarmee was vanaf midden 1047 de vriend van de koning, aartsbisschop
Adalbert van Bremen, beleend geweest, m a a r hij viel In 1066 bij Hendrik
rv in ongenade en moest wijken voor de Brunoon Egbert I21. Emsingo
wordt dan bestuurd door Koenraad, zoon van Bernhard, graaf van
Werl 22 , die in 1092 tegen de Morseten sneuvelt 23 . In Riustringen
tenslotte zijn dan, n a a r we mogen aannemen, de Billungen a a n de m a c h t
(dit geslacht stierf uit in 1106; n a d e r h a n d zijn mogelijk de graven van
Oldenburg in h u n rechten getreden, zoals afgeleid zou k u n n e n worden
uit enkele oude leenregisters).
Dat het onwaarschijnlijk is, dat de keuren en landrechten een produkt
zijn van onderlinge samenwerking op legislatief terrein door de Friese
zeelanden, k u n n e n we ook afleiden uit de inhoud van de keuren en
landrechten. Voor de Zeventien keuren zou dat nog enigszins denkbaar
zijn, w a n t deze rechtsbron heeft de pretentie de externe Friese betrekkingen met het Rijk weer te geven. Maar er bestaat geen enkele
aanwijzing dat het hier gaat om de plaats van het gehele Friese
kustgebied ten aanzien van het Rijk24. Voor de landrechten is een
19

Sterfjaar van Liudolf, die als graaf van Friesland in de oorkonden van
Werden voorkomt.
20

Zie: J.R.G. Schuur, De grondslag van de sinds de 12de eeuw door de
Hollandse graven op Friesland gemaakte aanspraken, It Beaken 43, p. 165.
21

C JVA. Linssen in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 1 p. 344.
In 1057 worden Hunsingo en Fivelgo evenwel aan de aartsbisschop van
Hamburg verleend, Oorkondenboek Groningen en Drenthe nr. 24.
22

Ehbrecht, aio., S. 40 und 144.

23

Ehbrecht, au;., S. 52. Over de latere geschiedenis raadplege men: H. van
Lengen, Geschichte des Emsingerlandes, S. 25 ff.
24

De vermelding van de legendarische muntmeesters Rednath en Kawing
(Tweede en Negende keur, zie ook p. 293 en 321) wijst op het ontstaan van de
keuren in één land, want het is uitgesloten te achten dat deze muntmeesters
in alle muntslagerijen in Friesland ten oosten van het Vlie munten geslagen
zouden hebben. Munten werden in de elfde eeuw geslagen ten westen van de
Middelzee te Staveren en Bolsward; tussen Middelzee en Lauwers te Leeuwar(Wordt vervolgd...)
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ontstaan als 'maakwerk' door afgevaardigden van Friese zeelanden al heel
onwaarschijnlijk: de Vierentwintig landrechten vormen - zoals we nog
zullen zien - een collectie 'wijsdommen' van een landgerecht.
Het is veeleer aannemelijk, dat de keuren en landrechten uit één land
s t a m m e n en d a t zij p a s in de dertiende eeuw (waarschijnlijk onder
invloed van de Opstalsboom 25 ) in de andere landen gemeengoed zijn
geworden. De vraag luidt d a n 'in welk land zijn zij ontstaan?'. Wanneer
we die vraag hebben beantwoord betekent dat nog niet, dat de uit die
regio s t a m m e n d e versies per definitie de meest oorspronkelijke tekst
overleveren, m a a r wel dat de k a n s dat de versies uit andere regio's
'aangepast' werden a a n de plaatselijke situatie groot is.
c. Keuren e n landrechten s t a m m e n uit Westerlauwers Friesland
Met S. Kalifa26 zoek ik de b a k e r m a t van de Zeventien keuren en de
Vierentwintig landrechten in Westerlauwers Friesland, preciezer gezegd
in Westergo. Daar bestond al zeer vroeg een traditie tot het optekenen
van recht, zoals blijkt uit het Zeendrecht en de Schoutenrechten. Met
n a m e de laatstgenoemde rechtsbron is interessant, omdat zij een groot
aantal beslissingen van een landgerecht bevat. Het is 'jurisprudentie' die
24
(... vervolg)
den, Dokkum en Oldeboom; tussen Lauwers en Eems te Winsum, Emnighem
(vermoedelijk Westeremden) en Garrelsweer (zie A.T. Pluister, De 11e eeuwse
munten der Friese graven, De Florijn, 20 [1975], p. 505-511); ten oosten van
de Eems te Emden en Jever. Voor literatuur over dit probleem raadplege men
J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen siebzehn Kuren, Assen 1940, S. 148. De
verklaring van J. Post (Politiek in de veertiende eeuw, De Neitiid 1988, nr. 4,
p. 24, dat 'Rednath' een onjuiste lezing zou zijn van het omschrift 'D.G.+ EDW
R ANGLIA' van de Engelse shilling, geslagen onder de Engelse koning Edward
I (1272 - 1307), lijkt mij volsterkt onaannemelijk. De schrijver gaat van de
veronderstelling uit, dat degene die het omschrift las, niet eens wist dat hij een
Engelse shilling in handen had, maar dat dat hij een eeuwen oudere Friese
munt voor zich had. Hetzelfde geldt voor de verklaring van 'Kanga' uit
'R.ANGLIA'. Bovendien moet, zoals we nog zullen zien, degene die de Tweede
keur van commentaar voorzag in ieder geval vóór 1225 geleefd hebben, zodat
hij moeilijk een Engelse munt van een halve eeuw later in handen gehad kan
hebben.
25

In deze richting laatstelijk: T.L. Markey, Frisian, The Hague, Paris, New
York 1981, p. 101.
26

S. Kalifa, Influence de l'Eglise et du Droit Synodal sur Ie Droit coutumier
dit des Magistrats dans la Frise du moyen áge, Us Wurk jg. 4 (1955) s. 57.
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zich over een lange reeks van jaren uitstrekt 2 7 . Het b e s t a a n van een
dergelijke rechtsbron toont aan, dat Westerlauwers Friesland gedurende
een vrije lange periode onder een landsheerlijk gezag heeft gestaan, dat
zich zelfs deed gelden ten aanzien van het weiden, maaien, graven of
oogsten op a n d e r m a n s land, de breedte van de wegen, het reinigen van
sloten, gevonden zaken, aardhaling enzovoorts. Uit die gerechtelijke
traditie k u n n e n ook rechtsbronnen als de keuren en landrechten zijn
geboren.
Een doorslaggevend argument voor de herkomst uit Westerlauwers
Friesland is verder de sleutelrol, die de huslotha28 in de Zeventien
keuren speelt. In de Zevende en in de Tiende keur wordt de h u s lothaplicht de basis genoemd van de Friese vrijheid 29 . Deze zeer
27

Voorwaarde voor het ontstaan van de schoutenrechten was in ieder geval
een vrije lange periode waarin de jurisprudentie gevormd kon worden. Zie
hierover mijn: DedateairingfanitSkeÜarjocht, ItBeakenjrg. 53 (1991) s. 5 e.f.
De lengte van de ontstaansperiode valt ook af te leiden uit de 'wisseling van de
wacht': in de oudste gedeelten van de schoutenrechten treedt een frana op
(namens de bisschop) en in de jongste gedeelten een schout (namens de graaf
van Holland). Aan die lengte-eis voldoet de periode 1086 - 1256. In 1086 wordt
de bisschop van Utrecht met Oostergo en Westergo beleend. De frana-periode
zal geëindigd zijn toen de Friezen Willem I als graaf inhaalden (rond 1196,
Annales Egmundenses, ed. O. Oppermann 193: pax confirmata est hoc modo,
ut de theleoneo Gerfüt [Geervliet] pro patrtmonio suo Wühelmo trecente Ubre
annuatim solverentur, homojratrisjactus pro comitahiorientcùls Fresie, utcomes
de reliquo quietus esset, et Wilhelmus ad sibi concessa migraret Tussen 1204
en 1212zal het condomniumverdrag weer van krachtzijn geweest. De Utrechtse
bisschop Dirk van Are had de verkorting van zijn rechten in Friesland zeer hoog
opgenomen en graaf Willem I met vijfhonderd ridders in de Sint-Maartenskerk
boete laten doen voor zijn optreden jegens de bisschop Quedam narratio,...
Uitgave H. van Rij, p. 24). Absolutie zou uiteraard niet verkregen zijn als de
graaf niet met woord en daad beloofd zou hebben de bisschop zijn rechten in
Friesland te waarborgen (hernieuwing van het condominiumverdrag in 1204).
De periode met een typisch grafelijk signatuur kunnen we laten eindigen na
1256 (sneuvelen van Willem II bij Hoogwoud).
28

Zie B.W. van Klaarbergen, De Huslotha, It Beaken XII (1949) s. 131-139.

29

In de Zevende keur wordt verteld dat de Friezen een door de Wikingen
geëiste klepskelde afwezen; in plaats daarvan betaalden zij huslotha aan de
Frankische koning. Mogelijk schuilt hierin ook een aanwijzing, dat althans deze
keur uit Westerlauwers Friesland stamt. De Zevende keur kan heel goed een
vervorming zijn van een geruchtmakende gebeurtenis in 873, in het gebied van
graaf Albdag (Oostergo), die ons door de Annales Fuldenses wordt overgeleverd
(Wordt vervolgd...)
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uitzonderlijke boerderijbelasting 30 kwam alleen voor v a n het Kennemerhout tot a a n de Lauwers 3 1 en komt al In de tiende eeuw voor als een
koningsbelasting 3 2 . Wanneer de keuren o n t s t a a n zouden zijn In
gemeenschappelijk overleg t u s s e n de landen zou deze, voor de andere
landen nogal gevaarlijke bepaling - de landsheren of de koning zouden
er immers d a n a a n s p r a a k op m a k e n - uiteraard niet zijn overgenomen.
Toen de Friese zeelanden in de loop van de dertiende eeuw zich steeds
meer 'rijksonmiddellijk' gingen gedragen, woog dat risico niet op tegen
het in ruil daarvoor k u n n e n pretenderen van de 'Friese vrijheid'.
Ook andere termen, die in de keuren en landrechten voorkomen, zijn
typisch voor Westerlauwers Friesland, zoals herferd (Tiende keur),
29

(...vervolg)
(Quellen zur Karolingische Reichgeschichte, Dritter Teil, Darmstadt 1982, S.
91): 'lm Juni fûhrte Hruodolf, ein Normanne aus dem königlichen Geslecht, der
das Reien Karls mit Raub und Brand oft heimgesucht natte, eine Flotte in das
Reien des Königs Ludwlg, in die Grafschaft Albdags, schlckte Boten aus und
befahl den Bewonern jener Gegend, ihmTribut zu zahlen. Als diese erwiderten,
sie würden Tribut nur dem König Ludwig und dessen Söhnen zahlen und
keinesfalls in dieser Sache ihm zu Willen sein, schwur jener heftig erzürnt in
seinem Frevelsinn, er werde alle Marmer umbringen und Weiber und Kinder
mit all ihrer Habe in die Gefangenschaft führen, ohne Ahnung der Rache,
welche ihn vom Himmel treffen sollte'. (In het daarop volgende gevecht
sneuvelde Hruodolf met 800 van zijn mannen.)
30

Een algemene belastingplicht voor vrijen was In het Frankische rijk
onbekend. Wel werden bijvoorbeeld aan pas veroverde gebieden belastingen in
de vorm van een hoofdgeld opgelegd. De Friese huslotha-plicht, verschuldigd
door de boeren, die huis en hof hadden, zal samenhangen met de h u n gegeven
vrijstelling van de weerplicht buiten de Friese landen, zie H. Dannenbauer,
GrundlagenderMittelalterlichen Welt, Stuttgart 1958, S. 247, 320 Nt. 331, 325
und 330.
31
Zie: LH. Gosses, Deensene heerschappijen in Friesland gedurende den
Noormannentijd in Verspreide Geschriften, Groningen 1946, p. 150. De aldaar
gedane verwijzing naar het Tweede Riustringer Handschrift II, 9a, doelt op een
aantekening op de Negende keur en kan dus niet dienen als bewijsplaats voor
het voorkomen van de huslotha in Riustringen.
32

De huslatha wordt al in 948 genoemd in het oudste Cartularium van het
Sticht, uitgegeven door S. Muller, p. 28, OBUI, nr. 111: Koning Otto I bevestigt
de kerk van Trecht in het bezit van huslatha en cogschuld in Doresteü, nunc
autem Vvik nominata. Op 25 augustus 985 maakt Koning Otto III ten behoeve
van Diederik II de goederen en opbrengsten allodiaal, die de laatste van hem
in leen hield, waaronder de goederen 'in pago Texla, excepto quod vulgarl llngua
dicitur huslada', Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel I, nr.
55, Obreen, Oorkondenboek nr. 59.

Wumkes.nl

8 'Algemene' rechtsbronnen?

213

husmon33 (Achtste keur) en statha (Veertiende keur) 34 .
Het procesrecht wijst eveneens op één conceptie in een bepaald land;
het geeft een uniform beeld; standaard is de (Karolingische) banboete van
drie pond 35 . Van die banboete ontvangt de schout drie schellingen 36 .
d. De rechterlijke organisatie in Westerlauwers Friesland
De doorslag geeft mijns inziens de rechterlijke organisatie 3 7 zoals wij
die uit de keuren en landrechten kennen. Gerechtsfunctionarissen die
in de gebieden ten oosten van de Lauwers (zij het vrij laat) optreden,
zoals rediewa, riuchteran, aldirmonnen, achtemannen, hodere e.d.,
33

De term husmon was in Friesland tot in de zestiende eeuw gangbaar. Deze
benaming hangt mogelijk samen met de betalingsplicht van een huisschatting
door de vrijen, namelijk Vrije', die huslotha-plichtigis (JongSchoutenrechtXIII,
5).
34

Overigens bevatten met name de Vierentwintig landrechten ook vele
termen, die voor typisch Oosterlauwers doorgaan (H.H. Munske, Dergermanische Rechiswortschatz im Bereich der Missetaten, I, Berlin/New York 1973, S
202, § 294). Met mijn these is dat niet in strijd, omdat mijns inziens deze
rechtsbronnen ten oosten van de Lauwers tot 'algemene' rechtsbronnen werden
omgewerkt.
35

Tweede, Vierde, Negende, Elfde, Twaalfde, Vijftiende keur; Tweede, Derde,
Dertiende en Negentiende landrecht. Over de hoogte van de banboete, zie men
I.H. Gosses, Welgeborenen en huislieden, Groningen, Den Haag, 1926, p. 88.
36

De keuren en landrechten lopen onderling niet alle met elkaar in de pas.
Vermoedelijk zijn de oorspronkelijke bedragen naderhand (gedeeltelijk)
aangepast aan de verslechterde muntvoet (zie p. 241).
37

Van de 'rechterlijke organisatie' in haar oudste vorm make men zich vooral
niet een te weidse voorstelling. De 'hardware' bestond uit een gerechtsplaats,
vermoedelijk in de vorm van een heuveltje (warf). 'Houden'van het gerecht wilde
slechts zeggen dat 'landsheer' of (wat meestal het geval zal zijn geweest) zijn
vertegenwoordiger, vergezeld van een gerechtsdienaar, daar op zijn rondreis
zitting hield, in aanwezigheid van de asega en het daartoe opgeroepen volk. Een
dergelijke 'rechterlijke organisatie' was gemakkelijk in te stellen, maar voor de
handhaving ervan was continuïteit noodzakelijk; liet de vertegenwoordiger van
de 'landsheer' een paar maal verstek gaan, dan bleef er van die rechterlijke
organisatie bitter weinig over. De rechterlijke organisatie werd daardoor
bovendien sterk bepaald door de 'landsheer'; moest hij zijn plaats inruimen voor
een andere 'landsheer' dan kon dat meebengen, dat ook de rechterlijke
organisatie ingrijpend (voorzover dat althans mogelijk is bij een dergelijke
summiere organisatie) werd gewijzigd (zie I.H. Gosses, De organisaiie van
bestuur en rechtspraak in de landschap Drenthe, Groningen 1941, p. 65).
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komen in de keuren en landrechten niet voor. Daarentegen vinden we
er wel de asega, de frana en de schout, welke functionarissen (met name
in combinatie) typerend zijn voor de rechterlijke organisatie van
Westerlauwers Friesland38. Het lijkt wenselijk bij deze functionarissen
en bij de, in de keuren en landrechten zeer sporadisch voorkomende,
graaf iets langer stil te staan. We beginnen evenwel met de koning voor
het voetlicht te brengen.
1 de koning
Opvallend is in de keuren en landrechten de aanwezigheid van de
koning. Daarbij doel ik dan niet in de eerste plaats op koning Karel de
Grote, die als gever van de Zeventien keuren wordt genoemd, maar op
de koning (keizer) als hoofd van het Rijk. Herhaaldelijk is sprake van de
koningsban (Tweede, Vierde, Achtste, Negende, Elfde en Vijftiende keur,
Derde en Dertiende landrecht). De rol van de koning blijkt op allerlei
andere terreinen eveneens belangrijk te zijn. De asega moet aan de keizer
van Rome een eed afleggen (Derde keur), de huisman kan in een proces
met de koning verwikkeld raken (Achtste keur), onder andere omdat hij
zich koningsland zou hebben toegeëigend, de koning kan aanspraak
maken op een belasting (Negende keur) en met toestemming van de
keizer mag de valse munter de rechterhand worden afgeslagen (Zestiende
keur). Volgens het Eerste landrecht heeft de koning de Friezen geboden
de drie echte dingen bij te wonen en volgens het Dertiende landrecht
staat de weduwe onder het rnundium van de koning.
Voor een regionale rechtsbron, zelfs wanneer we die bron in de tiende
of elfde eeuw zouden plaatsen, is dat nogal ongewoon. Echter het
verschijnsel is niet zonder precedent: ook in de oudste Westerlauwerse
rechtsbronnen is de koning zeer nadrukkelijk aanwezig. Ook in die
bronnen is sprake van de koningsban 39 . De graaf, die in Friesland graaf
zal moeten zijn, moet een koninklijke oorkonde kunnen tonen 40 , in de

38

Zie hierover mijn: De datearnngJanitSkeltarjocht, ItBeaken.jg. 53 (1991)
s. 6 - 14.
39

Oud Schoutenrecht §§ 16, 27, 28, 32; Jong Schoutenrecht §§ 19 en 34;
Rudolfsboek § 9.
40

Oud Schoutenrecht § 1.
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hemrik zijn koningslanden aanwijsbaar 4 1 , have en goed van de ter dood
veroordeelde en verbannene vallen de koning toe 42 en de koning k a n
a a n s p r a a k m a k e n op de huslotha 4 3 . Belangwekkend is verder de
aanwezigheid van koningsorkenen44,
die bij h u n eed, waarmee zij de
koning hebben gehuldigd, tot consilium45 verplicht zijn. Het meest
interessant is wel het formulier van de schoutenban 4 6 , waarin eerst een
vrede gebannen wordt voor de Romeinse keizer en zijn vertegenwoordigers en vervolgens de aanwezige 'heren' allen te zamen wordt
geboden, krachtens de grafelijke ban, de keizersvrede 47 te bekrachtigen.
De verklaring voor deze nauwe b a n d met de koning ligt nogal voor de
h a n d . Tijdens het b e s t u u r van de bisschop van Utrecht werd het
wereldlijk gezag over Westerlauwers Friesland uitgeoefend door advocati
[frana's) die met de koningsban waren toegerust. Zij ontvingen de b a n
rechtstreeks van de Duitse keizer. Het ligt voor de h a n d dat deze directe
relatie met de koning (keizer) h a a r neerslag gevonden heeft in de
rechtsbronnen. Ook tijdens het condominiumverdrag had Westerlauwers
Friesland een directe b a n d met de koning, doordat de comes, die
krachtens dat verdrag n a m e n s bisschop en graaf moest optreden,
eveneens met de koningsban, die hij uit h a n d e n van de keizer diende te
ontvangen, was toegerust. Westerlauwers Friesland heeft derhalve van
1086 tot a a n 1233 althans formeel een unieke b a n d met het Rijk gehad.
41

Oud Schoutenrecht §§ 5 en 34.

42

Zeendrecht § 41, Marktrecht § 11.

43

Jong Schoutenrecht § 3 - 5.

44

Zie P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht TvRG XXXI (1963)
p. 448 e.v..
45

Vergelijk de benaming reddia, redjeve.

46

Buma/Ebel, CLW. XII (S. 102).

47

Buma/Ebel, CLW., XII, 3, S. 203, vertalen door: 'Ich gebiete Euch Herren
hier allesamt kraft des gräflicn Bannes, daJ3 Ihr den kaiserlichen Landfrieden
bekräftigt'. Waarom keiserfrede hier door 'landvrede' vertaald zou moeten
worden ontgaat mij. Het betreft hier een algemeen formulier, bestemd om uit
te spreke voor de aanvang van een terechtzitting en daarin past niet een
verwijzing naar een of andere landvrede. Het is een logisch vervolg op de
voorgaande passage, waarin de keizer en zijn vertegenwoordigers vrede wordt
geboden.

Wumkes.nl

8 'Algemene' rechtsbronnen?

216

De weerspiegeling daarvan vinden we in de keuren en landrechten, zodat
de conclusie gewettigd lijkt dat deze rechtsbronnen uit Westerlauwers
Friesland s t a m m e n . Naderhand zijn zij in de Ommelanden gerecipieerd
geworden vermoedelijk vooral omdat in die bronnen de directe b a n d met
het Rijk duidelijk zichtbaar was.
2 de asega
Vast s t a a t dat asega's (na de negende eeuw nog48) een belangrijke rol
in de rechterlijke organisatie hebben gehad in het gebied v a n de
Hollandse IJssel tot a a n de Lauwers. De bewijzen voor het voorkomen
in de tegenwoordige provincies Noord- en Zuid-Holland zijn zeer talrijk 49
en reeds vele malen opgesomd 50 . Zij waren, evenals in het Friesland
48

Het is heel goed mogelijk dat ten tijde van de Lex Frisionum asega's een
(bescheiden) rol hebben gespeeld in het gehele 'Grootfriese' gebied. Hij is dan
te identificeren met de iudex uit de Lex Frisionum. Hij is dan in het gebied ten
oosten van de Lauwers vrij spoedig verdwenen en niet, zoals ten westen van de
Lauwers, door de landsheren als centrale figuur opgenomen in de rechterlijke
organisatie. Meer hierover op p. 255.
49

In Westerlauwerse rechtsbronnen wordt de asega ongeveer 150 maal
genoemd; ook buiten de oudfriese rechtsbronnen komen we hem tegen, zoals
in de onderhandelingen tussen de graven van Holland en de Friezen over de
rechten van de Hollandse graven. Zie mijn: Het register "Oistorieslanf', Us Wurk,
XTV (1965), p. 30: Verklaring uit het begin van de veertiende eeuw, afgelegd door
Friese kloosteroversten, over de rechten van de graven van Holland. Onder 's
graven rechten, die meer dan 400 jaar oud zijn, valt het benoemingsrecht van
'schepenen, schouten, asega's en frana's'. Met 'schepenen' zullen de 'marktschepenen' zijn bedoeld, zie het Westerlauwerse marktrecht, Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, XTV, 4, 5, 7; dat de landsheer het recht heeft hen te
'verzetten' sluit uiteraard niet uit dat de burgers de gekozenen aan de landsheer
voordroegen. Hetzelfde geldt voor de asega's, die volgens de derde keur door het
volk moesten worden gekozen en te Rome beëdigd moesten worden. Het is
echter wel zeer de vraag of er rond 1300 de facto nog asega's en frana's in
functie waren. De verklaring van de kloosteroversten verwijst dan naar een
situatie uit het verleden. De laatste keer, dat een Hollandse graaf zich te
Franeker liet huldigen was trouwens al toen weer een eeuw geleden, namelijk
in 1233 (Graaf Floris IV laat zich te Franeker huldigden, A.W. Wybrands, Gesta
abbatum Orü Sancte Marie, (1879), p. 169-171.
50

Bijvoorbeeld: Ph. Heek, Die altjhesisene GerichtsverfasswTg, Weimar 1894,
S . l l l ff, I.H. Gosses, Welgeborenen en Huislieden, Groningen 1926, p. 82 e.v.,
J.P. Winsemius, De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in
Friesland, Franeker 1947, p. 42 e.v.. Een lijstje van asega's in het Rijnland is
(Wordt vervolgd...)
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t u s s e n Vlie en Lauwers 51 , verbonden aan het landsgerecht: in Rijnland
zowel als Amstelland fungeerden twee asega's, wier competenties elkaar
gedeeltelijk overlapten 52 . Voor ons onderzoek is het vóórkomen van de
asega van groot belang, omdat hij een uitzonderlijke figuur is: een
vergelijkbare functionaris komt in de elfde en twaalfde eeuw buiten h e t
genoemde gebied voor zover bekend in de rechtspraktijk in het geheel
niet voor 53 . De asegefunctie is, zo mogen we vermoeden, een instelling
kenmerkend voor het gebied van Hollandse IJssel 5 4 tot Lauwers 5 5 . Werd
50

(...vervolg)
te vinden in D.P. Blok, Opmerkingen over het aasdom, TvR 31 (1961) p. 262 264.
51

De these van Heek, dat de asega identiek zou zijn met de latere eheer en
dat er in ieder schoutambt één asega zou fungeren, is afdoende weerlegd door
J.P. Winsemius, De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in
Friesland, Franeker 1947, p. 42 - 44.
52

D.P. Blok, Opmerkingen over het aasdom, TvR 31 (1961) p. 264 - 266.

53

G. Köbler, Der oberdeutsche esago, TvRG 40 (1972), S. 501 ff; P. Gerbenzon, Der altjriesische Asega, der altsöchsische eosago iind der althochdeutsche
esago, TvRG 41 (1973) S 75 ff; G. Köbler, Zw Alter und Herkunfi derjriesischen
Asega, TvRG 41 (1973), S. 93 ff.
54
Zie D.P. Blok, Opmerkingen over het aasdom, TvRG XXXI (1963) p. 243 274, met name het kaartje op p. 246.
55

Opvallend is, dat er in 1410 een azing in functie blijkt te zijn geweest In
het Utrechtse Zegveld (ten noordwesten van Woerden), zie Z. van Doorn, Een
azinc in Zegveld en Kamerik Mijzyde, Vereniging tot uitgave der Bronnen van
het OVR, Verslagen en Mededelingen, dl. XII, nr.3 (1965), p. 497 - 505. Omdat
er sterke Westfriese elementen in de taal van Zegveld zijn geconstateerd, neemt
men wel aan, dat Zegveld door Westfriezen ontgonnen Is [Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 2, p. 69), zodat denkbaar is, dat de asega 'meegeïmporteerd' werd. Hetzelfde kan opgaan voor de 'asich', aangetroffen in 1381
te Kamerik Mijzijde, ten noorden van Woerden. Dit Incidentele voorkomen in
Utrechts gebied lijkt mij te weinig gewicht in de schaal te leggen voor het
aannemen van een Utrechtse herkomst van de asega. Op zichzelf zou dat niet
in strijd behoeven te zijn met het voorkomen van de asega In Holland. Na het
instellen van een tolkantoor aan de Silwa Meriwido door Dirk III raakten de
graven van het Hollandse Huis steeds meer in conflict met het rijk, hetgeen
betekende dat de bisschop van Utrecht zijn invloed in de richting van de
Noordzee kon uitbreiden. De graven breidden ondertussen hun macht
zuidwaarts uit (belening door Robert II met Zeeland), terwijl die in het noorden
ineenschrompelde. In het jaar 1064 verwierf bisschop Willem van Utrecht (1054
- 1076) van keizer Hendrik IV de graafschappen in Rijnland en Westfriesland
(Wordt vervolgd...)
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Werd zij in Kennemerland reeds in 1273/'74, in West-Friesland in 1289,
en in Amstelland in 1388 afgeschaft 56 , in Rijnland werd hij p a s in 1577
door een schepenrechtbank vervangen 57 .
Voor ons onderzoek is van belang vast te stellen of asega's ten oosten

55

(...vervolg)
in leen ('in Westflinge et circa horas Reni', ten westen van het Vlie en langs de
boorden van de Rijn), het gebied ten westen van het Vlie tot aan de streek
rondom de Maasmonding. 'Alleen het Maasland bleef voor de Westfriese
dynastie behouden. Godfried met de Bult en de Utrechtse bisschop veroverden
het gebied' (Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 1, p. 345). Daarmee
is het hoogtepunt van de Utrechtse expansie naar het westen bereikt. In 1076
weten Robrecht I de Fries en Dirk V het zuiden van het graafschap weer in
handen te krijgen. In jaar 1101 is Floris II, de Dikke, die zich vanaf dan graaf
van Holland noemt, misschien leenman van de bisschop geweest in Rijnland
en mogelijk ook in Kennemerland (deze leenverhouding wordt bestreden in
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 2, p. 283). Deze leenband wordt
door zijn opvolger Dirk VI (1121 - 1157) onder koning Lotharius III (1125 1137) verbroken. De Utrechtse bisschop heeft derhalve gedurende ten minste
een halve eeuw direct of indirect zeggenschap gehad in de streek van Vlie tot
Maas, waarin we later de asega aantreffen. Dan is niet ondenkbaar, dat de
asega door de bisschop van Utrecht in die gebieden werd ingesteld. Dat zou dan
tevens kunnen verklaren waarom de asega niet ten zuiden van Maas en
Hollandse IJssel voorkomt: tot zover heeft de macht van de Utrechtse
bisschoppen nooit gereikt. Ook zou dat een verklaring geven voor de maatregelen die de Hollandse graaf in 1273/74 na het bedwingen van de opstand in
Kennemerland en in 1298 na de onderwerping van de Westfriezen trof: Het
vervangen van deze functionaris (als 'produkt' van de Utrechtse bisschop) door
schepenen. Daar staat dan weer tegenover, dat een asega in het territoir van
de bisschop, met uitzondering van het westelijk grensgebied, nergens voorkomt.
Dat laatste argument weegt zo zwaar, dat ik de asega niet als een Utrechtse
instelling zou willen zien. Dat de asega vermoedelijk ontbroken heeft in
Delfland, Schieland en ten zuiden van de Hollandse Ussel zou verklaard
kunnen worden uit de omstandigheid dat dit gebied (pagus 'Masaland') pas vrij
laat door de graven van Holland werd verworven en toen reeds een voorkeur
bestond voor schepenenrechtspraak in plaats van asegarechtspraak (D.P. Blok,
Opmerkingen over het aasdom, TVR 31 (1961) p. 255 - 261).
56

LH. Gosses, a.w., p. 82, 83. De herinnering aan de asega bleef evenwel
nog lang levend; A. de Goede citeert in zijn Westfriese Rechtsgeschiedenis, deel
II, Enkhuizen 1943, p. 178, een Memorie uit 1637, waarin de azing nog als
functionaris uit het verleden vermeld wordt.
57

De azing 'zat' met zeven buren, zie Bronnen voor de geschiedenis derAbdy
Rijnsburg, uitgegeven door M. Hüffer, RGP Kleine Serie 31, 's-Gravenhage 1951,
deel 1,1 nrs. 527 (1391), 864 (1463), 888 (1470) en deel I, 2, p. 715 (1391), nr.
13 (1444/45) en 51 (1497/98) noot 4.
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van de Lauwers 5 8 als functionarisen werkzaam zijn geweest. Daartoe
gaan we n a of hij optreedt in rechtsbronnen die niet doorgaan voor
algemene Oudfriese rechtsbronnen, m a a r in een bepaald land hebben
gegolden. Daarbij doet zich de moeilijkheid voor, dat erg oude rechtsbronnen in die gebieden veel schaarser zijn d a n in Westerlauwers
Friesland, zodat het materiaal enigszins onvergelijkbaar wordt 59 . Daar
staat d a n weer tegenover, dat ook in relatief jonge Friese rechtsbronnen
de asega nog voorkomt 60 .
Asega's

beoosten de

Lauwers

Wanneer we de Oosterlauwerse rechtsbronnen doornemen op het
voorkomen van een asega 61 , dan blijkt dat er in Riustringen een
'asekbok' b e s t a a n heeft, d a t k a n worden geduid als 'asegaboek* 62 . Dat
behoeft slechts te betekenen, dat het boek, w a a r n a a r wordt verwezen,
als kenmerk heeft, dat er een asega in voorkomt, omdat immers de
keuren en landrechten daarin zijn opgenomen. De benaming toont niet

58

Ten oosten van de Middelzee zijn asega's niet aantoonbaar, hetgeen
verklaard kan worden door het gebrek aan oude bronnen uit die streek.
59

Overigens kan uit het bewaard gebleven zijn van zeer oude rechtsbronnen
in Westerlauwers Friesland ook het vermoeden geput worden, dat slechs daar
een asega in functie kan zijn geweest. De belangrijkste taak van een asega was
immers het 'kennen' van het recht. Wanneer van oudsher alleen in Westerlauwers Friesland een functionaris was belast met het, modem gezegd,
verzamelen van de jurisprudentie, dan ligt het nogal voor de hand dat van dat
gebied ook de oudste rechtsbronnen bewaard zijn gebleven. Immers een asega
zal, bij serieuze taakopvatting, het van belang gevonden hebben zijn 'jurisprudentie' aan zijn opvolger(s) door te geven en daartoe de beslissingen van de
gerechten hebben opgetekend.
60

Een voorbeeld van een laat-vijftiende eeuwse tekst, waarin een asega en
frana optreden, wordt vermeld bij P. Gerbenzon, Aantekeningen over de
jurisprudentia Frisica, een laat-vüftiende eeuwse
Westerlauwers-Friese
bewerking van de Excerpta legum, TvRG 47 (1989), p. 348, noot 17 (regeling
van de zeevond).
61

Een anachronistisch gebruik van de term aseghe zien we in de tekst,
geciteerd bij Ph. Heek, Drei Studiën zur Stöndegeschichte, Stuttgart 1939, S.
212.
Ldaojr. S. 19.

Wumkes.nl

8 'Algemene' rechtsbronnen?

220

aan, dat er metterdaad in Riustringen asega's in functie zijn geweest 63 .
Verder wordt de asega slechts op één plaats in de specifiek Riustringer
b r o n n e n genoemd, en wel in het Riustringer Zeendrecht (De Eerste
Riustringer Codex XX, 6). Daarin wordt gezegd dat de proost met zeven
m a n n e n n a a r de parochiekerken moet komen om zeend te houden, te
zamen met de parochiepriester a n d thi biswererxa asega mith him to
sittande and riucht urdel tojmdande. Met Gosses 6 4 is a a n te n e m e n dat
thi biswerena asega niet identiek is met de asega uit de keuren en
landrechten. Vermoedelijk betreft het een incidenteel gekozen en
beëdigde asega 65 .
Onze conclusie mag dan ook luiden, dat de asega, omdat hij slechts
sporadisch in de rechtsbronnen uit Emsingo, Hunsingo en Fivelingo,
doch daarentegen veelvuldig in Westerlauwerse bronnen voorkomt, een
typisch Westerlauwerse functionaris moet zijn geweest. Als een asega in
de b r o n n e n ten oosten van de Lauwers opduikt hebben we waarschijnlijk
te m a k e n met een ontlening a a n (een) Westerlauwerse bron(nen). Daaruit
volgt dan weer, dat de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten,
waarin de asega tot de rechterlijke organisatie behoort, van oorsprong
Westerlauwerse rechtsbronnen zijn.
3

dejrana

Voor de frana geldt, evenals voor de asega, dat de term, ter technische
aanduiding van een bepaalde functionaris, veelvuldig in typisch

63

Dat men een verzameling karakteriseerde als 'asegaboek' wijst er veeleer
op, dat de asega voor de naamgever(s) een onbekende functionaris was,
waarmee deze rechtsbron voldoende getypeerd kon worden.
64

Zie: I.H. Gosses, Hodere, Kok, Houding, Pugü, Coktngi, in Verspreide
Geschriften, Groningen 1946, p. 399, 400.
65

Een 'beëdigde' asega komt ook voor in het tweede Riustringer Handschrift
VIII, 8; hierover Gosses, au;., p. 400: 'In dezen tijd waren de asega's uit het
gewone gerecht verdwenen; vaste asega's waren er niet meer; slechts incidenteel
trad nog een asega op, nl. in het overblijfsel van het oude gouwgerecht, in de
appèlzitting. Daar werden de asega's waarschijnlijk voor het begin der zitting
uit de ommestand, de goda Uoda gekozen en beëdigd'. Mijns inziens is niet
waarschijnlijk dat deze 'incidentele' asega een voortzetting is van de asega uit
de keuren en landrechten, maar een incidenteel aangestelde arbiter, wiens titel
waarschijnlijk ontleend werd aan de functionaris, die men uit een Asegaboek
kende.
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Westerlauwerse bronnen voorkomt. Elders is het gebruik van de term in
de inheemse bronnen erg schaars 6 6 . De lokalisatie van de frana ligt iets
moeilijker, hetgeen komt doordat 'frana' een heel algemene titel is:
'vertegenwoordiger van de heer' en niet een unieke functionaris aanduidt
zoals de asega. Zo zien we bijvoorbeeld in de Bisschopszoen van 1276,
waarvan het origineel in het latijn is geschreven, dat waar die tekst
spreekt van de nuncius episcopi, de Oudfriese tekst die term vertaalt met
66
In de R-handschriften komt de frana buiten de Zeventien keuren en
Vierentwintig landrechten en de wenden daarop slechts voor in gedeelten die
als 'ak frisesk riucht' werden aangeduid (Eerste Riustringer Handschrift X, 5
en XV, 10), dus in gedeelten die niet specifiek Riustrings recht bevatten. Voor
de Emsinger codices geldt hetzelfde. In de Emsinger codices zien we een frana,
behalve uiteraard in de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten en de
daarmee annexe bepalingen, in de oudfriese vertaling van de Bisschop Everards
zoenbrief uit 1276 (Tweede Emsinger handschrift VIII, 8); eveneens in een
andere vertaling van deze zoen (AII, 5). Verder komt de frana nog slechts voor:
I. in het Eerste Emsinger handschrift in toevoegsels op de Zeventien keuren en
Vierentwintig landrechten en in alle drie codices in een 'bladvulling' De
contumacia (VII, 149 - 150, III, 199 - 202, resp. I, 24 - 26) op de Emsinger(?)
boetebepalingen. In het Fivelgoër handschrift komt de frana niet voor in de
teksten, die wij specifiek Fivelingo's hebben gekarakteriseerd. Er doet zich hier
echter wel een probleem voor met betrekking tot het gelijktijdig voorkomen van
een frana en redjeven. Redjeven vinden we niet in Westerlauwerse bronnen. Zij
treden (vanaf de 13e eeuw) alleen op ten oosten van de Lauwers (Ph. Heek, Die
altjnesische Gerichtsverfassung, Weimar 1894, S. 139). De combinatie van frana
en redjeven vinden we bijvoorbeeld in het stukje Jon offer, XVII, 7 - 10. Het is
een oud stuk (tweekamp en handijzerproef komen er nog in voor) van
onbekende herkomst. Dat 'redjeven' in een zo vroege periode voorkomen is
hoogst onwaarschijnlijk: redjeven zijn oordeelvinders 'moderne stijl' en misstaan
derhalve in een periode waarin godsoordelen nog gangbaar zijn. Het lijkt dan
ook waarschijnlijk, dat we hier met een interpolatie te maken hebben. Denkbaar
is bijvoorbeeld dat de hier opduikende redjeven een vertaling zijn van
'koningsorkenen', wier taak het was de frana met hun consüiumbij te staan.
Interpolatie zal ook plaats gevonden hebben het het stuk Jon quader bere, XII,
11 - 13. Daar hebben de 'redjeven' een kopiist vermoedelijk ook voor raadsels
geplaatst, want hij heeft er als verklaring aan toegevoegd 'thet sen tha
riuchtran'. In de Hunsigoër handschriften zien we een frana optreden in de
zogenaamde Hunsigoër boetebepalingen (VIII, 135, 139). Dat in die tekst
'Munster' genoemd wordt, kan erop wijzen, dat de tekst ten oosten van de
Lauwers thuishoort. Het lijkt echter ongeoorloofd op grond van dit incidenteel
voorkomen van een frana te concluderen, dat deze ambtenaar metterdaad ten
oosten van de Lauwers in functie is geweest. Er moet ook rekening gehouden
worden met de mogelijkheid dat de frana uit de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten invloed heeft uitgeoefend op andere teksten. 'Frana' was een
neutrale en daardoor handzame aanduiding voor rechtsvorderaar, die ook
gebruikt kon worden in geval de feitelijk fungerende rechtsvorderaar een andere
titel droeg.
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frana67. Hiermee is uiteraard niet 'de' frana uit onze Oudfriese rechtsbronnen bedoeld. 'Frana' betekent letterlijk [vertegenwoordiger] 'van de
heer 68 ', zodat het latijnse equivalent daarvan 'advocatus' zou moeten
zijn 69 .
Condominiumverdrag

van 1165

Dat voert ons n a a r een van de oudste berichten over de rechterlijke
organisatie in Westerlauwers Friesland: het condominiumverdrag van
november 1165 7 0 t u s s e n Bisschop Godfried van Utrecht en graaf Florts
III van Holland met de daarop volgende nadere regelingen 71 . Zoals
bekend mag worden verondersteld werd bij het condominiumverdrag de
comitatus Frisonum verdeeld t u s s e n de bisschop en de graaf. De
aanleiding daartoe zal zijn geweest de onvrede die bij de bisschop heerste
omdat Lotharius van Saksen Friesland a a n het bisdom h a d ontnomen
en de graaf van Holland er mee had beleend 72 , alhoewel deze belening

67

Rq S. 143, 6.

68
Met 'heer' [kan] nauwelijks een ander dan de Frankische koning [...] zijn
bedoeld', P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, Verspreide
Geschriften, Groningen 1967, p. 124. Een rechtstreekse vertegenwoordiger van
het Rijk fungeerde in Friesland tijdens het bisschoppelijk bewind (vanaf 1086)
en tijdens het condominiumverdrag (1165 - uiterlijk 1196 en nog enige tijd na
1200, zie mijn De datearring fan ü Skeltarjocht, It Beaken jg. 53 (1991), s. 7 10).
69

Maar zelden komt foghed voor en wel a) in verband met het verwerven van
leengoederen. Wanneer de voogd iemand aanklaagt dat hij op niet rechtmatig
verworven land zit, dan is de aangeklaagde nader [gerechtigd om] met zeven
getuigen die aanklacht te ontkennen dan dat de voogd hem mag overwinnen
(§ 6 Oud Schoutenrecht, Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, Bd 1,1, S. 76
en b) wanneer gezegd wordt dat de voogd een banier op het huis van de
ongehoorzame plaatst (F 307 § 15).
70

Oorkonderiboek van Holland en Zeeland tot 1299, Deel I nr. 159, zie ook
nr. 267.
71

Ibidem, Deel I nr. 267, 271, II nr. 452.

72
W. Ehbrecht, Landesherrschaft und Klosterwesen im Ostfriesischen Fïvelgo
(970-1290), Munster 1974, S. 50, waar de schrijver op goede gronden de
gangbare these van Niermeijer, dat Hendrik van Zutfen in 1101 Westerlauwers
Friesland in leen gekregen had, verwerpt. De belening betrof een ander gedeelte
van het territoir van de Brunonen, te weten Fivelgo (ibidem S. 54).

Wumkes.nl

223

8 'Algemene' rechtsbronnen?

nauwelijks effect gehad schijnt te hebben. Een verdeling t u s s e n de beide
gegadigden was politiek wellicht handig, m a a r niet geschikt om een
d u u r z a a m landsheerlijk gezag in Friesland te vestigen.
Voorop gesteld moet worden 73 , dat de in die oorkonden voorkomende
rechterlijke organisatie niet uit de lucht zal zijn komen vallen, m a a r
aansloot bij de bestaande situatie. Volgens het verdrag moesten de
bisschop en de graaf in gezamenlijk overleg een comes kiezen, die in
Friesland n a m e n s hen zou resideren. Deze graaf zou vervolgens zijn
bannus et potestas judicandi uit de h a n d e n van de keizer dienen te
ontvangen. Verder zouden bisschop en graaf ieder een advocatus mogen
aanstellen. Wanneer we deze regeling n u leggen n a a s t het eerste artikel
van het Oud Schoutenrecht, dan is duidelijk dat met de d a a r genoemde
graaf, die in (dat wil zeggen inwonend binnen) Friesland graaf zal worden,
een dergelijke, met specifieke keizerlijke b a n uitgeruste graaf bedoeld zal
zijn. Hij moet immers zijn 'credentials' a a n de Friezen tonen, w a a r n a de
Friezen hem in staat moeten stellen zijn potestas iudicandiuit te oefenen,
zo bepaalt dat artikel. Van (bijvoorbeeld) een graaf als de graaf van
Holland zou zoiets teveel gevraagd zijn 74 .
De in het condominiumverdrag voorkomende advocatus zou ik met
J o h a n n a Maris 75 willen identificeren met een functionaris die we ook
van elders kennen, te weten de Stichtse beschermvoogd, de liber
advocatus ecclesia Trqjectensis, die tot taak h a d de rechten van het
bisdom met de wapenen te verdedigen 76 . Een dergelijke voogd diende
de bisschop met betrekking tot de wereldlijke zaken van zijn lenen wel
in te stellen, omdat het hem als geestelijke niet vergund w a s zelf de
wapenen te voeren. Vandaar dat de Stichtse advocatus tevens 'banierdrager' was. Een vergelijkbare functionaris was tijdens het condominium73
Uitvoeriger hierover in mijn: De dateamng fan it Skeltarjocht, It Beaken
jrg. 53 (1991), s. 7 - 11.
74

Dat geldt evenzeer voor de eis, dat de graaf, die in Friesland graaf zal zijn,
'volgeboren' moet zijn en zijn recht niet mag hebben verloren. Voor de
'condominium-comes' ligt die laatste eis nogal voor de hand, omdat deze graaf
door de bisschop en/of de graaf afgezet kon worden, zelfs indien hij door de
keizer aangewezen was ('mutare possunt quando voluerint').
75
A. Johanna Maris, Van voogdij tot maarschalkambt, Utrecht 1954, p. 41
e.v.. Zie ook Hans van Voltelini, Köningsbannleihe und Bhitbannleihe, Zeitschrift
der Savigny Süftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., XXXVI, S 318, 328.

A. Johanna Maris, a.w., p. 13, 14 en 41, 42.
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tijdperk de vertegenwoordiger van de beide landsheren 7 7 Hij h a d de
leiding bij militair optreden 7 8 tegen binnenlandse ongehoorzamen en
buitenlandse vijanden. Deze taak van de advocatus lijkt sterk op die van
de 'frana', die immers ook primair 'militair' is 7 9 en banierdrager 8 0 .
Veelzeggend is ook, dat een enkele keer de frana uitdrukkelijk dae
bisscops frana genoemd wordt 81 .
Bisschoppelijke

functionaris

Een identificatie van de frana met de advocatus uit 1165 h o u d t niet in
dat de functie p a s toentertijd ingesteld werd. Integendeel, h e t is
waarschijnlijk dat hier teruggegrepen wordt op een reeds b e s t a a n d e

77

Over de 'heren' aan wie (te zamen met de lieden) boeten vervielen, zie mijn:
De datearring fan it Skeltarjocht, It Beaken jrg. 53 (1991) s. 18. B.W. van
Klaarbergen, Das altwestfriesischejûngere Scnulzenrecht, Drachten 1947, S.
94 meent dat onder 'heren' de graaf en de schout, onder Volk' de asega en de
andere gerechtsdienaren, zoals de 'wisa Lioed' uit het volk zouden moeten
worden verstaan. In dezelfde richting gaat S. Kalifa, Singularités matrimonales
chez les anciens Germains: Ie rapt et Ie droit de lafemme à disposer d'elle-même,
Revue Historique de droit Francais et étranger, 4e SérieT. XLVIII (1970) p. 216).
Zij zien er echter voorbij, dat het hoogst onwaarschijnlijk is, dat een vredegeld
aan bepaalde personen wordt toegekend, die bovendien niet met enigerlei ban
zijn toegerust. Zeer goed verdedigbaar lijkt mij de opvattingvan Richthofen, Wb.
S. 809, r.k., die in 'heren' de landsheren zag. In § 278 van de zojuist genoemde
Boeteregisters fungeert dan de frana als ontvanger voor de 'heren'. In Westerlauwers Friesland heeft zich namelijk het nogal unieke verschijnsel voorgedaan,
dat tijdens het condominiumverdrag (1165 - 1197 en 1204 - 1212) twee
(lands)heren over Friesland regeerden. Krachtens dat verdrag hadden de heren
ieder voor zich recht op de helft van de aan de landsheer toevallende revenuen.
78

Wordt iemand ongehoorzaam, dan 'heft de frana zijn schild op' (F XVII,

3).
79

Landrecht of Oud Schoutenrecht §§ 22 en 66a, Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht 1,1, S. 82, 115.
80

F XVII, 20: 'De voogd (frana) nam het kruis des konings, bond daaraan
een banier en zette dat veertien dagen lang op het huis van de man' (zie Jacob
Grimm, Deutsche Rechtsaltertûmer, I, S 239 (173): "We einen in overhore
(contumacien) bringen wel, de schal dem voget bidden, dat he sin bodel hete,
dat he deme dat cruse up dat hus steke, dar he plegt to wonende, leg. Goslar,
Leibn. 3, 507).
81

Tweede keur, Jus-versie, Buma/Ebel, Westerlauwerssches Rechtl, S. 136.
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instelling van de bisschop van Utrecht 82 . Uit h u n m u n t s l a g te Staveren
over de periode van 1077 - 1212 zijn ons advocati van de bisschop van
Utrecht bekend 8 3 . Dat betekent, dat de frana-functie te Staveren al
bestaan k a n hebben vanaf 1077 (belening van de Utrechtse bisschop met
Staveren), en in Oostergo en Westergo vanaf 1086, toen die graafschappen a a n Egbert II werden ontnomen en a a n de Utrechtse bisschop in leen
werden gegeven 84 . Immers vanaf het moment dat de bisschop deze
graafschappen verwierf, stond hij voor de moeilijkheid dat de kerk geen
bloed mocht vergieten (ecclesia non sitit sanguinem), zodat hij voor zijn
'militaire' taken een vertegenwoordiger nodig had, die (door de keizer) met
de b a n moest worden toegerust. Het lijkt mij d a n ook waarschijnlijk dat
de frana-functie in Westergo en Oostergo in of direct n a 1086 door de

82

Dat de graaf van Holland een advocatus in Friesland heeft ingesteld lijkt,
gelet op de specifieke rol van de advocatus (de krijgstaken van de bisschop
vervullen) niet waarschijnlijk. Daarop wijst ook, dat in 1165 aan de graaf en
aan de bisschop (op grond van het gelijkheidsbeginsel) de mogelijkheid wordt
gegeven een advocatus aan te stellen ('Uterque autem pro libito suo accipiet sibi
advocatum, communibus tarnen negotiis idoneum').
83

Encyclopedie van munten en bankbiljetten, onder redactie van E.J.A. van
Beek, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn 1986 - [losbladig]. Deel 1, p. A13 (advocatus) en F-47 (Friesland).
84

De bisschop heeft waarschijnlijk in het begin van de jaren dertig van de
twaalfde eeuw enige tijd de steun van de keizer moeten missen, zie hierover
J.R.G. Schuur, De grondslag van de sinds de 12de eeuw door de Hollandse
graven op Friesland gemaakte aanspraken, It Beaken, jiergong 43 (1981), s.
167/177. Of dit in de praktijk zoveel uitgemaakt heeft, valt te betwijfelen. De
bisschop had als geestelijke leidsman van de Friezen meer dan één vinger in
de pap. Hij kon, ook nadat het graafschap hem ontnomen was, altijd nog als
kerkelijk leider Friesland visiteren en revenuen innen. Formeel was hij tijdens
de 'Hollandse' jaren echter niet langer bevoegd de publieke ambten van
tollenaar, muntmeester, marktschout en andere lenen te verkopen. Men
bedenke hierbij voorts dat we ons van een landsheerlijk gezag in die tijd (nog)
niet te veel moeten voorstellen. In de periferie van de landsheerlijke gebieden
beperkte de activiteit van de landsheer zich doorgaans tot een periodieke
rondreis met groot gevolg langs de gerechten om boeten te innen en lenen te
verkopen. Van een permanent aanwezig gezagscentrum was geen sprake. Wel
ging uiteraard ook toen al de regel op: het oog van de meester maakt het paard
vet, dat wil zeggen hoe getrouwer de bisschop was in zijn rondreis langs de
grensgebieden, des te steviger zat hij daar in het zadel.
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bisschop van Utrecht werd ingesteld 85 . In 1165 heeft de bisschop deze
functionaris in stand willen houden. Dat reden daarvoor ligt nogal voor
de hand: de comes uit het condominiumverdrag was een 'gedeelde' graaf,
waarover de bisschop alléén geen zeggenschap h a d (behalve d a n d a t hij
hem kon ontslaan). Ter bescherming van zijn eigen belangen zal hij het
nodig gevonden hebben d a a r n a a s t een eigen 'voogd' in Friesland in
functie te hebben.
Wanneer we aannemen, dat de frana van h u i s uit een bisschoppelijke
functionaris was, die paste in het beleid van het bisdom Utrecht, d a n
versterkt dat onze veronderstelling, dat de b a k e r m a t van de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten, waarin deze frana voorkomt, in
Westerlauwers Friesland heeft gestaan.
4 d e schout
Ten aanzien van de schout zijn de localisatieproblemen groot. Dat komt
niet alleen doordat de term 'schout' erg algemeen is en in vrijwel alle
rechterlijke organisaties voorkomt, m a a r vooral ook doordat met 'schout'
functionarissen met een geheel verschillend werkterrein k u n n e n worden
aangeduid, zoals stadschout, marktschout, waterschout, meier 86 . Voor
ons onderzoek is van belang het onderscheid t u s s e n de schout als
functionaris van het hoge gerecht (landschout) en als leider van het
deelsgerecht (deelschout). Dat er zowel bij hoge als bij lage gerechten een
schout functioneerde is normaal. Zo zien we bijvoorbeeld in Drenthe een
(ambulante) 'scultetus de Covordia' optreden, later ook wel burggraaf en

85
Johannes de Beke weet rond 1350 te melden dat rond 1126 keizer
Lotharius Oostergo en Westergo aan de Utrechtse bisschop zou hebben
ontnomen en aan de graaf van Holland heeft gegeven. De juistheid van dit
bericht is twijfelachtig. Waarschijnlijk heeft deze belening enige jaren later
plaats gevonden, zie J.R.G. Schuur, CLW., p. 168. Hoe dit ook moge zijn, het
komt mij onwaarschijnlijk voor dat de graaf van Holland de facto landsheerlijke
rechten in Friesland heeft uitgeoefend. Hij had destijds de handen vol aan de
meer dan dertig jaar durende oorlog met de Friezen ten westen van het Vlie (O.
Oppermann, Fontes Egmondses, p. 168: Eodem anno (1161) Fresones de
Drechtren cum. comité Holtlandensi Florentino X"° pactum. pacis inierunt post
trigtnta annorum et amplius discordiam.) Bovendien werd het graafschap al in
1238 aan de bisschop van Utrecht teruggegeven.
88

J.Ph. de Monté Ver Loren, Grondbezit en standen in het oosten des lands
vóór de feodalisering, 's-Gravenhage 1939, p. 79.
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nog later 'ambtman' en 'drost' geheten 87 , bekleder van één van de drie
schoutambten, waarin Drenthe was verdeeld 88 . In elk van de zes
dingspelen (dus bij iedere hoofdkerk) fungeerde oorspronkelijk één
(banner-)schout, die ondergeschikt was aan de landsschout 8 9 . Drenthe
was met zijn twee typen drosten (land- en dingspelschout) bepaald geen
uitzondering. In Holland, Gelre en het Nedersticht zien we hetzelfde
fenomeen van verschillende schoutentypen 9 0 . Doorgaans wordt, evenals
in Drenthe, al vrij spoedig overgegaan tot een differentiatie in benaming,
zoals bijvoorbeeld de baljuw 91 in Holland.
In de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten komen we de
schout slechts sporadisch tegen. Dat lag ook in de lijn der verwachting,
w a n t deze rechtsbronnen hebben in beginsel betrekking op het
landgerecht en daar h a d de frana de leiding. Naast de frana lijkt een
landschout overbodig. De enige plaats, waarin de schout in alle 92
bewaard gebleven Oudfriese teksten van de keuren voorkomt, is de
Zestiende keur, waarin gezegd wordt dat geseling, stokslagen, kortom
lijfstraffen niet k u n n e n worden opgelegd. Lijfstraffen zijn van oudsher
ondenkbaar bij 'nobiles' 93 , d u s het moet hier wel gaan over een nietedele, die voor het volksgerecht terecht moet staan. De tekst zegt d a n ook
uitdrukkelijk: wordt iemand vanwege een kapitaal misdrijf veroordeeld
door het volksgerecht op bevel van de schout en met toestemming van

87

LH. Gosses, De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap
Drenthe, Groningen 1941, p. 35 en 45 e.v.
88

Zulke grote schoutambten waren niet een eigenaardigheid van dit deel van
het gebied van de bisschop. Het gehele Oversticht was op deze wijze ingedeeld
(Gosses, O.W., p. 47).
89

Gosses, CLw., p. 308. Volgens Gosses [a.w., p. 64) is de bannerschout van
huis uit een executiebeambte geweest voor de landsschout.
90

Gosses, O.W., p. 48.

91

J.P.H, de Monté ver Loren, J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der
rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse
omwenteling, 19826, p. 146.
92

Ook in de F- en de L-lezing van de Vijftiende keur.

93

Zie het artikel: 'Leibesstrafe' in HandwörterbuchzurDeutschen
schichte, S. 1783.
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de keizer of diens vertegenwoordiger 94 en hij k a n niet met zijn geld
boeten, dan moet hij worden gehangen.
In de Vierentwintig landrechten komt slechts in enkele versies
sporadisch een schout voor. Soms is dan duidelijk er een kopiist de frana
door de schout heeft gesubstitueerd, zoals in het twaalfde landrecht 9 5 .
Op andere plaatsen is er sprake van het volksgerecht, waar de schout
de leiding heeft, of betreft het een latere toevoeging 96 .
Deze situatie, enerzijds een frana in het landgerecht en anderzijds een
deelschout, is kenmerkend voor Westerlauwers Friesland. In de beide
schoutenrechten is dat de normale situatie. Wel moet daarbij worden
bedacht dat de frana niet meer kan voorkomen in teksten, die a a n de
collectie werden toegevoegd, nadat het bisschoppelijk gezag in Friesland
verdwenen was en de graaf van Holland de dienst uitmaakte. De zendgraven van Holland zullen zelf de frana-functie hebben uitgeoefend (zij
waren immers met de bloedban uitgerust). In de jongere paragrafen van
de Schoutenrechten komt de frana dan ook niet meer voor 97 .
5 de graaf
Onder de benaming 'graaf k u n n e n ook diverse functionarissen schuil
gaan. Voor Westerlauwers Friesland komen twee typen in aanmerking:
de graaf van Holland, van het 'landsheerlijke type' en de comes, die

Mijns inziens de vice-comes, die op grond van het condominiumverdrag
in Friesland resideerde, zie hierna, onder het kopje 'de graaf.
95

In het Twaalfde landrecht heeft de E-versie het over het gewapenderhand
optrekken tegen andermans huis, met een opgerichte banier, zonder toestemming van de schout. De andere teksten hebben hier als lezing: 'frana' wat
ongetwijfeld de oorspronkelijke lezing is; immers de 'frana' is ambtshalve
'banierdrager'.
96

Het Eerste landrecht gaat over de plicht de 'liudthing" te bezoeken; wordt
daaraan niet voldaan, dan vervalt de wegblijver in een boete van drie gouden
penningen, te verdelen over asega, schout en 'lieden'. In de H/E-versie van het
Twintigste landrecht wordt bepaald, dat degene, die daartoe door de Noormannen gedwongen, misdrijven begaat, daarvoor niet behoeft te boeten asega doem,
noch schoutenban, noch een 'liodwirdene' behoeft te betalen. In een latere
toevoeging heet de E-versie in het Drieentwintigste landrecht een verzoeningsalternatief. Ook in laatste landrecht heeft de E-versie een jongere toevoeging,
waarin de schout voorkomt.
97

Zie mijn De Datearring fan ü Skeltarjocht, It Beaken jrg. 53 (1991) s. 23.
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ingevolge het condominlumverdrag van 1165 het graafschap Friesland
n a m e n s de graaf van Holland en de Bisschop van Utrecht moest regeren,
n a d a t hij bannum etpotestaîemjudicandi
a manu imperatoris zou hebben
ontvangen. De bisschop behield het recht n a a r ouder gewoonte [eens in
de vier jaren 9 8 ] in mei n a a r Friesland te reizen. Vanwege h e t gelijkheidsbeginsel kreeg ook de graaf die bevoegdheid. Beiden mochten vergezeld
van dertig m a n n a a r Friesland trekken om de dan vervallende landsheerlijke inkomsten onder elkaar te verdelen.
We onderscheiden:
1

Een graaf van het 'landsheerlijk type'.
Een landsheer/graaf komt slechts zeer sporadisch in de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten voor. We komen h e m in de
Zeventien keuren slechts tegen in enkele Westerlauwerse versies van
de Negende keur en in het zogenaamde Riustringer commentaar op
de Zeventien keuren. Dat ligt ook in de lijn der verwachting. Zoals
we nog zullen zien, zijn met n a m e de Zeventien keuren bedoeld
geweest als een 'bewijsstuk' voor de Friese rijksonmiddellijkheid. In
een dergelijk s t u k kon men uiteraard moeilijk landsheren (bisschoppen, graven) als gezagsdragers ten tonele voeren omdat daardoor de
'bewijskracht' van de keuren sterk zou worden aangetast. Dat gold
echter niet voor de vermelding van de graaf (en de bisschop) in de
Negende keur, waarin wordt bepaald dat de Friezen in ruil voor het
betalen van hustotha ongehinderd bepaalde handelsroutes zullen
mogen gebruiken, zonder dat de graaf of de bisschop h e n daarin mag
belemmeren. Meer hierover bij de behandeling van de Negende keur
in het volgende hoofdstuk (p. 247).

2

De graaf uit het condominiumverdrag.
Dit type graaf komt in de keuren en landrechten niet onder de
benaming 'graaf voor. Hij is mijns inziens evenwel te identificeren
met thes keysers [kenvnges, F-tekst Negende keur] weldega boda, die
we tegenkomen in de aanhef van de Negende keur (F-versie) en in de
98

Hij hield dan niet alleen het geboden ding, maar zat daarna ook drie dagen
het Jimelding voor, teneinde de geestelijke zaken af te handelen en degenen te
vervolgen ('zoeken') die in de voorafgaande jaren aan de zeend ongehoorzaam
waren geweest, zie mijn De datearringfan it Skeltarjocht, It Beaken, jiergong 53
(1991), s. 16.
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meeste versies van de Zestiende k e u r " . Immers die trad in Westerlauwers Friesland op als de gevolmachtigde van de keizer, uit wiens
h a n d e n hij zijn b a n h a d ontvangen. Dat deze gevolmachtigde van de
keizer om politieke redenen niet uit de bronnen werd verwijderd, ligt
nogal voor de h a n d . Een dergelijke functionaris, die rechtstreeks
n a m e n s de keizer in Friesland gezagsrechten moest uitoefenen, kon
alleen m a a r de idee van rijksonmiddellijkheid versterken. Mocht de
identificatie van de weldega boda met de graaf uit het condominiumverdrag j u i s t zijn, dan versterkt dat mijn veronderstelling dat de
Zeventien keuren uit Westerlauwers Friesland s t a m m e n . Immers
alleen over dat gebied heeft een tijdlang een door de keizer gemachtigde geregeerd.
Opgemerkt m a g hierbij worden, d a t mijns inziens het condominiumverdrag door sommige a u t e u r s teveel gebagatelliseerd wordt. De
historische b r o n n e n anticiperend interpreterend, gaan zij er van uit, dat
het landsheerlijk gezag over Friesland in de veertiende eeuw niet zo veel
meer voorstelde, zodat het d ù s daarvoor ook wel niet veel betekend zal
hebben 1 0 0 . In een recente publikatie is daartegen door mij stelling
genomen 1 0 1 .

9
Ook H. Schmidt (Studiën zur Geschichte der jhesischen Freiheit im
Mittelálter, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische
Altertümer zu Emden (Emder Jahrbuch) 43, 1963, S. 31) zag in de 'gevolmachtigde' van de keizer ook reeds een graaf en legde een verband met de graaf,
die in § 1 van het Oud Schoutenrecht wordt genoemd, die als zijn credentials
een gezegelde oorkonde van de keizer moest kunnen tonen. Het (toch zeer voor
de hand liggende) verband met de graaf uit het condominiumverdrag legt hij
evenwel niet.
100

J.F. Niermeyer, Ouer het staatsgezag in midden-Friesland, voornamelijk
in de twaalfde eeuw, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 7de reeks, achtste deel (1937), p. 29; meer genuanceerd: J.R.G. Schuur,
De Friese hoqfdeüng opnieuw bekeken, BMGN, 102e jaargang (1987) p. 7. e.v..
De effectiviteit van het verdrag wordt mijns inziens in het juiste licht gesteld
door J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse orde, Ljouwert 1991, p. 58. Hij
laat het condominiumverdrag ook nog nà 1233 voortbestaan. Ik houd het
evenwel voor waarschijnlijk dat Floris V toen hij in dat jaar Franeker bezocht,
waar hij zich door de edelsten en aanzlenlijksten [op een schild] omhoog liet
heffen, daarmee symbolisch wilde aangeven dat hij de alleenheerschappij over
Westerlauwers Friesland wilde gaan uitoefenen.
De datearring Jan it Skeltarjocht, It Beaken jrg. 53 (1991) s. 7 - 10.
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e. Historische achtergronden
We hebben gezien dat de rechterlijke organisatie, die we in de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten vinden, het meest gelijkt op die in
Westerlauwers Friesland. Niet alleen komen de in die bronnen genoemde
functionarissen, koning, asega, frana en schout, in Westerlauwerse
rechtsbronnen zeer veel voor, m a a r bovendien is de combinatie van die
vier ambten, die we zowel in de keuren en landrechten als in de Westerlauwerse bronnen vinden, mijns inziens een doorslaggevend bewijs voor
de Westerlauwerse bakermat van de Zeventien keuren en Vierentwintig
landrechten.
Frana
Omdat we de frana als een bisschoppelijke functionaris hebben
getypeerd, mogen we ook veronderstellen dat de rechterlijke organisatie
een bisschoppelijke signatuur heeft. Dat behoeft bij een Westerlauwerse
herkomst niet te bevreemden. De oudste Westerlauwerse bronnen zijn
sterk beïnvloed door kerkelijk recht. Hier k a n volstaan worden met een
verwijzing n a a r de voordracht van S. Kalifa gehouden tijdens de J o u r n é e s
d'Histoire du Droit 1955, waarin hij de nauwe relatie t u s s e n het
Zeendrecht en het (jonge) Schoutenrecht bloot legde 102 . Een verband
t u s s e n het Zeendrecht en de keuren is eveneens aantoonbaar. Dat blijkt
bijvoorbeeld duidelijk wanneer we § 31 van het Zeendrecht 1 0 3 vergelijken met de Tweede Keur 104 . In beide bepalingen gaat het over de vrede
a a n godshuizen en priesters en wanneer die gebroken is, d a n is de dader
de allerhoogste banboete verschuldigd. In beide b r o n n e n wordt deze
boete gesteld op 72 pond, te betalen in Agrippijnse 105 penningen 1 0 6 .
102

Injhjence de l'Eglise et du Droit Synodal sur Ie Droit coutumier dit des
Magistrats dans la Frise du moyen age, Us Wurk, 4, 1955, p. 57.
103

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 1, IX, 31 S. 182.

104

Buma/Ebel, a.w., VI, 2, S. 136.

105

Zogenaamde agrippiner, zilveren Keulse denarius of penning uit de elfde
eeuw. Uit muntvondsten is gebleken dat de agrippiner zowel in West-, Noordals Oosteuropa één van de belangrijkste munten was uit de elfde eeuw. Door
de steeds slechtere kwaliteit, vooral van de naslagen, verdween de agrippiner
omstreeks 1125 uit het handelsverkeer. Encyclopedie van munten en
(Wordt vervolgd...)
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Deze overeenkomst k a n niet toevallig zijn; § 31 Zeendrecht moet mijns
inziens model gestaan hebben voor de Tweede keur 1 0 7 . Dat de
bisschoppelijke invloed ook op niet-kerkelijk terrein in Westerlauwers
Friesland groot geweest is, ligt nogal voor de h a n d . De bisschop bezocht
Westerlauwers Friesland eens in de vier jaren 1 0 8 en dat zal een gunstige
gelegenheid geweest zijn om ook in wereldlijke aangelegenheden orde op
zaken te stellen 109 . Continuïteit was, zo hebben we al eerder gezegd,
de belangrijkste voorwaarde voor het in stand h o u d e n van de, op zichzelf
uiterst summiere rechterlijke organisatie.
Tegelijk met de frana blijkt een asega op te treden als vertegenwoordiger
van het volk. We vinden asega's ook in Holland (tot a a n de Hollandse
IJssel) en in het grensgebied t u s s e n Holland en Utrecht. Dat de asega
door de graven van Holland in Westerlauwers Friesland werd ingevoerd,
is evenwel hoogst onwaarschijnlijk 110 .

105

(...vervolg)
bankbiljetten, onder redactie van E.J.A. van Beek, Samsom Uitgeverij, Alphen
aan den Rijn 1986 - [losbladig]. Deel 1, p. A-24, agrippiner.
106
Beide bronnen gaan ook in op de vraag met welke soort munten betaald
zal moeten worden en vertellen ons iets over de asega.
107

Over de ouderdom van {de oudste kern van) het Zeendrecht zie men M.P.
van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid. Assen 1953, p. 168 (van
vóór de elfde eeuw). De hier behandelde tekst komt aldaar ter sprake op p. 159.
108

Van Buijtenen, au;., p. 168.

109

Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et dwerisiis aüis
sub diversis episcopis Trqjectensibus, uitgegeven door C. Pijnacker Hordijk,
Utrecht 1888, C. 13, p. 21: 'Idemvero Wilhelmus episcopumTheodericum, qui
in Frisiam intraverat et in illa forte sex sepümanis jurisdictiones et spiritualem
et temporalem, tamquam episcopus et comes, exercuerat et ex suis juribus
aliquantulam pecuniam in sua paupertate collegerat in ipso monasterio Staurie
post missam potenter et armatu manu captivavlt'. Vertaling H. van Rij, Een
verhaal over Groningen, Drente, Coevorden, p. 25: 'Deze Willem dan heeft
bisschop Dirk, die Friesland was binnengetrokken en daar een week of zes als
bisschop en graaf de geestelijke en wereldlijke rechtspraak had uitgeoefend en
op grond van zijn rechten in zijn armoede wat geld had vergaard, nota bene in
het klooster Stavoren, na de mis, met wapengeweld gevangen genomen.
Onmiddellijk echter hebben de burgers van Stavoren en andere Friezen die toen
ter plaatse waren in een oogwenk de bisschop met geweld aan de handen van
de graaf ontrukt; de graaf hebben ze laten gaan'.
110

Over de herkomst van de asega gaat het slot van het volgende hoofdstuk.
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Vice-graaf

Vanaf 1165 treedt er een vice-graaf in Friesland op, die zijn b a n eveneens
uit h a n d e n van de koning ontvangen heeft 111 . Een dergelijke functionaris lijkt moeilijk te combineren met een frana, die immers eveneens met
de koningsban is uitgerust 1 1 2 ; de banboete is bovendien voor beiden
even hoog, namelijk twee pond 113 . We moeten dan ook wel a a n n e m e n ,
dat de graaf uit het condominiumverdrag de frana van zijn plaats
verdrongen heeft 114 . Een voorbeeld daarvan vinden we bij de boete,
verschuldigd wegens het ongeoorloofd betreden van het strijdperk tijdens
de tweekamp. Volgens het Oud Schoutenrecht 1 1 5 vervalt de dader in
een boete van twee pond a a n de graaf, volgens een bepaling uit F 116
komt de twee pond boete evenwel a a n de frana toe. Indien n a een
ketelvang de h a n d voor geheeld verklaard wordt [hond helene) vervalt de
wederpartij eveneens in een boete van twee pond; volgens het Oud
Schoutenrecht is die boete verschuldigd aan de graaf, volgens F. a a n de
frana. Kennelijk heeft hier substitutie plaats gehad en is de frana (in de
oudste lezing) vervangen door de graaf. We zien d a n ook slechts zelden
een frana n a a s t de graaf optreden. Is dat wel het geval, d a n zijn er
aanwijzingen, dat er teksten werden gecombineerd. Dat is zonder twijfel
het geval in § 56 van het Oud Schoutenrecht (Jus-versie), waar een
variant, waarin de frana voorkomt, wordt ingeleid met Vel sic:111.
Moeilijker te verklaren valt het voorkomen van graaf en frana te zamen
in de novelle op de regeling van de huiszoeking n a a r gestolen goed (Oud

111

Buma/Ebel. aui„ III, § 16, 27, 28a, 32, XIII, 34a.

112

Tweede en Twaalfde keur, Buma/Ebel, a.w., VI.2 en 12; Dertiende
landrecht, ibidem, VIII, 13a
113

Paragrafen naar Buma/Ebel, o.ia. Frana III §§ 22 - 25,33, 52; VIII § 13b.
Graaf: III, 27, 39, 56, 57, 59, 67, 69; XIII §§ 5 - 9, 11 en 33.
114
De 'advocati' die door de bisschop en de graaf naast deze vice-comes
mochten worden aangesteld, moet een functionaris van lagere rang zijn geweest.
115

Ed. Buma/Ebel, III, 45.

116

F-tekst, ed. Sjölin, XVII, 7, S. 350.

117

De lezing van de variant is ook merkwaardig, omdat de frana-boete daar
op twee schellingen wordt gesteld (dat is het boetebedrag dat aan de schout
toekomt). In de U- en Dr-versie komt deze passage niet voor.
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Schoutenrecht § 67). Dat is, zoals we reeds zagen, de taak van de frana.
Wanneer degene wiens huis men wil doorzoeken zich met geweld tegen
de huiszoeking verweert en hij die tegenstand naderhand in rechte
ontkent, dan moeten de barnieren zeven dorpsgenoten verklaren, dat hij
wederrechtelijk tegenstand bood. Verklaren zij zulks, dan moet hij
hetzelfde of een vergelijkbaar goed aan de bestolene geven en de graaf
twee pond betalen. Onlogisch in deze tekst is, dat tegen de frana
weerstand geboden wordt, maar dat de banner met de burgen daarover
getuigenis moet afleggen. Het is aannemelijk dat het slot een latere
toevoeging is, die op een geheel andere situatie slaat. Immers wanneer
de aangeklaagde overtuigd wordt, kan hij volstaan met afgifte van het
desbetreffende goed of een substituut daarvan. Dat kan onmogelijk juist
zijn, want bewezen was dan dat de aangeklaagde diefstal had gepleegd
en dan zou hij ingevolge § 66 van het Oud Schoutenrecht het gestolene
dubbel moeten vergoeden en de weergelden moeten betalen van iedereen
in zijn huis, die meerderjarig is. Aannemelijk is dan ook dat het slot van
§ 67 Oud Schoutenrecht op een ander geval slaat, waarbij niet de frana
een huiszoeking doet, maar de banner, bijvoorbeeld: een gerechtsbode
heeft iemand, bijvoorbeeld die belast is met de bewaring van een
pand118, aangezegd dat hij dat pand komt ophalen. Hem wordt evenwel
de toegang geweigerd, zodat hij met lege handen terugkeert. Op de
eerstvolgende terechtzitting wordt hij aangeklaagd wegens het weerstand
bieden tegen de banner 119 ; hij vervalt dan in een banboete van twee
pond aan de graaf en moet alsnog het goed afgeven of de waarde ervan
vergoeden.
Schouten usurperen grafelijke inkomsten
Andere teksten, waarin frana en graaf gezamenlijk optreden heb ik niet
kunnen vinden. We mogen derhalve aannemen, dat de competentie van
de 'bisschops frana' naderhand grotendeels op de latere 'condominiumgraaf is overgegaan. Nadat de 'condominium-graaf in de eerste helft van
de dertiende eeuw door de onmacht van de Utrechtse bisschoppen in
1233 verdwenen was zal een zendgraaf namens de graaf van Holland in

Cf. Jong Schoutenrecht § 41.
Oud Schoutenrecht § 62.
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Friesland orde op zaken gesteld hebben 1 2 0 . Toen n a 1256 ook het
Hollandse gezag sterk in betekenis inboette, zullen de schouten
geprobeerd hebben het daardoor ontstane gezagsvacuüm op te vullen.
Daarvoor vinden we in het J o n g Schoutenrecht enkele aanwijzingen. Een
toevoeging a a n § 5 bepaalt, dat men de in de paragraaf genoemde boeten
wegens ongehoorzaamheid a a n het gerecht a a n de schout zal moeten
voldoen, omdat hij de vertegenwoordiger (voogd) van de graaf is. Dat wijst
er op, dat er problemen zijn gerezen omtrent de betaling van de breuken.
Kennelijk was de graaf niet (meer) aanwezig. Beslist is toen, dat die
breuken a a n de schout moesten worden voldaan 121 . Hetzelfde zien we
in § 18: De schout moet de goederen van de contumax tot zich n e m e n
ten behoeve van 'heren en volk'. In andere teksten is de graaf kennelijk
geschrapt: § 19 (alle versies): degene die een dijkberm afgraaft moet op
grond van de koningsban zulks met twee pond en de schout met twee
schellingen boeten 122 . Kan hier nog sprake zijn van een toevallige
omissie van de graaf, dat is niet mogelijk in § 32, waarin bepaald wordt
dat voor diefstal binnenshuis de huisheer aan de schout een hoofdlossing
moet betalen. Een hoofdlossing hoorde a a n de graaf te worden betaald.
Evenwel in § 22 (Jus-versie) ziet men de daardoor ontstane verwarring:
a a n de schout moet als banboete twee pond betaald worden vel
secundum aliquos twee schellingen.
Wanneer we deze ontwikkeling overzien, d a n leidt dat tot één conclusie:
als we letten op de rechterlijke organisatie, dan hebben de keuren en
landrechten met h u n frana en asega een typisch (Utrechts) bisschoppelijke signatuur. Daaruit k u n n e n we weer afleiden in welke tijd ongeveer
deze b r o n n e n 'algemeen Fries' gemaakt zijn. Daarover gaat het volgende
hoofdstuk, de datering van de keuren en van de landrechten.

120

Zie mijn: De datearringfan it Skeltarjocht, It Beaken jrg. 53 (1991), s. 19.

121

De Willekeuren van de Vijf Delen bepalen (§ 15, Buma/Ebel, a.w., XVII,
15) bepalen dat twee pond aan de (lands-)werf moet worden betaald.
122
Vergelijk ook Marktrecht § 9 (Buma/Ebel, a.w.. XTV, 9): degene die zich
tegen de executerende schout verzet, verbeurt twee pond (zonder dat de graaf
wordt vermeld; bij de vijf-dingen-procedure, die hier speelt, was evenwel regel
dat de twee pond aan de graaf verviel, zie mijn Ein, p. 68 - 71.
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9 DATERING DER BRONNEN
a. Theoretische inleiding
Wanneer we een formele rechtsbron 1 willen dateren, moeten we als
o n t s t a a n s d a t u m n e m e n het moment waarop de rechtsbron als zodanig
van kracht geworden is. Een rechtsbron komt nimmer uit de lucht vallen;
doorgaans zullen er 'voorontwerpen' zijn geweest of'voorbeelden' waaraan
de regelgevers zich hebben georiënteerd (materiële rechtsbronnen voor
deze formele rechtsbronnen), m a a r door die "Vorlagen' wordt de
o n t s t a a n s d a t u m van de formele rechtsbron uiteraard niet bepaald. We
zullen er d u s goed a a n doen precies a a n te geven welke formele
rechtsbron wij willen dateren. Omdat ons onderzoek zich richt op
algemene Oudfriese rechtsbronnen, te weten de Zeventien keuren en
Vierentwintig landrechten, is voor de datering beslissend het moment
waarop deze bronnen algemene Friese rechtsbronnen zijn geworden. Dat
die bronnen, wellicht eeuwen lang, een groeiproces hebben doorgemaakt
is voor de datering als algemene Oudfriese rechtsbronnen niet van
belang. De wordingsgeschiedenis komt p a s a a n de orde n a d a t we
geprobeerd hebben de bronnen te dateren.
b. Wanneer was de tijd rijp voor algemene

rechtsbronnen?

De Zeventien keuren bevatten een zeer duidelijke boodschap voor
landsheren, die m e n e n a a n s p r a a k te k u n n e n m a k e n op landsheerlijk
gezag over Friesland 2 . De Friese landen zijn vrij, dat wil zeggen 'rijks1
Hier gebruikt in de betekenis van verzameling rechtsvoorschriften die behoudens tegenbewijs - geacht worden te gelden.
2

We zullen ons in dit onderdeel in hoofdzaak beperken tot de Zeventien
keuren. We zullen nog zien, dat de Zeventien keuren en Vierentwintig
landrechten een samenhangend geheel vormen, maar dat beide een eigen
signatuur hebben. Gaat het bij de Zeventien keuren om de positie van Friesland
binnen het rijksverband, de Vierentwintig landrechten bevatten een aantal
(Wordt vervolgd...)
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onmiddellijk', hetgeen b e r u s t op een h u n door Karel de Grote verleend
privilege (Zevende keur). Heervaartplichtig zijn de Friezen niet (Tiende
keur), m a a r wel zijn zij a a n de koning 'huslotha' verschuldigd (Negende
keur). Verder mogen de Friezen h u n 'vrede' met geld kopen en zijn zij niet
verplicht lijfstraffen te ondergaan (Zestiende keur).
Dergelijke pretenties zien we voor h e t eerst opduiken in de eerste helft
van de dertiende eeuw, ten tijde van de eerste reeks bijeenkomsten van
de Opstalsboom 3 . In Emsingo stelde het gezag van de Ravensbergers in
die tijd nog m a a r weinig voor 4 en in de Ommelanden bloeit het Fries'nationalisme' in de strijd tegen de stad Groningen 5 . Met de s t a t u s v a n
'vrije Friezen' was een overheersende rol van de stad Groningen in de
Ommelanden onverenigbaar. De bekroning vindt deze ontwikkeling op
3 november 1248, wanneer rooms-koning Willem van Holland te Aken
in een privilege de rechten van de Friezen, h u n door Karel de Grote
geschonken, bevestigt 6 . Richthofen h a d d a n ook alle reden, de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten in verband te brengen met de

2

(...vervolg)
wijsdommen van landgerechten. Voor ons onderzoek naar de datering zijn
vooral de Zeventien keuren van belang, omdat daarin de 'rijksonmiddellijkheid'
van de Friese landen wordt verdedigd. In welke periode dat het geval was weten
we uit andere bronnen (dan de Zeventien keuren), zodat we aan de hand
daarvan de Zeventien Keuren (en indirect de Vierentwintig landrechten) kunnen
dateren.
3

H.D. Meijering, De wülekeuren van de OpstaLsboom (1323), p. 289:
Vergaderingen met het doel om recht in te stellen, te bespreken en te verbeteren
werden, volgens deze teksten [Urkera een tekst van onbekende herkomst
afgedrukt door Von Wicht en in sommige epilogen van de 17 Keuren], op de
dinsdag na Pinksteren gehouden'. Uitvoerig over de Opstalsboom: K. von
Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte, I, Berlin 1880,
S. 396 ff; over de wetgevende taak ibidem, S. 403.
4
H. van Lengen, Geschichte des Emsingerlandes vomjrûhen 13. bis zum
spåten 15. Jahrnundert, Aurich 1973, S. 26: 'Man scheint auf seiten der Friesen
die Grafen von Ravensberg und ihre Leute eher neben sich als über sich
gesehen und mehr als geeignete Bundesgenossen dann als Landesherren
empfunden zu haben'.
5

S. Kalifa, Résistance ù la réceprion du droit romain dans les Ommelanden,
Revue historique de droit francais et étranger, p. 64 - 69.
6

Zie hierover: O. Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid,
Leeuwarden 1986, p. 23.
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Opstalsboomvergaderingen uit het begin van de dertiende eeuw 7 . Verder
westwaarts dan de Lauwers reikte deze anti-landsheer-golf hoogst
waarschijnlijk niet 8 . Gelijk opgaand met dit streven tot fundering van
de rijksonmiddellijkheid zien we met n a m e in de Ommelanden een
streven n a a r het vervaardigen van algemene rechtsoptekeningen voor een
bepaalde streek 9 , wat er op wijst dat er een codificatiedrang was
ontstaan. In dit kader paste heel wel de receptie van bijvoorbeeld de
Vierentwintig landrechten.
Idee van 'Friese vrijheid' stamt uit de

Ommelanden

Ter verduidelijking van hetgeen volgt, schets ik in grote lijnen de historie
van de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten, zoals ik die mij
voorstel. In de elfde en twaalfde eeuw ontstonden er in Westerlauwers
Friesland langzamerhand door werkzaamheden van asega's optekeningen
van rechtsvoorschriften 10 . Verder was er enig historisch materiaal
aanwezig waaruit afgeleid kon worden dat de Frankische koningen
'wetten' (capitularia) voor de Friezen h a d d e n uitgevaardigd. Deze
collecties werden belangrijker, toen zij in s a m e n h a n g met het valse
Karelsprivilege en de daarom heen geweven legenden (Magnuskeuren,
Koning Karel en Redbad) materiaal konden verschaffen voor de pretentie

7

K. von Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte, I,
Berlin 1880, S. 96 ff. De argumenten die Richthofen voor de datering van de
Zeventien keuren ontleent aan het er niet in voorkomen van consúles zijn in
mijn visie niet steekhoudend omdat ik aanneem dat de Zeventien keuren
materieel gezien uit Westerlauwers Friesland stammen waar consúles pas zeer
laat optreden.
8

H.D. Meijering, au;., p. 289. Westerlauwers Friesland stond tot aan de
eerste helft van de dertiende eeuw onder een bisschop of graaf.
9

P. Gerbenzon, in Historie van Groningen, Stad en Land, Groningen 1976,
p. 112.
10

Er werden ook, zij het vrij laat, landsheerlijke privileges uitgevaardigd,
zoals het Marktrecht, Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht 1,1 XIV, p. 240.
Dit Marktrecht stamt nog uit de asega-skelta-periode, terwijl eveneens het
heerlijk gezag nog bestaat: verbeurd verklaarde goederen vervallen an koningis
wara ende an herana hand, dat wil zeggen aan de koning en aan de beide
landheren, de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland.
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van rijksonmiddellijkheid 11 , dat wil zeggen een juridisch draagvlak
konden vormen voor de feitelijk bestaande situatie: de afwezigheid van
landsheerlijk gezag. Met behulp van deze b r o n n e n konden de Friezen
h u n afwijzen van landsheerlijke of stedelijke suprematie over de Friese
landen aannemelijk maken. Op die grond zijn zij toen in h e t begin van
de dertiende eeuw (vermoedelijk door de iuratt van de Opstalsboom) in
de Ommelanden en in Oostfriesland gerecipieerd en 'opgefrist'.
Naderhand, toen ook Westerlauwers Friesland zijn rijksonmiddellijkheids-tijdperk inging, zijn deze aangepaste versies ook aldaar in omloop
gebracht. De 'bakermat' van de 'modernere' Friese vrijheid moet mijns
inziens evenwel in de Ommelanden gezocht worden 1 2 .
c. Aanpassing van de bronnen
Het is ondenkbaar, dat de Oosterlauwerse recipiënten van de Westerlauwerse keuren en landrechten die bronnen zonder aanpassingen voor
h u n rijksonmiddellijkheids-politiek konden gebruiken. Daarvoor h a d d e n
die b r o n n e n een te lange historie achter zich. Aangenomen m a g worden,
dat, gelet bijvoorbeeld op het verwijzen n a a r Noormanneninvallen 1 3 in
die bronnen, de oudste kernen ervan al uit de elfde eeuw s t a m m e n en
n a d e r h a n d zijn aangegroeid, totdat het aantal keuren en landrechten,
door vermelding van dat aantal in andere bronnen 1 4 , op zeventien,
respectievelijk vierentwintig werd gefixeerd. Gedurende die twee eeuwen
hebben samenleving noch recht stil gestaan. De Zeventien k e u r e n en
Vierentwintig landrechten waren zonder meer in de dertiende eeuw niet
b r u i k b a a r en vertonen d a n ook verschillende sporen van een dertiende-

1

' 'De rijksonmiddellijkheid was voor de Friezen praktisch een bescherming
tegen heren, die hun macht - in tegenstelling tot de keizer - wèl konden doen
gelden: Bourgondië, Oostfriesland, Gelre, Groningen, Saksen', P. Gerbenzon,
Excerpta îegum, Groningen 1956, p. 347.
12

Ten westen van de Lauwers werd ook wel een beroep op het valse
Karelsprivilege gedaan, maar dan binnen het kader van de relatie met de graven
van Holland. Dat betekende dat men daar aanvankelijk geen 'rijksonmiddellijkheid' claimde. Zie mijn: Het register "Oisturieslant', Us Wurk XIV (1965), p.
37. Dat veranderde in het begin van de vijftiende eeuw, zie hiervoor O. Vries,
Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid, Leeuwarden 1986, p. 33.
13

Veertiende keur en Twintigste landrecht.

14

Bijvoorbeeld in de zevende van de Magnuskeuren.
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eeuwse 'opknapbeurt'. Daarbij mochten de interpolaties uiteraard niet
zo ver gaan, dat twijfel a a n de authenticiteit van de teksten zou k u n n e n
ontstaan. We zullen op enkele aanpassingen wijzen.
1 Prologen en epilogen
Wilden de Friezen de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten als
politiek strijdmiddel tegen begerige landsheren of steden gebruiken, d a n
dienden deze bronnen voorzien te worden van een authenticiteitskenmerk. Vandaar dat in de meeste 1 5 Oudfriese handschriften de
Zeventien keuren voorafgegaan worden door een dertiende-eeuwse 1 6
proloog. Daarin worden de keuren en landrechten via Duitse en
Oostromeinse keizers teruggevoerd tot de mozaïsche Tien Geboden. De
Zeventien keuren worden doorgaans afgesloten met een epiloog, waarin
verwezen wordt n a a r Karel de Grote als de wetgever. De F-tekst verwijst
daarbij ook nog n a a r de plicht gericht te houden bij de Opstalsboom 1 7 .
De Vierentwintig landrechten bevatten meestal ook een epiloog met een
verwijzing n a a r het valse Karelsprivilege. Daarmee waren deze b r o n n e n
in de ogen van de recipiënten, n a a r we mogen aannemen, voldoende
gewaarmerkt als 'echt'.
2

Devcduatieperikelen

Een probleem moet voor de recipiënten de Tnuntversîechtering18 opgeleverd hebben. Doordat in twaalfde en dertiende eeuw in de Friese landen
het landsheerlijk toezicht op de muntslag verdwenen was, daalde het
gehalte a a n zilver voortdurend. In de Tweede keur wordt van een
muntverslechtering in de Friese landen gewag gemaakt. De geldbedragen
15

Een proloog is te vinden in E l , F, H (Friese teksten, H latijnse teksten
hebben een epiloog op de Zeventien keuren), Druk (staat na de Zeventien
keuren). J u s (idem), Unia (idem). R, telt twee prologen (een lange en een korte).
16

De prologen vermelden in hun opsommingen als laatste Duitse keizer
Frederik II (9 december 1212 te Mainz gekroond; overleden 13 december 1250
in Castel Fiorentino bij Lucera), Richthofen, Untersuchungen über Friesische
Rechtsgeschichte I, Berlin 1880, S. 100 ff.
17

III, § 23, r. 189, uitgave Sjölin S. 248.

18

Voor een vergelijkbaar probleem twee eeuwen later zie men: P. Gerbenzon,
Historie van Groningen, Stad en Land, Groningen 1976, p. 116.
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die in de, soms meer d a n een eeuw oude teksten werden gevonden
moesten wel worden aangepast om niet belachelijk lage boetebedragen
te krijgen. Aannemelijk is d a n ook dat bij de receptie de oude m u n t b e dragen werden opgetrokken. Bijvoorbeeld de Friese en Groningse
penningen waren in 1224 (gerekend n a a r een zilvergewicht van 1.315 van
de Keulse penning) gezakt n a a r een zevende van de Keulse penning 1 9 .
Het werd daardoor noodzakelijk het gedeelte van de boete dat a a n de
frana toeviel met zeven te vermenigvuldigen, omdat de rechtsvorderaar,
indien hij genoegen zou moeten n e m e n met drie schellingen (dat is 3 6
penningen) veel te weinig zilver zou ontvangen. V a n d a a r dat we mogen
veronderstellen dat het aandeel van de frana in de banboete bij de
receptie met zeven zal zijn vermenigvuldigd en gesteld zal zijn op 21
schellingen (147 penningen). Het optrekken van het aandeel van de
koning in de banboete was overbodig, ja, het was eigenlijk enigszins
riskant 's koning aandeel expressis verbis steevast te vermelden. We zien
d a n ook, dat slechts sporadisch de drie pond tot 21 pond verhoogd
werd 20 m a a r veel vaker dat het aandeel van de koning in de banboete
weggelaten werd.
Onze hypothese k u n n e n we verifiëren omdat we mogen verwachten dat,
wanneer er metterdaad een substitutie, als door ons verondersteld, heeft
plaats gehad, de vervanging niet altijd consequent doorgevoerd zal zijn.
Het is immers niet a a n te n e m e n dat in het computerloze tijdperk een
'zoek en vervang'-procedure altijd vlekkeloos zal zijn verlopen. Bovendien
weten we dat kopiisten voor het m a k e n van een nieuwe tekst niet
domweg één bepaald manuscript overgeschreven hebben m a a r nogal
eens verschillende andere handschriften raadpleegden. E n h e t is zeer
goed denkbaar, dat zich daaronder een exemplaar bevonden heeft waarin
de substituties niet, of althans niet volledig waren aangebracht. Daarbij
zullen we mogen verwachten dat - als onze theorie klopt - met n a m e
Westerlauwerse teksten niet-gesubstitueerde versies zullen vertonen. We
hebben immers verondersteld, dat de Zeventien keuren en Vierentwintig
landrechten ten oosten van de Lauwers p a s werden gerecipieerd n a d a t
zij de noodzakelijke aanpassingen h a d d e n ondergaan. Ten westen v a n
de Lauwers k u n n e n niet aangepaste versies zijn blijven circuleren.

19
LH. Gosses, Utrechtsen en Friesch-Groningsch geld van de 11e tot den
aanvang der 14e eeuw, in Verspreide Geschriften, Groningen 1946, p. 228.
20

Bijvoorbeeld in de Jus-versie van de Twaalfde en de Vijftiende keur en van
het Derde landrecht.
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We gaan na, in hoeverre in de Zeventien keuren de substitutie van de
Keulse penning door de lichtere Groningse penning geslaagd mag heten.
Tweede

keur

In de Tweede keur wordt ons meegedeeld dat de Friezen de Keulse
penningen te zwaar vonden en daarvoor een lichtere penning kozen 21 .
Het slot van deze keur luidt (H-versie): 'Drie pond voor de frana dat is
[thans] 2 2 21 schellingen op grond van des konings ban'. De drie pond
leveren geen problemen op; integendeel, dit bedrag komt overeen met de
Karolingische banboete, die we in de Lex Frisionum al tegenkomen 2 3
Dat die drie pond vervangen zouden zijn door 21 schellingen is echter
ongeloofwaardig. Als aandeel van de rechtsvorderaar in de boete h a d d e n
we één twintigste deel, ofwel één schelling per pond mogen verwachten 24 , d u s drie schellingen. De gesignaleerde muntverslechtering ten
oosten van de Lauwers, veroorzaakt door het wegvallen van het
landsheerlijk gezag en de daarmee gepaard gaande gebrek a a n toezicht
op de muntslag, geeft hier een bruikbare oplossing voor het probleem van
het 'zevendelige pond' 25 . Daarbij kon tijdens de receptie volstaan worden
met een aanpassing van het bedrag, bestemd voor de frana, door dat
bedrag met zeven te vermenigvuldigen. De J u s - t e k s t besluit met: 'Degene
die de vrede breekt, moet daarvoor de b a n des bisschops frana met drie
pond betalen, dat is [thans] 2 6 21 schellingen' 27 . Vrij geparafraseerd:

21
J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen siebzehn Kuren, Assen 1940, S. 81 85. Zie ook p. 290, 291.
22

Ondenkbaar is een identiteit: een pond is gelijk aan zeven schellingen. Een
'schelling" was destijds (nog) een rekeneenheid: er gingen twintig schellingen
op één pond. Een pond kan dus nooit zeven schellingen hebben geteld, evenmin
als thans een daalder (ƒ 1,50) méér of minder dan vijf schellingen zou kunnen
tellen.
23

H. Siems, Studiën zur Lex Frisionum, Ebelsbach 1980, S. 10, 227.

24

Zie de gebruikelijke verhouding in het Jong Schoutenrecht, Burna/Ebel,
Westerkmwerssches Recht 1,1, XIII, 6 - 9, 11, 18, 19, 22, 23 en 36.
25

I.H. Gosses, au).,p. 238, noot 1 (Gosses spreekt daar van de'dwaling'van
het zevendelig pond).
26

'Hijr' kan ook betekenen: 'thans', cf. Holthausen/Hofmann, Altfriesisches
Wörterbuch, Heidelberg 19852, de uitdrukkingen als 'hlrefter', 'hemei'. Zie ook:
Verwijs en Verdam, Mnd. Wb. in voce 'Hier', dl III p. 426 nr. 2.
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Aan de bisschop komt, als vertegenwoordiger van de koning, de
koningsban van drie pond toe, waarvan zijn vertegenwoordiger 21
schellingen m a g opstrijken. Omdat de bisschop de facto geen a a n s p r a a k
meer k a n m a k e n op het bedrag, k a n volstaan worden met het betalen
van 21 schellingen (in gedevalueerde penningen) 2 8 .
Vierde

keur

In de Vierde keur bepaalt J u s , dat de frana op grond van 's konings b a n
recht heeft op 21 schellingen (de drie ponden worden hier niet genoemd) 2 9 . In de F-tekst is er met de substitutie kennelijk iets mis
gegaan: de frana ontvangt volgens deze lezing 'drie tweederde schelling
volgens landrecht'. We h a d d e n hier òf drie schellingen òf eenentwintig
schellingen mogen verwachten.
Negende

keur

In de aanhef van de Negende keur 3 0 en a a n het slot van diezelfde k e u r
(niet in F en Unia) wordt eenvoudigweg gezegd dat de ban 3 1 van de frana
21 schellingen bedraagt; over ponden wordt niet gerept 32 .
Elfde en Twaalfde

keur

Ook in de Elfde en Twaalfde k e u r heeft de bewerker volstaan met
eenvoudigweg het banboete-bedrag a a n te passen a a n de gedevalueerde
penning. Een buitenbeentje is hier J u s : bepalen de andere teksten de
27

(...vervolg)
Het manuscript heeft abusievelijk 'ponden'.

27
28

Cf. ook het Tweede, Derde, Dertiende en Negentiende landrecht.

29

Zie ook p. 297, 299.

30

Zie p. 321.

31

De W- en de F-teksten spreken hier van de hoogste ban van de frana.

32

Dat komt vermoedelijk doordat de koninklijke 'ponden'-boete hier
vervangen is door tien volksmarken, zie p. 251.
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fredus voor bepaalde plaatsen op 32 reilmerken, J u s stelt h e m op 21
ponden. Hier hebben we een geval dat de drie pond van 's koningsban
(opzettelijk of automatisch?) [eveneens] met zeven werd vermenigvuldigd.
J u s geeft bovendien een variant, waarin de 21 schellingen vervangen zijn
door 2 1 lakens ad 24 penningen elk. Een verklaring voor d a t laatste zou
ik niet weten.
Vijftiende

keur

Merkwaardig in de Vijftiende k e u r is, dat in de meeste versies van deze
keur bepaald wordt dat de 21 schellingen afgehouden moeten worden
van het verschuldigde weergeld en van het bedrag dat het volksgerecht
toekomt. Doorgaans komt die banboete boven op h e t verschuldigde
weergeld. Een mogelijke verklaring daarvoor k u n n e n we uit de Jus-versie
afleiden. Die lijkt oorspronkelijk te zijn, omdat de koningsban in (21)
ponden wordt uitgedrukt, terwijl er geen sprake is van a a n het
volksgerecht te betalen marken 3 3 . Het gaat in de Jus-versie om iemand
die (door een bekentenis of n a een tweegevecht) schuldig blijkt te zijn a a n
verkrachting, zodat hem woesting en verbanning te wachten staat. Dat
bevrijdt hem overigens niet van betaling van 21 ponden a a n de keizer,
waarvan de frana 21 schellingen moet ontvangen. De andere versies
hebben deze maatregel verzacht: de dader k a n woesting en verbanning
ontgaan door zijn hoofdlossing a a n het gerecht te betalen en een
weergeld a a n de verkrachte vrouw te voldoen. Dat is een - in onze ogen
althans - billijker oplossing. Want bij vredelooslegging van de dader n a
verkrachting moest de dader brand en breke tiuMa 34 en kon het
slachtoffer geen a a n s p r a a k m a k e n op een weergeld 35 . Echter, aldus de
33

Zie p. 251.

34

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht 1,1, S. 88, nr. 33.

35
Cf. Buma/Ebel, a.w., 1,1, S. 230/232, nr. 34a 'Fan gretene dis dada'. Hier
gaat het om een klacht wegens het doden van een 'goede' man [waarschijnlijk
is bedoeld een 'leenman', cf. Verwijs en Verdam, Mnd. Wb. II p. 2035/36,
Aanvullingen en Verbeteringen, p. 359; de doodslag wordt immers door het
gravending berecht] binnen de allerhoogste vrede. Wordt de dader van dit niet
te verzoenen delict overtuigd, dan moet hij 80 pond aan het hoogste gerecht en
80 pond aan het deelsgerecht betalen en krijgt daarvoor 24 uren de tijd om land
en volk te ruimen om zodoende het vege lijf te redden. De verwanten van de
gedode hebben in dit geval geen aanspraak op een weergeld. De dader is een
(Wordt vervolgd...)
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F-versie, zij (de verkrachte vrouw) heeft een weergeld nodig 36 [vandaar
d a t deze nieuwe regeling getroffen werdj. De jongere, voor de verkrachte
vrouw billijker oplossing brengt mee, dat het vermogen van de dader
proportioneel t u s s e n volk, frana en slachtoffer wordt verdeeld. Bovendien
zullen voortaan ook de verwanten van de verkrachter moeten bijspringen
(hij is immers niet langer 'wolf).
Uit het voorgaande mogen we afleiden, dat er, vermoedelijk bij de
receptie ten oosten van de Lauwers, waar immers het zilvergehalte v a n
de penning tot één zevende van die van de Keulse penning w a s gezakt,
een evenredige ophoging van de banboete van de frana heeft plaats
gevonden, terwijl het aandeel van de koning in de banboete veelal werd
geschrapt.
3 Eliminatie van de

landsheer

De gehele operatie van de receptie van de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten zou uiteraard h a a r doel voorbijschieten, als in die
b r o n n e n een Friese landsheer, dus bijvoorbeeld een graaf of een bisschop
zou voorkomen. Nu is hoogst onwaarschijnlijk, dat in de versie(s) die men
recipieerde landsheerlijke functionarissen ontbraken. We hebben

35

(...vervolg)
'wolf en zijn bezittingen vervallen aan het gerecht. De bloedbanden met zijn
'vrienden' worden doorgesneden, zodat zij niet behoeven mede te betalen aan
het weergeld. Uiteraard is dat niet zo aardig voor de verwanten van de gedode,
maar het is wel de ijzeren consequentie van de vredelooslegging. Deze tekstverklaring lijkt mij meer voor de hand te liggen dan die welke gegeven werd door
M. Tragter-Schubert (Zur Totschlagklage im altwestfriesischen
'jüngeren
Skeltarecht", TvRG 46, 1978, 254): de dader zou niet de eigenlijke dader zijn,
maar slechts de aansprakelijke vete-leider. Daartegen spreekt, dat in de dingtaal
de dader persoonlijk beticht wordt van de daad, terwijl hij in de visie van
mevrouw Tragter alleen maar de juridisch aansprakelijk te stellen persoon is.
Het komt mij hoogst onwaarschijnlijk voor dat men in de vroege middeleeuwen
al met dergelijke juridische ficties werkte. Dergelijke hoogstandjes stammen uit
de negentiende eeuwse Begriffsjurisprudenz.
36

Er staat tnet hiu tnes wares biouath (omdat zij een gerecht nodig heeft).
Dat wares is moeilijk te verklaren. Mogelijk is het door een kopiist opgevat als
een verklaring bij het door hem niet meer verstane 'weergeld'. De oorspronkelijke lezing zal een verklaring hebben willen geven voor de reden, waarom de
vrouw thans, in tegenstelling tot vroeger, wel een recht op een weergeld heeft.
Hier een Oudfries ware (waar, middelen) aan te nemen lijkt mij te ver gezocht.
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verondersteld dat deze rechtsbronnen van, laten we zeggen, h e t midden
van de elfde tot a a n het begin van de dertiende eeuw in Westerlauwers
Friesland zijn ontstaan en aangegroeid. Welnu, in die periode stond
Westerlauwers Friesland doorlopend onder - zij het soms niet zo sterk landsheerlijk gezag van de Brunonen, de bisschoppen v a n Utrecht en de
graven van Holland. Het is ondenkbaar, dat zulks geen sporen in de
bronnen zou hebben nagelaten, getuige het voorkomen van een frana en
schout in de schoutenrechten en schout en schepenen in het Marktrecht 3 7 . Voor de h a n d ligt dan ook dat de landsheren bij de receptie ten
oosten van de Lauwers opzettelijk uit de bronnen zijn geschrapt.
Opvallend is daarbij, dat we j u i s t in Westerlauwerse versies -en in het
vermoedelijk uit Westerlauwers Friesland stammende Riustringer
commentaar op de Zeventien keuren 3 8 - af en toe een bisschop (dae
bisscops frana in de Tweede keur, Jus-lezing) zien optreden en d a n
doorgaans in de varianten. Dat bevestigt onze eerder uitgesproken
hypothese, dat er ten westen van de Lauwers versies van de Zeventien
keuren en Vierentwintig landrechten gecirculeerd hebben, die de
aanpassingen van de gerecipieerde versies niet hebben ondergaan. We
zullen de passages, waarin graven voorkomen, bespreken.
Negende

keur

De passage in de Negende keur 3 9 , waarin de graaf optreedt (in de Druk
en U-versie), gaat uitvoerig in op de plaats waar de h u s l o t h a dient te
worden betaald en welk bedrag verschuldigd is. Er is enige verwantschap
met de (veel uitvoeriger) regeling voor de betaling van de h u s l o t h a in het
J o n g Schoutenrecht 4 0 . De verhandeling zal n a d e r h a n d zijn toegevoegd
als een commentaar bij de vermelding van de huslotha. Verder wordt ons
verteld dat de schout de h u s l o t h a moet innen, h a a r vervolgens a a n de
graaf moet afdragen die op zijn beurt het geld moet afdragen in tha

Buma/Ebel, au;., XTV, §§ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.
Zie p. 286.
Zie ook p. 321.
Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 1 XIII, 3 - 5, S. 208 - 211.
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païenza ti Rome41. Daaruit k u n n e n we afleiden dat de graaf, die volgens
het condomlniumverdrag n a m e n s de bisschop van Utrecht en de graaf
van Holland over Friesland moest regeren van de keizer (uit wiens
h a n d e n hij de b a n ontving) opdracht h a d gekregen n a m e n s het Rijk de
h u s l o t h a te innen.
D a a r a a n gekoppeld is een tweede commentaar, dat eisen stelt a a n de
kwaliteit van de graaf, die in Friesland graaf zal zijn. Er is enige
verwantschap met het eerste artikel v a n het Oud Schoutenrecht, waarin
ook geëist wordt d a t de graaf fulre berte bern zal moeten zijn. Zoals ik
elders h e b betoogd 42 , heeft de passage in het eerste artikel v a n het Oud
Schoutenrecht en d u s ook dit s t u k vermoedelijk betrekking op de (vice)comes die op grond v a n het condomlniumverdrag v a n 1165 door de
Hollandse graaf en de bisschop van Utrecht n a a r Friesland moest worden
gezonden. Deze graaf diende door de Keizer met de b a n te worden
uitgerust, v a n d a a r mogelijk dat de tekst zegt, dat hij o n Freslande
kontngis ban lede sal en dat hij thine païenza rwchtjinda
muge. Een
dergelijke vice-comes is slechts zeer kort in functie geweest, w a n t tegen
het einde v a n de twaalfde eeuw werd Westerlauwers Friesland door
Diederik VII a a n zijn broer in onderleen uit gegeven. Dat betekent d a n
ook, dat de passage h a a s t wel moet zijn toegevoegd t u s s e n 1165 en 1196,
hetgeen weer meebrengt dat de toevoeging bij de receptie v a n de keuren
moet zijn verwijderd.
In een a n d e r verband noemt het Riustringer commentaar op de Negende
k e u r de graaf. Vanwege de betaling van 'vredepenningen' (aan de koning)
moet de graaf de Friese kooplieden de vrede garanderen. Vervolgens
wordt h e t geval geschetst dat Friese kooplieden op de door h e n m e t h u n
huslotha gekochte vrije straten enig onrecht geschiedt. Het merkwaardige
is n u d a t de Riustringer bron hier kennelijk refereert a a n de situatie in
Westerlauwers Friesland v a n n a 1165, ten tijde van het condomlniumverdrag: zeggenschap en inkomsten uit Friesland werden k r a c h t e n s dat
verdrag verdeeld t u s s e n de graaf v a n Holland en de bisschop van
41

Opmerkelijk is, dat de graaf volgens deze tekst de huslotha niet zelf mag
behouden. Bij een koningsbelasting als de huslotha is geweest, ligt dit nogal
voor de hand. Zie hierover mijn: De datearringfan it Skeltarjocht, It Beaken, jrg.
53 (1991) s. 12. Waarschijnlijk is bij het in leen geven van Westerlauwers
Friesland door de koning eenzelfde voorbehoud gemaakt als bij het allodiaal
maken van de goederen op Texel (25 augustus 985, Oorkondenboek van
Holland en Zeeland tot 1299, deel 1. nr. 55).
42

Zie mijn De datearringfan ü Skeltarjocht, It Beaken jg. 53 (1991) s. 7.
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Utrecht. Het Riustringer commentaar zegt namelijk: komt het onrecht
van de k a n t van de graaf, d a n moet men de kooplieden schadeloos stellen
met het land van de abt 4 3 of met de nog in het land aanwezige huslotha.
Geschiedt de inbreuk door de bisschop, d a n moet de schade verhaald
worden op de [aan de bisschop toekomende] tijns, de [kerkelijke] tienden
en de huisschot (dat wil zeggen de huslotha). Elders in de Friese landen
heeft, voor zover wij weten, nimmer een dergelijke verdeling v a n
inkomsten uit een Fries gebied plaats gevonden. Daaruit valt op te
m a k e n dat de Riustringer tekst - hoe merkwaardig dat prima vista 4 4 ook
moge lijken - ons een Westerlauwerse situatie schetst.
Dat de passage niet geschrapt is zal komen doordat de vermelding v a n
een graaf in dit commentaar niet als bedreigend voor de Friese vrijheid
gevoeld zal zijn omdat de tekst nauwelijks aanleiding k a n geven tot de
veronderstelling d a t de graaf, die de kooplieden benadeelt, landsheer v a n
Friesland zou zijn.
Derde

landrecht

Belangwekkend is de vermelding van de graaf in het Derde landrecht
(Jus-versie). Aan het slot v a n dat landrecht wordt eerst bepaald, dat de
keizer recht heeft op 21 pond, waarvan de frana 21 schellingen
toekomen. Vervolgens wordt gezegd dat de graaf recht heeft op twee
pond, waarvan voor de frana twee schellingen bestemd zijn.
Een boete v a n twee pond is typerend voor de banboete v a n de graven v a n
Holland 45 . We hebben hier vermoedelijk met een latere toevoeging te
maken, ter vervanging van de eerder genoemde boete a a n keizer en frana.
De passage moet d a n zijn toegevoegd in een tijd dat de (Hollandse) graven
nog h u n gezag in Westerlauwers Friesland konden uitoefenen, d u s op
zijn laatst in de eerste decennia van de dertiende eeuw. Dan is ook
waarschijnlijk, dat de passage in de versie stond, die door Ommelanders
en Emsingoèrs werd 'gezuiverd' van alles wat n a a r een landsheer
43

Mogelijk de abt van Staveren, die altijd zeer goede en nauwe relaties met
de Hollandse graven onderhield; minder waarschijnlijk lijkt mij de abt van
Ludingakerke, voor wie (in mindere mate) hetzelfde gegolden heeft.
44

Het wordt minder vreemd als men met mij aanneemt dat in ieder geval
de Zeventien keuren van Westerlauwerse oorsprong zijn.
45

LH. Gosses, Welgeborenen en huisUeden, Groningen, Den Haag, 1926, p.

88.
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zweemde. Anders gezegd, de W-teksten hebben hier een oudere versie
bewaard dan de overige versies; daaruit werd deze passage om politieke
redenen verwijderd.
Zeventiende landrecht
In het Zeventiende landrecht (Jus en Druk)46 vinden we naar aanleiding
van een passage over diefstal als overmacht een vermelding wat er met
de betrapte dief moet gebeuren; de helft van zijn goed komt de graaf toe.
In J u s is deze lezing één van de varianten 47 . In de eerste Emsinger
Codex is deze variant opgenomen in een soort 'surplus'-groepje op de
Vierentwintig landrechten (V, 5). Dat wijst erop, dat er nog versies van
de Vierentwintig landrechten in omloop waren, waaruit de graaf niet was
geëlimineerd.
Aannemelijk is derhalve dat in enkele (oude) toevoegingen op de
Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten de vice-comes van het
condominiumverdrag dan wel de Hollandse graaf voorkwam. In de, ten
oosten van de Lauwers gerecipieerde versies zijn deze passages
geschrapt; in sommige Westerlauwerse teksten zijn zij blijven staan.
4 Vaststelling van de volksvrede
De iuraft van de Opstalsboom, die naar we hebben verondersteld de hand
gehad hebben in de receptie van de Zeventien keuren en Vierentwintig
landrechten, dienden uiteraard ook het vredegeld vast te stellen, dat wil
zeggen het bedrag dat vanwege het verbreken van de vrede aan het
gerecht, dat door zijn uitspraak de vrede weer 'herstelde', moest worden
betaald 48 . Oorspronkelijk kwam de fredus uiteraard aan de koning of

46

Zie ook p. 432.

47

Buma/Ebel, Westerlauwerssches recht, I, 1, VIII, 17.

48

Niet ieder delict bracht een vredebreuk mee, vergelijk Broekmerbrief§ 182:
Geen vredegeld is verschuldigd voor niet opzettelijk verrichte daden, voor
verwondingen door dieren of tijdens een spel toegebracht of wonden die worden
toegebracht door een wapen, dat naar achteren gericht gedragen wordt. Anders
het Emsinger Penningschuldboek, De Tweede Emsinger Codex, IX 48.
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a a n diens vertegenwoordiger, de graaf49 of de frana 50 [van de bisschop]
toe. Afdracht a a n landsheren, die ten oosten van de Lauwers trouwens
geen vrede meer konden gebieden, verdroeg zich uiteraard niet met de
nieuwe conceptie van de Friese vrijheid. Vandaar dat defredus in eigen
h a n d genomen werd. De kortste keur, de Dertiende 51 , bepaalt kort en
bondig dat er een volksvrede52 wordt vastgesteld, waarmee de j u s titiabelen dienen in te stemmen 5 3 . Ook het gerecht dient zich a a n het
vastgestelde bedrag te houden en mag niet eigenmachtig zonder bevel
van de frana defredus verhogen (Jus-versie). Het bedrag van defredus
werd vastgesteld in door het volk vastgesteld betaalmiddel, te weten
volksmarken 5 4 . Op grond van hetgeen we ondertussen weten omtrent
de verslechtering van de penning in Friesland door het verdwijnen van
het grafelijk toezicht op de m u n t , zal het geen verbazing wekken dat het
bedrag uitgedrukt werd in laken. Het Friese laken was van oudsher een
gewild handelsartikel en werd algemeen geaccepteerd als betaalmiddel

49

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, III, 1, 35b 39, 42, 56, 57,
62, 67, 69, XIII 6 - 8 e. a.
50

Buma/Ebel, aui„ I, 1, VIII, 13b.

51

In de Jus-versie de Veertiende keur. Zie ook p. 333, 251.

52

De HE-groep wijkt hier af en spreekt over de veldvrede in plaats van de
volksvrede. Een lees- of hoorfout (bij dictaat van de tekst) van liud > feld kan
men zich hier moeilijk voorstellen. 'Feldferde' komt ook voor in het Westerlauwers Zeendrecht (Buma/Ebel, a.w., I, 1, K, 37), waar de betekenis
onduidelijk is. Buma/Ebel vertalen het aldaar, kennelijk in navolging van R.
His, Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter, Leipzig 1901, S. 166, met
'Landfrieden', daarmee relaterend aan de 'landvrede-bewegingen', die vanaf de
twaalfde eeuw met name in het Duitse rijk plaats vonden. Wanneer dat juist
mocht zijn, dan is niet ondenkbaar dat de oorspronkelijke lezing van de
dertiende keur naar een landvrede verwees. Bij de receptie van deze keur is dan
de landvrede door de volksvrede (eigenlijk ook een soort 'landvrede') vervangen.
Mogelijk is evenwel ook, dat we onder Veldvrede' een 'leger(plaats)-vrede moeten
verstaan. In samenstellingen duidt de term Veld' al vrij vroeg op 'leger' (evenals
trouwens de latijnse term campus): veldleger, veldmaarschalk, veldtocht. Zie
p. 333.
53

Cf. de formule voor de uitdaging tot de tweekamp, J. Hoekstra, De eerste
en de tweede Hunsinger Codex, XII, 1: ther breki on there leida Üudfrethe. ther
bi racht end bi gripen was. with wedde end mith worde, end thesfrana aller
hageste bon. en iuue houd lesne.
De R-versie heeft 'reilmerk', lakenmark.
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(bijvoorbeeld door de kloosters Fulda en Werden55). De volksmark of
lakenmark bestond uit vier weden (lappen stof) en het wede gold per
stuk voor twaalf penningen. In totaal komt men daarmee (en de J u s versie signaleert dat ook) op veertig schellingen ofwel twee pond. En dat
is exact het bedrag van de fredus die de Friezen onder het grafelijk
bewind in Westerlauwers Friesland verschuldigd waren 56 . Daaruit volgt,
dat de hoogte van 's graven vredegeld aangehouden werd; het bedrag
werd alleen omgerekend in een meer waardevast 'geld' en in plaats van
de graaf moest voortaan het volk(sgerecht) het vredegeld ontvangen.
Uit het voorgaande volgt, dat telkens wanneer we in de Zeventien keuren
en Vierentwinig landrechten de tien-marken-^/redus tegenkomen, de tekst
vermoedelijk geïnterpoleerd is: het oorspronkelijk aan de graaf verschuldigde vredegeld van twee pond is vervangen door de liudfrethe van tien
marken.
d. Ouderdom van de afzonderlijke bepalingen
We hebben laten zien dat de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten rond 1200 'gecanoniseerd' zijn geworden als algemene Oudfriese
rechtsbronnen. Het bestaande ruwe materiaal werd daartoe aangepast
aan de nieuwe situatie. In dit onderdeel gaan we proberen een idee te
geven van de ouderdom van de afzonderlijke bepalingen.
Daarbij moet voorop gesteld worden, dat het niet vast staat dat er ten
tijde van de receptie in Oosterlauwers Friesland al een afgerond corpus
van precies Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten bestond. Het
is niet ondenkbaar dat juist door deze canonisatie van de rechtsbron de
aantallen keuren en landrechten gefixeerd werden.
Aannemelijk is verder, dat de materiaalverzameling die voor de collectie
algemeen-Friese keuren en landrechten werd gebezigd, bepalingen heeft
bevat die nogal verschilden in ouderdom. Van de Elfde en zeker van de
Twaalfde keur (speciale vredes voor personen en goederen) is bijvoorbeeld
aannemelijk dat zij vrij jong zijn. Zij zullen een uitvloeisel zijn van de in
55

Zie: Rheinische Urbare, Zweiter Band, Die Urbare der Abtei Werden a.d.
Ruhr, A. Die Urbare vom 9.-13. Jahrhundert, herausgegeben von Rudolf
Kötzscke, Bonn 1906, S. CCXC und CCCXLIII, CCCXLIV.
56
Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 1, III, 39, 42, 56, 62 e.a. Ook
in Westerlauwers Friesland komt in het landsheerloos tijdperk het vredegeld
aan het gerecht toe, zie XVII § 10, 24.
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de twaalfde en dertiende eeuw in West-Europa ondernomen pogingen om
de gewelddadigheid in te dammen. De Zestiende keur kan, zo is met
Richthofen a a n te nemen, zeer goed een reactie zijn op de Saksische
Landvrede van 1156, omdat daarin zo uitdrukkelijk wordt gesteld dat de
Friezen binnen 5 7 het Saksische territoir geen lijfstraffen behoeven te
ondergaan.
We willen ons in dit onderdeel echter bezig h o u d e n met een meer
algemeen probleem: uit welke periode k u n n e n de bepalingen, waarin de
asega en/of de frana voorkomt, op zijn vroegst s t a m m e n ? In het
voorgaande hebben we gezien, dat deze functionarissen in de Westerlauwerse rechterlijke organisatie thuis gehoord hebben en we vragen ons
af wanneer zij daarin voor het eerst opgedoken (kunnen) zijn.
1 De frana
Met de frana k u n n e n we vrij gauw klaar zijn. We hebben proberen a a n
te tonen dat deze functionaris uit de Utrechtse bisschoppelijke
organisatie stamt. Dat betekent dat hij voor het eerst in 1086 (Staveren
1077) k a n zijn ingesteld. Dat zou betekenen dat de teksten, waarin de
frana voorkomt, niet ouder zouden k u n n e n zijn dan 1086 58 . We zullen
in het volgende gedeelte controleren of dat mogelijk is.
2 De benaming

Mimigerdqford

In de Negende keur wordt, zoals reeds eerder is gezegd, a a n de Friezen
als tegenprestatie voor het betalen van de huslotha, het privilege verleend
tolvrij te varen op vier water- en drie landwegen. De middelste landweg
loopt van Munster n a a r Emden. Munster wordt hier met Mimigerdqford
aangeduid, een benaming die n a 1040 steeds meer in onbruik geraakte
en door Monasterium werd vervangen, totdat n a het midden van de
twaalfde eeuw uitsluitend de nieuwe n a a m gebruikt werd. Met onze
57

De LF-versie heeft 'buiten' het Saksische gebied, hetgeen de bepaling van
haar zin berooft: het gaat er juist om dat Friezen, ook wanneer zij in Saksische
streken zijn, waar krachtens een Landvrede straffen aan huid en haar
toegelaten zijn, van die straffen gevrijwaard zullen zijn. J u s heeft: 'binnen de
vastgestelde grenzen', hetgeen nogal oorspronkelijk aandoet.
58

Denkbaar is dat ook de Brunonen een 'frana' als vertegenwoordiger voor
hun Friese landen hebben aangesteld, maar omdat daaromtrent niets bekend
is, mogen we daar mijns inziens niet vanuit gaan.
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datering post quem is het gebruik van de archaïsche benaming niet in
strijd. Het is maar de vraag, wanneer de nieuwe benaming tot in
Westerlauwers Friesland is doorgedrongen. Bovendien mag niet worden
uitgesloten dat de Negende keur teruggaat op een of ander privilege
(bijvoorbeeld) door de Brunonen aan de Friezen verleend. Dat privilege
zou dan zeker spreken van Mimigerdqford.
3 De Wikingen-invaUen
Bij de datering van de Zeventien keuren en de Vierentwintig landrechten
heeft het voorkomen van de Wikingen altijd een belangrijke rol gespeeld.
Invallen van de Wikingen in Westerlauwers Friesland vonden, voorzover
bekend, plaats tot ongeveer 1010; de laatste inval in het Friese gebied
was in 1042 in Riustringen. Wikingen verschijnen in de Tiende en de
Veertiende keur en in het Derde en het Twintigste landrecht. De
vindplaatsen in de keuren zijn voor ons niet van belang, want in die
bepalingen komt de frana niet voor. De teksten kunnen derhalve
stammen van vóór 1086.
Meer problemen leveren de landrecht-bepalingen op.
In het Derde landrecht wordt bepaald dat wanneer iemand door de
Wikingen59 gevankelijk weggevoerd is en hij in het vaderland terugkeert
hij weer ongehinderd op zijn eigen vaderlijk erfgoed mag trekken. Wie
hem zulks met geweld wil verhinderen vervalt in een boete van drie pond
aan de frana. Het is niet onmogelijk maar lijkt onwaarschijnlijk, dat na
1086 nog krijgsgevangenen van de Wikingen huiswaarts gekeerd zijn.
Zoals we nog zullen zien, is aannemelijk dat het Derde landrecht aan de
Veertiende keur is ontleend60; in de keur is evenwel geen sprake van
de frana, hetgeen aannemelijk maakt dat de bewerker, die de Veertiende
keur omwerkte tot het Derde landrecht de 'boete'-regeling voor het geval
de teruggekeerde gehinderd wordt, heeft toegevoegd. Dat verklaart dan
tevens waardoor de 'boete'-regeling in de onderscheiden teksten nogal
varieert61.

59

De R-versie handelt over het gevankelijk wegvoeren van een minderjarig

kind.
60

Zie p. 458.

61

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht, I, 1, VIII, 3, waarin verschillende
lezingen worden gegeven.
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Het Twintigste landrecht bepaalt dat wanneer iemand, n a gevankelijk
door de Wikingen te zijn weggevoerd, gezamenlijk met h e n bij een inval
in Friesland misdaden pleegt, hij daarvoor niet gestraft k a n worden,
omdat destijds de frana tekort geschoten is in het voorkomen van de
inval. De krijgsgevangene heeft daarmee noch de doem van de asega,
noch de b a n van de schout gekrenkt. Een frana verantwoordelijk stellen
voor een wikingenlnval lijkt wel heel anachronistisch, terwijl a a n de
andere k a n t merkwaardig is, dat hier een schout optreedt. Nu lijden niet
alle teksten a a n dit euvel: in de FL-groep zoekt men bijvoorbeeld
tevergeefs n a a r de frana en de schout. Gelet op de vreemde mengeling
van de andere teksten lijkt mij aannemelijk dat de FL-groep hier de
oorspronkelijke tekst het dichtst benadert, terwijl in de andere teksten
'verklaringen' voor de straffeloosheid en de gevolgen van de straffeloosheid zijn toegevoegd.
Uit het voorgaande volgt dat het toelaatbaar is, de datering post quem
voor de frana-teksten te stellen op 1 februari 1086, de d a t u m waarop
Oostergo en Westergo door de keizer aan de Utrechtse bisschop werden
geschonken.
4 De asega
Groter zijn de problemen bij de asega. Gelet op het spreidingsgebied van
deze functionaris zou men prima vista geneigd zijn te denken a a n een
typisch 'Hollandse' instelling 62 . Daaruit zou d a n weer de conclusie
getrokken k u n n e n worden, dat de asega p a s onder het bewind van de
graven van Holland in Westerlauwers Friesland zou zijn ingevoerd, d u s
op zijn vroegst in 1126, het j a a r waarin volgens J o h a n n e s de Beka
Lotharius III van Süpplingenburg Westerlauwers Friesland a a n het
bisdom Utrecht ontnam en Floris II, de Dikke, gehuwd met Lotharius'
halfzuster Gertrud Petronella, er mee beleende 6 3 . Die veronderstelling
62

Maar dan wel een zeer oude instelling, zie D.P. Blok, Opmerkingen over
het aasdom, TVRG 31 (1961) p. 260, 261.
63

W. Ehbrecht, Landesherrschqft und Klosterwesen im Ostfriesischen Fivelgo
(970-1290), Munster 1974, S. 50, waar de schrijver op goede gronden de
gangbare these van Niermeijer, dat Hendrik van Zutfen in 1101 Westerlauwers
Friesland in leen gekregen had, verwerpt. De belening betrof een ander gedeelte
van het territoir van de Brunonen, te weten Fivelgo (ibidem S. 54). In die geest
(Wordt vervolgd...)
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brengt echter een onoverkomelijke probleem met zich mee. In de
rechtsbronnen is de combinatie frana - asega heel normaal. De frana
hoort echter, zoals we a a n n a m e n , in de bisschoppelijke organisatie thuis
(ingevoerd n a 1086) en de asega zou dan p a s vier decennia later ten
tonele verschenen zijn in een periode dat de Utrechtse bisschop tijdelijk
géén zeggenschap over Westerlauwers Friesland h a d (in 1138 kreeg de
bisschop Oostergo en Westergo van de keizer terug). Een combinatie van
(Utrechtse) frana en (Hollandse) asega zou p a s mogelijk zijn vanaf het
condominiumverdrag, d u s vanaf 1165, m a a r d a n h a d de vice-comes een
veel belangrijker rol moeten spelen. Bovendien k u n n e n we niet zeggen,
dat de graven van Holland n u zo gecharmeerd waren van asega's: in
Kennemerland is de functie al in 1 2 7 3 / ' 7 4 opgeheven en n a de
onderwerping van de Westfriezen in 1289 werd d a a r een s c h e p e n b a n k
ingesteld, niet een asega 64 . Tenslotte k a n erop worden gewezen dat de
asega geen 'landsheerlijk ambtenaar' is geweest, m a a r in het gerecht het
Volk' vertegenwoordigde 65 .
Prefrankische

oorsprong?

De meest voor de h a n d liggende oplossing is wel, a a n te n e m e n d a t de
asega reeds in functie w a s toen de bisschop van Utrecht in 1086 met
Oostergo en Westergo werd beleend. Mogelijkerwijze is de asega een
'oerfriese' instelling. We mogen er in dit verband op wijzen dat in de
literatuur vrij recent nog de vraag opgeworpen is of de asega van
prefrankische, d a n wel van postfrankische oorsprong is 66 . P. Gerbenzon

^f... vervolg)
ook reeds LH. Gosses, De organisatie van bestuur en rechtspraak in de
landschap Drenthe, Groningen 1941, p. 25, noot 33.
64

1.H. Gosses, Welgeborenen en huislieden, Groningen, Den Haag, 1926, p.

82.
65
P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht TvRG XXXI (1963),
p. 442.
66

Prefrankisch.' P. Gerbenzon, Der aUJriesische Asega, der altsåchsische
eosago und der althochdeutsche esago, TvRG 41 (1973) S. 87 ff. Een prefrankische oorsprong wordt dubieus geacht door: Köbler, Zu Alter und Herkunfi der
Jriesischen Asega, TvRG 41 (1973), S. 93 - 99. Zie over dit probleem eveneens
H. Siems, Studiën zur Lex Frisionum, Ebelsbach 1980, S. 160 ff.
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koos daarbij voor prefrankische, dat wil zeggen oerfriese oorsprong 67 .
In de sapientes68 Wlemar en Saxmund uit de Lex Frisionum zag hij de
eerste, ons met n a m e bekende asega's. Hun t a a k komt overeen met die
van de latere asega's, zo 'delen' zij in h u n 'doemen' bijvoorbeeld hoeveel
eedhelpers in een bepaald geval moeten optreden 69 .
De opvatting van Köbler
De daartegen door G. Köbler aangevoerde argumenten 7 0 zijn mijns
inziens geen van alle steekhoudend. Het belangrijkste bezwaar tegen de
bewijsvoering van Köbler is wel, dat hij uitgaat van een vertekend beeld
van de t a a k van de asega. Uitgaande van de term asega ('recht-zegger' 71 )
identificeert hij deze functionaris met een 'legislator', een soort wandelend wetboek, die het recht reciteert 72 . Dat 'citeren' van wetten k a n in
de ogen van Köbler geen rechterlijke bezigheid zijn. Uit latere bronnen
blijkt evenwel overduidelijk dat de a s e g a een rechterlijke functie heeft 73 .

67

A.w., p. 88e.v..

68

Deze aanduiding stamt mogelijk eerst van de uitgever van een (niet
bewaard gebleven) handschrift van de Lex Frisonum, Herold {Orginum ac
Germanarum ojitiquitatem Übri, Basilae 1557, p. 131 - 148).
69

Lex Frisionum IV, 3.

70

Zu Alter und Herkunfi der Jriesischen Asega, TvRXLI (1973), p. 93 - 99.

71
Zie P. Gerbenzon, Der áttfriesischen asega, der altsåchsische eosago und
der althochdeutsche esago, TvR XLI (1973), p. 76. De woordverklaring van W.
Krogmann in: Handwörterbuch der deutschenRechsgeschichte, S. 239 en in zijn
artikel Diefriesiscne Sage von der Ftndung des Rechts, Zeitschrift der Savigny
Stiftung, Germ. Abt., 84 (1976) S. 112 ff., 'asega' betekent 'oog van de Asen',
'is 'ein abschreckendes Beispiel dessen, was mit der rücksichtslos angewandten
Methode der Junggramatiker nicht alles bewiesen werden kann!' (ibidem S. 76
noot 6).
72

De asega was 'oordeelvinder' of wellicht nog juister: 'oordeelvoorsteller',
zij n oordelen moesten, naar we mogen aannemen, nog bekrachtigd worden door
een (stilzwijgende) goedkeuringvan de ommestand (LH. Gosses, Welgeborenen
en huislieden, Groningen, Den Haag, 1926, p. 84). Zie ook p. 45, 115
116, 118, 258, en 293.
73

Cf: de inhoudsopgave van de Derde keur, waarin de taak van de asega
wordt behandeld: De ordine iudicij seruandoJ. Hoekstra, De eerste en de tweede
Hunsinger Codex, XX, 3.
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Het misverstand is bij Köbler vermoedelijk mede ontstaan, doordat hij
bij 'rechter' denkt a a n een functionaris die a a n de h a n d van voorgebakken, vaststaande regels 74 gevallen beslist. We hebben evenwel gezien
dat in de prefrankische periode het antwoord op de vraag hoe het recht
luidt, autonoom door elke rechtsgenoot afzonderlijk kon worden
beslist 75 . Objectief recht in moderne zin bestond nog niet. In deze
situatie was een asega, die in voorkomende gevallen door zijn doem kon
beslissen hoeveel eedhelpers moesten optreden of op welke hoogte het
zoenbedrag moest worden gefixeerd (hetgeen niet impliceerde dat de
rechtsgenoten zich d a a r a a n d a n ook moesten houden) een uitkomst. Hij
'kende' (gaf beslissingen aangaande) 'het' recht. Met welke term een
vertaler een dergelijke bezigheid anders zou moeten vertalen d a n met
mdicare, en hoe hij een dergelijke oordelaar anders zou moeten noemen
d a n index ontgaat mij ten enenmale.
Köblers filologische

argumenten

De door Köbler gegeven filologische argumentatie is voor niet-filologen
volstrekt ondeugdelijk. Noodzakelijkerwijs moet Köbler werken met een
uiterst klein tekstbestand omdat n u eenmaal de b r o n n e n uit de vroege
middeleeuwen uitermate s c h a a r s zijn. Op die uiterst smalle basis bouwt
Köbler evenwel zijn redenering op alsof wij over een t h e s a u r u s met
miljoenen woorden konden beschikken. Om dat te illustreren ga ik van
het volgende model uit. Ik transformeer zijn bewijsvoering voor de onwaarschijnlijkheid van de identiteit van de iudex uit de Lex Frisionum
met de asega uit de latere Oudfriese bronnen n a a r een moderne situatie.
Simulatiemodel
Daarbij simuleer ik de problemen, waarvoor Köbler bij zijn studie ten
aanzien van de vroege middeleeuwen staat, door de beschikbare b r o n n e n
k u n s t m a t i g s c h a a r s te maken. Oudfries vervang ik door Engels, Latijn

74
Dergelijke regels bestonden [nog] niet, het recht was 'gewoonterecht', dat
wil zeggen casuïstiek. Het 'zeggen' van het recht, zoals de asega tot taak had,
betekent dan ook: 'zeggen hoe het geval in concreto [door de ommestand] beslist
moet worden'.
75
P.WA. Immink, "Getuigen" in het oude Friese recht, TVRG XXXI (1963),
p. 431 e.v.
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wordt Nederlands. Ik veronderstel dat we anno domini 1992 over geen
enkel Engelstalig geschrift k u n n e n beschikken. [De situatie wordt in dit
opzicht daardoor vergelijkbaar met die waarvoor Köbler s t a a t w a n t uit
de negende eeuw is geen Friestalig s t u k bewaard gebleven.] Wel k u n n e n
we in ons model beschikken we over een Nederlandse vertaling van een
Engels stuk. [Dat spoort met de situatie waarin Köbler verkeert w a n t we
beschikken slechts over een Latijnse vertaling van de Lex Frisionum.] In
ons model wordt in die Nederlandse vertaling uit 1992 gesproken van de
'burgemeester van Elgin' (Schotland).
Verder moeten we in ons model nog zorgen voor een met de L-tekst van
de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten uit de dertiende eeuw
vergelijkbaar stuk. We weten met behulp van een tijdmachine de
beschikking te krijgen over een vertaling van een Engels s t u k in het
Nederlands uit het j a a r 2400 7 6 . Daaruit komen we te weten dat in het
j a a r 2400 in Schotland aan het hoofd van bepaalde gemeenten een lord
provost staat.
De vraag luidt n u : mogen we de 'burgemeester' zoals die voorkomt in
de Nederlandse vertaling anno 1992 op één lijn stellen met de lord
provost van Elgin uit het j a a r 2400?
Als ik de redenering van Köbler volg is dat niet toelaatbaar. Daarvoor
voert hij een aantal argumenten aan, die ik, om de onhoudbaarheid
ervan a a n te tonen, op mijn model ga toepassen.
1) Stelling Köbler: de term asega wordt in de latere vertalingen van
Oudfriese bronnen in het latijn nooit door 'iudex' vertaald, m a a r
steeds 7 7 onvertaald gelaten. In ons model: 'lord provost' wordt in het
j a a r 2 4 0 0 in een Nederlandse vertaling nooit door 'burgemeester'
vertaald m a a r steeds onvertaald gelaten. Is dit argument steekhoudend?

76

'Bedauerlicherweise sind lateinisch-altfriesisiche Paralleltexte aus
karolingischer Zeit nicht vorhanden. Dagegen gibt es solche aus dem
Hochmittelalter. Hilfsweise und mit der nötigen Vorsicht muJ3 daher auf diese
zurück gegrlffen werden. Sie kennen sowohl den Begriff iudex als auch dem
Ausdruck asega. Asega flieJSt in die lateinischen Texte unübersetzt ein und
iudex steht für friesisch riuchlare' (S. 94). [NB 'riuchtare' is een geheel andere
functionaris uit later tijd].
77

In jongere bronnen wordt overigens vaak toegelicht: 'de asega, dat is de
rechter'.
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Het gaat hier om specifieke termen die men, wil men een 'goede' vertaling
leveren, beter onvertaald k a n laten. Dan geldt t h a n s , d a n gold ook toen.
Maar als men de taken van de functionarissen vergelijkt, zoals die uit de
bronnen blijken, d a n zien we een duidelijke overeenkomst. De lord
provost is hoofd van een gemeente en de taak van de asega is een
rechterlijke (wordt als 'recht doen', doemen delen omschreven). We
mogen d u s wel degelijk a a n n e m e n dat met 'burgemeester' in 1992
getracht is een vertaling te geven van de term 'lord provost' uit het j a a r
2400, terwijl de 'iudex' uit 800 k a n s t a a n voor de de asega uit 1200.
2) Stelling Köbler: in Germaanse talen vinden we nooit de combinatie
ewa met iudex. In ons model: in de Germaanse talen is de verbinding
van 'lord' met 'besturen' een anomalie.
We mogen, als we de redenering van Köbler transponeren op ons model,
'burgemeester' in de Nederlandse vertaling uit 1992 niet identificeren met
'lord provost' uit 2400 omdat 'burgemeester' samengesteld is uit 'burger'
en 'meester' en in de Westeuropese talen 'burger' nooit met 'besturen'
s a m e n h a n g t . De laatste redenering is zinledig, waaruit voldoende blijkt
dat de methode die Köbler hier volgt, het verknippen van woorden om
de betekenis te verklaren, ontoelaatbaar is' 78 .
3) Stelling Köbler: De taak van de asega vinden we in de term zelf niet
terug. In ons model: in de uitdrukking 'lord provost' vindt m e n van
de t a a k van de genoemde functionaris niets terug, de term is in dit
verband een volkomen vreemd element 79 , met n a m e omdat de term
78

'Nun kennt man zwar irn Althochdeutschen auch karolingische
Entsprechungen zu iudex [...], nicht jedoch im Friesischen. Um aber auch fur
den iudex der Lex Frisionum zu einem verwendbaren WahrscheinlichkeitsschluS zu gelangen, sollen deshalb hilfsweise die anderen älteren germanischen
Ubersetzungenherangezogen werden. ZeigenzieVerbindungenzwischen iudex
und ewa, a, so würde dies für die Wiedergabe von asega durch index in der Lex
Frisionum sprechen, anderenfalss müJSte das Gegenteil an Wahrscheinlichkeit
gewinnen. [...] Bildet man daraus die Summe, so besteht sie darin, dajî in allen
diesen germanischen Sprachen die Entsprechung von iudex jeweils dem zu
iudicium und iudicare gestellten Bezeichnungen engstens verwandt ist und daJ3
nirgends ein Bezug zwischen iudex und ewa [...] sichtbar wird'(S. 94, 95).
79

'Zu dom und dela aber gehort ein weiteres Substantiv demla), gleich iudex,
zu dela ein (ir)del(a] gleich iudex. Asega dagegen ist ein vöUiger Fremdkörper
(Wordt vervolgd...)
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'proost' t h a n s nagenoeg steeds op kerkelijke b e s t u u r d e r s ziet.

Ook hier geeft ons model voldoende duidelijk a a n dat de stelling van
Köbler niet op gaat.
4) Stelling Köbler: stel dat met iudexwèl de asega zou zijn bedoeld, dan
is de vertaling door index in de Lex Frisionum onverklaarbaar. Dat
k a n niet komen doordat de vertaler geen Latijns equivalent voor
asega ter beschikking stond: hij h a d de term legislator k u n n e n
bezigen. In ons model: de translater vertaalde met 'burgemeester';
als hij die metterdaad op het oog h a d gehad d a n h a d hij de
beschikking gehad over een meer passende term, namelijk: 'heer
Proost' 80 , die overeenkomt met het Engelse '[lord] provost' 82 .
Ons model geeft wederom overduidelijk a a n dat de redering van Köbler
geen steek houdt. Het zou immers nogal verwarrringwekkend zijn, 'lord
provost' in het Nederlands door 'heer proost' te vertalen.
5) Stelling Köbler: omdat legislatores rond 800 in de b r o n n e n zo goed
als nooit worden genoemd, moeten we wel veronderstellen dat zij in
de rechtspraktijk van die tijd geen rol hebben gespeeld. In ons model:
omdat 'proosten' in de contemporaine b r o n n e n (1992) zo goed als
nooit verschijnen moeten we wel a a n n e m e n dat zij in de b e s t u u r s praktijk geen rol van betekenis hebben gespeeld 82 .
79

(...vervolg)
in diesem Begriffsystem. Demnach spricht von diesen philologischen Befund
die Wahrscheinlichtkeit dagegen, dasz iudex in de Lex Frisionum für asega
stehf (S. 96).
80

Hier moeten we in ons model Köbler de mist in laten gaan omdat hij, zoals
in het voorgaande reeds werd betoogd, 'asega' met 'wetgever' (legislator)
identificeert.
81

'Zu diesem negativen philologischen Befund, daJ3 iudex in der Lex
Frisionum wahrscheinlich nicht asega vertritt, kommt der positive, daJ3 es vor
allem mit legislator tatsächlich ein lateinisches Wort gibt, das zumindest in
anderen germanischen Sprachen vom Wortaufbau her mit asega verwandten
Wörtern entspricht' (S. 96).
82
'Da aber legislatores in den zeitgenössischen frühmittelalterlichen Quellen
so gut wie nicht erscheinen, mug man annehmen, daJ5 sie keine Realität des
Rechtslebens verkörpern' (S. 96).
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Köbler gaat helemaal de mist in. Hij bedenkt een vertaling voor 'asega'
en wel op grond van een door hem zelf voor die functionaris bedachte
taak: het uitvaardigen van wetten [zoals we nog zullen zien w a s in
werkelijkheid de taak van de asega 'doemen delen'] en komt zo tot de
vertaling: begislaior, wetgever. Vervolgens gaat hij n a of die laatste term
destijds veel voorkwam.
6) Stelling Köbler: de t a a k van de tudex uit de Lex Frisionum k a n
slechts minimaal zijn geweest, w a n t hij komt d a a r slechts op twee
plaatsen voor. In ons model: omdat een 'burgemeester' in de bron uit
1992 m a a r tweemaal voorkomt, moet m e n wel a a n n e m e n , dat hij
geen reële functie in de wereldlijke bestuurspraktijk vertegenwoordigde 83 .
Köbler ziet hier over het hoofd dat het belang van iemands t a a k en de
omvang van zijn werkzaamheden niet behoeven te corresponderen met
het aantal malen dat hij in een rechtsbron wordt genoemd. Als hij
uitdrukkelijk wordt genoemd kan dat heel goed gebeuren n a a r aanleiding
van een bijzonder geval, waarvoor een speciale regeling getroffen moest
worden. In de overige, in de bron vermelde normale gevallen, waarin het
b e s t u u r / d e rechtspraak van tevoren goed geregeld zijn, hoeft hij niet
expressis verbis ten tonele gevoerd te worden 8 4 . Daaruit m a g men
evenwel niet concluderen dat zijn rol m a a r een zeer minimale k a n zijn
geweest. Ook in de huidige materiële rechtsbronnen komen 'rechters'
m a a r weinig voor, hetgeen niet inhoudt dat zij in de rechtspraktijk geen

83

'Zu diesen philologischen Befunden kommt als weiterer Umstand, daJ3 die
sachliche Parallele zwischen dem index der Lex Frisionum und dem hochmittelalterlichen asega nur auf einer ganz schmalen Grundlage steht. Das
lateinische Wort index erscheint nåmlich [...] überhaupt nur an zwei Stellen'
(S. 96).
84
[Bij doding van een nobilis mag de beklaagde zich met elf eedhelpers
vrijzweren]. 'Diese klare Festlegung ist der Normalfall. Dem steht der Sonderfall
gegenüber, da£ ein Schalk oder ein Tier getötet wurde. Dafür gibt die Lex keine
feste BuJ5e an, sondem laJSt die von der Wertschätzung des Geschädigten
abhängen. Und nur dieser von vornherein nicht feststehenden variabelen BuJ3e
korrespondiert die Festlegung der Zahl der Eideshelfer duren den iudex. Dieser
braucht also keineswegs generell das Recht zu wiesen, sondern erhält eine
besondere Funktion nur in diesem besonderen - von jedem Gesetzgeber oder
jeder Rechtsordnung vernûnfügerweise ohnehin nur mit einer Generalklausel
anstelle einer endlosen Kasuistik zu löschenden - Fall' (S. 96/97).
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belangrijke rol zouden spelen.

De conclusie die Köbler, gelet op zijn argumentatie bij de bestrijding van
de identificatie van index met asega, in ons model zou moeten trekken,
luidt: het is onwaarschijnlijk dat in het s t u k uit 1992 'burgemeester' (van
Elgin) staat voor 'lord provost' (van Elgin).
Uit deze toepassing van Köblers filologische argumentatie op modern
materiaal blijkt dat, zoals gezegd, hij veel te vergaande conclusies heeft
willen trekken uit (veel te) schaars bewijsmateriaal. Noodgedwongen
moest hij toen uitwijken n a a r 'andere Germaanse talen', wat ontoelaatb a a r lijkt omdat, zoals Köbler zelf ook al aangeeft, de asega een in de
Germaanse wereld 'unieke' functionaris is. Hij heeft derhalve geen
rekening gehouden met de (mogelijke) verschillende ontwikkelingen in
de onderscheiden streken. Bovendien is hij, louter op grond van de
oorspronkelijke betekenis van de term asega, uitgegaan van de onjuiste
premisse, dat de asega een legislator in de moderne betekenis van het
woord zou zijn geweest. Tenslotte treft hem als een verwijt, dat hij in het
geheel niet kijkt n a a r de juridisch/maatschappelijke achtergronden van
de door hem besproken instituties. Wanneer hij een moderne wet zou
opslaan zou hij ontdekken, dat die talrijke regels bevat, waarbij een
rechter niet genoemd wordt. Echter bij bijzondere gevallen en 'Generalklauseln' komen we de rechter tegen. Dat houdt evenwel niet in, dat een
rechter geen bemoeienis zou hebben met de 'Normalfälle'.
Conclusie
Onze conclusie k a n dan ook luiden dat vermoedelijk reeds in de Lex
Frisionum asega's optreden en dat zij waarschijnlijk van prefrankische
oorsprong zijn. Zij hebben evenwel slechts gefungeerd in het Friese
gebied ten Westen van de Lauwers, mijns inziens het stamland der
Friezen. Dat zij van h u i s uit (heidense) priesters zijn geweest 85 , is niet
geheel uit te sluiten, m a a r erg onwaarschijnlijk. Wel is aannemelijk dat
zij tot de vooraanstaande vazallen van de koning hebben behoord:
volgens de Derde keur dienden zij h u n eed van trouw af te leggen in
h a n d e n van de koning en in de E-versie van die keur wordt gesproken

85

K. Frhr. von Richthofen, Untersuchungen überjhesische
II, Berlin 1880, S. 456 ff.
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van 'des konings asega 86 '. Als fideles van de koning zullen zij verplicht
zijn tot medewerking bij de rechtspraak. Dat in de frankische tijd deze
oerfriese instelling ingepast werd in de rechterlijke organisatie behoeft
ons niet te verbazen. De asega/vazal kon behulpzaam zijn bij het
oplossen van een moeilijk probleem, waarvoor de Frankische koningen
stonden. Eén van h u n oogmerken was het optekenen en voor de
toekomst laten vastleggen van het gewoonterecht in de door h e n
veroverde gebieden. Doordat het recht precedentenrecht was, moest er
wel onzekerheid b e s t a a n omtrent de inhoud der regels (bijvoorbeeld: met
hoeveel eedhelpers moet de beklaagde zijn onschuld bezweren?). Een
asega kon in deze de onzekerheid wegnemen. Hij speelde d a n als het
ware de rol van een rule of recognition87: hij gaf in zijn 'doem' a a n hoe
in casu het gewoonterecht luidde. Ging de ommestand daarmee akkoord
- en d a t zal doorgaans het geval zijn geweest - d a n ging h e t voorstel door
de b a n van de rechtsvorderaar 'in kracht van gewijsde' en w a s voor
executie vatbaar. Uiteraard h a d d e n asega's een schat van beslissingen
paraat; niet uitgesloten is, d a t een oude asega n a a s t zich een jonge
kracht 'in opleiding' had 8 8 . Toch zullen er zich gevallen voorgedaan
hebben die niet eerder voorgekomen waren. Ook d a n mocht van de asega
verwacht worden dat hij krachtens zijn fideliteitsrelatie met de koning
de ommestand een advies gaf omtrent de beslissing. Dankzij de asega
h a d m e n derhalve een mogelijkheid het recht a a n te p a s s e n (rule of
char¾fe89). Dat betekende dat de asega een opening gaf n a a r een
moderne legal state, met justitiabelen onderworpen a a n wetgeving en
rechtspraak. Een dergelijke k a n s hebben de F r a n k e n uiteraard te
h u n n e n voordele benut.
e. De 'extra' keuren
Voordat we dit onderdeel afsluiten willen we nog enige a a n d a c h t
schenken a a n enkele rechtsbronnen die doorgaans met de Zeventien
86

In de veertiende eeuw en later zijn de asega's in Rijnland echter 'afgezakt',
ze zijn Van eenvoudige stand', D.P. Blok, Opmerkingen over het aasdom, TvRG
31 (1961) p. 262.
87

H.L. A. Hart, The Concept ofLaw, Oxford 1972, p. 92 e.v..

88

Vergelijk de situatie in het Rijnland, zie daarvoor D.P. Blok, au;., p. 265.

89

H.L.A. Hart, CLW., p. 94.
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keuren In verband worden gebracht. We beginnen met de zogenaamde
Urkeran of'Overkeuren'. Meestal spreekt men van de zeven Overkeuren,
m a a r het aantal staat niet vast. We gaan de daartoe de vier 90 Oudfriese
overleveringen na. In de door Von Wicht gepubliceerde overlevering 91
luidt de aanhef: Thet send tha sex Urkera aller Fresena, Dit zijn de zes
overkeuren van alle Friezen. Dit komt overeen met het aantal overkeuren
dat dan volgt. In de a a n deze versie n a u w verwante E-tekst 92 ontbreekt
in het opschrift het telwoord sex, m a a r het aantal keuren is daar
wederom zes 93 . De F-lezing heeft als opschrift Merc (let op), zodat het
aantal overkeuren voorshands in het midden blijft. Vervolgens geeft deze
versie slechts vijf keuren weer. De in alle andere versies als Vijfde
overkeur voorkomende bepalingen (over de tot vrouw genomen
dienstmaagd) ontbreekt hier, terwijl de keur, die in H - overigens zonder
als zodanig genummerd te zijn - voor Eerste keur doorgaat, in de F-versie
bij de nummering niet meegeteld werd. De H-versie 94 tenslotte heeft
inderdaad als opschrift: Thit sent tha sogen keran thera Fresena, en het
aantal keuren is hier metterdaad zeven, zodat de traditie, te spreken van
zeven Overkeuren louter bepaald wordt door de H-tekst. We zullen
evenwel nog zien dat de Zesde en de Zevende overkeur in deze overlevering een vreemd element vormen.
Aanvulling

op de Zeventien

keuren?

Wanneer we a a n n e m e n dat de Zeventien keuren ten oosten van de
Lauwers werden gerecipieerd teneinde te voorzien in een behoefte a a n
90
De zeer sterk aan elkaar verwante H-versies worden als één versie
beschouwd.
91

[M. von Wicht] Das Ostfriesische Land-Recht, nebst dem Deich- und
Syhlrechte... Aurich 1746, S. 824. Een jongere uitgave in: P. Sipma, De eerste
Emsinger Codex, 's-Gravenhage 1943, Aanhangsel, p. 96.
92

Ediüe Buma/Ebel, IX, 1, S.96.

93

Dat laatste is ook het geval in de door C. Borchling, Die niederdeutschen
Rechtsqueüen Ostjrieslands, Aurich 1908, XIII, S. 38, uitgegeven Middelnederlandse lezing. Onder de varianten (S. 259) vermeldt hij een lezing die in het
opschrift heeft: 'Dijt sijnt de vj ouerkoer'. Het telwoord Vj' is hier verbeterd uit
Vij'. Zulks kan er op wijzen dat het voorbeeld dat gebruikt werd Vij' las, maar
dat de kopiist na de keuren geteld te hebben, Vij' in Vj' veranderd heeft.
Ediüe Buma/Ebel XI, S. 72.
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legitimatie van de daar gepropageerde 'rijksonmiddellljkheid', d a n ligt het
in de lijn der verwachting dat ook pogingen zullen zijn ondernomen om
het overgenomen regelbestand uit te breiden. De oudste initiatieven
daartoe zullen we in onze opvatting ten oosten van de Lauwers moeten
zoeken.
We weten dat er in ieder geval in de dertiende eeuw 'naar eeuwenoud
gebruik' bijeenkomsten zijn geweest van iuratf5 de Opstallesbome. Zij
vormden enerzijds een organisatie die binnenlandse geschillen konden
beslechten m a a r h a d d e n anderzijds zeker ook tot t a a k te voorkomen dat
binnenlandse twisten beslecht zouden worden met b e h u l p van 'vreemde
heren', hetgeen een ernstige bedreiging zou vormen voor de s t a t u s
quo 96 . Verder mag men verwachten dat zij teneinde voor 'law a n d order'
te zorgen regelingen uitvaardigden. In de zogenaamde Zeven 97 Overkeuren zie ik een dergelijke poging. Deze rechtsbron is overgeleverd in
de Eerste Emsinger codex, in de Hunsinger codices en in het Fivelingoèr
manuscript. Bovendien is de tekst nog overgeleverd in een door Von
Wicht gepubliceerde versie 98 . Versies uit Rlustringen en uit Westerlauwers Friesland ontbreken. Hoewel dit op zichzelf niet alles zegt, is het
toch een aanwijzing, dat de collectie als zodanig 99 in het Friese gebied

95

Ofr. Uudewithen, cf. epiloog van de Zeventien keuren naar de F-tekst, ed.
Sjölin III, 23, S. 248.
96

Tweede Wende op de Zestiende keur. H-versie, vertaling Editie Buma/Ebel
VI, 2 S. 46: Wenn irgendwo ein Skeltata in die Gebiete der Sachsen zieht und
er von dort den honen Helm und den roten Schild und den gerüsteten Ritter
holt, so soll man ihn, wenn er in die Gebiete der Friesen kommt und er Männer
erschlägt (und) Burgen niederbrennt, ins Nordmeer führen; dann darf man für
sein Leben kein Geld bieten'. Niet uitgesloten is, dat men bij deze krijgers met
de hoge helm en het rode schild [ook?] moet denken aan inwoners van de stad
Groningen, aldus H.Halbertsma, Van de hoge helm en 't Rode schild, It Beaken
jg. XIX (1957), p. 38/39.
97

Het staat niet vast, ja het is zelfs onwaarschijnlijk dat er oorspronkelijk
zeven keuren zijn geweest. Alleen de H-versie komt tot zeven keuren; de eerste
keur is daar evenwel niet als zodanig geoormerkt.
98

Zie P. Sipma, De Eerste Emsinger Codex, p. 47.

99
Een afzonderlijke bepaling kan, zoals we nog zullen zien, zeer wel aan een
Westerlauwerse bron ontleend zijn.

Wumkes.nl

267

9 Datering der bronnen

t u s s e n Lauwers en Jade 1 0 0 van veel groter gewicht geacht werd dan in
de perifere gebieden.
Benaming
De benaming van deze keuren is duidelijk: het zijn door de iurati
voorgestelde en door [de vertegenwoordigers van] het volk [goedjgekeurde
toevoegingen a a n de Zeventien keuren. Waarom voor een bijvoegsel a a n
een bestaande rechtsbron gekozen werd en de nieuwe keuren niet in het
corpus van de Zeventien keuren werden opgenomen laat zich gemakkelijk
raden. De Zeventien keuren werden beschouwd als terug te gaan op een
privilege van Karel de Grote. Een dergelijk privilege kon men niet, zonder
het gezag van het geheel geweld aan te doen, n a a r believen uitbreiden.
Op dit p u n t verschilden de Zeventien keuren aanmerkelijk van de
Vierentwintig landrechten, die als wijsdommen van landgerechten zich,
althans aanvankelijk 101 , wèl voor uitbreiding leenden.
Verwijzing naar de

kolonisatie-sage

De inhoud van de Zeven Overkeuren is, zoals het een jongere tekst
betaamt, veel meer gestructureerd dan die van de Zeventien keuren 1 0 2 .
In de H- en F-versie worden de keuren voorafgegaan 103 door een
verwijzing n a a r de sage over de kolonisatie door de Friezen van de Friese
landen: toen zij zich nog op zee bevonden, spraken ze af dat degenen die
het eerst a a n land gingen, een pekton zouden aansteken, om de anderen
te verwittigen dat zij geland waren. Daarmee wordt de grondslag gelegd
voor de volgende keuren: de Friezen dienen elkaar onderling te helpen.
In de E-versie ontbreekt deze verwijzing n a a r de kolonisatie. In plaats
daarvan geeft zij als Eerste Overkeur de bepaling dat de Friezen eenmaal

100

Zie I.H. Gosses, Rechtsbronnen en rechterlijke organisatie van Rustingen,
voor de druk bezorgd door W.J. Buma, TvRG XXI (1953), p. 186; W.J. Buma,
De eerste Riustringer codex, p. 31.
101

Het werd anders toen eenmaal de traditie was ontstaan dat het aantal
landrechten vierentwintig bedroeg.
102

Zie hierover P. Sipma, De Eerste Emsinger Codex, 's-Gravenhage 1943,
Inleiding, § 16, p. 47 - 51.
103

In de H-versie is dit de, niet als zodanig genummerde, eerste overkeur.
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's j a a r s bij de Opstalsboom te zamen zullen moeten komen teneinde zich
te beraden over het recht, dat de zij zullen moeten naleven. Wanneer
iemand k a n aantonen dat een bepaling verbetering behoeft, d a n moet de
vergadering de minder goede regeling door de betere vervangen. De
bepaling is ongetwijfeld vrij jong, zal eerder s t a m m e n uit de veertiende
of vijftiende, d a n uit de twaalfde of dertiende eeuw. Immers er wordt
verondersteld dat er al een corpus rechtsregels bestaat waarvan de
inhoud niet 'eeuwig' is. Het inzicht is airede o n t s t a a n d a t recht
veranderlijk is, dat het aanpassing k a n behoeven en dat het door een
besluit van het gerecht gewijzigd k a n worden. De veronderstelling is d a n
ook niet te gewaagd dat de oorspronkelijke, archaïsche Eerste overkeur
over de saamhorigheid van de eerste bewoners van de Friese zeelanden
vervangen is geworden door de bepaling over het gerecht van de
gezworenen (de Opstalsboom). Toen eenmaal het (algemene) Friese
gerecht, de Opstalsboom, voldoende erkenning had gevonden werd het
overbodig geacht voor de plicht tot samenwerking van de Friezen te
verwijzen n a a r de saamhorigheid uit het tijdperk van de kolonisatie.
Inhoud
De rest van de keuren k u n n e n we in drie delen splitsen.
1

Saamhorigheid

De volgende Overkeuren betreffen de onderlinge h u l p en bijstand van de
Friese Zeelanden 104 . Die betreft zowel de interne als de externe a a n 104

De tekst heeft het over 'zeven' Friese Zeelanden. Dit aantal kan heel goed
stammen uit de sage dat de stamvader der Friezen, Friso, met zijn zeven zonen,
komend over zee, de Friese landen in bezit had genomen, zie hierover P. Sipma,
De saun Fryskje Sélannen, De twadde jiergearkomste fen de Fryske Akademy,
Assen 1940, s. 24. Wel is mogelijk, maar niet zo erg waarschijnlijk dat degene
die in onze tekst melding maakte van zeven zeelanden een voorstelling had van
de ligging van deze landen. Nu deze landen niet met name genoemd worden
kunnen we er slechts raden naar hetgeen hem voor ogen heeft gestaan. Het
zoeken naar dit zevental blijft dan ook, dunkt mij, louter giswerk. Wel is
aannemelijk dat we deze zeven landen ten oosten van de Lauwers zullen moeten
zoeken. Immers daar leeft al rond het midden van de twaalfde eeuw de
conceptie van een gerecht Voor geheel Friesland' (Sipma, au;., s. 25).
Aannemelijk is in ieder geval dat de landen Emsingo, Östringen, Harlingerland,
Fivelingo en Hunsingo tot deze zeven zeelanden gerekend zullen moeten worden.
(Wordt vervolgd...)
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gelegenheden van een zeeland. Wordt een van de aangesloten zeelanden
door de geharnaste ridders uit het zuiden of door de Noorse Wikingen
verwoest d a n moeten alle andere zeelanden de aangevallene te hulp
schieten. Wordt binnen een zeeland onrecht gepleegd, m e n s e n beroofd
of vermoord, d a n moeten de zes andere zeelanden het desbetreffende
land dwingen volgens recht en regel te handelen.
2 Handhaving

oude

huwelijksrecht

De slotbepalingen van de overkeuren gaan over een vraag die destijds
zeer actueel geweest moet zijn, namelijk wanneer is een huwelijk wettig?
Meer in het bijzonder: wanneer hebben de kinderen uit een huwelijk de
s t a t u s van wettig kind? 1 0 5 . Het probleem dat zich hier voor deed, was
dat volgens het Canonieke recht de regel gold consensus faciat nuptias.
De huwelijkstoestemming (gevolgd door de bijslaap) maakte een huwelijk
in kerkelijk opzicht wettig 106 . Voor de s t a t u s van de uit een huwelijk
geboren kinderen was evenwel de standsgelijkheid van de huwelijkspartn e r s een stringente voorwaarde. De regeling, die de Overkeuren geven,
begint met de vermelding van een geval zonder problemen: Is een vrouw
door een bruidloop onder hoorngeschal en begeleiding door de m a n n a a r
het huwelijksbed gebracht, dan bezit de echtgenote voor altijd de positie
van wettig echtgenote. Aan beide vereisten, de (Canoniek-rechtelijke)
wederzijdse toestemming (met bijslaap) en de (Germaans-rechtelijke)
standsgelijkheid (blijkend uit de bruidloop) w a s dan immers voldaan. De
Vijfde overkeur bepaalt evenwel: Verwekt een m a n evenwel een kind bij
een dienstmaagd, die hij in dienst genomen heeft om te melken en te
malen, en neemt hij h a a r vervolgens tot echtgenote, d a n verkrijgt zij niet
de positie van (Germaans-rechtelijke) wettige echtgenote en worden de
n a d e r h a n d geboren kinderen onwettig.
De E-versie en de Von Wicht-lezing sluiten de overkeuren af met de
bepaling dat iedere vrouw de vrije keuze heeft (de Canonieke consensus)

104

(...vervolg)
Voor de twee ontbrekende landen moet men dan een keuze maken uit
Riustringen, Norderland en Humsterland.
105

Zie hierover mijn: Die drei Kuren Friedhchs des Gottesboten zum Ehe- und
Erbrecht, Frysk Jierboek 1967, Ljouwert 1967, S. 59.
Uitvoeriger behandelde ik dit probleem in: Ein, p. 87 - 90.
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met wie zij een echtverbintenis wil aangaan. Haar broer mag evenwel [na
het overlijden van haar ouders] beslissen wat hij haar als bruidsschat
wil meegeven. Deze regeling sluit aan bij de vorige bepalingen: een
morganatisch huwelijk kan meebrengen dat de vrouw geen recht heeft
op een bruidsschat.
3 Regels omtrent onvrijwillige schaking
De H- en de F-versie besluiten de Overkeuren met twee keuren omtrent
hetgeen gebeuren moet in geval van schaking, die tegen de wil van de
vrouw geschied was. Er bestaat een opvallende verwantschap tussen deze
voorschriften en de Tweede uitzonderingsbepaling (wend) op de
Zeventiende keur (zie hierna)107.
Zesde overkeur: hwasa
wif
ur wald and ur willa
Tweede wend :
hwersa ma ene frouua ur uuald and ur willa a nede
noma
nimith [...]

sa achte hiu thene boda tha friundum ti sendane,
sa ach
hiu thene boda
friundem te sendanne,

tha friund tha frana; thi frana
thet thing alsa nei
tha friunde tha frana. Thi frana acht theth thing alsa ney
te lidzane, thet hi tha osa mith sine
etgeres orde
to lidzane, thet hi tha osa mith sines speres
orde
reka
muge;
retsia mughe. Sa ach hi mith there kenenglika uuald tha
froouua

thi frana hia therut til nimane and thet breidhus
therut to nimane and thet breithus

til bernane mith thera keniglika wald;
to bernane.
And there frowa
hire wergeld te weddane,
tha liudem thet
wethie ma hire uurgelt and tha liudem
hira
end tha frana thet sin.
hire fretha and tha frana
sin bon.
Zevende overkeur:
Tweede wend (vervolg):

lef ther en mon en wif nede nome end
lef

hi thenna
to ene otheres huse flechtech urde
hi thenna mit there wiuue
flechtich werthe
fon tha
othere
to tha thredda,
to enne othere huse fon [tha] othere huse to dat thredda,
fon tha thredda
to
there kerka,
tha thriu
[fon tha thredda]
inna tha
ziurka, sa ach ma tha trin

De Tweede wend is ontleend aan E VIII, 8, editie Buma/Ebel S. 86.
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hus al til bernane end tha sziuraka te brekane en
hus al to bemande and tha ziurka
to brekande and thet
wif

hia therut til nimane.
theruut tho nimane and hire werield to wediane and tha

liudem hira frethe and tha frana sin bon.

Twee laatste overkeuren zyn aan de Tweede wend

ontleend

De verwantschap is veel te treffend om toevallig te zijn: er moet een
ontlening hebben plaats gehad. Wanneer we willen vaststellen welke van
de beide lezingen de oorspronkelijk is, d a n moet de keuze wel vallen op
die van de Tweede wend.
In de eerste plaats lijken de Overkeuren daaruit een excerpt te zijn;
weggelaten werd bijvoorbeeld de aanhef van de Tweede wend. Ik geef die
weer in de vertaling Buma/Ebel 1 0 8 : "Wenn m a n eine Frau wider ihren
W u n s c h u n d Willen [entführt] 109 u n d sie weinend u n d schreiend dasitzt
u n d der F r a n a u n d das Volk das verfolgen u n d sie d a n n in einer
einberufenen Volksversammlung u n d in einem gehegten Gericht ihre Not
bejammert u n d beklagt u n d den geborenen (Vormund) [wid nicht den
Entjuhrer]wahlt110,
so gilt alles, was ihr a u c h angetan is, als unleugbar
u n d darf men wegen dieser Tat keine Unschuldseiden auf die Reliquien
anbeiten'. Hetgeen in de Zesde overkeur wordt bepaald, is daarop een
vervolg: wat moet er gebeuren wanneer de schaker weigert de vrouw vrij
te laten, zodat zij voor het gerecht een vrije keuze k a n maken. Deze keur
valt d u s als het ware met de deur in huis.
Belangrijker is nog, dat de lezing van de Zesde keur ten aanzien van de
door de schaker verschuldigde gelden uitermate vaag is. De Tweede wend
bepaalt: de schaker moet zekerheid stellen voor het weergeld van de
vrouw, voor het verschuldigde vredegeld en voor de banboete die de frana

108

Emsinger Recht, VIII, 8 - 10, S. 87/89.

109

Buma/Ebel vertalen ten onrechte door Vergewaltigt'; dat laatste zal nog
moeten blijken doordat de vrouw 'schreit en roept' en ter terechtzitting voor
terugkeer naar haar ouders kiest.
110
De procedure die daarvoor toegepast moest worden is te vinden in een
Westerlauwerse bron, te weten Oud Schoutenrecht § 33, Buma/Ebel S. 86.
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toekomt111. De Zesde overkeur meldt slechts dat de vrouw recht heeft
op haar weergeld. Voor het overige worden de te betalen bedragen in het
vage gehouden: volk en frana hebben recht op hetgeen hun toekomt.
Wanneer men mijn opvatting volgt dat de Wenden evenals de Zeventien
keuren uit Westerlauwers Friesland stammen, dan zal deze vaagheid
geen verwondering wekken. Immers de receptie van vreemd, dat wil
zeggen Westerlauwers, recht bracht mee, dat dat lang niet altijd
aangesloten zal hebben op de rechtspraktijk ten oosten van de Lauwers.
Daar komt nog bij, dat de Friese landen ten oosten van de Lauwers
onderling ook, soms sterke, divergenties zullen hebben opgeleverd.
Daarom konden de iurati onmogelijk de passage over het vredegeld en
de franaboete ongewijzigd overnemen. Vandaar dat de regeling in de
Zesde overkeur in het midden gelaten werd. In de volgende Overkeur
werd zij geheel weggelaten.
De fictieve maar onmisbare frana
Tenslotte zaten de iurati met de franabon. Volgt men mijn opvatting, dat
de frana alleen in Westerlauwers Friesland inheems is geweest, dan is
in het territoir, waarvoor de Overkeuren bestemd waren, in ieder geval
ten tijde van het opstellen van die Overkeuren geen frana in functie. Dan
rijst evenwel de vraag waarom die functionaris bij het overnemen van de
Wenden-tekst niet zonder meer geschrapt werd. Dat was echter
eenvoudiger gezegd dan gedaan. Men moet bedenken dat de rijksonmiddellijke Friezen de pretentie hadden dat zij rechtstreeks onder de koning
(of later Duitse keizer) stonden. Die fictie diende in de rechtsbronnen
zoveel mogelijk overeind te blijven. Graven en bisschoppen moesten
daaruit uiteraard verwijderd worden, maar zijn met koninklijke macht
[kenigUka wald) beklede vertegenwoordiger, dat wil zeggen de frana, kon
men daarin niet schrappen, zonder ernstig geweld te doen aan de
conceptie van de 'rijksonmiddellijkheid'. Natuurlijk verwachtte niemand,
dat de keizer nog eens een zendgraaf/frana zou sturen om bijvoorbeeld
de huslotha te innen of om de koninklijke banboeten op te halen. Maar
de band moest althans formeel in stand blijven en dat kon door de
'vertegenwoordiger van de heer' op papier aan zijn trekken te laten

11

' In Westerlauwers Friesland was dit vredegeld vastgesteld op 80 pond en
twee pond voor de frana (Oud Schoutenrecht § 33, Buma/Ebel S. 88;
Willekeuren voor Vijf Delen § 2, Buma/Ebel S. 252).
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komen. Hetgeen hem krachtens zijn functie toekwam kon echter beter
in het vage gelaten worden. Daarmee zette men het nageslacht wel voor
een probleem, want hoe meer de tijd verstreek, des te meer werd de frana
een schimmige figuur. We zien d a n ook dat in de vijftiende- en zestiendeeeuwse Middelnederlandse vertalers van de Oudfriese rechtsbronnen
moeite hebben met de h u n onbekende frana. Dat heeft ten gevolge gehad
dat de term frana hetzij ongewijzigd werd overgenomen, hetzij voorzien
werd van een toelichting (zoals 'dat is dem schulte of redjer'), hetzij
vervangen werd door redger of grietman 112 .
f. De wenden op de Zeventiende keur
De Zeventiende keur verwoordt de oorspronkelijke hoofdregel dat de
Friezen recht hebben op een accusatoire procedure (partijen zijn in een
proces gelijkwaardig en mogen procederen op tegenspraak) en dat iedere
vrije onder het aanroepen van God (onder ede) een eindoordeel toekomt
over hetgeen hij (niet) heeft gedaan. Door Frankische invloed 113 is daar
verandering ingekomen. De asega kon beslissen dat het in een bepaald
geval de aangeklaagde niet toekwam een bepaalde feitelijkheid onder ede
te ontkennen. De aanklager was d a n 'nader' met de 'aanbreng'. Was dat
eenmaal in een bepaald geval [wend, [afwijkend] geval) vastgelegd, dan
gold die uitzondering vervolgens als regel.
De Wenden komen in alle Oudfriese handschriften, die de Zeventien
keuren bevatten voor. Alleen in het Fivelingoër handschrift zijn zij direct
achter de Zeventiende keur opgenomen; in alle andere handschriften

112
Mevrouw Krolis-Sytsema [Frana und Schulte in den Ommelander
Rechtshandschriften, in Aspects of old Frisian Philology, Estrik 69, =
Amsterdammer Beiträge zur älteren Germanistiek, Band 31/32, 1990, S. 254)
heeft uit de bronnen de indruk gekregen dat 'man jedenfalls einige afr.
Gesetzestexte der damaligen gerichtlichen Praxis angeglichen hat, indem man
die Begriffe frana und scelta mit der Bezeichnung des Richters, der nach dem
damals geitenden Recht für eine besümmte Sache zuständig war, erklärt hat.
So hat manjranaund scelta, je nach lokal onder regional geltendem Recht, mit
unterschiedlichen Bezeichnungen übersetzt'.
113

Deze werd vroeger nogal eens onderschat, zie J-A. Mol, De Friese huizen
van de Duitse orde, Ljouwert 1991, p. 30, met verwijzing naar de dissertatie van
de, in 1992 te verschijnen, dissertatie van P.N. Noomen, Koningsland en
heiligenland. Institutionele en geografische aspecten van middeleeuws Friesland.
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staan zij apart 114 . Aannemelijk is dat de plaats in het Fivelingoër
manuscript jong is: een kopiist heeft de Wenden, die hij in een Vorlage
aantrof, systematisch ondergebracht in het corpus van de Zeventien
keuren. De omgekeerde weg, dat de Wenden uit het corpus van de
Zeventien keuren werden verwijderd en apart opgenomen, is hoogst
onwaarschijnlijk.
Het aantal Wenden wisselt. H, L en R tellen vijf wenden; E heeft er zeven
en de W-teksten zes. Voor de onderlinge verwantschap geldt ook hier
weer dat F met L, H met E en J met Dr en U sterk verwant zijn, terwijl
R een groep apart vormt, maar wel nauw verwant is aan W115.
Sommige van de Wenden hebben vermoedelijk oorspronkelijk deel
uitgemaakt van de Vierentwintig landrechten. Immers in de H-tekst
komen drie Wenden als de (niet doorgenummerde) Vijfentwintigste,
Zesentwinigste en Zeventwintigste landrechten voor. Dat ligt trouwens
voor de hand: de Wenden kunnen moeilijk anders zijn ontstaan dan
doordat in concrete gevallen op het landgerecht aldus werd beslist. Dan
lag het ook voor de hand die, uitermate belangrijke, beslissingen in het
corpus van de Vierentwintig landrechten op te nemen. Toen naderhand
de gedachte gemeengoed werd dat er slechts Vierentwintig landrechten
hadden bestaan, zijn zij er weer uit verwijderd en als aparte rubriek
opgenomen. Zulks maakt aannemelijk dat de Wenden gewezen werden
op een moment dat de Zeventien keuren wel, maar de Vierentwintig
landrechten nog niet waren afgesloten. In die periode zal de legger van
Hx en H2 ontstaan zijn omdat daarin immers nog méér dan 24 landrechten voorkomen. De genoemde codices zijn vermoedelijk tegen het einde
van de dertiende eeuw geschreven116. Daarbij werd geput uit meer dan
één legger. Wij beperken ons tot de legger waaruit de onderdelen I - XX
(versie Hj) zijn ontleend. Die hebben vermoedelijk één geheel gevormd
en werden afgesloten met een Latijnse inhoudsopgave van de keuren en
landrechten. Deze zal vermoedelijk in de eerste helft van de dertiende

114

In de jongere manuscripten uit Emsingerland en de Ommelanden zijn
de wenden in de Zeventiende keur opgenomen; in de jongere R-handschriften
staan zij apart.
115

R His, Die ÜberUeferung derjhesischenKuren und Loodrechte, ZRG. G.A.
41 (1899), S. 102 - 114; daarover B. Sjölin, CLW., S. 43 - 44.
116

J. Hoekstra, De eerste en de tweede Hwisinger codex, p. 43.
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eeuw zijn ontstaan 1 1 7 . Dus uit dezelfde periode, als waarin wij de
receptie van de Westerlauwerse bronnen ten oosten van de Lauwers
hebben geplaatst.
Verder is waarschijnlijk dat zij in Westerlauwers Friesland zijn ontstaan.
Er is sprake van een frana en van een koninklijk m u n t h u i s . Bovendien
wordt in de laatste Wend gezegd dat er geen erger diefis d a n degene die
de kerk, de (lands)heren en het ganse volk besteelt. Omdat hier sprake
is van landsheren zijn we geneigd te denken a a n de condominiumperiode, waarin Westerlauwers Friesland onder twee landsheren stond (de
graaf van Holland en de bisschop van Utrecht). Dat zou betekenen dat
de wenden uit de periode van 1165 tot even n a 1200 zouden moeten
stammen. Zij zullen tegelijk met de keuren en landrechten in het begin
van de dertiende eeuw ten oosten van de Lauwers zijn gerecipieerd 118 .
Inhoud der

wenden

Hoewel de wenden jonger zijn dan de Zeventien keuren zijn zij toch, in
vergelijking met de andere bewaard gebleven Oudfriese rechtsbronnen,
vrij oud. Dat blijkt uit de omstandigheid, dat voor notoriteit zeer hoge
eisen gesteld worden. De hoofdregel, dat ieder op de heiligen een oordeel
mag geven over eigen daden is nog van kracht. Aan uitzonderingen
daarop werden aanvankelijk zware eisen gesteld. Als uitgangspunt voor
de ouderdom van een lezing k a n d a n ook als vuistregel dienen dat de
lezing ouder is n a a r m a t e strenger eisen gesteld worden a a n de notoriteit
en de wend scherper toegesneden is op een bepaalde c a s u s .
Ter illustratie van de inhoud geef ik de wenden volgens de H-lezing.
O Bij twee wenden wordt als minimumeis gesteld, dat iets op klaarlichte
dag geschied moet zijn.
® In het eerste geval (de Eerste wend) worden door twee strijdende
partijen legers bijeengebracht, worden de krijgsbanieren opgestoken en
wordt een qfledene afgesproken, dat wil zeggen dat degene wiens zaak

117

J. Hoekstra, a.w., p. 43.

118
R. Hls, O.W., S. 112: 'Manmuss annehemen, dasseinwesterlauwerscher
Text der Wenden nach Ostfriesland kam und hier von verschiedenen Seiten
benutzt wurde'.
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bevochten wordt119, zich aansprakelijk steltvoor alle schade. Loopt dan
een deelnemer aan het gevecht weg met een getrokken, met bloed
besmeurd zwaard, dan kan degene die zich aansprakelijk heeft gesteld,
die daad niet ontkennen. De schade behoeft slechts vastgesteld te worden
door de officiële wondbeschrijver120.
© Het tweede geval (de Zesde wend in Jus) lijk hierop: het gaat nu om een
vechtpartij op klaarlichte dag, zonder dat sprake is van een qfledene. Er
dient een corpus delicti te zijn en de dader moet bovendien met bebloed
wapen van de plaats des misdrijfs weglopen: Wanneer iemand een ander
met zijn zwaard of speer lof met zijn blote handen] 121 aanvalt en hem
vervolgens zo erg toetakelt dat hij hem doodt of van een zijner ledematen
berooft en dan met het bebloede wapen wegloopt, dan mag hij voor deze
daad geen eden op de heiligen afleggen.
® De E-versie geeft nog een derde geval van schade door een gevecht. Dat
het gevecht op klaarlichte dag moet hebben plaats gevonden wordt hierbij
niet genoemd, maar mag worden zijn voorondersteld. Er vechten twee
bendes (keddan) en een zwangere vrouw loopt daarop toe. Wordt zij zo
heftig aangevallen dat zij binnen 24 uur een miskraam ter wereld brengt,
dan geldt de doding van de vrucht als notoir122.
© Betrapping op heterdaad kan in bepaalde gevallen ook de daad
onloochenbaar maken.
® Een daad, in casu een diefstal, kan zelfs, zo is beslist in de Vierde123
wend124, notoir zijn wanneer zij in de stikdonkere nacht werd gepleegd.
Vereist daarvoor is dat de dief ingebroken heeft en men hem bepakt en
bezakt betrapt met soep en spijs. Het bestolene moet men hem afhandig
hebben gemaakt. Hij mag zijn daad in rechte niet loochenen, maar moet

119

Hij behoeft niet dezelfde persoon te zijn als degene die de feitelijke leiding
heeft van de executietocht.
120

Een jongere lezing in Jus: achteraf zijn dan alle verwondingen en
doodslagen onloochenbaar.
121
Past niet in het vervolg; de notoriteit wordt mede bepaald doordat de
dader wegloopt met een bebloed wapen.
122

Zie ook F XII, 9, ediüe Sjölin S. 332.

123 in W en E de Vijfde, in R de Derde wend.
124

Vergelijk het Zesentwintigste landrecht (L-versie), zie p. 452.
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ter plaatse gehangen worden 125 . Hij heeft d a n de diefstal bekend, niet
met de mond, m a a r doordat hij op heterdaad werd betrapt. De daad
wordt daardoor onloochenbaar.
(D De Vijfde126 wend bepaalt dat de munter, die in 's konings m u n t met
de lichte of valse m u n t in de hand 1 2 7 m u n t betrapt werd, evenmin zijn
valsmunterij k a n loochenen. Datzelfde geldt in geval de m u n t e r afwijkt
van de door de koning vastgestelde muntslag 1 2 5 . Zijn hals behoort het
volk (hij moet worden gedood), tenzij het volk een lichter landrecht kiest,
zodat hem alleen de h a n d behoeft te worden afgehakt.
® Wordt een vrouw geschaakt, zo bepaalt de Derde 129 wend 130 , en zij
huilend en roepende in het h u i s van de schaker vertoeft en het volk
vervolgens 131 onder leiding van de frana h a a r alarmroep volgt 132 d a n
125

De dief heeft door de diefstal zijn status van vrije verloren, is rechteloos
geworden. Een terechtzitting komt hem zelfs niet toe. Wordt hij wel naar de
terechtzitting gebracht dan kan een ander hem loskopen, cf. F-tekst IX, 1, editie
Sjölin S. 278.
126

In W de tweede, in R en E de Zesde wend.

127

Volgens W, R en E is voldoende dat het valse geld in zijn schoot of
schrijn, in zijn buidel of in zijn gordelbeurs aangetroffen wordt. Het moet
onmogelijk zijn dat het corpus delicti door anderen naar binnen gesmokkeld
is.
128

Muntslag was een regaal. Vandaar dat gesproken kan worden van
'koninklijke munt'. In 1204 (Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1229,
dl 12, nr. 267) wordt in het hernieuwde condominiumverdrag bepaald dat de
monetarü in Westerlauwers Friesland zowel de eed in handen van de Hollandse
graaf als van de Utrechtse bisschop zullen moeten afleggen. Dat sluit evenwel
niet uit, dat er sprake geweest kan zijn van een koninklijke munt, waarmee de
landsheren waren beleend.
129

In E, F en R de Tweede wend.

130

Vergelijk het Vijfentwintigste landrecht (naar L), zie p. 451.

131

In W is de tekst ingekort en de alarmroep van de vrouw weggelaten.
Daardoor kwam de bewerker in moeilijkheden, Hij moest nog aangeven dat het
om een onvrijwillige schaking ging. Vandaar dat hij pas na haar bevrijding
meedeelt dat zij een alarmroep aanheft.
132

Het 'te wapen' (à 1'arme) roepen diende oorspronkelijk louter om de
weerbare mannen samen te roepen teneinde gezamenlijke actie te ondernemen.
Zie S. Kalifa, "Pré-droit et procedures dans la Frise du moyen-age". Estrik IX
(1955) p. 23 en 28. Hier wordt de notoriteit van de daad daardoor mede
bevestigd.
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mag de schaker niet zijn onschuld bezweren133. Wanneer tenminste
de vrouw op de zitting van een speciaal daartoe bijeengeroepen terechtzitting134 afstand neemt van haar schaker en naar haar geboren voogd
(vader) gaat.
© Ontkennen is tenslotte evenmin mogelijk, zo werd bepaald volgens de
Derde135 wend, indien in een gebannen heilige Zeend of tijdens een
gespannen vierschaar of in bijeengeroepen volksvergadering iets met
handslag werd beloofd of iets werd erkend. Daarop mag naderhand niet
teruggekomen worden want degene die in een officiële bijeenkomst een
verklaring heeft afgelegd, heeft als het ware daarmee reeds 'bekend'.
g. Besluit
Ons onderzoek naar de datering van de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten bracht mee, dat we als ontstaansdatum moesten
aannemen het moment waarop deze bronnen 'algemeen'-Fries geworden
zijn. Op allerlei gronden kwamen we tot de conclusie dat de 'veralgemening' door het overschrijden van de Lauwers van deze bronnen
kort na eeuwwisseling van de twaalfde naar de dertiende eeuw heeft
plaats gevonden, waarschijnlijk rond 1225. Bij de receptie werden de
bronnen aangepast aan de, ten oosten van de Lauwers heersende
situatie, bekend onder de naam 'Friese vrijheid'. Alles wat naar de
landsheer riekte werd verwijderd. Verder werd het muntsysteem
gereorganiseerd en werd de hoogte van de boeten en vredegelden opnieuw
vastgesteld. Niet uitgesloten is te achten dat het aantal keuren en het
aantal landrechten pas bij deze receptie op zeventien, respectievelijk
vierentwintig werd gefixeerd.
De collectie die gerecipieerd werd bestond op zichzelf weer uit bepalingen van verschillende ouderdom. Er staan vrij jonge bepalingen in, die
mogelijk een reactie zijn op de landvrede van 1156, maar ook mogelijk
zeer oude. zoals de Eerste keur en het daarvan afgeleide Eerste
landrecht, die - zoals we nog zullen zien - vermoedelijk uit een capitulare

133

Cf. F XVII, 16, ediüe Sjölin S. 352.

134

Cf. F XVII, 2 (ediüe Sjölin S. 348). De tekst gebruikt een hendiadys: een
bijeengeroepen volksverzameling en een gebannen gerecht.
135

In R de Vijfde wend.
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van Lodewijk de Vrome uit het jaar 814 136 stammen. Een tussenpositie
nemen de teksten in, waarin een asega en/of een frana optreden. Die
bepalingen zullen stammen uit de periode dat de bisschop van Utrecht
landsheer van Westerlauwers Friesland was (1086 tot begin twaalfde
eeuw). De asega lijkt een oerfriese instelling te zijn, die reeds in de Lex
Frisionum voorkomt.

136

Anonymi vita Hlodowici § 24, Quellen zur KaroUngischen Reichsgeschichte,
I. Teil, Darmstadt 1968, S. 294/95.
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10 DE ZEVENTIEN

KEUREN

a. Jongere toevoegingen aan de keuren
Zoals reeds terloops werd opgemerkt, zijn sommige k e u r e n allengs van
vrij beknopte bepalingen tot teksten van tamelijk grote lengte uitgedijd.
Het is met het oog op de datering van de daarin vervatte regels uiteraard
gewenst zoveel mogelijk de oorspronkelijke kernen op te sporen. In
sommige gevallen laten latere toevoegingen zich gemakkelijk als zodanig
herkennen 1 , zoals bijvoorbeeld wanneer de passage slechts in een enkele
tekst voorkomt en bovendien wat de inhoud betreft h e t k a r a k t e r van een
novelle of een ingeschoven glosse heeft. Dit is stellig het geval met het
slot van de F-tekst van de Tiende keur: (De Friezen behoeven slechts
eigen land te verdedigen) vmbe thet wi vse londe bihaida machte with
thene sàtta se and thene nord sereda ridder and with thene hage helm
and thene rada schild and with then nordisca here. Maar daaruit volgt
nog niet, dat m e n datgene 'uit het overgeleverde voor h e t oudste (mag)
houden, wat in al de redacties overeenstemt' 2 . Men loopt d a n de k a n s
passages tot de oertekst te rekenen, die oorspronkelijk slechts in één of
enkele redacties voorkwamen, doch door de compilatorische arbeid van
kopiisten ook a a n de andere teksten zijn toegevoegd. Dit is geenszins
denkbeeldig, omdat al onze teksten onderling 'verzwagerd' zijn. Daarmee
bedoelen we, dat - zoals n a d e r h a n d zal worden besproken - geen enkele
tekst der k e u r e n zelfstandig op de oertekst teruggaat, m a a r alle teksten
'mengteksten' zijn, o n t s t a a n door de arbeid van compilatoren. Deze
h e b b e n h u n teksten uit meer d a n één handschrift samengesteld, wat tot
verschillende 'tekstkruisingen' leidde en een vervlakking der onderlinge
verschillen tengevolge had. De latere toevoegingen zijn d a n ook in de
1

Reeds in de achttiende eeuw hebben P. Wierdsma en P. Brantsma bij hun
(anonieme) uitgave van Oude Friesche Wetten, 2 stukken (1782-1788), een
poging gewaagd latere toevoegingen te signaleren. Zie over de door hen daarbij
gevolgde werkwijze een noot op pagina 122 van het bovengenoemde werk.
2

Wanneer zijn de oude Friesche wetten opgesteld? door F. Buitenrust
Hettema, Rechtsgeleerd Magazijn, 11e jaargang (1892), p. 349.
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meeste gevallen zakelijk nagenoeg aan elkaar gelijk. Dat brengt echter
niet mee dat we daardoor geen zinnig woord meer zouden kunnen zeggen
over oorspronkelijke passages en voor jongere toevoegingen te houden
gedeelten, dankzij de omstandigheid, dat wij in sommige teksten de
onderdelen, waaruit zij zijn opgebouwd, nog kunnen herkennen.
Koppelingen met 'ac' of 'ief
In dit verband zijn vooral de R-tekst en de F-tekst der keuren van belang.
Hier zijn soms de sporen van de compilaties nog duidelijk te zien; de
compilator{en) gebruikte(n) méér dan één tekst, doch zij hadden, of
althans één hunner had de gewoonte de overgang naar zijn 'tweede' tekst
met ac (R-versie) of met ief (F-versie) aan te vangen. Vooral de acvarianten in de R-tekst zijn interessant, want de daarin gegeven lezing
is nogal eens verwant aan een W-tekst (Jus). Het ligt niet zo voor de
hand dat een compilator in Riustringen een Westerlauwerse tekst heeft
geraadpleegd3, want Riustringen was het meest oostelijke, en Westerlauwers Friesland het meest westelijke land van het Friese gebied. Men kan
zich eerder voorstellen, dat een Riustringer compilator bekend was met
een H/E-tekst, die in zijn buurland Emsinge inheems was, maar minder
goed, dat hij kennis kon nemen van een Westerlauwerse tekst. Toch moet
dit het geval zijn geweest; onze Riustringer tekst heeft immers, naast een
aan de H/E-tekst verwante proloog, één die zeer sterk aan de proloog van
J u s verwant is 4 en stemt ook op andere plaatsen met de Jus-tekst
overeen.

3

Dat het niet andersom was, namelijk dat een Westerlauwerse compilator
een Riustringer tekst zou hebben geraadpleegd wordt op p. 286 aannemelijk
gemaakt.
4

Zie R. His, Die Überlieferung der friesischen Kuren und Landrechte,
Zeitschrift d. Sav.-StiftungCA. 20e deel (1899), S. 99: 'Vergleicht man ihn (d.i.
de langere Riustringer proloog) met den anderen Redactionen, so fallen die
sonderbaren A n k l ä n g e a n W2 (= Jus) in die Augen".; S. 100: "Wenn man
sich fragt, welcher von diesen beiden Texten den anderen beeinflusst habe, so
muss die Entscheidung notwendig zu Gunsten der Selbständigkeit von W2
ausfallen [...] der langere Rüstrtnger Prolog muss W2 oder einen nahe
verwandten Text benutzt haben". Ook in de Wenden en in de Landrechten is
volgens His een duidelijke invloed van een W-tekst te bespeuren, zie His, au;.,
S. 108 en S. 113.
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Varianten-apparaat
De Jus-versie is belangwekkend omdat in de Vierentwintig landrechten
een varianten-apparaat is opgenomen, dikwijls ingeleid door vel sic
secundum alilqujos5. Dat bewijst, dat een kopiist verschillende versies
ter beschikking gehad moet hebben. In de Zeventien keuren vinden we
een dergelijk variantenapparaat niet. Het is echter niet waarschijnlijk dat
degene die het variantenapparaat maakte, niet ook van de Zeventien
keuren over meer handschriften beschikte. Immers traditioneel behoren
keuren en landrechten bijeen als een Siamese tweeling. Dat wettigt het
vermoeden, dat zijn materiaal van de Zeventien keuren minder sterke
afwijkingen vertoonde; immers dan zou hij die, gelet op zijn werkwijze
bij de Vierentwintig landrechten, zeker vermeld hebben. Trouwens alle
bewaard gebleven versies van de Zeventien keuren leveren minder
onderlinge divergenties op dan die van de Vierentwintig landrechten. We
mogen derhalve aannemen dat de tekst van de Zeventien keuren in de
loop der tijd niet veel ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan.
Het Riustringer commentaar op de Zeventien keuren
In het nu volgende zal ik summier verschillende keuren bespreken en
een poging wagen, de emblemata op te sporen. Daarbij maak ik ook
gebruik van het zogenaamde Riustringer 'commentaar' op de Zeventien
keuren uit Rj. Het commentaar past niet bij een van de ons bekende
Oudfriese versies van de Zeventien keuren, alhoewel het vrij dicht bij de
Riustringer versie staat. Dat betekent dat de daarin gegeven aanvullingen
betrekking hebben op een verloren gegane versie van de keuren. Het
commentaar is vooral van belang omdat we daardoor enig inzicht kunnen
krijgen in de wordingsgeschiedenis van de Zeventien keuren. We gaan
van de veronderstelling uit, dat hetgeen het commentaar ons vertelt, niet
in de versie van de Zeventien keuren heeft gestaan, die becommentarieerd werd (die noem ik RJ. Immers dan was het overbodig een
dergelijk commentaar apart te bewaren: men had de zakelijke inhoud
ervan reeds in de Zeventien keuren staan. Opvallend is dan echter, dat
in het Riustringer commentaar nogal wat passages voorkomen, die in de
andere versies in de eigenlijke keuren staan. De 'becommentarieerde'
5

Zie bijvoorbeeld het Eerste, Tweede, Derde, Achtste, Elfde en Zeventiende
landrecht.
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keuren

versie van de Zeventien keuren (RJ moet dus wel een vrij beknopte lezing
hebben gehad. Dat maakt waarschijnlijk, dat deze verloren gegane versie
een versie is geweest, die verschoond gebleven werd van vele latere
aangroeisels. Is deze redenering juist, dan mogen we de overeenstemmende passages met een gerust geweten als emblemata beschouwen. We
stellen ons de ontwikkeling als volgt voor. Degene die het commentaar
samenstelde beschikte over een tekst met een beknopte, dat wil zeggen
nog niet door veel toevoegingen overwoekerde versie van de Zeventien
keuren. In een ander handschrift trof hij een veel uitgebreidere versie
aan. Het surplus uit die tweede versie bracht hij bijeen in een speciale
collectie, en dat werd het ons overgeleverde 'commentaar'. Wij kunnen
daardoor met behulp van dat commentaar uitzoeken, welke passages in
de verloren gegane Reversie van de Zeventien keuren ontbroken moeten
hebben. Die ontbrekende passages beschouwen we als latere toevoegingen omdat immers, zoals gezegd, de afzonderlijke keuren in de loop der
tijd nogal uitgedijd zijn.
Riustringer commentaar van Westerlauwerse oorsprong?
Belangwekkend voor de relaties tussen de teksten is vooral het
commentaar dat I¾, geeft op de Negende keur. We hebben in Hoofdstuk
9 6 aannemelijk proberen te maken, dat de Westerlauwerse teksten van
de Negende keur een uitweiding bevatten, die uit de Condominiumperiode zal stammen, dus uit de periode van de bloeitijd van dat verdrag
(1165 - 1196) of - veel minder waarschijnlijk - uit zijn nadagen (1204 1212). Immers de revenuen uit Friesland worden, blijkens die toevoeging,
verdeeld tussen de [Hollandse] graaf en de [Utrechtse] bisschop. In het
Riustringer commentaar vinden die, typisch op de situatie in Westerlauwers Friesland toegespitste, regeling terug, compleet met de abten [van
het klooster Sint Odulf], aan wien, op grond van hun trouwe relatie met
de Hollandse graven, de rekening van de schadevergoeding zou mogen
worden gepresenteerd.
Dat geeft ons niet alleen een indicatie voor de terminus a quo van dit
commentaar (1165), maar maakt eveneens waarschijnlijk dat ¾ in ieder
geval op dit punt door de W-groep werd beïnvloed en niet omgekeerd7.

6

Zie p. 247, 286.

7

Zie ook p. 313, 378.
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Dat is een belangrijke conclusie, w a n t wanneer we een verwantschap
constateren t u s s e n twee teksten, die inheems zijn geweest in verschillende regio's, weten we uiteraard nog niet welke tekst beïnvloedde en
welke tekst beïnvloed werd, a l d u s terecht B. Sjölin in zijn kritiek op De
tekstfiliatie van de 17 Keuren en 24 Landrechten8. Wanneer we echter
eenmaal aannemelijk h e b b e n k u n n e n m a k e n d a t er voor h e t samenstellen van I¾ in ieder geval op één plaats gebruik gemaakt is v a n een tekst
met een typisch Westerlauwerse achtergrond ligt voor de h a n d , dat bij
verwantschap op andere plaatsen t u s s e n ¾ en W-teksten, de laatste als
'bron' hebben gefungeerd.
b. De afzonderlijke keuren
In dit onderdeel ga ik de afzonderlijke keuren bespreken. De opzet
daarvan is als volgt: eerst wordt onder het kopje Inhoud de zakelijke
inhoud van de afzonderlijke keur, zoals ik die zie, weergegeven. Daarvoor
moest nogal eens een keuze gemaakt worden uit de verschillende
lezingen. Die keuze wordt d a n verantwoord onder het volgende kopje
Varianten. Tenslotte wordt onder Uitbreidingen aangegeven welke
passages als latere toevoegingen te beschouwen zijn. O m d a t 'varianten'
en 'uitbreidingen' niet altijd goed te scheiden zijn, werden deze onderdelen af en toe samengevoegd.

E E R S T E KEUR: E I G E N TERRITOIR BESTIEREN

Inhoud
De Eerste k e u r legt al de b a s i s voor de volgende keuren: Een ieder mag
het zijne bestieren, zolang hij dat niet verwerkt heeft of anderszins
kwijtgeraakt is. Dit voorrecht wordt teruggevoerd op een privilege van
Karel de Grote. Waarschijnlijker is evenwel, dat we hier moeten denken
a a n een 'weldaad' van diens zoon, Lodewijk de Vrome. Die heeft in het
j a a r 814 bij de a a n v a n g v a n zijn regering de Friezen (en Saksen 9 ) h u n
vaderlijk erfgoed terug gegeven, dat zij onder zijn vader vanwege h u n

8

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XXXVI (1968), p. 215.

9

De Saksen laten we verder buiten beschouwing.
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trouweloosheid hadden verloren10, zo bericht ons de anonieme biograaf
van Lodewijk de Vrome:
Terzelfder tijd gaf hij [Lodewijk de Vrome] uit keizerlijke clementie, de
Saksen en Friezen hun recht op hun vaderlijk erfdeel, dat zij onder zijn
vader wegens hun woordbreuk rechtens verloren hadden, terug. [Op die
maatregel oefenden enkelen in zijn omgeving kritiek uit] 'deze volken, van
nature tot wild gedrag geneigd, moesten door een dergelijke maatregel
in bedwang gehouden worden, opdat zij zich niet eenmaal vrij gelaten,
bandeloos brutaalweg in privé-oorlogen zouden storten11.
Wat de aanleiding tot de maatregel van Karel de Grote is geweest, weten
we niet. Voor de hand ligt dat er sprake is geweest van een woordbreuk
van de kant van de Friezen (en Saksen). Zij hadden hun eed van trouw
jegens de keizer gebroken, waardoor zij 'hoogverraad' pleegden. Daarvoor
werden zij gestraft doordat hun ethel hun werd ontnomen 12 waardoor
zij tot frilingen werden gedegradeerd13. De mogelijkheid veten te voeren
was hun daardoor ontnomen. Lodewijk de Vrome maakt evenwel deze
maatregel weer ongedaan, zodat de Friezen weer 'vrij' werden, hetgeen
toentertijd wilde zeggen: door een eed van trouw aan de keizer waren
verbonden. Uiteraard zouden zij weer tot frilingen worden gedegradeerd
wanneer zij zich wederom schuldig zouden maken aan trouwbreuk. Dit
wordt door het commentaar in ¾ aldus weer gegeven: 'Zolang hij het
noch door diefstal, noch door roof, noch door een tweekamp!?] 14 (of door
10
Zie P.W.A. Immink, Remarques générales sur Vimportance de l'ancien droü
frison dans Ie cadre de l'histoire du droit Occidental Revue du Nord, XXXVIIl
(1956), p. 183.
1

' Anonymi vita Hlodowici §24, Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte
I, Darmstadt 1968, S. 294. Zie over deze tekst P.W.A. Immink, au;., p. 12.
12

B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift, I, XVII, 2, S. 348.

13

P.WA Immink, a.w., p. 182.

14

De tekst heeft outiftuchten, dat letterlijk betekent 'doorvechten verspelen,
verbeuren'. In dit verband zou men dat woord kunnen vertalen door: [het goed
verliezen doordat degene die het had] het verspeelde [doordat hij in een
procedure om dat goed in een tweekamp de nederlaag leed]. Het probleem in
deze passage is namelijk dat aangegeven wordt waardoor iemand een goed kan
verliezen. Van de vier aangegeven mogelijkheden zijn er drie zonder meer
(Wordt vervolgd...)
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een vete 15 ) noch door een gerechtelijke procedure heeft verbeurd heeft,
is hij [de vrije Fries] voogd enformund over zijn eigen goederen'. Dat wil
zeggen: hij h o u d t zijn goederen 'voorwaardelijk': e e n n i e u w e trouwbreuk
zou betekenen dat de goederen h e m weer zouden worden ontnomen.
Uitbreidingen
De overgeleverde redacties van de Eerste keur zijn tamelijk kort en
bovendien s t e m m e n zij vrij nauwkeurig met elkander overeen. Er zijn
enkele opvallende redactieverschillen t u s s e n de verschillende versies te
constateren. Sommige teksten zeggen dat een ieder zijn eigen goed mag
walda (W-teksten en F), andere spreken van bisitta (H, E en R). Welke
der lezingen, walda of bisitta, de voorkeur verdient, is moeilijk uit te
maken. Bisitta lijkt een woord te zijn, dat door invloed v a n h e t Romeinse
recht als rechtsterm inburgerde (vertaling van possidere). D a a r de kern
van de k e u r e n reeds bestond, voordat het Romeinse recht werd
gerecipieerd, is alleszins aannemelijk dat waldade oorspronkelijke lezing
is geweest, doch d a t dit woord later in sommige redacties door bisitta
werd vervangen. Daartegen pleit niet, dat in de Derde k e u r alle teksten
u n a n i e m v a n bisitta spreken, w a n t ook hier k a n substitutie h e b b e n
plaats gehad.

14

(...vervolg)
duidelijk: het verkregen hebben van het goed door ongerechtvaardigde diefstal
(zie voor gerechtvaardigde diefstal JurteprudertttaFrisica, LV, § 6, p. 148; ibidem,
LIX § 8, p. 176) of door [onrechtmatig eigenmachtig met geweld] roven of in een
proces na een terzake van een goed ingediende klacht overwonnen worden.
Wanneer we nu urfkichta zouden vertalen met 'door vechterij verspelen' dan
misstaat die vertaling in het rijtje. Door te vechten kon men zijn goed rechtens
niet kwijtraken. Wel is denkbaar, maar dan moet er eveneens een hele
toelichting bij, dat iemand in een gevecht een ander doodt, hij vervolgens
aangesproken wordt tot betaling van het zoengeld, maar dat niet kan of wil
betalen. Het gevolg zal een vete zijn en daarin kan de doodslager wèl zijn goed
kwijtraken. Dan is evenwel het gevecht (met dodelijke afloop) als zodanig niet
de oorzaak van het verlies van goed, maar de (verloren) vete.
15

De vete (of oorlog) heeft het langst haar godsoordeel-karakter behouden.
Men voert een 'heilige' oorlog en men denkt dat wanneer Gott mit uns is, dat
God dan, ook al is men de zwakke partij, degene de overwinning zal geven, die
voor een rechtvaardige zaak strijdt.
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TWEEDE KEUR: VREDE VOOR GEESTELIJKHEID

Inhoud
De Tweede keur stelt de vrede voor godshuizen en geestelijken op 72
pond. Dat lijkt voor een 'eenvoudige' vredebreuk een uitzonderlijk hoge
boete, temeer daar het pond werd berekend naar agrippiners, de zilveren
Keulse penningen of denaren uit de elfde eeuw met een hoog zilvergehalte. De oplossing verschaft ons § 31 van het Westerlauwers Algemeen
Zeendrecht, waaraan de Tweede keur duidelijk verwant is. De hoogte van
de boete vloeit voort uit de ernst van het delict: 'Als er een gevecht is
ontstaan, te ontijde, op een Paas-, op een Pinkster- of op een Kerstmorgen in de kerk, en het heilige lichaam des Heren gebroken, de kelk
omgeworpen, de doopvont gebroken is, de heiligenbeelden vertrapt zijn
en de priester tot bloedens toe geslagen is, dan is de emunitas gebroken
en sacrüegium gepleegd, dan is de engel vergramd, dan zal men wegens
de publieke zonde de boete ontvangen en de ban boeten met de
allerhoogste boete van 72 ponden Keulse penningen' 16 . De ernst van het
hier geschetste delict wettigde zeker een dergelijk hoge boete. Op den
duur zal evenwel het probleem gerezen zijn, dat de Agrippiners rond 1100
sterk verslechterden en omstreeks 1125 geheel uit het handelsverkeer
verdwenen waren. Vandaar dat, aldus het Zeendrecht, Widekin, de eerste
Asega, in een doem beslist heeft dat voor hals- en huidstraffen met alle
volwaardige penningen, die vers in het munthuis geslagen waren, betaald
zou mogen worden. Aannemelijk is, dat hier gedoeld wordt op inheemse
penningen. Deze asegadoem zou naderhand door Herderic met
instemming van de paus zijn bekrachtigd.
Varianten
Op hetzelfde thema borduurt R, verder. 'In Keulen stond eertijds ons
rechtens voorgeschreven munthuis en de daar geslagen penning noemde
men agrippiner. Die zware penning is wettig betaalmiddel. Vervolgens
voerden wij zelf een eigen Friese munt en een lichtere penning in. Het
Friese pond kreeg daardoor een waarde van zeven schellingen, bestaande
uit geslagen [Keulse] penningen'. Hier wordt tevens melding gemaakt van

Vertaling M.P. van Buijtenen, De Grondslag van de Friese Vryheid,p. 159
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de muntverslechtering, waarvan reeds eerder sprake was 1 .
In de Tweede keur moest voor kopiisten wel de moeilijkheid ontstaan,
dat de ernstige strafverzwarende omstandigheden uit § 31 Zeendrecht
niet werden vermeld, waardoor de boete absurd hoog moest lijken. De
Twaalfde keur stelt immers de 'kerkvrede' op 32 marken te betalen in
gemerkte stoffen (hreümerc), die elk een waarde hebben van vier skilLinga
cona18, zodat de kerkvrede daar slechts 128 schellingen ofwel zes pond
en acht schellingen bedraagt. Dat heeft vermoedelijk aanleiding gegeven
tot de veronderstelling dat de boete van 72 ponden in Keulse penningen
verlaagd mocht worden tot 72 schellingen in nationale munt. Omdat een
pond twintig schellingen telt, betekende dit een verlaging van de boete
tot V 2 o v a n n e t oorspronkelijke bedrag ofwel tot 3,6 ponden. Die ponden
mochten bovendien nog uitbetaald worden in de lichtere Friese penning.
Dat er in Friesland een verandering van de muntvoet heeft plaats gehad,
wordt zowel door contemporaine berichten, die over de 'lichtere' Friese
penning spreken 19 , als door de muntvondsten bevestigd20. Onder de
laatste Brunonen was het gehalte der in Friesland geslagen penningen
tot ongeveer V 3 van de Keulse penningen gedaald. Dit is in overeenstemming met het slot van de novelle op de Tweede keur in I¾: thet pund is
siugun skilL cona, het (Friese) pond komt overeen met zeven Keulse21
schellingen, waarbij dus de waarde van het Friese pond op 7 / 2 0 Keuls
wordt gesteld. Een andere waardeverhouding geeft de Jus-tekst. Daarin
wordt gezegd: Datpond scel wessa bitwaende
saiunentighapannyngiun
agrippisscherapanningen, waarbij het Friese pond slechts 6 / 2 0 Keuls is.
Dit kleine verschil in de omrekening kan met regionale afwijkingen in de
muntslag samenhangen, maar kan ook in verband staan met de voortschrijdende verslechtering van de Friese muntvoet; in het laatste geval
17

Zie hiervoor, p. 243.

18

Buma/Ebel, Das Rüstringer Recht, B IV, 5.

19

1.H. Gosses, Verspreide Geschriften, p. 212, 213.

20

C. Scholten, De munten van Friesland van de 10e tot het begin van de 14e
eeuw. Jaarboek van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
XXXVI (1939), p. 20 e.v.
21

De betekenis van het woord cona is niet geheel zeker. De meest gangbare
verklaringen zijn: cona = afkorting van Colna en cona = gemunt, geslagen. Zie
over de verschillende verklaringen, van dit woord gegeven, W. J. Buma, De eerste
Riustringer Codex, p. 207 in voce kona.
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zou de Jus-lezing iets jonger moeten zijn dan de Reversie.
Met deze berekeningen werd door de kopiisten een redelijk resultaat
bereikt: de boete werd daardoor verlaagd tot ongeveer 1,2 Keulse ponden.
Voor een simpele kerkvrede-breuk lijkt dat een reëel bedrag.
Uitbreidingen
De passages over de verandering van de muntvoet zijn vermoedelijk
jongere toevoegingen, zoals reeds door Wierdsma en Brantsma 22 met
betrekking tot het Zeendrecht, en door Jaekel 23 met betrekking tot de
Tweede keur werd verondersteld. Dit vindt steun in I¾, waarin eveneens
over de verandering van de muntvoet wordt gesproken, zodat dit
emblema in R,, zal hebben ontbroken 24 .
Hebben we tot zover nog vaste grond onder de voeten, moeilijker wordt
het, wanneer we de andere redacties raadplegen. Daarin wordt gezegd,
dat het pond slechts (het gewicht van) zeven Keulse penningen zal
bedragen. Dit kan moeilijk juist zijn, want zelfs als men het gewicht van
de Keulse denaar hoog neemt en op 1,8 gram stelt, dan nog zouden de
Friese penningen niet meer wegen dan 13,6 / 20 gram = 0,0575 gram en
munten van een dergelijk gering gehalte kunnen nimmer geslagen zijn.
Trouwens de lichtste, onder de Brunonen geslagen munten die gevonden
werden, wegen ondanks gewichtsverlies nog 0,3 gram25. Er is dus alles
voor te zeggen, dat de Jus-lezing de juiste is en in de andere redacties
voor 'tweeënzeventig' abusievelijk 'zeven' werd gelezen.
De Tweede keur handelt niet alleen over de muntvoet, doch geeft tevens
22

Oude Friese wetten (anoniem verschenen), p. 137.

23

H. Jaekel, Die Freiheit der Friesen, ihr Ursprung, ihr Wesen und ihre
Geschichte bis zum 12. Jahrhundert, Preuss. Staats Bibl., ms. Germ. qrt. 1732,
thans Marburg, Univ. Bibl., p. 60.
24
Duidelijk komt hier ook uit, dat R, een mengtekst is; aan ¾ herinnert de
schrijfwijze Agrip (in een der andere teksten) en ook de passage: settonthaselua
sundroge menota (Rj: Tha sette wi sehwn sundrege menota); aan Jus herinnert
het slot: thri pund tha frana, thet is en and twinùch skültnga thruch thes
kyninges bon (vnde des bisschuppes both LX schilUnck, RA-tekst), omdat ook
in Jus over de bisschop gesproken wordt: triapond doe bisscops frana aan H
tenslotte het anda alda noma (H: end aüe noma).
25
C. Scholten, aw., p. 20. Zie over de muntslag in Friesland laatstelijk:
Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten 1986 (losbladig), p. F-46 F-48.
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een - moeilijk te interpreteren - mededeling over de muntplaats. De
Friezen behoefden - aldus de tekst - niet met de te Keulen gemunte
penningen te betalen, maar konden hun boeten in geld, dat in een
naderbij gelegen muntplaats geslagen was, voldoen. Als muntmeesters
worden daarbij Rednath en Kawing genoemd26. Misschien heeft men
hierbij aan te Staveren geslagen munten te denken27. Tenslotte deelt
een derde novelle mee, dat de in de aanhef van de keur genoemde vrede
van 72 pond naderhand door een lagere van 72 schellingen is vervangen
en dat de koningsban drie pond zal bedragen, wat overeenkomt met 21
schellingen28.

DERDE KEUR: ONGESTOORD OP EIGEN GOED ZITTEN

Inhoud
Zolang iemand niet in een proces overwonnen is mag hij ongestoord op
zijn goed zitten, zo is de strekking van de Derde keur. Overwint men hem
in een proces, dan heeft hij de doemen van de asega te gehoorzamen. Het
is een uitwerking van het beginsel, dat reeds in de Eerste keur werd
neergelegd. Eigenrichting is ongeoorloofd. Men mag iemands goederen
niet met geweld weghalen ('roven') op grond van enig recht dat men
daarop meent te hebben. In beslagneming van goederen mag pas
geschieden, nadat de 'bezitter' in een proces tot afgifte veroordeeld is29.
Dergelijke verboden vinden we regelmatig in de capitularia, zie bijvoorbeeld art. 25 van het eerste capitulare voor Saksen: De pignore, ut
nuüatenus cdterum aliquis pignorare praesumat; et qui hocfecertt bannum
persolvaf0.
26

Zie ook p. 209, 293, 378.

27

C. Scholten, am., p. 1 e.v. en 16 e.v.

28

Hier wordt dus de in Rj gevonden waardeverhouding gebruikt; 3 pond
Friese penningen = 21 schellingen Keuls.
29

Zie over de betekenis van rqf: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis XXXVI
(1968) p. 608.
30

Germanenrechte, Band 2, Die Gesetze des KaroUngeireiches, III Sachsen,
Thüringer, Chamaven und Friesen, hsg. von Karl August Eckhardt (1934), p.
8.
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Uitbreidingen

Dit is de eerste maal, dat in de keuren over de asega gesproken wordt
en dat zal aanleiding gegeven hebben tot een glosse, waarin de taak van
de asega werd omschreven. In de Derde keur vinden we dan ook een uitvoerig emblema met een taakomschrijving. Er wordt gezegd op welke
wijze een asega moet worden benoemd en dat zijn taak is het zonder
aanzien des persoons te doemen en geen geschenken aan te nemen.
Het geheel is duidelijk als een latere toevoeging te herkennen. Zo wordt
in het emblema over [eedsaflegging aan de] 'keizer' gesproken, terwijl in
de keuren steeds sprake is van de 'koning'. Bovendien wordt gezegd, dat
de asega verklaringen moet afleggen over de inhoud van de keuren en
de landrechten 31 en dit kan pas in de tekst opgenomen zijn, nadat de
keuren zowel als de [jongere] landrechten reeds enige tijd als algemeen
erkende rechtsbronnen van kracht waren.
De taak van de asega
Hetgeen de taak van de asega geweest is, kwam reeds eerder ter
sprake 32 . We hebben ook reeds gezien dat het in de oudste situatie aan
de vrije Fries zélf voorbehouden was een oordeel te geven over het
rechtsgehalte van zijn gedraging. 'Recht' was in de oudste periode een
strikt persoonsgebonden oordeel, evenals bijvoorbeeld 'mooi', 'leuk' thans.
In de oudste Oudfriese bronnen komt de term riucht (recht) in de
abstracte betekenis dan ook nauwelijks voor. Wel, zoals we zagen, in
samenstellingen, zoals a in asega en in aft, echt, wettig huwelijk.
Onderzoekers die de taak van de asega hebben proberen uit te pluizen
zijn er allen ten onrechte van uitgegaan dat de L-tekst de oorspronkelijk
lezing geeft, zodat hun uitgangspunt is geweest dat de asega moet scire
omnia iura. Dat is een slechte vertaling van de Oudfriese lezingen, die
spreken van to witane alle riuchta thing, terwijl in de F-versie de passage
luidt: De asega ach... thenne tho witana alle riuchta thing and alle aftlike
thing, vrij vertaald: de asega dient alle 'rechte' en alle 'wettige' (ge)dingen
te 'weten', dat wil zeggen daarover een beslissend oordeel te geven, ze te
'kennen'. Dat is heel wat anders dan 'kennen van hét recht'.

Zie hierover p. 44, 258.
Hoofdstuk 5, onderdeel e.
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Voor ons gevoel doet de passage 'ouderwets' a a n . Opvallend is namelijk,
dat 'recht' hier nog niet verzelfstandigd is tot 'het recht', m a a r bijvoeglijk
wordt gebruikt. Het gaat om een k e n m e r k van '[geldingen', hier in de
betekenis van 'rechtszaken'. Parafraserend zouden we k u n n e n vertalen:
de asega moet een fijne n e u s hebben voor een ingestelde vordering die
gerechtvaardigd en wettig is 33 '. Daardoor laat deze tekst een veel verder
stadium van ontwikkeling zijn d a n die welke geschetst werd bij de
absoluut vrije Friezen: toen kwam h e t oordeel over h e t rechtsgehalte van
zijn gedragingen a a n de Friese vrije zelf toe, terwijl hier de oordeelsbevoegdheid (het 'weten') overgegaan is op de asega, wiens doem overigens
nog bekrachtigd moet worden door de ommestand.
Ontstaan

van positief

recht

Een volgende s t a p ligt voor de h a n d : in een collectie wijsdommen v a n een
asega, de Schoutenrechten 3 4 , worden nagenoeg alle beslissingen van
de asega aangediend als: Dit is recht....
Dat m e n het belangrijk vond deze uitspraken voor de toekomst te
bewaren toont trouwens ook reeds a a n dat de verzamelde j u r i s p r u d e n t i e
als formele rechtsbron werd beschouwd. De gewezen beslissing werd als
het ware uitgetild boven het concrete geval en tot 'regel' verheven, die ook
voor de toekomst gold. Er is een notie o n t s t a a n dat 'recht' iets 'blijvends'
is, waarin oplossingen te vinden zijn voor toekomstige geschillen.
Begrijpelijk is d a n ook, dat een glossator a a n deze p a s s a g e heeft
toegevoegd: 'dat zijn de k e u r e n en de landrechten'. Immers de landrechten vormen, evenals de Schoutenrechten, een dergelijke verzameling
(uitgesproken) 'rechten'. Wat heeft bij deze ontwikkeling een rol gespeeld?

33

De (nlet-oorspronkelijke) L-tekst heeft deze zinsnede vertaald met: tune
tenetur scire omnia iura. In navolging daarvan heeft W.L. van Heiten, Zur
lexicologie des aäwestjhesischen, Amsterdam 1896, S. 327 riuchta thing
vertaald door 'Rechtssatz'. De meeste schrijvers zijn hem daarin gevolgd. Sjölin,
O.W., S. 239 vertaalt bijvoorbeeld: 'Ferner hat er alle Rechtssatzungen und alle
gesetzliche Bestimmungen zu kennen' (cf. aldaar S. 225). Ik vraag me echter
af of men in die vroege periode al weet had van abstracte rechtsregels.
Bovendien is de primaire betekenis van de term thing: geding, rechtsstrij d. Voor
mijn betoog maakt dat overigens weinig uit.
34
Zie hierover mijn: De datearringjan it Skeltarjocht, It Beaken jg. 53 (1991)
s. 1 - 33.
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Rol van de

koningsorkenen

Een diep ingrijpende verandering vond plaats doordat er in Friesland
'koningsgetuigen' werden ingesteld. Dit waren vrije eigenerfde boeren, die
aan de koning de eed van trouw hadden afgelegd. Zij hadden krachtens
hun relatie tot de koning tot taak hem te adviseren en bij te staan. Een
belangrijke hun opgedragen taak was het 'getuigen', dat wil zeggen het
vellen van een oordeel in de minder belangrijke geschillen. De (nieuwe)
procedure was als volgt geregeld: namens de koning vorderde zijn
ambtenaar (de frana) het recht, vervolgens gaf de asega zijn oordeel (hij
'wees zijn doem') en tenslotte gaven de twaalf koningsgetuigen bij
meerderheidsbesluit (zeven van de twaalve) hun eindoordeel. Het spreekt
vanzelf dat in dit rechterlijk college het beslissen louter aan de hand van
de formele waarheid op de tocht kwam te staan. Van de twaalf werd
immers een eigen oordeel gevorderd en dat impliceert dat de oordeelvellers zich aan hun stand verplicht achten uit te zoeken hoe de vork in de
steel stak. Zij gingen zoeken naar de materiële waarheid. De asega heeft
daarbij vermoedelijk het voortouw genomen. Uit de wenden weten we dat
er belangrijke correcties aangebracht zijn geworden op de regel dat iedere
vrije zijn daden onder ede, gesteund door 'eedhelpers' mocht ontkennen.
In zaken die als 'notoir' golden wees de asega doemen, waarin werd
voorgesteld dat niet de aangeklaagde zich zou mogen 'vrijzweren', maar
dat de klager nader was tot de aanbreng, dat wil zeggen hij mocht onder
ede vaststellen dat zijn klacht 'rein en onmein' was. Aanvankelijk werden
voor 'notoriteit', zoals gezegd, zware eisen gesteld35.
Voor een aangeklaagde werd daardoor een procedure veel minder
vrijblijvend. Hij kon zich niet langer aan het oordeel onttrekken, maar
werd door de twaalf 'veroordeeld'.
De koningsgetuigen waren 'rechters in moderne zin' die 'boven de
partijen stonden'. Immers hun beslissing werd 'opgelegd', was niet te
'wreken', maar een eindoordeel, dat partijen niet (langer) naast zich neer
konden leggen als zij het er niet mee eens waren. Deden zij dat toch, dan
waren zij 'ongehoorzaam aan het gerecht' en diende het volk hen tot orde
te roepen. Daarom was het zaak niet lichtvaardig te beslissen. Het werd
voor de rechters noodzaak, wilden zij het volk in beweging krijgen tegen
een ongehoorzame, hun beslissing van een behoorlijk draagvlak te
voorzien. Voor hun inhoudelijke beslissing moesten de oordeelvellers niet
Zie p. 275.
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alleen kennis dragen van de feitelijke toedracht, ook de daarvoor gepaste
maatregel moest bij de ornmestand in goede aarde vallen. Voor dat
laatste had men 'objectief recht nodig, dat wil zeggen rechtsregels, die
voor het publiek aanvaardbaar waren. We zien dan ook dat vanaf het
begin van de twaalfde eeuw de produktie van objectief recht op gang
komt. De eigen wijsdommen worden verzameld en schriftelijk vastgelegd.
Men gaat recht 'lenen' van andere, genabuurde Friese streken, onder het
motto: de Friezen vormen één volk en vallen dus ook onder één recht.
Tegen het einde van de veertiende eeuw begint men zelfs het Romeinse
recht te recipiëren, dat als 'koningsrecht' ook aan de Friezen gegeven zou
zijn. Kortom er is een sterke produktie van geschreven recht.
Vandaar dat de Jus-tekst eist, dat de asega geen analfabeet mag zijn:
Hi schel koena paternoster ende syn lauwa, deeromme dat alre Fresena
riocht scriouwen té*6.

VIERDE KEUR: SANCTIE OP EIGENRICHTING

Inhoud
De Vierde keur stelt een sanctie van tien mark op buitengerechtelijke
aantasting van andermans goed en is dus een vervolg op de vorige keur.
Waarschijnlijk is deze keur een jongere toevoeging op de vorige. Wellicht
was het een glosse op die keur, die pas naderhand tot een zelfstandige
keur geworden is 37 . Het verbod van eigenrichting ten aanzien van
onroerend goed kende overigens enkele uitzonderingen. Voorbeelden
daarvan vinden we in de Veertiende keur en in het Derde landrecht (ten
behoeve van de uit Noorse krijgsgevangenschap teruggekeerde Fries) en
in het Tweede landrecht (ten behoeve van het minderjarig kind wiens
goed door de moeder is verkocht). De voormalige krijgsgevangene en het

36

Vertaling Buma/Ebel: Er soll das Paternoster und sein Glaubensbekenntnis können, deswegen weil aller Friesen Recht geschrieben ist.
37

Op het glosse-karakter van deze keur wijst ook het merkwaardige slot
ervan in de R-versie: 'Daarmee is die keur volledig geboet en vervuld' [sa is thiv
kest al ebet andejfuRad). Onder thtuzou ik niet de Vierde, maar de Derde keur
willen verstaan. Een glossator heeft het boetebedrag als glosse toegevoegd en
daarbij opgemerkt dat op deze wijze de Derde keur gesanctioneerd moet worden.
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kind mogen 'zonder vorm van proces' op h u n eigen goed trekken.
De inhoud van de keur doet, vergeleken bij de andere keuren, jong aan.
Aanwijzlgingen daarvoor zijn:
1) De boete wordt in marken uitgedrukt, die per stuk de waarde hebben
van vier wede (stof gebruikt als betaalmiddel). Dat wijst erop, dat de
boete werd vastgesteld in een tijd toen het eenvoudige muntsysteem
met ponden-schellingen-penningen al in verwarring was geraakt;
door de muntverslechtering, die al in de twaalfde eeuw goed
merkbaar werd, was de penning een erg onstabiel betaalmiddel
geworden, zodat betaling in meer prijshoudende waren (stoffen van
een bepaalde, ons onbekende, afmeting) daarvoor in de plaats
kwam 38 .
2) Panding is volgens deze keur pas toegestaan onder leiding van de
asega en na autorisatie van het volk {asega ledene and liuda orlefl.
Deze passage moet opgesteld zijn in een streek 39 waarin men niet
op de hoogte was van de taak van de asega. De asega had tot taak
'doemen te delen', maar bemoeide zich niet met de executie 40 . Men
kan zich dan ook heel goed voorstellen dat, nadat een kopiist van
[een Vorlage van] J u s uit zijn voorbeeld overgeschreven had: buta
asega ledene, hij zijn ogen uitwreef en gedacht heeft: 'dat is dom',
zodat hij direct daarachter schreef dom, zonder overigens ledene door
te halen. Het liuda orlef wijst ook op een periode, waarin het 'volk'
het heft in eigen handen genomen had, dat wil zeggen de periode van
de Friese vrijheid.
3) Verder komt alleen in F de frana voor die de leiding zou dienen te
hebben bij de executie. Nu zou men kunnen veronderstellen dat F
38

H. Jäkel, Die Jhesische wede, Zeitschrift fùr Numismatiek 11 (1884) S.
189 ff.
39

We hebben gezien (p. 209, 244, 297) dat de Zeventien keuren in
Westerlauwers Friesland zijn ontstaan en vermoedelijk in de dertiende eeuw
(mogelijk door de iurati van de Opstalsboom) ten oosten van de Lauwers zijn
gerecipieerd na aangepast te zijn aan de aldaar levende wensen.
40

In Oosterlauwerse handschriften wordt de asega nogal eens met de redjeva
vereenzelvigd en die ging wèl panden (cf. Broekmerbrlef § 27 Fon rediena
pentdege, sa ma went).
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hier wellicht de oorspronkelijke tekst het meest zuiver heeft overgeleverd, ware het niet, dat in F daarnaast de asega ledene voorkomt.
En één van tweeën, òf de frana, òf de rechter heeft de leiding bij de
panding. Dat houdt in dat vter frana bon in F door een kopiist moet
zijn ingevoegd, hetzij op eigen gezag, hetzij - wat mij waarschijnlijker
voorkomt - op gezag van een ander handschrift, waar dan in plaats
van asega ledena gestaan zal hebben: frana bon. In de F-tekst en in
J u s wordt trouwens [een deel van] de boete aan frana toebedacht,
en dat zal eveneens aan een ander handschrift zijn ontleend. Immers
als de rechter de leiding van de panding heeft gehad kan men
moeilijk de frana laten delen in de boete.
Varianten
De verschillen tussen de redacties zijn niet groot41. In de R-tekst (en in
F) vinden we niet het bekende incipit: thet is thet
thet (Thet is thtu
2
frarde kest, thet tian merka sceld(ch) se*
thi ther and otheres wera
fare (H), doch een incipit dat aan de landrechten herinnert: Sa hwasa
sa. Bovendien is de opbouw der keur in de R- (en F-) redactie anders
dan bij de andere teksten. Vinden we in R en F het delict voorop gesteld
en daarna pas de boete, in de andere teksten wordt eerst de boete
gegeven en dan pas het delict. Nu zou de R/F-lezing wellicht op grond
van het niet-vooropstellen van de boete de voorkeur verdienen, als de
Vierde keur, zoals gezegd, niet een sanctie op de Derde keur inhield.
Immers, het mag dan in de keuren en de landrechten ongebruikelijk zijn
dat de boete voorop wordt gesteld, nu de keur zo nauw met de Derde
verbonden is, behoeft zulke niet tegen de authenticiteit van de volgorde
in die teksten te pleiten. We kunnen mijns inziens ook gevoeglijk
aannemen, dat de oertekst van de keur slechts de sanctie op de Derde
bevatte en dat de uitweidingen van Ra niet oorspronkelijk zijn.
In F en J u s wordt, zoals gezegd, een deel van de boete aan de frana
toegekend. In F pleit tegen de oorspronkelijkheid de hoogte (of eerder de

41

Zie ook p. 209, 244, 297.

42

Of scelde (...) zonder se.
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'laagte') van het hem toekomende bedrag: 3 2 / 3 schelling43; in J u s wordt
wel de boete van 21 schellingen genoemd, maar die moet de frana delen
met de huisheer, die ten onrechte een panding moest ondergaan. Deze
varianten zouden verklaard kunnen worden door te veronderstellen, dat
er een bepaling heeft bestaan, waarin eigenmachtige panding werd
verboden - dat behoeft niet beslist een variant van de Vierde keur te zijn
geweest - die door kopiisten is geraadpleegd en in hun versie van de
Vierde keur is verwerkt44.

V I J F D E KEUR: ERFRECHT BUITEN DE ZES HANDEN

Inhoud
De Vijfde keur bepaalt, dat sommige met name genoemde verwanten van
de erflater vanwege een nalatenschap {lawa) niet tot een tweekamp uitgedaagd kunnen worden, maar die kunnen 'houden' door middel van een
eedhelpersprocedure. Deze bepaling is in de Vierentwintig landrechten
overgenomen (Zevende landrecht) 45 .
Met Von Amira46 is aan te nemen, dat het erfrecht oorspronkelijk47
tot de zogenaamde zes handen, te weten: zoon, dochter, vader, moeder,
43

Het bedrag van 3 2 / 3 schelling voor de frana kan zeer wel aan een andere
tekst ontleend zijn, die een vergelijkbaar geval behandelde, zie bijvoorbeeld F
XII, 13; 'de frana ontvangt van de 12 mark 3 2 / 3 schelling, de huisheer zijn
drievoudige boete ten bedrage van 3 2 / 3 schelling, de redjeva hebben recht op
twee pond en het volk op de rest (van de twaalf mark).
44

Zie ook p. 209, 244, 297.

45

Zie p. 396.

46

Karl von Amira, Erbenfolge und Verwandtschafis-GUederung noch den altniederdeutschen Rechten (1874), p. 138. Over de opvattingen van H. Brunner
en Ph. Heek over deze kwestie zie men G. Agena, Grundbesüz, Beispruch und
Anerbenrecht in Ostfriesland (1938), p. 25.
47

D.w.z. voorzover wij dit recht uit de bronnen kennen. Het is mogelijk, zelfs
waarschijnlijk, dat vóór de Frankische expansie over Friesland een veel ruimer
erfrecht bestond en dat de beperking van het erfrecht tot de zes handen een
gevolg is van de omstandigheid, dat de Friezen hun onroerende goederen van
de Frankische koning in leen ontvingen. Zie hierover P.WA Immink, Remarques
générales sw Vimportcmce de Vanden droitfrison dans Ie cadre de l'histoire du
droü occidental Revue du Nord, tome XXXVIII (1956), p. 182 e.v.
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broer en zuster beperkt was. We geven de zes h a n d e n in schema:
vader

moeder

broer

zuster
ERFLATER

zoon

dochter

Op tweeërlei wijze werd reeds in de vroege middeleeuwen dit erfrecht
uitgebreid. In de eerste plaats door het toelaten v a n representatie. Dit
beginsel - mogelijk ingevoerd n a de rijksdag te Steil in 93S 4 8 - komt bij
de behandeling van de landrechten nog ter sprake. Het k w a m hierop
neer, dat ook h e t kleinkind, wiens vader overleden was, tot de boezem
(zes handen) werd gerekend, weshalve bijvoorbeeld in h e t Zestiende
landrecht als de zes h a n d e n de vader, moeder, broer, zuster, kind en
kleinkind worden vermeld 49 . In de tweede plaats werden, bij ontstentenis van de zes h a n d e n , de grootvaders/grootmoeders en h u n afstammelingen tot e n m e t de neef (cousin germain) tot de n a l a t e n s c h a p geroepen
en verviel deze niet meer - zoals tevoren het geval w a s - a a n de fiscus.
Wel waren deze erfgenamen - bij aanvaarding van de erfenis - verplicht
van het onroerend goed een speciale belasting te betalen 5 0 .

48

Monumenta Germaniae Historica SS. III, p. 440.

49

Merkwaardig is, dat in dit landrecht de dochter ontbreekt. Men mag m.i.
louter en alleen daarom niet veronderstellen, dat de dochter plaats moest
maken voor het kleinkind en haar recht op de nalatenschap van haar vader
verviel. Het zal veeleer zo geweest zijn, dat men vast heeft willen houden aan
het gefixeerde aantal van zes (handen) en - daar de dochter toch meestal werd
uitgeboedeld, waardoor haar recht op naars vaders nalatenschap verviel - de
dochter weggelaten en het kleinkind in haar plaats genoemd werd. Zie Baert,
De erfopvolging bij Franken en Friezen, dissertatie Leiden 1897, p. 127.
50

Namelijk één penning van iedere hand (Jus/Unia-tekst van het Vijftiende
landrecht); zes penningen van elke mark (Derde Emsinger codex, V, 16 (p. 42);
Die Brokmer Rechishandschriften, § 115 (p. 72), betreffende erve-meitne. Dat
betekent niet erfpacht, zoals Ph. Heek, Die Gemeinfreien der karoUngischen
Volksrechte (1900), p. 383, vertaalt, maar: 'erbende Veiwandtschaft', cf. W.J.
Buma - W. Ebel, Das Brokmer Recht 1965, § 106.
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grootvader/grootmoeder

grootvader/grootmoeder

fedria
vader

moeder

thredkni

thredkni
broer

zuster
ERFLATER
zoon

dochter

Met deze ontwikkeling liep een verruiming van het naastingsrecht
parallel. Vandaar dat de wetten van de Upstalsboom van 1323 bepalen
(art. XTV): Praedia emenda vel vendenda cedant viro vel mulieri, a cuius
parentibus vel avis processerunt, nisi alius Mum in consanguinitate
praeceUat proximor. Dit principe is in het adagium: een derde te geven,
de derde te nemen geformuleerd51. Naderhand werd het erfrecht nog
verder uitgebreid; de verwanten in de vijfde graad werden nog tot de
nalatenschap geroepen52 en bij de verdeling van het weergeld werd zelfs
representatie tot in het oneindige toegelaten53.
De Vijfde keur is waarschijnlijk een afspiegeling van de tweede fase: bij
ontstentenis van de zes handen worden grootouders, ooms en tantes en
neven en nichten tot de nalatenschap geroepen.
Varianten
Uit de verschillende teksten is dat niet direct duidelijk. Er moeten hier
verschillende redacties in elkaar geschoven zijn, want de volgorde en het
aantal verwanten is bijna nergens gelijk. Daar komt nog bij, dat deze
keur (en/of het Zevende landrecht) enkele malen in jongere bronnen
wordt geciteerd, wat het aantal varianten nog doet toenemen. Van groot

51

Rq. p. 383, § 7.

52

Rq. p. 305, § 12; p. 376, § 30.

53

Jong Schoutenrecht, § 1.
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belang is met name de eerste paragraaf van het zogenaamde Fivelingoër
erfrecht54, luidende: Thtt lest ma in tha rmchtum: Aldafers lawa and
aldamoders lawa, \ffedria louwa, omes louwa], thredzia lawa, tha ach ma
to haldane mithxy monna withethum. Hoewel het een citaat is, mag men
deze redactie niet a priori als jonger dan de ons overgeleverde redacties
van de keuren beschouwen. De laatsten stammen immers ook pas op zijn
vroegst uit het eind van de dertiende eeuw en zijn dan reeds door de verschillende compilatoren en kopiisten sterk gewijzigd. Bovendien moet het
zogenaamde Fivelingoër erfrecht - hoewel het slechts in late manuscripten overgeleverd is - toch kort na de keuren (en landrechten?) geconcipieerd zijn55. Dit blijkt o.a. uit de twaalfde paragraaf, waarin het
erfrecht nog tot de vijfde knie beperkt is en waarin de frana als gerechtelijke functionaris voorkomt, terwijl deze titel in de twaalfde - uiterlijk in
het begin van de dertiende eeuw - uit de bronnen verdwijnt. Het grote
belang van deze redactie nu schuilt hierin, dat zij - voorzover mij bekend
- de enige is, die naast de em (oom van moeders kant) ook defedria (oom
van vaders kant) vermeldt.
Synoptisch overzicht van de volgorde der verwanten in de Vijfde keur
en in het Zevende landrecht; het eerste getal heeft betrekking op de keur,
het tweede op het landrecht.
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54

Ms. Fivelingo, editie Buma/Ebel XIX, 1; het gedeelte tussen (teksthaken]
stamt uit Rq.S. 304.
'' Zie E.M. Meijers, Eine germanische Zöhtung der Verwandtschaftsgrade,
TvRG 6 (1925), p. 26; dezelfde: Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelyksgoederenrecht, Akademiedagen dl. II (1948), p. 54.
55 •
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Een enkele fout in de vermeldingen is gemakkelijk op te sporen. Zo
noemt R de J e d e r onder de verwanten, hetgeen niet j u i s t k a n zijn, omdat
de vader één der zes h a n d e n is en hij d u s in deze opsomming van
verwanten, die buiten de zes h a n d e n gerechtigd zijn, niet thuis hoort. Het
is waarschijnlijk een corrupte overlevering van defedria (oom van vaders
kant). Het aldfedirs/alderes
in J u s is kennelijk ook de vrucht van een
corrupte overlevering; verwacht h a d hier mogen worden aldafedirs ende
aldamothers.
Moeilijker is uit te maken,.welke verwant achter de edüa schuil gaat. De
etymologie geeft hier geen aanknopingspunten 5 7 . Ook uit het zinsverband is de betekenis niet af te leiden. Het woord komt buiten de
k e u r e n en landrechten slechts zelden voor. Eén der vindplaatsen is § 120
van de Brokmer rechtshandschriften: Ekîeles lawa and aidafederis
laua
and alda moders laua and eldramoderes laua tha skelin nyma bemis
bern and kindis kind. Deze tekst is niet direct duidelijk. Het is mogelijk
dat er hier een contaminatie van twee teksten heeft plaats gevonden: de
ene tekst zou dan bijvoorbeeld gesproken hebben van een edeles lawa
56

Alleen in de Vijfde keur. Een misverstaan van tredknia, in sommige
teksten nog herkenbaar, doordat men schreef: tretkena dat is tredia love (OF),
treddeknies dat is reddinghes lowa (EB). In andere teksten zijn hieruit twee
'verwanten' gecreëerd, doordat het 'dat is' wegviel, zo bijvoorbeeld in de L-tekst:
tredknia et tredgia en de RA-tekst: 'ratgevers, tredknia loffgudt'.
57

Zie W.J. Buma, De eerste Riustringer codex (1961), p. 50. Het verband met
ohd. Uota, mhd. Uota wordt door de filologen onwaarschijnlijk geacht, omdat
êdüa dan in het Riustringer dialect een lange vocaal zou moeten hebben. Men
kan zich echter afvragen, of êdila misschien niet een 'leenwoord' is geweest,
d.w.z. door een compilator uit een niet-Riustringer tekst overgenomen is.
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en een alda moders laua, terwijl als ontvanger van de nalatenschap het
bernis bern werd genoemd. De andere tekst zou dan respectievelijk over
de alda federis laua, de eldramoderes laua en over het kindis kind
gesproken hebben. Bij de samenvoeging van deze teksten liet men edéles
lawa staan naast alda federis laua, alda moders laua bleef naast
eldramoders laua behouden, terwijl bernis bern naast kindis kind
gehandhaafd bleef, alhoewel deze woorden (volgens deze uitlegging
synoniemen zijn. Denkbaar is ook, dat er geen contaminatie heeft plaats
gehad, maar de steller van de tekst uit een zucht naar allitererende
vormen of uit een oogpunt van zinsmelodie de genoemde varianten naast
elkaar heeft opgenomen. Tenslotte is ook nog mogelijk, dat oudtijds bij
edila en alda moder meer gedacht werd aan grootvader/grootmoeder van
moeders kant, terwijl men in de alda feder en de eldra moder de
grootvader en grootmoeder van moeders kant zag (een zelfde onderscheid
bestond ook ten aanzien van defedria/fethe (oom/tante van vaderszijde)
en em/modrie (oom/tante van moederszijde).
Hoe dit ook moge zijn, de hier geschetste mogelijkheden tonen in ieder
geval aan dat edila in § 120 van de Brokmerbrief door grootvader vertaald
kán worden en men het woord niet - enkel op het naast elkaar
voorkomen van edila en aldafeder - beslist door 'overgrootvader' behoeft
te vertalen. Daarom zou ik ook in deze keur edila door 'grootvader' willen
weergeven - daargelaten de vraag of er misschien ook de grootvader van
vaderszijde mee bedoeld is.
Evenmin direct duidelijk is de term thredkniling, thredkni. H. Brunner 58 en S.J. Fockema Andreae 59 hadden rond de eeuwwisseling dit
woord met en zogenaamde parentele-stelsel in verbinding gebracht en
het door 'verwant in de derde parentele' vertaald. De latere schrijvers60

58

Sippe und Wergeld Zeitschr. d. Sav.-Stiftung G.A. 3 (1882), p. 26.

59

Het Oud-Nederlandsch burgerlijk recht, II (1906), p. 204, Bijdragen tot de
Nederlandsche Rechtsgeschledenis, IVe bundel (1914), p. 244.
60

Karl von Amira, Erbenfolge und Verwandtschqfts-GUederung noch den altniederdeutschen Rechten (1874), p. 138; J. Ficker, Untersuchungen zw
Erbenfolge der ostgermanischen Rechte, I (1891), par. 351; W.C. Baert, De
erfopvolging bij de Franken en Friezen, dissertatie Leiden, 1897, p. 135; E.M.
Meijers, Eine germanische Zöhhmg der Verwandtschaftsgrade, Tijdschrift voor
RechtsgeschiedenisVI (1925), p. 24; dezelfde: Het Friese en het Drentse erfrecht
(Wordt vervolgd...)
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hebben unaniem deze verklaring verworpen en terecht 'knie' als graad
opgevat. Duidelijk komt dit uit op p. 138 van het Fivelingoër en Oldambtster handschrift (ed. B. Sjölin XX, 1). Hier wordt deze keur (of
misschien het nagenoeg gelijkluidende Zevende landrecht) becommentarieerd. Thredknies lawa wordt daar met de volgende casus geïllustreerd: Wanneer er (twee) broers zijn, die hun zusters uitboedelen en de
ene broer een kind verwekt en dit kind een ander, zo is dat laatste kind
to tha thredda e kernen. Overlijdt de zuster dan heeft hij evenveel recht
in de nalatenschap van zijns vaders oom als de eerder genoemde broer.
De thredkniis volgens deze toelichting derhalve volgens onze berekening
een vierdegraads verwant (neef, cousin germain).
Moeten nu al onze vierdegraads verwanten onder de thredkni begrepen
worden? Naar mijn mening niet. Het lijkt waarschijnlijker dat met
thredkni zeer speciaal de neef (of nicht) bedoeld werd. En wel, omdat wij
dan een sluitend systeem krijgen: het erfrecht is in eerste instantie
beperkt tot de zes handen (eerste 'gezin') en dan tot de eerste parentele,
(tweede 'gezin') grootouders van de erflater en hun afstammelingen tot
en met de neven (nichten) van de erflater. De in de Vijfde keur neergelegde regel zou men dan als volgt kunnen interpreteren: De leden van de
eerste parentele kunnen de rechten op de nalatenschap van de erflater
(hun kleinkind, oomzegger of neef) realiseren, zonder dat zij daarvoor tot
een tweekamp uitgedaagd kunnen worden 61 .

ZESDE KEUR: PROCESRECHT INZAKE KERKELAND

Inhoud
Met de Zesde keur staan we, zo zouden we met enige overdrijving kunnen
zeggen, aan de wieg van de 'jury'. Deze keur regelt de bewijsvoering in
een geschil over kerkeland, onverschillig of dat betreft door de kerk

M

(... vervolg)
en huwetijksgoederenrecht (Akademiedagen, deel II, 1949), p. 56, noot 61; Van
Heiten, Ldaofr., p. 328 e.v.
6

' Dat is de essentie van deze keur: de wederpartij kan de eden niet weigeren
om aldus de erfgenaam tot een tweekamp te dwingen.
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gekocht is, gelegateerd is, of tot de oorspronkelijke dos ecclesiae
behoort 6 2 [caplond, bokland and godes huses egin). De gedaagde k a n
het h o u d e n met zeven 63 m a n n e n , die onder ede verklaringen dienen af
te leggen (stugun monnon anda withon). Daaronder mogen niet de
'gewone' eedhelpers worden verstaan, die louter tot t a a k h a d d e n de eed
van de 'voorman' te ondersteunen en uit de naaste verwanten van de
aangeklaagde werden gerecruteerd. Hier gaat het om m a n n e n die een
oordeel moesten geven omtrent het kerkeland, zoals blijkt uit § 5 van het
Oud Schoutenrecht: Een vrije Fries is verplicht op de heiligen te wita (een
oordeel geven omtrent, 'kennen') waar het kerke- en koningsland ligt64.
Vandaar dat te h u n n e n aanzien kwaliteitseisen werden gesteld. In onze
moderne terminologie k u n n e n we dergelijke 'getuigen' het best 'rechters'
noemen. Immers h u n oordeel was bindend; het behoefde niet door een
andere instantie te worden overgenomen om rechtskracht te verkrijgen.
Wel moest, althans aanvankelijk, de asega deze uitspraak nog in een
doem samenvatten en beslissen wat gebeuren moest, terwijl de uitvoering
tenslotte in h a n d e n gelegd was van een magistraat, zoals de frana, die
er zijn 'ban' achter stelde. Deze procesgang lijkt derhalve op het
juryproces: een j u r y doet de uitspraak, de rechter bepaalt de straf en de
winnaar zorgt, althans in de oudste tijd, voor de executie 65 .
Hun 'eed' diende ook niet ter ondersteuning van de eerste, door de
beklager afgelegde eed, m a a r hield een oordeel in omtrent de feiten. Dit
betekende een belangrijke stap van de formele procedure met eedhelpers,
waar de formele waarheid werd gevonden, n a a r het moderne proces, waar
het gaat om de materiële waarheid.

62

Dat het in alle drie gevallen gaat om goederen van de kerk kan afgeleid
worden uit de inhoudsopgave van L: De possessionibus ecclesianim retinendis.
63

Het aantal van zeven eedhelpers komt veel vaker voor. Meestal is dan
bedoeld 'zeven van de twaalf. Het is de vraag of we hier daaraan hebben te
denken. Niet ondenkbaar is dat het aantal van zeven ontleend is aan een
capitulare. Cf. MG. Legum Sectio II, Capitularia regum Francorum I (ed. A.
Boretius) capitula Italica 105, 4 {p. 216):
4. Item de rebus ecclesianim. Volumus ut qui aliquiper testes exinde qualemque
rem toUere vohierit, per quinque vel septe tesümonia dicant suum testimonium.
64

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 1 S. 76.

65

Westerlauwers Zeendrecht IX, 50, editie Buma/Ebel S. 194. Zie ook
P.W.A. Immink, L'évoluüon de la liberté et de la peine dans la régions non
féodaüsées situées entre Ie Vlie et l'Ems, Ljouwert 1975, p. 17.
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Een p a s s e n d e titulatuur, die in de keuren en landrechten overigens niet
gevonden wordt, is koningsorkenen66, die verband h o u d t met de relatie
waarin zij tot de Frankische koning stonden. Wanneer die relatie
verbleekt is, heten zij atten, 'gezworenen', niet n a a r de fideliteitseed, m a a r
vanwege de ambtseed die zij dienden af te leggen 67 .
Tijdens de ontstaansperiode van de Zeventien keuren zullen zij nog geen
vast college hebben gevormd, m a a r (misschien bij toerbeurt) uit de vrijen
zijn gekozen. In de vijftiende eeuw bestonden roosters voor het uitoefenen
van de 'eed'; hij ging om over de rechtvoerende staten 6 8 .
Opvallend is, dat het belangrijkste vereiste voor het mogen vervullen van
de rol van 'jurylid' in een procedure over kerkeland alleen in F wordt
vermeld: Zij dienen vrijen te zijn en fulbern69, eigenerfden 70 en ingezetenen [van het dorp 71 ], hetgeen parallel loopt met de kwaliteitseisen
die in later tijd a a n de (kerk-)atten werden gesteld 72 . Dat dit vereiste in
de andere teksten ontbreekt, k a n er op wijzen dat het criterium zo
vanzelfsprekend was, dat niet nodig gevonden werd het te vermelden. Of
het vereiste in F oorspronkelijk is (en in de andere teksten uitgevallen)

66

Zie over de koningsorkenen P.W.A. Immink, "Getuigen" in het oude Friese
recht, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XXXI (1963) p. 448 e.v.
67

Jong Schoutenrecht § 20 bitioga [...] nút souwen atten iefedela mannum.
Eenatteneediso.a. te vinden in W. Steller, Abriss der altfhesischenGrarnrnatik,
Halle 1928, S. 130.
68

G. Overdiep en J.C. Tjessinga, De rechtsomgang vanFranekeradeel 1406 1438, Franeker 1950, p. 129.
69

Zie p. 311.

70

Zie ook de Langewolder Keuren van 1250 § 18, Rq. p. 367, UBG&D p. 45.

71

Cf. Oud Schoutenrecht § 5 Buma/Ebel, a.w., S. 76).

72

Cf. § 5 van het Oud Schoutenrecht, waar als eis wordt gesteld dat dejrya
Fresa verplicht is getuigenis af te leggen omtrent kerke- en koningsland. De Ftekst is daarmee in overeenstemming, doordat daarin wordt geëist dat de
eedhelpers moeten zijn Vrij en welgeboren, eigenerfden en ingezetenen'. Zie
verder J. Brouwer, Thet outenöca riocht, Assen 1941, p. 142 en A, Telting, De
Friesche Stadrechten, 's-Gravenhage 1883, p. 218, Stadrecht van Leeuwarden
(1500) § 3, een burger moet vry wesen van geboert, nyet eyghen, inden Latyn
seruiüs condictionis genoemyt [...]. Een kwaliteitseis vinden we eveneens in MG.
Legum Sectio II, Capitularia regum Francorum IA. Boretius)' capitula Italica,
nr. 87, 2, p. 186: Ut de rebus earum (= ecclesiarum) inquisitie a nobüioribus
homines circummanentibus fiat.
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of dat deze kwaliteitseis later in F is toegevoegd, is niet met zekerheid te
zeggen. In de laatste richting wijst de term ayn eruat (eigenerfde) die pas
vrij laat opkomt en de plaatsing aan het slot van de keur.
Wel stellen alle versies 'morele' eisen aan de oordeelvellers: zij mogen
niet betrapt zijn op meineed of doodslag. Verder zullen zij niet dusdanig
met hoererij of andere hoofdzonden bevlekt mogen zijn, dat zij veertig
dagen hebben moeten vasten (een kartna verschuldigd zijn). De vereisten
doen vreemd aan; men zou ze eerder aan 'kerkvoogden' (kerkatten) willen
stellen. Het zou dus een latere toevoeging kunnen zijn. Maar als we in
aanmerking nemen de grote invloed van de geestelijkheid op de Friese
rechtspraak, dan zullen we niet zonder steekhoudende argumenten deze
passage voor een emblema mogen verslijten.
Merkwaardig is tenslotte een andere eis, die alleen in F en in W-teksten
voorkomt: de oordeelvellers dienen geen analfabeten te zijn, maar moeten
Credo en paternoster in geschrifte kennen, zodat de priester en wijze
leken hen vanwege hun gebrek aan ontwikkeling niet kunnen 'overtroeven73'. Of het een latere toevoeging is, valt niet na te gaan.
Uitbreidingen
Een merkwaardige lezing geeft l¾ naar aanleiding van deze keur. Niet de
kwaliteit van de eedhelpers, maar die van de priester wordt besproken.
Afgezien daarvan is er weer sterke overeenkomst met R1#
Ri: Thera monnna
R2:
is thi prestere

skil wesa allerek vmbewllen an

R, : menethon an monslaga
R2:
monslachthoch ieftha menethoch, ief thet hi
Rj: an hordome
an
swesbedde
R2:
ouirhor eden hebbe
ieftha suesbed jef an enige thinge
Ri: sa fir ur
gripi
hebbe, thet hi enere karina skeldich se
R2: sa fir ouir gripin heth
that hi enre karina skeldech se

Duidelijk komt uit, dat de R : -tekst hier de compilatietekst is, want
daarin zijn de twee lezingen op ongelukkige wijze vermengd74. De
woorden sajirur gripin nebbe 'vormen geen logisch geheel met het
Letterlijk: bestrijden, er mee oneens zijn (sana).
Zie J. Hoekstra, Die gemeinfrieschen Siebzehn Kuren, S. 90.
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voorgaande. Vergelijkt men de overige redacties der Zeventien Keuren,
dan komt men tot de conclusie, dat hier een contaminatie van twee
zinsconstructies heeft plaats gevonden, nl. van Thera manna skil wesa
aüerek vmbe wüen an menethon. an mon slaga an hordome an swes
bedde en hi nebbe an enige thinge safirur gripin thet hi enere karina
skeldich se'75 (I¾).
De samensteller van Rj heeft hier twee moeilijk te combineren teksten
tot één willen verwerken. Het safir bi wütien wilde hij niet in zijn tekst
missen, maar wist hij ook niet naast het safir ouirgripin te handhaven,
zodat hij safir biwuüen emendeerde in vmbewUen en het woord vooraan
in zijn zin plaatste: Thera monnaskîl wesaallerek vmbewUen[...] Hierbij
is een oorzakelijk voorwerp nodig en dit werd gevonden door de adjectiva
monslachtoch en menethoch te wijzigen in substantiva: vmbewUen an
menethon an mon slaga. Het daarop - in H - volgende an hordome kon
ongewijzigd worden overgenomen en vanaf dat woord was het mogelijk
met Rj verder te gaan: an swesbedde safir urgripin nebbe, waarbij
natuurlijk het heth van Rj in de ontkennende vorm nebbe gesteld moest
worden. Het urgripin nebbe slaat daardoor nergens meer op, want zou
het op an hordome of op an swesbedde moeten slaan, dan was het
noodzakelijk geweest daarvóór nog een ne in te voegen, om zodoende tot
een dubbele negatie te komen. Maar dan zou men wel een heel vreemde
lezing gekregen hebben: 'een getuige mag zich niet aan hoererij noch aan
incest zozeer hebben misdragen, dat hij een karina schuldig is', want een
karina is nu niet direct de meest geëigende kerkelijke straf voor incest
of hoererij76.

ZEVENDE KEUR: FRIEZEN HEBBEN EEN VRIJE STOEL

Inhoud
Alle Friezen hebben, zo zegt de Zevende keur, een vrije stoel. Daarmee
is ongetwijfeld de 'gerechtsstoel' gemeend77. De betekenis daarvan is,
W.J. Buma, De eerste Riustringe Codex, p. 96, nt. 46.
76
Buma/Ebel, Das Rüstringer Recht, S. 36 voegen in: lan swesbedde] and
an nene thinge.
77

Mnd. Woordenboek p. 1371, s.v. Vristoer.
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dunkt mij, tweeërlei. In de eerste plaats mag de vrije Fries niet voor een
ander gerecht, dan die over zijn eigen territoir gedaagd worden. In de
literatuur wordt dit privilege het privilegium de non evocando genoemd 78 . In de tweede plaats heeft een Fries vrije toegang tot het 'eigen'
gerecht en wel als 'eiser' 79 . Deze Vrijheden' zijn volgens de W-teksten
echter wel a a n een beperking onderhevig: "Voorzover hij vrijgeboren is
en gerechtigd is tot het indienen van aanklachten en voeren van
verweren' [frie spreke habbe)80. Onvrije geboorte en het plegen van een
delict, dat een vrije Fries het recht van spreken ontneemt, zoals het
iemand doden n a een gesloten zoenverdrag of het beroven van weduwen
en wezen, zijn derhalve belemmeringen voor het hebben v a n een vrije
stoel. Wanneer de aangeklaagde zich dan zou willen verweren (door
bijvoorbeeld de daad onder ede te willen ontkennen), d a n krijgt hij
daartoe geen gelegenheid, omdat hij door zijn daden zijn recht om te
spreken heeft verloren. Hij heeft zichzelf buiten de gemeenschap
geplaatst. Dit laatste vormt derhalve een belangrijke inbreuk op het
beginsel, neergelegd in (bijvoorbeeld) § 3 van het oud Schoutenrecht 8 1 :
'De vrije Fries mag op de relikwieën zelf een oordeel vellen (wità) over zijn
eigen daden.'
Met 'vrij geborenen' en de daarmee gelijk te stellen 'welgeborenen' of
'volgeborenen' worden eigenerfden 82 bedoeld, die 'al enige generaties die
s t a t u s hebben' (fon alderon to iimgeron nene horonga nere†3.
Uitbreidingen
De motivering van de verlening van een vrije stoel zal mijns inziens niet
tot de oertekst behoord hebben. De onderbouwing is niet overal dezelfde.

78

Zie ook de Zeventiende keur, p. 344.

79

Men bedenke dat in de middeleeuwen er een groot verschil bestond tussen
het door het gerecht ter verantwoording geroepen worden (dat kon in beginsel
iedereen gebeuren) en het zelf ageren (tegen anderen) voor het gerecht.
80

Zie het Rudolfsboek §§ 11 en 23, Buma/Ebel, Westerlauwerssches
I, 2, S. 356, 378.
81

Buma/Ebel, CLW., III, 3.

82

Cf. de Zesde keur (F-tekst).
Achtste keur, I¾.
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In alle versies wordt aangevoerd dat de vrije stoel een geschenk is
van Karel de Grote vanwege de kerstening der Friezen en h u n onderwerping a a n de Frankische koningen.
Een tweede argument is, dat de Friezen de betaling van cUpscelda
(aan de Wikingen) weigerden, m a a r in plaats daarvan huslotha (aan
de Frankische koningen) opbrachten 8 4 .
Door een priester-kopiist zal de plicht tot betaling van tienden
(tegotha) in de R-teksten en in F zijn binnengesmokkeld. Deze plicht
past niet in deze context.

De passage over de concessie van Karel de Grote, gegeven omdat de
Friezen de Denen gehoorzaamheid weigerden, komt ook in R¾ voor en
daaruit meen ik te mogen afleiden, dat de steller van een Vorlage v a n Ra
dit gedeelte, bij zijn vergelijking met R,,, nog als een toevoeging op deze
k e u r heeft herkend.
Tenslotte vinden we alleen in R, en in R¾ een verwijzing n a a r koning
Redbat 85 . Dat is voor een tekst uit Riustringen merkwaardig, w a n t een
84

Deze passage doet denken aan het relaas in de Annales Fiddenses op het
jaar 873 (QueUen zur KaroUngischen Reichsgeschichte, Dritter Teil, Darmstadt
1982, S. 90) waarin wordt verhaald dat de Friezen, door boden van de Wikingen
gemaand belasting te betalen, dat weigerden met de argumentatie, dat zij
slechts belasting verschuldigd waren aan Lodewijk de Vrome en zijn nazaten
(Qui cum respondissent se non debere tributa soloere nisi Hkidowico regi eiusque
Jlüis se nequaquam in hoc negotio ei assensum esse praebituros). Dat dit de
geschiedschrijver in het verre Fulda ter ore is gekomen, wijst erop, dat het een
algemeen bekend gegeven moet zijn geweest. Het voorval zal naderhand in deze
keur zijn verwerkt.
85

Verwijzing naar Redbad, dux Frisionum? De voorstelling, dat de Friezen
door Karel de Grote van de onderdrukker Redbad werden bevrijd, leefde in de
traditie, cf. P. Sipma, FoncdraFYesenafridome, p. 120enhetslotvandeF-tekst
van deze keur. Redbad werd in die traditie als koning van Denemarken beschouwd, zodat de verwijzing naar deze Redbad in dit verband waarschijnlijk
is. Een verwarring van Redbad met Karel de Grote zal in jongere F-teksten
plaats gehad hebben, daar vindt men want alle vresen eer onderdanich weren
Karohis dengrymmen conynck in Noorwegen (zo de mss. S.P.E.I.P. 20, 34, 27
(depot Rijksuniversiteit te Groningen), Ommelander archief 311, 312
(Rijksarchief te Groningen), Farmsum 938 (ibidem), ms. in 4° 18 (Rijksarchief
Groningen) e.a. Andere teksten (o.a. ms. Universiteitsbibliotheek R.U.
Groningen 279, ms. in octavo 98, Rijksarchief Groningen en Schotanus)
vermelden Bariolus, wat als een verschrijving van borealis [regi] opgevat zal
moeten worden. 'Borealis' werd als eigennaam opgevat. Over koning Redbad zie
men H. Halbertsma, Frieslands Oudheid, academisch proefschrift Groningen,
1982, p. 107 e.v..
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Redbad-traditie vinden we vooral ten westen van de Lauwers 8 6 . Dat
wijst erop, dat de R-tekst beïnvloed werd door een Westerlauwerse bron.
Interessant is, zoals Gosses 8 7 heeft laten zien, h e t relaas de Friezen de
betaling van clepscelda aan de Noren weigerden en in plaats daarvan
hustorha-plichtig werden, s t e u n vindt in een verhalende bron 8 8 . De Noor
Godfried h a d van 882 - 8 8 5 een regnumFresonum onder zich. Hij m a a k t e
de d a a r wonende Friezen schatplichtig m a a r werd in 885 door Karel III,
de Dikke, uit de weg geruimd. Dat Karel de Dikke toen de Noorse
schatting heeft vervangen door een rijksbelasting, in casu de huslotha,
ligt voor de h a n d . Dat zou betekenen dat het boven genoemde argument
s u b 2 teruggaat op een gebeurtenis uit 8 8 5 .

ACHTSTE KEUR: GEEN TWEEKAMP TEGEN KONING
Inhoud
De Achtste keur geeft een oplossing voor een probleem, waartoe de vorige
keur aanleiding gegeven zal hebben. Het privilege dat de Friezen,
voorzover vrijgeboren, een vrije stoel hadden, h a d als uiterste consequentie, dat zij in een accusatoire procedure tegen de koning betrokken
zouden k u n n e n worden 8 9 . Wanneer een vrije Fries mede de procesgang

86

Geschiedenis van Friesland, Drachten 1968, p. 101.

87

Deensche heerschappijen in Friesland gedurende den Noormannentyd,
Verspreide Geschriften, Groningen/Batavia 1964, p. 148 - 150.
88

Historia Danorum, 11b. VIII, cap. 16.

89
Over de aard van het geschil, dat aanleiding gegeven zal hebben tot deze
keur, tasten wij in het duister. M.S. van Oosten, die in zijn dissertatie De
ambtshalve vervolging naar Oud-fries recht (Leiden 1938) een geheel hoofdstuk
aan de Achtste keur heeft gewijd (Hoofdstuk III), neemt aan dat het hier gaat
om een geval van landverraad (p. 29). Dat komt mij evenwel zeer onwaarschijnlijk voor. Op landverraad stond de doodstraf, dat wil zeggen dat de verrader zijn
leven en dus ook zijn recht, zijn daden te ontzweren, door zijn verraad had
verwerkt. Hij was niet langer een persona standl injudido en moest zonder vorm
van proces worden gedood. Opgemerkt moge verder worden dat Van Oosten,
in dit verband sprekend van 'misdrijven tegen de staat', zich schuldig maakt
aan een anachronisme. In de samenleving waarin de Achtste keur werd
'gekozen' bestond nog geen staat in de moderne, geïnstituonallseerde vorm. De
(Wordt vervolgd...)
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kon bepalen, b r a c h t dat, zoals gezegd, onder andere mee, d a t hij of zijn
wederpartij kon weigeren de eden van de wederpartij a a n te horen 9 0 .
De consequentie daarvan was, dat het oordeel rechtstreeks a a n God
moest worden opgedragen: de twistende partijen dienden (in beginsel)
een tweekamp te strijden. Dat behoefden zij niet persoonlijk te doen,
m a a r daarvoor mochten zij kampvechters inhuren. De uitslag van de
tweekamp werd uiteraard in sterke mate bepaald door de kwaliteit van
de gehuurde kompa. In een geschil t u s s e n een vrije Fries en de koning
was de laatste sterk in het voordeel: de koning beschikte over meer d a n
voldoende kampvechters doordat hij kon beschikken over zijn bewapende
ridders, terwijl bovendien alle kampvechters onder 's konings b a n
vochten. Voor de edelen, die van 'vechten' h u n beroep m a a k t e n , w a s dat
niet een groot bezwaar. Het zal als een eer beschouwd zijn tegen een
ridder, die n a m e n s de koning streed, in het kampperk te treden.
Bovendien kon een edelman desnoods door zijn rijkdom een kwalitatief
goede kampvechter h u r e n . Voor de 'gewone' h u i s m a n 9 1 {privatus*2)

S9

(...vervolg)
gezagsverhoudingen liepen via persoonlijke banden, gelegd door het afleggen
van fideliteitseden. Men spreekt daarom wel van een 'Personenverbandstaat'.
90

Zie mijn: Eedsfoarmen yn itAldfryske Rjocht, Us Wurk jg. 12 (1963), s.
82 e.f.
91

'Huisman' omvat hier mijns inziens een elk die huis en hof heeft, dat wil
zeggen iedere boer. Daaronder vallen dan niet de 'heren' (epiloog van de
Zeventien keuren in H, L en Druk (Rq. 28, 29) contra dominos et contra
husengar. Edellieden worden ook in de Hunsingoër Keuren van 1252, § 15
naast de huislieden genoemd: 'Wat betreft alle doodslagen en bewijsregelingen
tussen een edeling en een huisman blijve het zoals het voorheen was'. De Htekst heeft hier in plaats van huisman mon. Overigens moeten we bij de
verklaring van ee kwalificatie als husmon niet uit het oog verliezen, dat
doorslaggevend voor de betekenis is, welke tegenstelling de gebruiker op het oog
had. Mon betekent bijvoorbeeld in tegenstelling tot "wif echtgenoot, in relatie
met hera 'leenman, 'dienstman' en in verbinding met husmon 'horige, onvrije'
(B. Sjölin, Die "Fwelgœf Handschrift, VII, 6; cf. vlak daarna VII, 8). Dat maakt
duidelijk, dat mon ook een equivalent voor husing kan zijn (Buma/Ebel, Das
Rüstringer Recht, BV, 12) alhoewel onzeker, zo niet onwaarschijnlijk, is, dat
de Westerlauwerse term husmon exact dezelfde figuur aanduidde als de
Riustringer term husing. Op deze wijze wordt ook verklaarbaar dat in kerkelijke
bronnen, omdat voor het zeendgerecht iedereen gelijk is, de term husmon een
ruimere betekenis heeft: iedere niet-geestelijke [Ldaofr. S. 108, N. 8). Zie over
de betekenis van husmon ook W.Gs. Hellinga, De oudste benamingen van den
vrijen Fries, Frysk Jierboek III, 1941, p. 24.
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gold evenwel dat hij voor de koning 9 3 geen portuur was. Dat betekende
een sterke beperking van zijn processuele vrijheid. De Achtste k e u r geeft
daarvoor een eigenaardige oplossing. Bij eerste lezing zou men geneigd
zijn te zeggen: hier wordt in het geheel geen oplossing geboden. Ik geef
de E-versie weer in de vertaling van B u m a / E b e l : W a s immer d a s ware,
was m a n von seiten des Königs einem Manne zur Last legte - falls es ihm
seinen Hals oder Kopf kostet, wenn er dessen überführt würde -, u n d er
d a s leugnet, so soll er sich mit zwölf Mannern auf die Reliquien
freischwören, denn hier b r a u c h t kein H a u s m a n gegen seinen Herrn, den
König, einen Kampen zu stellen.' Dit was de normale procedure: een vrije
Fries mocht zijn eigen daden 'beoordelen' op de relikwieën. Een probleem
ontstaat, als de koning zou weigeren de eden a a n te horen; zulks leidde
onverbiddelijk tot een tweekamp. Het vervolg van de E-versie 94 geeft a a n
hoe dit probleem moest worden opgelost. De h u i s m a n behoeft tegen de
koning geen tweekamp te strijden, mits hij vóór alles 95 de eed [van
trouw] aan de koning wilde afleggen 96 . Immers, zou de koning terecht
tegen hem ageren, dan h o u d t dat in, dat de h u i s m a n zijn fideliteitsrelatie
met de koning heeft geschonden. De angel wordt uit de procedure
gehaald, doordat de h u i s m a n voorop stelt, dat hij de koning trouw is en
blijven wil. Wanneer hem d a n vervolgens van 's konings wege ten laste

92
92

(... vervolg)
De L-tekst heeft privatus.

93

In feite was de gewone eigenerfde uiteraard ook geen portuur voor de
edelman. Maar een edelman kon niet, zoals de koning, vrij beschikken over alle
bewapende ridders en de kampvechters vochten evenmin onder zijn ban, zodat
formeel er geen beletsel bestond voor de huisman een kampvechter in het
strijdperk te stellen tegenover een edelman.
94
In de meeste andere versies is de tekst, vermoedelijk doordat het probleem
niet meer begrepen werd, onduidelijk. Zo wordt in de W-teksten het 'eerst de
koning hulde zweren' opgevat als een soort Vooreed', die de beklaagde moest
afleggen.
95
De L-tekst heeft merkwaardigerwijs postea in plaats van antea. Zie
hiervoor, p. 105.
96

J-versie: aerst swerra sijn hera, E-lezing: er onderta and suera stne hera.
Waarom Buma/Ebel, Das Emsinger Recht, III, 8 S. 22, er met 'lieber' vertalen
['Und der Hausmann soll sich lieber verantworten und seinen Herrn den Eid
leisten'] is mij niet duidelijk. In het Woordenboek, behorend bij De eerste
Riustringer Codex, p. 178, vinden we voor er alleen de betekenissen: vroeger,
voorheen, tevoren, eertijds. Van Heiten noch Holthausen/Hofmann geven een
betekenis 'liever'.
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wordt gelegd, dat hij zijn hoofdlossing schuldig is, eindigt het proces als
de hulsman de gevraagde hoofdlossing betaalt. Ontkent de huisman het
kapitale delict, dan is hij gerechtigd met behulp van twaalf eedhelpers
van die klacht te zuiveren. Dat betekent dat de koning, de fideliteitsrelatie staat nu immers vast, het horen van deze eden niet mag weigeren.
Een tweekamp kan daardoor niet langer aan de orde komen. Het gevolg
daarvan is dat een huisman niet tot het uiterste (letterlijk: 'te zeer', 'te
heftig') met zijn heer behoeft te wedijveren (with syn hera thi swithe ne
winne).
Aan de keur is kennelijk naderhand een regeling van een speciaal
probleem toegevoegd. Een conflict met de koning ligt zeer voor de hand
indien koningsland 97 in het geding is. In de dorpen lagen nogal eens
stukken land, die tot het domein van de koning behoorden. Zij zullen
dikwijls afkomstig zijn van confiscatie van goederen van een contumax
(F XVII, 20: Com thi mon vnder tham nout wither an wald, sa nom thi
fogith al sin goud. Thana com keninges lond). Voor de aangelanden, zowel
als voor degenen die de koningslanden in gebruik hadden, was het erg
verleidelijk zich (gedeelten van) dergelijke koningslanden toe te eigenen.
De koning was ver weg en zijn vertegenwoordiger [fogith) kwam natuurlijk
niet dagelijks controleren of iemand koningslanden onrechtmatig
ontvreemd had. Wanneer dan van 's konings wege iemand vanwege
londraf8 werd aangesproken, was de procedure waarbij de aangeklaagde louter met eedhelpers ontkende daarvoor niet de geschikte vorm. Er
diende immers een onderzoek naar de 'daadzaken' plaats te vinden. In
een dergelijke situatie was de vrije Fries verplicht onder ede te verklaren
waar het koningsland lag en hoe groot het was (Oud Schoutenrecht § 5).
Vandaar dat dan twaalf getuigen 'in moderne zin' moesten worden
ingeschakeld en in dit geval vier van elk van de drie standen vier
(edelingen, eigenerfden en horigen).

97

Zie hierover het nog te verschijnen proefschrift van P.N. Noomen,
Koningsland en heWgenland.
98

De betekenis van londraf wordt hierna, onder de varianten, verder
uitgediept.

Wumkes.nl

10 De Zeventien keuren

317

Vananten
Het begin van de Achtste keur is redelijk duidelijk. Moeilijker te verstaan
is het slot. Er wordt daarin een speciaal geval geregeld, waarbij n a a r
stand gekwalificeerde eedhelpers moeten optreden. De moeilijkheden
worden nog vergroot, doordat er twee verschillende versies bestaan. De
H 2 -, E-, EA, L- en RA-versie bespreken een geval van londraf, de Wteksten hebben het over landriucht. Het is waarschijnlijk, dat één van
beide lezingen teruggaat op een onjuiste oplossing v a n een afkorting:
londr°°. Welke lezing de juiste is, is niet op het eerste gezicht duidelijk100, omdat voor beide lezingen wel iets te zeggen valt.
1

Landriucht. Deze lezing is typerend voor de W-groep. Het geval wordt
n u toegespitst op een zaak, die voor het landgerecht moet dienen. Op
het eerste gezicht heeft deze lezing veel voor 101 . Het gaat in de
Achtste keur over vervanging van de gerechtelijke tweekamp en
londraf is een dermate gering delict, dat een tweekamp niet toelaatb a a r zal zijn geweest. Daarentegen is een verwijzing n a a r het
landgerecht nogal voor de h a n d liggend. Een gerechtelijke tweekamp
kwam niet a a n de orde in het lage of bijfangsgerecht, dat slechts
competent was ten aanzien van geringe delicten 102 . Een ernstig
bezwaar tegen deze oplossing is evenwel, dat het slot een afwijkende
variant bevat. In het eerste gedeelte van de keur wordt bepaald dat
volstaan k a n worden met de normale ontkenningsprocedure: twaalf
eden op de relikwieën 103 . Aan het slot wordt evenwel bepaald dat

99

De Achtste keur heeft in de argumentatie van Heek en Krogmann ten
behoeve van de authenticiteit van de L-versie van het Vetus lus Frisicum een
belangrijke rol gespeeld. Zie voor de bestrijding van deze theorie Hoofdstuk 5.
De L-lezing van de Achtste keur wordt aldaar behandeld op p. 104.
100

J. Hoekstra, Die gemeüifriesischen siebzehn Kuren, Assen 1940, p. 97,
noot 6, p. 98 noot 2 (tweemaal) verklaart zonder nadere motivering de londrafversie voor 'falsch', zie ook aldaar p. 165.
101

In de eerste versie van deze studie werd dan ook aan haar de voorkeur
gegeven (p. 135/136).
102

Rudolfsboek § 15, Buma/Ebel, a.w., XVIII, 15, cf. Boeteregister van de
Hemmen, ibidem XXV, 102. Zie ook mijn EZn, p. 17.
Oud Schoutenrecht § 64, Buma/Ebel au;., III, 64.
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wanneer het gaat om 'landrecht', dat dan vier edelingen, vier edele
vrijheren en vier lieden van een litengeslacht zullen moeten zweren.
Dat valt moeilijk met elkaar te rijmen. Men zou eerder verwachten
dat op het lagere gerecht liten als eedhelpers zouden mogen
optreden. Vreemd is dan ook dat eerst de procedure op het lagere
gerecht wordt beschreven en dan pas op het landgerecht.
2

Londrqf. Het sterkste argument voor deze lezing is, dat zij verspreid
over alle groepen, met uitzondering uiteraard van de W-groep,
voorkomt. Richtofen vertaalde in zijn Wörterbuch de term door
'Strassenraub' 104 . Andere auteurs kozen voor de betekenis 'onrechtmatig toeëigenen van land' welke betekenis mijns inziens de juiste
is; 'lond' heeft in het Oudfries nimmer de betekenis van 'straat'. Een
delict jegens de koning was uiteraard het 'roven' van koningsland.
Om dat te voorkomen had iedere vrije Fries binnen de hemrik, waar
hij eigenerfde was, de plicht om op de relikwieën een oordeel te geven
{wita) waar het koningsland lag; hij moest het in zijn beëdigde
verklaring exact aangeven en mocht het niet verkleinen105. Dat er
procedures hebben gediend over eigenmachtig beschikken over
koningsland is meer dan waarschijnlijk. Een kopiist kan dan zeer wel
een gegeven uit een dergelijke, hem bekende procedure, aan de
Achtste keur hebben toegevoegd. Daar staat echter tegenover, dat
londrqfweliswaar een gekwalificeerd delict was, maar toch bepaald
niet een ernstig vergrijp, waarop volgens de zogenaamde Hunsingoer
boeteregisters slechts een boete stond van ongeveer elf schellingen106. Het uitdagen tot een tweekamp was evenwel slechts mogelijk bij een ernstig delict.' het 'geroofde' diende een waarde te hebben

104
Hem volgde Van Heiten, Zur Lexicologie des altwestjriesischen, S. 71, N.
2. R. His, Das Strafrecht der Friesen im MittelaUtler, Leipzig 1901, S. 341
vertaalde de term door 'Landraub, die Wegnahme eines Grundstückes',
Holthausen/Hofmann {Altfriesisches Wörterbuch S. 165) door 'unberechtigte
Aneignung von Land'.
105

Oud Schoutenrecht § 5, Ed. Buma/Ebel S. 76.

106

Buma/Ebel, Das Hunsingoer Recht. XII, 66 (11 schellingen of negen eden)
en XII 77 (11,5 schellingen of negen eden). Roof van land bij een dijk werd
aanzienlijk zwaarder beboet, Buma/Ebel, Das Rustringer Recht, XV, 11 (tien
volle marken).
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van ten minste twintig pond 107 , dat wil zeggen de waarde van h e t
grondbezit van een vrije Fries die behoorde tot de tweede, dat wil
zeggen de op één n a hoogste categorie (van de vier) bij de Massificatie
voor de landweer 108 . Het bezwaar van het voor een tweekamp te
gering delict vervalt evenwel, als we veronderstellen dat in de passage
over londrafgeen alternatief voor de tweekamp a a n de orde is. Het
argument voor het toevoegen van de passage was louter, dat het ook
in het toegevoegde geval ging om een conflict met de koning 109 .
De argumenten voor en tegen tegen elkaar afwegende lijkt de londrafversie het meeste voor te hebben. Daar komt nog bij, dat het de lectio
dtfficüior is. De term 'landrecht' kwam in tegenstelling tot het woord
Iondrq/zeer veel voor, zodat een kopiist bij het oplossen van een afkorting
gemakkelijk verleid zal zijn tot het verlezen van londraf voor de h e m
overbekende term 'landrecht'. Uitgaande van de tondrqf-lezing zullen we
het slot van de Achtste keur nader onder de loupe nemen.
Wanneer nu, zo vervolgt de keur, het een londrqfbetreft, d a n treden er
niet op eedhelpers, te recruteren uit de bloedverwanten van de
beklaagde. Dat ligt voor de h a n d want grensscheidingen zullen door
m e n s e n met kennis van zaken, d u s getuigen in moderne zin moeten
worden vastgesteld. Aan de getuigen worden kwaliteitseisen gesteld: het
zullen moeten zijn vier edelingen, vier vrijen en vier liten. Dat is
ongewoon, w a n t gebruikelijk is, dat degenen die n a de beklaagde de eed
afleggen van dezelfde kwaliteit zijn als degene, wiens eed zij moeten
ondersteunen. De hier gegeven regeling is evenwel niet geheel zonder

107

Oud Schoutenrecht § 44a, Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I 1,
III, 44a, S. 96.
108
Oud Schoutenrecht § 23, Buma/Ebel, a.w„ III, 23. Een strijd om een erf
ter waarde van twintig pond of meer was uiteraard wel via een tweekamp
mogelijk (Oud Schoutenrecht § 65). Uitgangspunt was bij de erfprocedure het
procederen op tegenspraak, maar indien de klager deer inor wffle, wanneer de
klager meer wilde vorderen, kon hij de beklaagde ook vorderen twaalf eden af
te leggen of een tweekamp aan te gaan.
109
De F-versie geeft maar één lezing, hetgeen eens temeer bewijst, dat daarin
twee lezingen op een wat ongelukkige manier aan elkaar gekoppeld werden (zie
B. Sjölin, Die "Fivelgoef' Handschrift, S. 211 - 213).
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precedent; ook in de Lex Frisionum I 17, 18 U0 en 21 zien we dat een
nobüis met een liberen een liber met een litus de eed aflegt111. Waarom
weren hier standsvereisten gesteld? Dat zal verband houden met het
onderwerp van geschil: over een eigenmachtig gebruiken van koningsland
zullen de aangelanden het best de waarheid kunnen vertellen. In de
'vrijen' zie ik de standsgelijken van de 'husmon', die tevens eigenerfde is.
Dat klopt met wat de H-tekst als toelichting geeft: 'vrijen, dat zijn eigenerfden'. Daarmee in de pas lopen ook de W-teksten, die spreken van
[edelej vrijheren112. Alleen de F- en de R-tekst vallen hier uit de toon;
zij hebben het over frilingen die in dit verband misplaatst lijken te
zijn113. De liten zijn naar mijn gevoelen de evenknieën van de huislieden, die onder een 'heer' zitten. Hieruit zou geconcludeerd worden dat
het in casu gaat om de kwaliteit 'boer', niet om de 'stand' (eigenerfde of
litus). Aangelande boeren konden het beste over de grensscheidingen
oordelen.
Uitbreidingen
In de Achtste keur komen verder in de verschillende redacties toevoegingen voor; als zodanig beschouw ik o.a. de verklaring van het woord
letslaga in H/E: ther er xxnge bern were andjri helse iiven ethele were.
Een novelle lijkt mij de motivering van het verbod, tegen de koning in het
strijdperk te treden, te zijn, die in Rlf F en de W-teksten voorkomt:
R, :
thi
husmon ne thurf wit
thene kining
F : Sa ne
thor thi
husmon
with thene keninge
Jus:
Ende deer toer nen huusman
iens den
koning
Rj -. nenne campa leda

thi kining is him rike and weldich

F : nanne kampa leda, thruch thet thi kening
Jus: nen
kempa leda, hwant
di konyng is

rijke

110

Over een emendatie in Lex Frisionum 1,18 zie men H. Siems, Studiën zur
Lex Frisionum, Ebelsbach 1980, S. 32, noot 33.
111

Zie hierover H. Siems, a.w., S. 273.

112

Door Buma/Ebel, Westertauiuerssches Recht I, VI, 8, S. 139 ten onrechte
met 'frilingen' weergegeven.
113

Een früing hoorde nergens bij, was vergelijkbaar met de man die wij
'renegaat' noemen (zie p. 424).
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allera campona
kiasa114
heth him selua allera kampana noch
an sine
haet
aller kempenna noech

Rj :
umbe thet
fiuchtath alle campa
F : sereda ridderum115 And thet
ther ac
alle kampan
Jus:
(bidiu dat)
alle kampen
R, :
binna thes kininges bonne.
F :
vnder thes keninges bon
fiuchtat.
Jus: deer fiochtet binna des konynges banne.

NEGENDE KEUR: HUSLOTHAPLICHT

Inhoud
De Negende keur bepaalt, dat de Friezen vredepenningen en h u s l o t h a
moeten betalen. Dat dient, aldus de Jus-versie, te geschieden vóór Sint
Remigiusdag (1 oktober). Dat komt overeen met de uiterste termijn,
genoemd in § 4 van het J o n g Schoutenrecht 1 1 6 . We hebben gezien, dat
de huslotha vermoedelijk alleen a a n de boeren in Westerlauwers Friesland opgelegd geworden is, en dan behoeft het geen verwondering te
wekken, dat een Westerlauwerse tekst een voorschrift voor de vervaldatum geeft. Voor de kopiisten van de teksten in de andere Friese
landen, waar nooit serieus gedacht zal zijn over het opbrengen van
huslotha w a s deze d a t u m overbodig, zodat hij gevoeglijk weggelaten kon
worden. Alleen de R-versie geeft ook een, zij het nogal vage, tijdsbepaling
en wel t u s s e n 30 november en de kerst (twisk Ondreus missa and
Kerstes tide). De R-tekst bepaalt de muntsoort, waarin deze belasting (en
de tienden) betaald moeten worden, namelijk m u n t e n van rednathes
slachta iefiha kawinges slachta Deze m u n t e n kwamen we ook in de Rtekst van de tweede keur tegen en wel in een emblema over de keuze van
de lichtere m u n t . Ook hier zullen we deze passage als een jonger gedeelte
hebben te zien; de m u n t van kawinges slachta komt trouwens in de
andere teksten niet voor.
114

RA heeft: hefit aller knechte ghenoch.

115

Sereda is het part. praet. van sera 'wapenen' (Ldaofr., p. 292).

116

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 1, XIII, 4.
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Daarna bepaalt de keur de boete op het niet voldoen van deze belasting
gesteld, te weten de koningsban van 21 schellingen.
Als contraprestatie - en hier zijn we misschien al bij een novelle aangeland117 - verkregen de Friezen van de keizer vier vrije water- en drie
vrije landwegen.
De onechtheid van dit privilege kan nauwelijks worden ontkend. Van
tolvrijdom van Friese kooplieden in de aanpalende gebieden is geen
schijn van bewijs overgeleverd. Opvallend zijn vooral de vier rivieren die
als vrije vaarwegen genoemd worden: Elbe, Weser, Ems en Rijn. Daarvan
heeft slechts de Ems een monding in Fries gebied; de Weser stroomt
langs Fries gebied (Riustringen) en de Rijn en Elbe liggen in ieder geval
in de elfde eeuw ver buiten het Friese gebied. De landwegen, die veel
korter zijn, eindigen wel alle in Fries territoir118.
Varianten
De aangegeven vrije wegen zijn niet alle gelijk: De H-teksten noemen als
beginpunt van de eerste landweg Hamburg, hetgeen Ommersburg (oude
benaming voor Oldenburg) had moeten zijn; L/F nemen als beginpunt
van de derde landweg Keulen, H/E, RA en W echter Coevorden. De
laatste lezing is ongetwijfeld de juiste 119 . Van meer belang zijn de
verschillen in het daarop volgende gedeelte. Er wordt een regeling
gegeven voor het geval de Friezen op deze vrije wegen worden beroofd.
In H/E wordt gesteld, dat een Friese koopman op deze wegen gehinderd
wordt - wat dus logisch aansluit op de novelle van Rj - terwijl J u s meer
algemeen spreekt over het 'ons' (d.w.z. de Friezen) hinderen op deze
117

De zakelijke inhoud komt in Rj voor, zodat volgens mijn theorie deze
passage in R,, zal hebben ontbroken. De novelle is dan echter niet van recente
datum; de plaats Munster wordt er als Mimigerdeforde aangeduid, welke
benaming omstreeks het midden van de twaalfde eeuw reeds geheel in onbruik
was geraakt (zie Jaekel, Die Freiheit der Friesen, ihr Ursprung, ihr Wesen und
ihre Geschichte bis zum 12. Jahrhundert, Preus. Staats - Bibl., Ms. Germ. qurt.
1732, thans Univers. Bibl. van Marburg, p. 45).
118

Merkwaardig is, dat de Westerlauwerse Friezen op een dagvaart te
Haarlem in 1369 slechts drie [land?]straten claimen, zie mijn: Het Register
"Oistvrieslant, Us Wurk XIV (1965) p. 41.
119

Zie: Carl Woebcken, Friesische Heerstrajien, It Beaken, jrg. 23 (1961) p.

132.
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wegen; in U en Dr. zijn beide lezingen tot één verwerkt, terwijl F / L de
Jus-lezing en de U/Dr.-lezing n á elkaar hebben opgenomen.
Uitbreidingen
Een geheel eigen slot hebben de Dr.- en U-versies 120 ; er wordt gezegd
op welke wijze de Friezen h u n tienden dienen te betalen. Zij moeten op
het altaar van de kapel of op het altaar van de hoofdkerk, die de matrix
ecclesia van de kapel is, worden voldaan. Drie penningen komen de
koning, vier de kerk toe. En dit wordt afgesloten met een passage, die
enigszins a a n het eerste artikel van het Oud Schoutenrecht herinnert:
De graaf, die in Friesland 's konings b a n zal voeren, moet van edele
afkomst zijn, zodat hij het palenza (gen. van 'paleis') nuchtfinda
muge,
zodat hij (= de door de koning aangeklaagde Fries?) 's konings vonnis niet
behoeft te dulden, voorzover dit uit een vrijheids- of lijfstraf bestaat, m a a r
als vrij m a n n a a r zijn land terug k a n keren. Hoewel deze passage slechts
in twee versies voorkomt, mag men h a a r a priori niet alle authenticiteit
ontzeggen, omdat zij in de OW-tekst een zelfstandige keur (de Tiende)
vormt en ook de inhoud eerder op een hoge ouderdom van de passage,
dan op een later toegevoegde novelle wijst.

T I E N D E KEUR: BEPERKING HEERVAARTPLICHT

Inhoud
De Tiende keur beperkt de heervaartplicht van de Friezen. Zij behoeven
dankzij een privilege van Karel de Grote niet verder ter heervaart te
trekken d a n oostwaarts tot de Wezer en westwaarts tot het Vlie. De OWtekst beperkt zich tot deze mededeling (het is d a a r de Elfde keur): Die
ejffie keste is, dat die vresen gyne heervaerdt doen sullen vorder oestwaerdt dan to der weser ende westwart tot den vlee en heeft daarmee
mijns inziens (wellicht toevallig121) de oorspronkelijke lezing het meest
zuiver bewaard.

120

Zie ook p. 248.

121

Doordat een kopiist alleen het begin van deze keur nog relevant vond.
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Uitbreidingen
In de andere redacties wordt daarna nog aangegeven, hoe de Friezen dit
privilege van Karel de Grote wisten te verkrijgen. Aanvankelijk werden
zij - zo wordt meegedeeld - door Karel gemobiliseerd om de grenzen van
Zwin tot Hitzacker (F-tekst: tot de Eider) te verdedigen, maar zij wisten
gedaan te krijgen dat zij vanwege het gevaar van Noormanneninvallen
van deze heerban werden vrijgesteld en slechts hun eigen territoir (Van
Vlie tot Wezer) behoefden te verdedigen. Dat de Friezen een dergelijke
concessie van Karel de Grote verkregen hebben, wordt door de onderzoekers vrijwel unaniem ontkend122, waarbij men meestal verwijst naar
een capitulare van omstreeks 807123, waarin de Friezen wordt bevolen
goed uitgerust voor de strijd op het placitum te verschijnen, en naar een
mededeling van Regino van Prüm op het jaar 881, waarin wordt gezegd
dat de keizer tijdens een inval der Noormannen ook de Friezen te wapen
riep om de invallers te verdrijven124. Dit sluit mijns inziens echter niet
uit, dat de Friezen metterdaad in de periode, dat de Noormannen de
Noordzeekusten frequenteerden, van de algemene heerban vrijgesteld zijn
geweest; immers het capitulare van 807 dateert van vóór de invallen en
de mobilisatie van de Friezen in 881 diende juist ter bestrijding van die
invallers, zodat deze oproep niet met de beweerdelijk verleende concessie
in strijd behoefde te zijn. Dat een dergelijke maatregel wel in de door de
Frankische koningen gevolgde politiek met betrekking tot de bestrijding
van de invallen strookt, kan men o.a. afleiden uit een capitulare van
Lodewijk de Vrome van 821 125 , dat onder andere over de custodia
maritima handelt en waarin wordt gezegd'.
4. De vassis nostris, qui ad marcam nostram constttuti simt custodiendam aut in longinquis regionibus sua habent beneficia vel res proprias
vel etiam nobis assidue in palatio nostro serviunt et ideo non possunt
122

K. van Richthofen, Untersuchungenl, p. 79-81. Prinz, Studiën, ûber das
Verhåltnis Frieslands zu Kaiser und Reich, insbesondere ûber die friesischen
Grafen im Mittelalter, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und
vaterlandische Altertümer zu Emden V, 2 (1883), p. 21.
123

MG. Legis Sectio II, capitularia regum Francorum I, nr. 49, p. 136, 3.

124

MG. SS I, p. 594.
MG. Legis Sectio II, capitularia regum Francorum I, 148 (p. 300/301).
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custodire placitcu quam rem volumus ut missi nostri vel comes nobis
notamfaciant, et nos faciemus, ut ad eorumplacita
veniant.
5. Volumus ut comités qui ad custodiam maritimam deputati
sunt,
quicumque ex eis infuo ministerio residet, de vustitia facienda se non
excusetpropter Ulam custodiam, sed si ibi secum suos scabinos habuerit,
ibi placitum teneat et
tustitiamfaciat.
Is d u s wel te verdedigen dat Karel de Grote of één zijner opvolgers de
Friezen van de algemene heervaartplicht heeft vrijgesteld, moeilijk vol te
h o u d e n daarentegen is, dat dit op de door de k e u r aangegeven wijze is
geschied.
Het grote struikelblok daarbij zijn de door de keur gestelde grenzen van
de landweer. De keur suggereert, dat de Friezen slechts h u n eigen land
van Vlle tot Wezer behoeven te verdedigen en dat sluit in, d a t ten tijde
van de redactie van deze keur het gebied ten zuidwesten van het Vlie niet
meer tot Friesland gerekend werd, wat p a s in het laatst van de tiende
eeuw het geval was 1 2 6 . Ook de grenzen van Zwin tot Hitzacker passen
niet in het tijdperk, waaruit de keur zegt te dateren. Bij het Zwin denkt
men allereerst a a n de uiterste zuidgrens van Friesland ten tijde van de
Lex Frisionum en men k a n vermoeden, dat de opsteller van de keur dit
Friesland voor ogen heeft gestaan. Maar d a n is onverklaarbaar, hoe hij
Hitzacker als oostgrens heeft k u n n e n nemen. Deze stad, gelegen a a n de
Elbe, heeft nimmer tot Friesland behoord. Wel heeft deze plaats, totdat
Otto I gebieden a a n de rechteroever van de Elbe veroverde, op de grens
van het Oostfrankische rijk gelegen. Daarom zal men ook eerder moeten
a a n n e m e n , dat Hitzacker in de keur werd opgenomen, om de oostgrens
van het rijk af te bakenen 1 2 7 , en de opsteller daarmee heeft willen
zeggen, dat de Friezen voordien de grenzen van het ganse rijk, n a d e r h a n d
echter slechts h u n eigen landspalen behoefden te verdedigen. In dat geval
moet het Zwin echter in de keur zijn opgenomen, om de zuidgrens van
het rijk te markeren. Dit w a s niet alleen het geval in het Middenfrankische tijdperk (welke periode niet in aanmerking komt, omdat toen
Hitzacker tot het Oostfrankische rijk behoorde), m a a r ook n á het verdrag
van Ribemont (879/880) 1 2 8 . Hieruit volgt, dat de redactor van de keur
LH. Gosses, Verspreide Geschriften (1946), p. 343.
Daarop wijst ook de F-tekst, die de Eider als grensrivier neemt.
Paul Kim, Poliüscne Geschichte der deutschen Grenzen (19582), p. 19.
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waarschijnlijk geleefd heeft ná 880, doch vóór of onder Otto I (936-973),
die de zogenaamde Billunger mark stichtte, waardoor Hitzacker niet
langer grensplaats was. Nu is natuurlijk mogelijk, dat de opsteller van
deze keur wel een bestaand privilege van Karel de Grote als uitgangspunt
heeft genomen en dit aan de gewijzigde omstandigheden heeft aangepast.
Veel waarschijnlijker is echter, dat het onderhavige voorschrift van
recenter datum is en dat de vermelding van Karel de Grote op rekening
van de Karel-verering moet worden geschreven129.
Een aanpassing hebben we vermoedelijk wèl te zien in de F-tekst, die
de Eider als grensrivier vermeldt. Deze rivier werd pas in het jaar 1027
(onder Conrad II) officieel als rijksgrens erkend. Een kopiist, die leefde
in een periode, toen Hitzacker niet langer grensplaats was, zal die plaats
door de nieuwe oostgrens hebben vervangen.

ELFDE KEUR: BESCHERMING BEPAALDE PERSONEN

Inhoud
In de Elfde keur wordt een vrede(geld) vastgesteld voor verschillende, met
name genoemde categorieën van personen. De voor bescherming in
aanmerking komende personen variëren nogal in de verschillende
redacties.
Aannemelijk lijkt, dat er oorspronkelijk maar een beperkt aantal
personen onder 's konings bescherming zullen zijn geplaatst. Uit een
capitulare voor de Saksen uit het jaar 797 kennen we de trits 'weduwen,
wezen en minus potentes'130. Wanneer we veronderstellen dat de
129

Robert Folz, Le souvenir et la Légende de Charlemagne dans l'Empire
germanique médiêval (1950), p. 174/175.
130
MG. Legum Sectio II Cap.regum Francorum I, 27 (p. 71) Capitulare
Saxonum (797, oktober 28):
1. Hec sunt capitula: primum ut ecclesiae, viduae, orfani et minus potentes
iustam et quietam pacem habent.
Ibidem I, 64 Capitulare Missorum Aquisgranense primum (810), p. 154:
20. Ut pauperes, orfani et viduae et ecclesiae Dei pacem hebeant.
Ibidem I, 68, Capitula ad legem Baiwariorum addita (801 - 813), p. 157:
1. Ut aecclesia, viduae, orfani vel minus potentes pacem rectam habeant; et
ubicunque fuerit infractum, sexaginta solidis conponatur.
(Wordt vervolgd...)
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Frankische koningen Friezen en Saksen over één kam heeft geschoren,
dan is niet ondenkbaar dat ook in een - niet bewaard gebleven - capitulare voor de Friezen uit het einde van de achtste eeuw weduwen, wezen
en m i n u s potentes onder een speciale bescherming gesteld zijn en dat
die vandaar in de gerechtsformulieren, keuren en landrechten terecht
gekomen zijn. De 'weerlozen' zullen dan een vertaling zijn van de minus
potentes zodat zij tot de oertekst behoord hebben. Bescherming van
'pelgrims' (als we tenminste wcdubera als zodanig mogen opvatten) ligt
in een zo vroege periode minder voor de hand 1 3 1 . Hun speciale bescherming stamt vermoedelijk uit de landvredes 1 3 2 .
Uitbreidingen
De redacties dezer keuren lopen, zoals uit h e t synoptisch overzicht blijkt,
nogal uiteen. In het overzicht geeft het eerste cijfer geeft de volgorde van
de categorieën in de Elfde keur aan, het tweede cijfer - slechts bij de
weduwen, wezen, weerlozen, stafdragers en ouderlozen vermeld - de
volgorde in het Dertiende landrecht aan.

130

(...vervolg)
Ibidem I, 69 Capitulare Baiwaricum (circa 810?), p. 158:
3. Ut viduae, orfani et minus potentes sub Dei defensione et nostro mundeburdo pacem habeant et eorum iustitia.
Ibidem I, 110, Summula de bannis (p. 224):
2. Qui injuste agit contra viduas.
3. De orfanis.
4. Contra pauperinus, qui se ipsius defendere non possunt, qui dicuntur
unvermagon.
131

Er doet zich hier wel een moeilijkheid voor met betrekking tot het
Dertiende landrecht, dat als een uitwerking van deze keur beschouwd kan
worden. Daar vindt men de weerlozen slechts in de RA-tekst; de overige teksten
hebben in plaats daarvan na de weduwen en wezen (en in L nog na de minderjarigen) de 'stafdragers'. Voor de overname van deze bepaling uit de keuren in de
landrechten moet derhalve haast wel een lezing van de Elfde keur gebruikt zijn,
waarin de "weerlozen' door 'stafdragers' waren vervangen, met andere woorden
een versie, die geleek op de huidige F-versie van de Elfde keur (geen vermelding
van de weerlozen, wel van de stafdragers).
132

R. His, Das Strafrecht des deutschenMittelalters, I, Leipzig 1920, S. 234.
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OVERZICHT
personen:

R

RA

JUS

Dr.

U.

OW

F

OF

L

EA

H

E

weduwen

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

wezen

2
2

2
2

2
2

2

2

-

-

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

weerlozen

3

3
3

3

3

3

-

-

5

3133

4

4

4

stafdragers

5

C134

4

-

-

-

3

3135

-

5

1

3

-

3

-

-

-

3

3

-

3

3

3

pelgrims

-

-

-

-

-

-

-

8

-

7

6

6

palmdragers

6

-

5

4

4

-

5

6

6

-

5

5

Rome-vaarders

7

6

6

5

5

-

6

7

7

-

-

-

vastenden157

8

7

7

6

6

-

7

9

8

8

7

7

parlementairs

9

8

8

7

7

-

8

10

ûl38

9

8

8

minderjarigen

-

~

9

8

8

-

4

4

5

6

3

3

vrouwen

4

4
4

3«139

-

-

-

9

9

ouderlozen
zij, die de
wapens hebben
afgezworen

10

10

9

9

9

-

9

11

10

3

133

L heeft decreptüs, afgeleefden, wat ik als een vertaling van "weerlozen"
beschouw; de nauw aan L verwante EA-tekst heeft: alle de ghene de sunder
were synt.
134

RA heeft wanderbroder.

135

OF heeft waîgeboren.

136

EA heeft

137

Namelijk zij, die een karina verschuldigd zijn.

grœtbidderen.

138

Helga sindebodum (F) heeft L abusievelijk vertaald door: sanctorum legatis
vel ecclesiarum, waarschijnlijk doordat de translator sinde met 'zeend' verwarde.
EA noemt naast de wezen olderlose kynderen.
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In alle teksten te zamen worden dertien categorieën genoemd, doch geen
enkele tekst komt op dit totaal. Het aantal varieert van twee (OW-tekst)
tot elf (OF-tekst), merkwaardig genoeg de beide jongste handschriften.
Het ligt voor de hand, dat kopiisten op eigen gezag de groep 'beschermde
personen' hebben uitgebreid. De OW-tekst noemt slechts de weduwen
en de wezen en deze zullen ongetwijfeld tot de oertekst behoord hebben;
zij komen in alle teksten voor en worden steeds als eersten genoemd.
Minder zeker k a n men zijn van de 'weerlozen' en de 'stafdragers', die in
de meeste teksten op de weduwen en wezen volgen. Om n a te gaan, wat
de oorspronkelijke groep inhield, m a k e n we gebruik van enkele oude
formulieren, die gebruikt werden bij de aanvang van de terechtzittingen,
te weten het Asegariucht uit de F-codex (XVIII) en de (vermoedelijk
jongere) tekst Fan scultena bannem uit J u s (XII). Immers de speciale
vrede moest ieder j a a r weer ter zitting worden 'geband', zodat we uit die
formulieren k u n n e n afleiden welke personen in ieder geval 'officieel'
'bevredigd' zijn geweest. Bovendien ligt het niet zo voor de h a n d dat
kopiisten in officiële formulieren wijzigingen gaan aanbrengen. Verder
zullen we ter vergelijking het Dertiende landrecht gebruiken, dat, zoals
gezegd, vermoedelijk aan de Elfde keur is ontleend.
a Het Asegariucht noemt als speciaal bevredigde personen weduwen,
wezen, stafdragers en onvolwassenen (alle widum, alle weselinem and
walberwn and vnewaxena
kindum). De boete op de vredebreuk is
dezelfde als welke in de Elfde keur wordt genoemd namelijk tien
volksmarken. In het Asegariucht wordt, evenals in de Elfde keur,
bepaald, dat de a a n de benadeelde boete verdubbeld wordt. Vergelijken
we de opsomming in het Asegariucht met die in het Dertiende landrecht
dan blijkt dat in het Asegariucht de 'onvolwassen kinderen' ontbreken.
Zij zijn in het Asegariucht vermoedelijk niet oorspronkelijk, w a n t er heeft
door het verbindingswoord 'and' al een afsluiting van de opsomming
plaats gevonden vóór de stafdragers (alle widum, alle weslinem
and
walberum and vnewaxena kindurn)140. De oorspronkelijke tekst zal
vermoedelijk slechts gehandeld hebben over weduwen, wezen en
stafdragers; de 'onvolwassenen' zullen later zijn toegevoegd.

140

De 'onvolwassenen' maken de opsomming tot een 'kettingformule' en we
zullen in het volgende hoofdstuk (p. 367) laten zien dat dergelijke formules
doorgaans jong zijn.
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b Onze conclusie wordt versterkt door de andere formule. Fan scultena
bannem. Onder de vredeban vallen: de huislieden, weduwen, wezen en
alle weerloze lieden, arm en rijk ten aanzien van zodanig goed, dat zij dit
jaar en vorig jaar met recht onder zich hadden. Hier hebben we
vermoedelijk te maken met een contaminatie van twee vredebannen uit
het Asegariucht nr. 10, de vredeban ten aanzien van weduwen, wezen
en weerlozen en nr. 12, de vredeban voor huislieden ten aanzien van hun
goederen. De 'huislieden' en de 'armen en rijken' zullen thuis horen in
de vredeban ten aanzien vanjaar en dag bezeten goederen. Tot de oudste
versie(s) zullen mogelijkerwijs ook de 'weerlozen' behoord hebben. Die
veronderstelling wordt versterkt als we zien dat de combinatie weduwen,
wezen en weerlozen ook voorkomt in de meeste versies van de Derde
keur, soms (R- en F-versie) uitgebreid met de stafdragers.
Tot slot nog een kanttekening. De moeilijkheid doet zich voor, dat wij
niet precies weten, wat onder 'stafdrager' verstaan moet worden. His141
zag daarin een equivalent voor 'vreemdelingen', Hoekstra142 vertaalde
het woord walubera door 'pelgrims'. Er zijn echter nog andere mogelijkheden. Met 'staf kan ook de 'bedelaarsstaf bedoeld zijn143 en dan was
de vertaling 'de bedelaars', 'armen' alleszins gerechtvaardigd. Dan zou
aannemelijk worden, dat het woord hier als een synoniem voor (of
misschien als een toelichting op) weerlozen werd gebezigd en zou de
veronderstelling, dat zowel de weerlozen als de stafdragers tot de oertekst
behoord hebben, gewettigd zijn.
De overige categorieën van personen zijn vermoedelijk van jongere
datum. De pelgrims (onderverdeeld in palmdragers = pelgrims naar het
heilige land en Rome-pelgrims), de vastenden en onderhandelaars zullen
zeer waarschijnlijk later zijn toegevoegd; de minderjarigen, vrouwen en
ouderlozen zullen te danken zijn aan een kopiist, die naar volledigheid
streefde, terwijl de laatste groep, zij die de wapens hebben afgezworen,
in sommige teksten nog ná de bepaling van de speciale vrede worden
genoemd en dus zeker later zijn toegevoegd.
141
R. His, Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter (1909), p. 140: "Auf
frankischen Reichsrecht beruht der höhere Friede der Witwen und Walsen, der
Fremden (walubera, d.h. Stabträger), der Pilger und Büsser".
142

J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen Siebzehn Kuren (1940), p. 168.

143

K. von Amira, Der Stab in der germanischen Rechtssymbolik, Abh. der
Kön. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-phllologische
und his. Klasse 25 (1911), p. 15.
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TWAALFDE KEUR: VREDE VOOR BEPAALDE ZAKEN

Inhoud
De Twaalfde keur sluit fraai aan op de vorige; er worden verschillende
zaken onder een speciale vrede gesteld. Oorspronkelijk zijn waarschijnlijk
de kerk- hof- en dingvrede144.
Uitbreidingen
Ook hier bestaan sterke verschillen tussen de redacties:
OVERZICHT
zaken:

R

RA

JUS

Dr.

U.

OW

F

OF

L

EA

H

E

kerk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

hof

-

-

2

-

-

2

6

5

-

-

-

-

huis

2

-

3

2

2

3

7

6

2

3

2

2

ding

3

-

6

3

3

-

3

-

3

5

3

-

heer

4

-

5

4

4

-

2

-

4

4

4

3

ploeg

5

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

dijk

6

2

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

Rome-vaarder1"

-

-

7

-

5

-

4

-

-

-

-

4

schip

-

-

4

-

-

4

-

7

-

-

-

-

kraambed

-

3
8

8

-

-

-

_

des bisschops
inkomst

144

Over de verschillen in boetebedragen raadplege men p. 245.

145

EA heeft: vrede de den acker bouwen.

146

Hier terecht gekomen uit de vorige keur?
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zaken:

R

conventen147
tuin148

-

w a a r men o n d e r
verwanten een
zoen s l u i t

RA

JUS

Dr.

U.

_

_

-

_

-

_

_

_

-

4

8

5

OW

_
-

F

-

OF

-

6

3
3

-

L

9

H

E

3

-

_

-

_

5

5

-

9

EA

5

7

Als eerste 'zaak' komt in alle teksten de kerk voor, die tot de oertekst
behoord zal hebben. De 'kerkvrede' wordt ook in het Asegariucht
genoemd 149 .
Merkwaardig is wel, dat de vrede voor de kerk hier op 32 reilmerken
wordt gesteld, terwijl wij bij de Tweede keur zagen, dat er voor de kerken
een hogere vrede van 72 pond werd vastgesteld. Deze tegenstrijdigheid
vervalt, wanneer men ziet, dat de 72 pond-boete h e t maximum was, dat
alleen verschuldigd was, wanneer er op heilige dagen in de kerk werd
gevochten, h e t corpus domini werd gebroken, de doopvont werd vertrapt
en de priester bloedend werd verwond 150 ; de hier genoemde boete zal
d a n h e t bedrag zijn geweest, wanneer er slechts schending van de
immuniteit heeft plaats gehad.
In de Schoutenban 1 5 1 wordt gesproken van dingvrede, hofvrede,
huisvrede en schipvrede, terwijl het Rudolfsboek de kerkvrede, hofvrede,
huisvrede en zoenvrede noemt 152 . Omdat hof en huisvrede hier telkens
in één a d e m genoemd wordt mogen we mijns inziens onder 'hof, dat in
sommige teksten op de tweede plaats komt, het hof rond h e t h u i s
147
EA heeft cementen der meenheyt, wat C. Borchling, Die niederdeuischen
Rechtsqueüen Ostfrieslands, S. XXXVIII als een mislukte vertaling van conventus
plebis (L-tekst) beschouwt, wat de afhankelijkheid van EA van L zou bewijzen.
Maar conventus plebis in L is het Latijnse equivalent van de thingfrethe uit de
Friese teksten en zou EA conventus plebis weer 'terug-vertaald' hebben door
caventen der meenheyt, dan zou de tyngevrede daar hebben moeten ontbreken.
Nu dat niet het geval is, kan EA geenszins op L alléén teruggaan.
148

Misschien is dit een mislukte vertaling van thingfrethe.

149

Buma/Ebel, Das Fivelgoer Recht, XVIII, 5, S. 174.

150

M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid (1953), p. 159.

151

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I. 1, XII, 16, S. 206.

152

Ediüe Buma/Ebel, CLW., I, 2, XVIII, 20, S. 374.
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verstaan. Dat het een aanduiding is voor 'kerkhof ligt is eveneens
denkbaar, als men kijkt n a a r het rijtje specifieke Riustringer vredes 153 .
Hoewel de hofvrede slechts in enkele redacties voorkomt, k a n hij zeer wel
oorspronkelijk zijn, als we letten op de rijtjes in de Schoutenban en in
het Rudolfsboek. Waarschijnlijk gaat dat ook op voor de daarop volgende
vredes voor h u i s en ding; die plaatsen werden reeds zeer vroeg speciaal
beschermd 1 5 4 . De rest zal wellicht later zijn toegevoegd.

DERTIENDE KEUR: VOLKSVREDE (LEGERVREDE)
Inhoud
De H- en E-redactie van deze keur melden dat er een speciale feldfrethe
door h e t volk werd geboden 155 . Reeds Richthofen 156 veronderstelde
dat het hier niet zou gaan om een bijzondere vrede voor 'velden', m a a r
om een 'landvrede' in het algemeen. Gedoeld wordt d a n op de wereldlijke
landvredes in de middeleeuwen, die uit de Godsvredes zijn voortgekomen.
De treuga terrae verving de treuga del De term 'landvrede' duikt
overigens vrij laat in de b r o n n e n op (1264 157 )
Toch k a n m e n zich afvragen, waarom de tekst niet de term 'landvrede'
bezigt of'vrede' zonder meer. Wellicht moeten we bij 'veld' eerder a a n het
Latijnse c a m p u s denken, dat een gebruikelijke term was voor 'legerplaats'. Veldvrede' zou d a n de 'vrede in het leger' k u n n e n aanduiden. De
term 'veld' wordt dikwijls geassocieerd met leger, m e n denke a a n (oude)
benamingen zoals veldmaarschalk, veldheer, te velde trekken. Er zou dan
onder te verstaan zijn een speciale vrede voor de periode, d a t het volk
153

Zie Buma/Ebel, Das Rüstringer Recht, B VI, tha riuchta qfretha, sub b:
huisvrede, hofvrede, van het hof en naar het hof op alle hoogtijdagen, zodat men
de kerk kan bezoeken, gerechtsvrede, dijkvrede, legervrede en vrede voor alle
afgezanten.
154
R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters I, Leipzig 1920, S. 218
en 227.
155

Zie ook p. 436.

156

Wb. S. 732.

157

Deutsches Rechtswörterbuch in voce Landfrieden II (S. 1466), 'pax, que
lantfrede vulgariter appellatur'.
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gewapenderhand tegen een gemeenschappelijke vijand optrekt, een vrede
'te velde'.
De andere teksten spreken van een liudjfethe. Ook hierbij wordt wel
gedacht aan een 'landvrede'158. Daar kan men enerzijds weinig kwaad
mee, want de term 'landvrede' wordt in de literatuur in ruime zin
gebruikt: elke bezworen afstand van geweld, hetzij voor een bepaalde
plaats, hetzij voor een bepaalde tijd of voor beide wordt gerangschikt
onder de landvredes. In Friesland waren dergelijke bezworen vredes zeker
niet onbekend. In de Vita Frederic159 wordt verteld hoe [rond 1150] de
aanzienlijke Renko van Merkla velen van zijn standsgelijken had
overgehaald om de wapens neer te leggen ut communipaci terre sátubrius
consuleretw. Wanneer we evenwel het etiket 'landvrede' erop geplakt
hebben, zijn we nog geen stap verder. Bovendien ligt niet zo voor de hand
dat in de Zeventien keuren een regeling wordt gegeven voor zoiets
incidenteels als een landvrede toch in wezen is geweest.
Het lijkt mij daarom ook, zoals hiervoor reeds werd betoogd160, dat
liudfrethe anders verstaan moet worden161. In de liudfrethe zie ik een
poging een probleem op te lossen, dat ontstond door het wegvallen van
het landsheerlijk gezag. Essentieel onderdeel van dat gezag was de
gebannen vrede. Die verplichtte de onderzaten af te zien van gewelddaden. Gebeurde dat toch, dan werd de dader in beginsel vredeloos, maar
hij kon zich door het betalen van een bepaald bedrag [fredus, Jhdkaup,

158

Zie J. Hoekstra, Die gemeinfriesischen Siebzenn Kuren (1940), p.
169/170.
159

Editie Aem. W. Wybrands [Gesta abbatum orti sancte Marie, Leeuwarden
1879), hoofdstuk XLIII, p. 55. Vertaling E. Bruna, Het leven van den zaligen
Frederik vanHallxim, uitgave Vereniging "Frisia-Catholica" 1947, p. 32: 'Reniko
van Merkla [...] bijna nog aanzienlijker dan de anderen, had op zijn [Frederiks]
raad de wapenen neergelegd [en had ook] zoveel mogelijk van zijn standgenoten
overgehaald om hetzelfde te doen, opdat des te beter de algemene landsvrede
zou behartigd worden'. Frederik kon daarom onbezorgd afreizen naar het
Generaal-Kapittel. Toen hij vertrokken was, geschiedde het, dat in het land een
zo grote twist ontstond, dat allen weer werden genoopt naar de wapenen te
grijpen. Na zijn terugkeer liet Frederik de overtreders boeten Voor het onrecht
van de verbroken vrede [...]. Allen echter liet hij de kleren uittrekken, geselde
hen en zond ze dan heen'.
160

Zie p. 251.
Meer hierover op p. 251.
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landkaap of landwinninge162) weer in de vrede inkopen. Na het cesseren van het grafelijk gezag verviel dit ordescheppend element. Het volk
moest n u zelf voor de vrede zorgen. Vandaar dat bij de receptie van de
Zeventien keuren daarin een bepaling werd opgenomen over de hoogte
van het vredegeld, d a t d a n heel passend Iwdfrethe wordt genoemd. Van
veel betekenis in dit verband is d a n ook, dat deze keur in de Westerlauwerse OW-versie niet voorkomt. Dat wijst erop, dat er in Westerlauwers Friesland nog versies van de Zeventien keuren hebben
gecirculeerd, waarin de 'Ommelander' liudfrethe niet voorkwam 163 .
Uitbreidingen en/of

varianten

Deze keur is vrij kort, zodat er nauwelijks uitbreiding plaats gevonden
zal hebben. Alleen de J u s - t e k s t heeft een toevoeging waarin de m e n s e n
op het h a r t gebonden wordt dat zij zonder bevel van de frana de vrede
niet mogen verhogen; de E-tekst heeft een corrupt slot; sporen daarvan
zijn ook in de H-tekst terug te vinden.

V E E R T I E N D E KEUR: T E R U G G E K E E R D E KRIJGSGEVANGENE

Inhoud
Het t h e m a van deze keur is: degene die tegen zijn wil een tijdlang
buitenslands vertoefd heeft, mag, als hij terugkeert, zijn erfgoed in bezit

162

R. His, Geschichte des deutschen Strafrechte bis zur KaroUna, München,
1928, S. 54.
163

De OW-tekst heeft als Tiende keur de plicht tienden te betalen (ontbreekt
in de andere teksten; wel een overeenkomstig stuk in het slot van de Tiende
keur van J u s en U; zie hiervoor onder de Tiende keur). Dat in de Ommelanden
een bepaling die tot het betalen van tienden verplichtte werd geschrapt, ligt voor
de hand als we weten, dat de Ommelanders niet erg geneigd waren tienden te
betalen. Zie hierover Aem. Wybrands, De abdij Bloemhof te Wittewienim in de
dertiende eeuw, Amsterdam 1883, p. 162 en p. 214 - 216. Bij de receptie in
de Ommelanden zal dan de Tiende keur geschrapt zijn. Op die plaats had men
de nieuwe bepaling over de volksvrede kunnen inlassen, maar die zou daar
misstaan tussen een bepaling over de huslothaplicht en een over de heervaart
(oorpsronkelijk de Elfde keur). Door de volgende keuren te vernummeren
ontstond er een voor de volksvrede passende open plaats, na de huidige
Twaalfde keur, die gaat over kerkvrede, huisvrede e.a.
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nemen164. Een regeling, die in de middeleeuwen niet onbekend is. We
vinden wederom parallellen in de capitularia:
Ut dum in hoste out in aliqua utilitate nostra aliquis jueriî, et de suis res
aliquit exforciaverit vel disvesttveri?65;
Si vero aliquis alü res suas tradiderit et in hoste profectus fuerit et We
cui res tradiîae sunt interim mortuus fuerit, qui res suas tradidit, cum
reversus fuerit, adhibitis testibus coramquibus traditiofacta est res suas
recipiat166.
De kwestie is niet van belang ontbloot, want we hebben reeds gezien, dat
het hebben van een ethel (erfgoed) stand-bepalend was. Raakte iemand
zijn ethel kwijt, dan werd hij daardoor een friling167, dat wil zeggen een
'losstaande' figuur, die nergens bij behoorde. Hij was geen 'echte' vrije
en ook niet iemand, die onder het mundium van een ander stond.
Uitbreidingen en/of varianten
Een probleem levert op dat er drie verschillende versies bestaan:
1. De R-lezing spreekt over een minderjarige, die buiten zijn wil enkele
jaren in de vreemde vertoeft en - na zijn terugkeer - zijns vaders erfgoed
ongestoord mag gebruiken.
2. De F/L-versie daarentegen behandelt het geval, dat iemand door de
Noormannen gevangen genomen werd, naderhand weer terugkeert en
dan zijn goed weer mag betrekken.
3. De lezing van H/E en Dr./U. spreekt niet over de Noormannen, maar
meldt slechts dat iemand door herenede of een andere nede afwezig is
geweest en - teruggekeerd - zijn goederen vrij mag gebruiken.
In J u s zijn de lezingen van 2 en 3 gecombineerd.
De vraag rijst, welke lezing de oorspronkelijke zal zijn geweest.
164

Zie ook p. 95.

165

MG. Legum Sectio II Cap. regum Francorurn I, 24 Breviarum missorum
Aquitanicum (789), p. 65.
166

Ibidem, I, 39 Capitulare legibus additum (803), p. 114.

167

B. Sjölin, Die "Fivelgoer" Handschrift I, XVII, 2, S. 348. De in die tekst
voorkomende term egling zal ontstaan zijn doordat een kopiist de term etheling
niet meer begreep, zodat hij er egling (degene die iets heeft) van maakte.
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1. R-versie

Sterk in het nadeel van de R-versie pleit dat zij minder goed in de
Zeventien keuren past. In die keuren gaat het over de positie van de vrije
Fries in het rijksverband. Daarin passen de andere versies zeer goed; zij
gaan over de vraag of iemand recht heeft op een stand-bepalend ethel
Die term komt in R in het geheel niet voor. De centrale vraag in deze
versie is of verwanten de bezittingen van een minderjarige, die in het
buitenland vertoeft, tijdens zijn afwezigheid mogen verkopen. Het thema
sluit aan bij het Tweede landrecht168, dat enkele gevallen geeft, waarin
verkoop van goederen van een minderjarige wèl toegestaan is. Niet
toevallig is, dunkt mij, dat de R-tekst van het Derde landrecht, in
afwijking van de andere lezingen, ook daar dezelfde problematiek
aansnijdt (over verkoop van goederen van een afwezige minderjarige). In
de Vierentwintig landrechten past een dergelijke casus wonderwel en is
ook de plaatsing (direct na het Tweede landrecht) systematisch zeer goed
verdedigbaar. Ik houd het er daarom voor, dat de R-lezing misschien wel
oud kan zijn, maar oorspronkelijk niet in de Zeventien keuren thuis
hoort.
2. De F/L-versie tegenover 3. de lezing van H/E en Dr./U.
Prima vista zou men geneigd zijn, de lezing van F/L voor de oudste te
houden. Er wordt immers gesproken over Noormannen-invallen en die
hielden tegen het einde van de elfde eeuw op. In de andere teksten zou
dan de passage over de Noormanneninvallen zijn geschrapt als niet
langer ter zake dienende. Het bezwaar tegen die opvatting is evenwel
weer, dat een dergelijke 'casus' misstaat in de Zeventien keuren, die over
de positie van de vrije Fries gaan. Bovendien valt dan moeilijk te
verklaren waarop de kopiisten alleen in Dertiende keur de passage over
de Noormannen als achterhaald hebben geschrapt, maar de overeenkomstige passage in het Derde landrecht zouden hebben laten staan.
Tenslotte is de H/E, Dr./U-versie vrij kort, beknopter althans dan de
tweede lezing en daar de keuren - afgezien van latere toevoegingen steeds vrij kort en zakelijk zijn, dient de laatste versie boven de tweede
de voorkeur te hebben.
Wordt aan de laatste versie de voorkeur gegeven, dan zal een verklaring
Zie p. 380.
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moeten geven voor het opduiken van de Noormannen in de F/L-versie
van de Veertiende keur. Denkbaar is dat in alle archetypen - met
uitzondering van die van R - een algemene regeling gegeven werd voor
het geval iemand noodgedwongen in de vreemde vertoefde. Op dit punt
liep dan de Veertiende keur in de pas met de andere keuren, die ook
steeds algemene regels geven. Daarna werd deze keur - zoals dat ook met
andere keuren het geval is geweest - in de vorm van een bijzondere casus
in de Landrechten opgenomen (het wegvoeren van iemand door de
Noormannen). Niet uitgesloten is dan, dat die bijzondere casus vervolgens
in het archetype van de Veertiende keur in F/L-versie werd gerecipieerd169. Enige steun vindt deze voorstelling van zaken in de vergelijking
van de verschillende redacties. De Veertiende keur is in de teksten van
de laatste lezing (H/E, Dr./U) een goed samenhangend geheel: Wanneer
iemand uit krijgsgevangenschap komt... en hij kan zijn vaderlijk erfgoed
... herkennen ... zo moet hij ... wanneer zijn familie zijn goed inmiddels
heeft verkocht ... zonder tweekamp weer op zijn goed trekken. Zoals
gezegd is deze keur in het Derde landrecht overgenomen. Maar daar
rammelt de tekst; degene, die de keur in de landrechtcollectie opnam,
zag geen kans er een goed lopende zin van te maken: Zo de man door de
Noormannen gevangen genomen wordt en hij uit het land gevoerd wordt,
... zo wie zijn land dan ondertussen verpandt of verkoopt, zo hij weer in
het land komt, zo vare hij op zijn eigen goed. Tenslotte kan ook uit de
wel zeer nauwe verwantschap tussen de F/L-teksten van de Veertiende
keur en het Derde landrecht afgeleid worden dat er een ontlening heeft
plaatsgehad:
F-tekst 14de keur:
F-tekst 3de landrecht:

Jef thene non nordmon nimat and hi vr
Jef thene mon nortmon nimat and hi vter

sant jefta vr seld wart ...
lond fleth wert ....
L-tekst 14de keur:
L-tekst 3de landrecht:

Si
Si virum

Jus-tekst 14de keur:
Jus-tekst 3de landrecht:

lef dae Noerdmanne enen man
lef di Noerdman
anne man

169

quempiam normanni accipiunt. . .
quempiam normanni accipiunt...
nymat.. .
nimth...

Een aanwijzing, dat in de L-tekst van de Veertiende keur oorspronkelijk
niet over de krijgsgevangene, maar over de balling werd gesproken is gelegen
in de inhoudsopgave van de keuren in de L-versie; de Veertiende keur wordt
daarin aangeduid als: de restitutione de exilio reuersi.
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VIJFTIENDE KEUR: SANCTIE OP VERKRACHTING

inhoud
Deze keur stelt een sanctie op verkrachting 170 ; bekent iemand dit
misdrijf, of wordt hij, deswege aangeklaagd, in een tweekamp overwonnen 171 , dan is hij zijn hoofdlossing - 12 marken - verschuldigd en moet
hij hetzelfde bedrag a a n de vrouw betalen (namelijk als wederield, withirield, werield, letterlijk 'tegen-geld' 172 ).
Uitbreidingen en/of

varianten

De Jus-tekst 1 7 3 heeft n a a s t deze lezing nog een sterk afwijkende versie;
de boete (het woord werield komt daar niet voor) bedraagt daar 8 pond,
10 ons en 13V3 penningen 1 7 4 en de hoofdlossing 21 pond.
170

De L-tekst heeft opprimere, de Friese teksten neda/nedigia of [an] nede
nima. Deze woorden moeten hier door Verkrachten' worden vertaald, maar (an)
nede nima kan ook 'schaken' betekenen.
171

Een aanklacht wegens verkrachting buitenshuis kon in beginsel niet door
middel van een eedhelpersprocedure worden afgeweerd, zulks in tegenstelling
tot een verkrachting binnenshuis: Ned monda a wey is strid. an huses gadringe
xij etharu F-tekst XVII, 16, editie Sjölin p. 352.
172

De vormen wederield en withirield kunnen etymologisch niet met wer
(man) in verbinding worden gebracht, doch zijn aan wtthtr (weder) verwant
(Ldaofr., p. 382). Het woord 'weergeld' = 'mangeld' heeft waarschijnlijk niet tot
de Oudfriese taalschat behoord, het begrip wordt aangeduid door ield, lij,
monield (Zie R. His, Das Strafrecht der Friesen in Mittelalter (1901), p. 226). De
redactor van de F-tekst heeft het woord wergeld per abuis met were, ware
(gerecht) in verbinding gebracht, zoals blijkt uit de passage: wergeld, thruch thet
thet hiu thes wares bihouath.
173

Zie ook p. 245.

174

Het genoemde bedrag: 8 pond
= 1920 penningen
10 ons
= 200 penningen
13V 3 penning
= 137« penning
totaal:
2133 V 3 penning
komt ook in het Jong Schoutenrechtvoor (ed. Klaarbergen, p. 20). Vermeerdert
men dit bedrag met de aldaar genoemde meenteel ("Maagzoen") van 4 pond, 5
ons en 6 2 / 3 penning (totaal 1066 2 / 3 penning) dan krijgt men een "wedergeld"
(Wordt vervolgd...)
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Welke lezing oorspronkelijk is, kan niet met zekerheid worden vastgesteld; de variant van J u s kan een lokale variant geweest zijn, die de
andere lezing van de eerste plaats heeft verdrongen. Aan de andere kant
heeft de Jus-lezing veel vóór; zo worden de bedragen in ponden, schellingen penningen aangegeven, dus volgens het Karolingische muntsysteem, waar de andere lezingen in de - veel jongere175 - markwaarden
rekenen. Vóór de lezing van J u s legt ook gewicht in de schaal, dat daar
de hoofdlossing aan de keizer toevalt - onder aftrek van 21 schellingen
voor de frana - terwijl volgens de andere lezingen de hoofdlossing aan het
volk ten goede komt, waarbij de frana zijn 21 schellingen voor % deel uit
de hoofdlossing en voor ½ deel uit het 'weergeld' moet nemen. Deze
laatste lezing wijst op een periode, waarin de keizer de facto geen gezag
meer uitoefende en de hem toevallende emolumenten in Friesland bleven.
Aannemelijk is dan dat de tweede Jus-lezing teruggaat op een versie, die
niet ten oosten van de Lauwers heeft gecirculeerd en daardoor verschoond is gebleven van de aanpassingen, noodzakelijk geacht omdat
de Zeventien keuren moesten gaan dienen als 'basisprotocol' voor de
Friese vrijheid176.
Opmerkelijk is verder ook dat de Jus-lezing uitdrukkelijk bepaalt dat
de dader een *woesting' moet ondergaan [brand ende breeke tiulda).
Anders gezegd: de betaling van zijn hoofdlossing dient slechts om 'zich
het vege lijf te redden', de dader wordt niet weer in de 'vrede' aan-

174

(...vervolg)
van 3200 penningen. Dit bedrag is - aldus Heek in Die Gemeinjreien der
karoltngischen Volksrechte, p. 224 e.v. - identiek aan het nobilis-weergeld uit
de Lex Frisionum van 80 schellingen, omdat de laatsten als Salische, 40-delige
schellingen beschouwd moesten worden. De gelijkstelling van de Friese schellingen met de Salische vindt echter van elders geen steun. Dat het bedrag van
3200 penningen samenhangt met het nobilis-weergeld van 80 schellingen is
echter wel mogelijk. Nu tellen 80 schellingen echter doorgaans 80 x 12
penningen = 960 penningen. Het verschil kan verklaard worden door de - in de
Tweede keur genoemde - waardeverhouding tussen het Keulse en Friese pond:
1 Fries pond = 6/20 Keuls; 3200 Friese penningen zijn dan in waarde gelijk aan
960 Keulse penningen of aan 80 Keulse schellingen.
175

Zie F. van Schrötter, Wörterbuch der Mûnzkunde (1930), p. 371 - 374.
Zie het vorige hoofdstuk, onderdeel c.
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genomen m a a r dient het land te 'ruimen' 177 . Deze regeling is ouder d a n
die, waarbij de dader slechts bij ongehoorzaamheid a a n het gerecht
vredeloos wordt gelegd 178 .

Z E S T I E N D E KEUR: VETEN M O G E N W O R D E N A F G E K O C H T

Inhoud
Alle Friezen zijn gerechtigd h u n veten met geld af te kopen, zo is de
teneur van deze keur. Als er al een bepaling valt a a n te wijzen, die
teruggevoerd zou k u n n e n worden op Karel de Grote d a n is het wel deze.
De keizer heeft zich ingespannen veten zoveel mogelijk uit de wereld te
helpen, onder andere door de verwanten te verplichten onder bedreiging
van de koningsban, in plaats van een vete a a n te gaan met de dader, het
daarvoor vastgestelde zoengeld te aanvaarden 1 7 9 . Alleen de R-tekst
verwijst in deze keur n a a r Karel de Grote. We zien evenwel dat er een
opvallende verandering heeft plaats gevonden. De maatregel v a n Karel
de Grote is in de herinnering blijven voortleven m a a r omgevormd tot een
algemene regel. Bovendien is de plicht tot afkoop daarin omgezet in een
recht op afkoop. Anders gezegd: er is objectief recht o n t s t a a n uit de
maatregel van Karel de Grote - destijds algemeen aanvaard als wetgever en daaruit wordt een subjectief recht van de Friezen afgeleid, dat zij de
bevoegdheid bezitten (voeg in: ook tegen de wil van de aanklager) een
dreigende vete met geld af te kopen. De maatregel van Karel de Grote
voor incidentele gevallen is geabstraheerd van de bijzondere gevallen en
tot algemene regel geworden.
Anders gezegd:In plaats van recht als louter relaties t u s s e n subjecten
is een objectief recht ontstaan, waaruit plichten voortvloeien m a a r
w a a r a a n ook subjectieve rechten k u n n e n worden ontleend.

177

Zie Oud Schoutenrecht III § 33, ediüe Buma/Ebel S. 88: Wenn sie zu
ihren Verwandten geht, so soll man Ihr mit doppeltem Wergeld büjîen und der
Mann soll Brand und Bruch erleiden und zweiundachtzlg Pfund dem Herren
und dem Volke geben'.
178

Zie R. His, O.W., S. 186.

179

H. Siems, Studiën zur Lex Frisionum, Ebelsbach 1980, S. 315.
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Varianten
De redacties v a n deze keur lopen nogal uiteen. De R-, E- 180 en de Ltekst zeggen, dat de Fries zijn JeithalBl / inimicitia met geld mag (afjkopen {capia/'emendare, doch E: felkù, de H- en W-teksten daarentegen dat
de Fries zijn frethe (vrede) met geld m a g bèta (boeten) en F tenslotte, dat
hij zijn Jïrna182 (misdaden) met geld mag bèta anfella. Sjölin 183 heeft
op tekstkritische gronden aannemelijk weten te m a k e n dat de lezing met
'vete' oorspronkelijk is. Ook de inhoud van de bepaling s t e u n t die
voorkeur. Dat een Fries gerechtigd w a s de tegen h e m gerichte veten af
te weren door ze af te kopen w a s n a het verslappen en tenslotte geheel
verdwijnen van h e t landsheerlijk gezag tot een dode letter geworden en
daardoor weinig interessant. Veel actueler w a s het probleem van de
sterke stijging van de lijfstraffen in de omliggende gebieden. V a n d a a r dat
de tekst zal zijn 'opgefrist' en toegesneden zal zijn op het verbod van
lijfstraffen, waarbij sommige teksten zelf zó ver gaan, dat zij dat verbod
Friezen lijfstraffen te laten ondergaan ook laten gelden a saxena merkuxn,
binnen 1 8 4 h e t territoir v a n de Saksen.
In tekstkritisch opzicht is de divergentie t u s s e n de teksten interessant,
omdat L, R en E hier wat betreft het woord Jeitha overeenstemmen
tegenover H en W enerzijds en tegenover F anderzijds, w a n t volgens de
door R. His gegeven analyse van de tekstfiliatie 185 - vormen H, E en R
één groep en L, F en W een andere. De scheidslijnen lopen hier d u s
dwars door de groepen van His heen. Enig licht k u n n e n de niet-Friese
180

P. Sipma, De eerste Ernsinger Codex III, 16 (p. 61) en vergelijk de noot
aldaar bij regel 117: "fei tha m.a.h. veranderd in: feytha; 1. feitha".
181

Zie W.L. van Heiten, ZurLexicologie und Grammatik des AUostftiesischen,
Beitråge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, herausgegeben
von H. Paul und W. Braune XTV (1889), p. 244.
182

Dit woord komt ook in de marge van het ms. Scallger (H2) voor, zie J.
Hoekstra, De eerste en de tweede Hunsinger Codex, p. 51, nt. 101.
183

Die "Fivelgoef Handschrift, I, S. 39.

184

Sommige teksten hebben buta saxena merkum, hetgeen dan zou
inhouden dat de Friezen in hun eigen gebied geen lijfstraffen zouden mogen
ondergaan. De toevoeging 'buiten het Saksische gebied' lijkt dan nogal
overbodig.
Zie p. 41.
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redacties verschaffen. De RA-tekst heeft: dat alle Fresen oren freden myt
vee offt beesten mogen boten. Deze tekst gaat op een Fries archetype
terug, dat hoewel n a u w a a n R verwant, toch daarvan niet afhankelijk
is 186 . Dat m a a k t het mogelijk, dat de oorspronkelijke lezing van R
fretha is geweest. Het gebruik van het werkwoord boten in RA is echter
vreemd; hier zou j u i s t het capia uit R een goede zin geven: De Friezen
mogen met h u n geld de vrede kopen. De EA-tekst heeft: dat alle Vresen
sullen oere veyde myt ghelde beteren en blijkt hier d u s - evenals
elders 187 - n a u w met L verwant te zijn; EB, EC en ED hebben echter:
dat alle Vresen moghen hoere misdoet myt gelde qffkopen, waarin
misdaet a a n F herinnert.
Een geheel eigen lezing heeft tenslotte OW; daarin wordt gezegd, dat
degene, die moerdt off moerddade doet, hetzij overdag, hetzij 's n a c h t s ,
met zijn leven moet boeten, w a n t 'moord moet men met moord koelen' 188 . Deze passage vindt men in de meeste andere teksten a a n het
slot van de Zestiende keur.
Uitbreidingen
Als onze veronderstelling juist is, dat 'vete' de oorspronkelijke lezing is,
dan stamt het grootste gedeelte van deze keur uit later tijd. Daarop wijst
ook reeds, dat in sommige lezingen de skelta voorkomt.

ZEVENTIENDE KEUR: VRIJE FRIES MAG EIGEN DADEN BEOORDELEN

Inhoud
De laatste keur schetst een niet onbelangrijk privilege, volgens de keur
door Karel de Grote a a n de Friezen verleend. De [vrije] Friezen zijn
gerechtigd tot het voeren van een contradictoire procedure, waarin de
asega een doem dient te delen. Anders gezegd: de Friezen hebben het ius
186

Zie C. Borchling, Die niederdeutschen RechtsqueUen Ostjneslands I,
paragraaf 12, P. C e.v.
187

Zie p. 62.

188

Een 'rechtsspreekwoord', cf. Jurisprudentia Frisica II, p. 176.
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de non evocando189. Zij behoeven louter terecht te staan voor het eigen
landgerecht. Bovendien mogen zij zelf onder ede een oordeel geven (wita)
over hun eigen daden.
Varianten
Deze keur begint met de mededeling, dat de Friezen van Karel de Grote
de concessie verkregen (kochten, F-tekst), te mogen thingia bi twira tele
and thredde bi asyga dome190. Deze passage (a) komt in alle redacties
voor; de OW-lezing van de Zeventiende keur beperkt zich tot dit voorschrift. De andere teksten verbinden aan deze passage een processuele
regel: de beklaagde is nader zijn daden te ontzweren dan de aanklager
hem te overtuigen (b). De overgang van (a) naar (b) is in alle teksten niet
gelijk. De H-tekst begint (b) met: and allere monna welic witet him selua
en in dezelfde trant luiden ook de andere teksten behalve R, die begint
met: thet hit him. aUera monna ek witL Hier is weer een verwantschap met
I¾ aanwijsbaar, die ook nog verderop in deze keur aan de dag treedt,
zoals bijvoorbeeld op de plaats waar alle andere teksten stellen, dat men
drie mannen voor het ontzweren van een aanklacht nodig heeft, doch Rj
en Rj zeggen, dat het er vier moeten zijn191.
Uitbreidingen
Het is waarschijnlijk dat alleen het begin van deze keur [thinge bi twira
tele and thredde bi asyga dome thet hit him áüera monna ek witi him
selxia antha withon hwet hi eden hebbe) oorspronkelijk is. In het daarop
volgende gedeelte wijken de redacties zo sterk van elkaar af, dat soms
van verwantschap nauwelijks sprake is Dit moet wel gekomen zijn,
doordat kopiisten onafhankelijk van elkaar de keur hebben uitgebreid.

189

Zie ook de Zevende keur, p. 310, 311.

190

De F-tekst deelt mee, dat deze keur door Karel de Grote gegeven werd,
toen hij reeds de andere 16 had verleend. Dit kan erop wijzen, dat de
Zeventiende keur in een later stadium toegevoegd is; m.a.w. dat er aanvankelijk
slechts 16 keuren hebben bestaan.
191

De RA-tekst heeft drie en men neemt algemeen aan, dat dit juist moet
zijn, zie Rq. p. 29, nt. 2; Ldaofr. p. 36; M.S. van Oosten, Inleidende beschouwingen over het oudere Friesche bewysrecht, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
(1950), p. 451.
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Daar was overigens alle reden toe, omdat de in de keur neergelegde regel
in de loop der middeleeuwen aan talrijke uitzonderingen onderhevig was;
zo werd het tegenbewijs niet meer toegelaten, wanneer de gevolgen van
de daad notoir waren192.
In enkele redacties (de F- en de L-tekst) volgen de (latere) uitzonderingen
op deze regel onmiddellijk op deze keur (de zogenaamde wenden193);
in de andere manuscripten vonden zij elders een plaats. Zij behoren in
geen geval tot de eigenlijke keuren-tekst; de plaats die zij in F en L
kregen is aan de zucht van een kopiist tot systematisering toe te schrijven.
c. Reconstructie van de oudste kern
Nu ten aanzien van elke keur afzonderlijk gesignaleerd is welke passages
vermoedelijk later zijn toegevoegd, kan een poging gewaagd worden, de
oudste kern van de keuren te reconstrueren. Uiteraard kan deze reconstructie niet meer zijn dan een - zeer hypothetische - benadering van de
oertekst. Bij het herstellen van de oudste tekst gingen we er vanuit, dat
de keuren een bewerking zijn van een - verloren gegaan - capitulare. Op
grond daarvan werd aansluiting gezocht bij de materie, die normaliter
in de capitularia geregeld werd.
art. 1 , 3 - 4 .

Bepalingen, die betrekking hebben op het bezit van
goederen.
1. Een ieder mag zijn goederen bestieren, zolang hij zijn
recht niet verloren heeft.
2. Op de allerhoogste schending de emunitas staat een
boete van 72 ponden, te betalen in Keulse penningen.
3. Niemand mag panden, zolang hij zijn wederpartij niet
in een proces heeft overwonnen.
4. Zulks op een boete van 10 marken.

art. 5 en 6.

Formeel recht met betrekking tot onroerend goed.
5. De tweekamp is in een procedure over zaken, die
aangeërfd zijn van verwanten uit de eerste parentele,

Zie hiervoor, p. 199. Zie ook het Achtste landrecht (p. 398).
Zie het vorige hoofdstuk onderdeel f.
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6.

uitgesloten. Met 12 eedhelpers kan men deze goederen behouden.
In een procedure over de dos ecclesiae is de tweekamp
eveneens uitgesloten; volstaan kan worden met het
stellen van 7 eedhelpers.

art. 5 - 1 0 .

Bepalingen, die betrekking hebben op de relatie met de
koning.
7. De Friezen hebben een 'vrije stoel' (vrijgericht). Zij
mogen als eiser optreden voor hun eigen landgerecht
en kunnen niet voor een ander gerecht worden gedaagd.
8. In een procedure met de koning kan hij een huisman
niet tot een tweekamp uitdagen. In plaats daarvan
kan de huisman, na aan de koning de eed van trouw
te hebben afgelegd, met een eedhelpersprocedure die
uitdaging afweren.
9. De Friezen zijn schatplichtig (vredegeld, huslotha) aan
het Rijk en dienen tienden aan de kerk te betalen. [In
ruil daarvoor genieten zij op zeven194 wegen tolvrijdom].
10. Zij worden ingeschakeld bij de custodia maritima en
zijn derhalve van de heervaart vrijgesteld.

art. 1 1 - 1 3 .

Speciale vrede's.
11. Vrede voor miserabiles personae.
12. Vrede voor bepaalde plaatsen (kerk, gerechtplaats,
huis e.a.);
13. Vaststelling van de volksvrede.

art. 14 en 15. Bepalingen met betrekking tot personen, die in 's
konings mundiburdium zijn.
14.
Garanties met betrekking tot het euvel van de
vrije Fries, die in den vreemde vertoefd heeft.
15.
Speciale sanctie gesteld op het verkrachten van
vrouwen.
Een heilig getal (3 + 4).
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art. 16 en 17. Procesrechtelijke bepalingen.
16.
17.

De Friezen zijn gerechtigd h u n veten af te kopen.
In een proces aangesproken mogen zij steeds het
h u n ten laste gelegde onder ede ontkennen.

d. Conclusie
In het voorgaande hebben we geprobeerd, tot de oudste kern der
Zeventien keuren door te dringen. Daarbij bleek, dat bijna alle keuren
in de loop der tijden aanzienlijk werden uitgebreid; de toevoegingen
bleken meestal de oorspronkelijke kern in lengte verre te overtreffen. In
één redactie, de wel zeer late OW-versie, ontbraken dikwijls de gedeelten,
die wij als toevoegingen hebben aangeduid, m a a r er kon niet worden
vastgesteld of deze tekst de oorspronkelijke kern heeft bewaard of dat de
lezing naderhand is verkort, doordat een kopiist verschillende emblemata
als zodanig heeft onderkend en heeft weggelaten.
Van de oudste kern konden we met een redelijke mate van waarschijnlijkheid de oorsprong vaststellen, vooral van die keuren, die zich
als voortvloeiende uit 's konings b a n aandienden. Zij zullen a a n een
capitulare zijn ontleend, hoewel een capitulare, dat als basis voor de
keuren gediend zou k u n n e n hebben, niet bewaard is gebleven 195 . Toch
konden wij uit de overgeleverde capitularia wel afleiden, welke onderwerpen in dergelijke leges 's konings bijzondere a a n d a c h t h a d d e n en in vele
gevallen bleek deze materie ook in de a a n d a c h t h a d d e n en in vele
gevallen bleek deze materie ook in de keuren behandeld te zijn. Zo is er
een overeenkomst t u s s e n art. 14 van een door Pippijn uitgevaardigd
capitulare (capitulare Papiense van 787, okt.): Ut nullus cdteri presumat
res suas aut aha causa sine iudicium toüere aut tnvadere; et qui hoc
facere presumpserit, ad partem nostram bannum nostrum componat196
met de Eerste, Derde en Vierde keur; bleek ook, dat zowel in de capitularia als in de keuren a a n de bescherming van kerken, weduwen, wezen
en weerlozen zorg werd besteed; was er overeenkomst t u s s e n capitularia
en keuren, in zoverre zij beide dikwijls de heervaart- en belastingplicht

195

Dat er een dergelijk capitulare heeft bestaan, blijkt uit de Lex Frisionum,
Tit. VII, slot: Haec constitutie ex edicto regis processit
196

M.G. Legum Sectio II, Capitularia regum Francorum I, p. 200.
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tot onderwerp hadden, en behandelden de keuren ook zaken, die de
Karolingische wetgeving geenszins vreemd waren (verkrachting,
bestraffing van verheimelijkte daden, processuele voorschriften).
Slechts ten aanzien van enkele keuren kon niet aannemelijk gemaakt
worden, dat zij regels geven, die uit een capitulare kunnen stammen. Van
de Tweede keur mogen we veronderstellen dat zij ontleend is aan een
casus, die in het Westerlauwers zeendrecht is overgeleverd. De Vijfde
keur (men kan zonder tweekamp aanspraak maken op goed, dat aan zijn
grootvader heeft toebehoord) doet ook eerder denken aan een beslissing
van een landgerecht dan aan wetgeving van 's konings wege. Hetzelfde
geldt voor de Achtste keur (in een procedure, waarbij de koning partij is,
mag de kamp niet als bewijsmiddel worden gebruikt). Met betrekking tot
de Zevende keur (de Friezen bezitten een vrije stoel) tasten we in het
duister; het is niet onmogelijk is, dat deze keur uit een capitulare stamt,
maar men toch ook ernstig met de mogelijkheid rekening moeten
houden, dat zij aan een andere, ons onbekende bron ontleend is.
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11 DE LANDRECHTEN

(STRUCTUUR)

a. Oorspronkelijk collectie particuliere jurisprudentie
De Vierentwintig landrechten zijn - zoals reeds terloops werd opgemerkt vermoedelijk van h u i s uit een particuliere verzameling, grotendeels
bestaande uit jurisprudentie van (een of meer) landgerechten landgerecht in tegenstelling tot lagere (deels- of ga-) gerechten 1 . Op den
d u u r heeft deze collectie jurisprudentie een officiële s t a t u s gekregen en
is een onderdeel van het algemene, van Vlie tot Wezer geldende Friese
recht geworden 2 . Tevens werd de verzameling afgesloten, doordat het
aantal landrechten op vierentwintig werd gefixeerd. Deze afsluiting heeft
waarschijnlijk in de dertiende eeuw of in het begin van de veertiende
eeuw h a a r beslag gekregen, w a n t in de codices ¾ en H2 - op paleografische gronden in de eerste decennia van de veertiende eeuw te plaatsen 3
- hebben de L-teksten 26 (of misschien zelfs 27), en de H-teksten 2 5
landrechten, zodat ten tijde van het ontstaan van deze codices de fixatie
nog niet overal was doorgedrongen. In de L-tekst zijn aanwijzingen, dat
er een ontwikkeling in die richting is. Wordt in de H-tekst het Vijfentwin-

1

Zie Richthofen, AUfriesisches Wörterbuch in voce londriucht: (S. 911): 'der
im übrigen Deutschland gewöhnliche unterschied zwischen land- und
lehnrecht, tritt in den fries. rq. in den hintergrund [...] der unterschied von
land- und stadtrecht bildet sich erst spät'.
2
Het woord 'landrecht', aanvankelijk 'in het algemeen recht gegeven door
en geldend voor het landsgerecht' betekenend, werd later steeds meer
uitsluitend voor de onderhavige collectie gebruikt. In algemene zin vindt men
het woord nog gebezigd in de aanhef van het Oud Schoutenrecht, Buma/Ebel,
Westerlauwerssches recht, I, 1, III, § ld. Steller p. 54/55: Djt is landriocht der
Fresena. In sommige jongere bronnen worden de Vierentwintig landrechten ter
onderscheiding van latere collecties landrechten de 'oude' landrechten genoemd.
Zie bijvoorbeeld Verhandelingen [...] (van het) genootschap te Groningen pro
Excolendo jure patrio, 6e deel (1844), p. 688: 'Dat seste olde lantrecht'; ibidem
p. 689: 'dat XVI olde lantrecht' (bedoeld is het Vijftiende landrecht volgens de
H/E-nummering).
3

P. Gerbenzon, (¾eren/oeîei ; rteseenGronir¾erscriptoriaTrijeresom(1950),
p. 54.
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tigste landrecht nog voluit tetjifand tuintegeste londriucht4 genoemd,
bij de L-tekst wordt de voluit geschreven nummering van de landrechten
in het incipit van de nrs. 25 en 26 niet voortgezet, maar de 'opschriftenschrijver' heeft deze landrechten wel doorgenummerd (in Ha is deze
nummering naderhand weggeradeerd5). Het iets oudere manuscript Rx
heeft precies Vierentwintig landrechten en het zal straks blijken, dat de
samensteller van deze codex ervoor heeft gezorgd, dit aantal niet te
overschrijden.
b. Aantal landrechten op den duur gefixeerd
Dat het aantal landrechten op een vierentwintig-tal is blijven staan is
naar alle waarschijnlijkheid zuiver toevallig. Wellicht is op een gegeven
moment een redactie, waarin Vierentwintig landrechten voorkwamen,
door een kopiist van een epiloog voorzien waarin hij vermeldde, dat er
in totaal Vierentwintig landrechten waren. Een dergelijke epiloog is
althans in de R-tekst te vinden en heeft daar stellig tot de fixatie van het
aantal landrechten meegewerkt6. Ook andere bronnen kunnen hierbij
een rol gespeeld hebben. Zo wordt in de Magnuskeuren beweerd dat de
keizer en de paus de Friezen de Zeventien keuren, de Vierentwintig
landrechten, de Zeven overkeuren en de Zesendertig zeendrechten
hebben geschonken. De redacteur van de Magnuskeuren kwam mogelijk
tot deze aantallen, doordat hij een codex kende, waarin inderdaad deze
aantallen voorkwamen. Dat wil echter geenszins zeggen - een opvatting
die men af en toe tegenkomt7 - dat er oorspronkelijk Zeventien keuren,
Vierentwintig landrechten, Zeven overkeuren en Zesendertig zeendrechten moeten zijn geweest. Integendeel, ten aanzien van de zeendrechten
staat in ieder geval vast, dat de opgave in de Magnuskeuren fout is8. Aan
4
J. Hoekstra, De eerste en de tweede Hunsinger Codex, III, 25 p. 56; XI, 25
p. 140.
5

J. Hoekstra, au;., p. 36, juncto p. 95, aantekening op de regels 164 en
166; p. 119, aantekening op de regels 167 en 170.
6

W.J. Buma, De eerste Rtustringer Codex, IV, 25, p. 107.

7

In deze geest P. Sipma, De eerste Emsinger Codex, inleiding paragraaf 16,
p. 47 - 51 (naar aanleiding van de Zeven kerren).
8

Zie over deze kwestie M.P. van Buijtenen. De grondslag van de Friese
vrijheid, Assen (1953), p. 151 e.v.
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de andere k a n t heeft een dergelijke mededeling in de Magnuskeuren
uiteraard de traditievorming op dit p u n t in de h a n d gewerkt. Naderhand
zullen kopiisten, die de Magnuskeuren kenden, ervoor hebben gezorgd,
dat h u n codex inderdaad Vierentwintig landrechten telde.
Dit te bereiken was, wanneer men meer dan één codex tot zijn beschikking had, meestal geen eenvoudige zaak. Want deze fixatie van het
aantal sneed niet slechts de mogelijkheid af nieuwe landrechten in de
collectie op te nemen, m a a r kon tevens verhinderen reeds bestaande
landrechten binnen dit kader een plaats te geven. Dit was geen probleem
van louter academisch belang, want het aantal landrechten - in de
betekenis van authentieke jurisprudentie van landgerechten - is veel
groter geweest d a n vierentwintig. Naar alle waarschijnlijkheid hebben er
verschillende collecties van 'landrechten' bestaan, die geheel of
gedeeltelijk in de Vierentwintig landrechten gevloeid zijn. Daarom is het
ook vergeefse moeite, n a a r een 'oertekst' van de Vierentwintig landrechten te gaan zoeken. Wij moeten veeleer aannemen, dat de differentiatie
tussen landrecht-verzamelingen oorspronkelijk aanvankelijk groter was,
doch dat door tekstvergelijking en compilatie een min of meer uniforme
redactie ontstond. De sporen daarvan zijn in de overgeleverde redacties vooral in de oudere 9 manuscripten - nog gemakkelijk terug te vinden.
Immers, dat de meeste codices precies Vierentwintig landrechten tellen,
komt doordat soms volkomen ongelijksoortige bepalingen onder één landr e c h t n u m m e r ondergebracht werden. Men zie bijvoorbeeld het Negentiende landrecht van de R-tekst. Daarin wordt eerst het vechten in de
legervrede verboden. In zoverre komt R met de andere versies overeen.
Maar d a n gaat R verder met h e t geval dat iemand beticht wordt van
doodslag die zelf geen sporen van een gevecht vertoont. Deze bepaling
is in de andere versies doorgaans het Achtste landrecht. Het verbod
zonder autorisatie van de frana tegen a n d e r m a n s h u i s op te trekken
vormt in de meeste versies het Twaalfde landrecht, m a a r is in R het slot
van het Tweeëntwintigste landrecht. De R-groep heeft verder een heel
eigen versie van het Veertiende landrecht 1 0 . In het Eenentwintigste
landrecht in de Druk-versie zijn twee landrechten gecombineerd: de
eerste beslissing vormt elders doorgaans het Twintigste landrecht en de

9
In jongere manuscripten is veelal (echter minder sterk in Jus) een sterke
tendens aanwezig, het materiaal te ordenen en te schiften.

Zie hierna, p. 417.
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tweede het Tweeëntwintigste landrecht. Alleen de H- en de F-teksten zijn
'schoon' in die zin, dat daarin geen divergerende bepalingen onder één
landrechtnummer zijn samengebracht.
Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat in deze teksten geen
samensmelting van verschillende landrechten plaats heeft gehad, zodat
zij de authentieke collectie van de Vierentwintig landrechten zouden
weergeven, terwijl in de andere codices vreemde bestanddelen zouden
zijn gerecipieerd. Dit wordt duidelijk, indien wij bedenken, dat een
kopiist, die meer dan één handschrift tot zijn beschikking had, waarin
de landrecht-collecties onderling verschilden, zijn materiaal op verschillende manieren kon bewerken, namelijk door hetzij te combineren
(verschillende landrechten onder één nummer brengen) hetzij te
selecteren (een keuze uit het materiaal doen). De laatste methode had als
bezwaar, dat men terwille van een 'schone' tekst verschillende artikelen
moest opofferen, hetgeen een kopiist gedeeltelijk kon ondervangen, door
de niet in de gecanoniseerde tekst der landrechten opgenomen
bepalingen in een surplusgroepje onder te brengen. Bij onze analyse van
de landrechten moeten we dus met deze drie methoden (combinatie,
selectie-zonder-meer en selectie met onderbrenging van uitgelaten
bepalingen in een surplus-groepje) rekening houden. Daarbij komt nog,
dat uit sommige redacties blijkt, dat de samensteller meer dan één
methode heeft toegepast.
c. De combinatie-methode
Toepassing van de combinatie-methode zien we duidelijk in de Jus-tekst
op de plaatsen waar de combinator twee of meer verschillende lezingen
van één landrecht opneemt en deze scheidt door Vel sic secundum
alios/àliquos11 of door elkers boka habbaïh12. In het Elfde landrecht
geeft deze tekst maar liefst negen verschillende lezingen. Maar ook als
de overgang van de ene op de andere lezing niet op deze wijze aangekondigd wordt, bewijzen herhalingen, dat de redacteur van J u s meer dan één
codex excerpeerde13.
11

Jus-tekst Tweede, Derde, Vierde (tweemaal), Zesde, Achtste, Elfde,
Dertiende, Zeventiende en Eenentwintigste landrecht.
12

Tweede landrecht.
Eerste landrecht.
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Aan de R-tekst is eveneens duidelijk te merken, dat de combinatiemethode werd gebruikt; de combinator h a d hier de gewoonte een variant
met ac te beginnen 1 4 .
Veel moeilijker is het gebruik van deze methode in de E-tekst op te
sporen, doordat de combinator hier verschillende redacties vrijwel
onzichtbaar tot één heeft verwerkt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het
Zeventiende landrecht 1 5 van de E-tekst. De EH-groep geeft in dit
landrecht een regeling voor de commenda 1 6 : Geeft men een ander geld
tot een jwmanda, dan treedt er gemeenschap van winst en verlies in.
Daarop volgt een waarschijnlijk jonger commentaar, waarin gesteld wordt
dat deze ondernemingsvorm niet met het woekerverbod in strijd is 17 .
De andere teksten hebben in het Zeventiende landrecht de overmacht
tot onderwerp. Een lener moet h e t geleende op eerste a a n m a n i n g
teruggeven, tenzij hij zich op overmacht k a n beroepen. Van overmacht
is slechts sprake, wanneer het notoir is, dat de lener hetzij 's n a c h t s
bestolen is, hetzij brand heeft gehad, hetzij beroofd is. Deze overmachtregeling laat de E-tekst op zijn woekerverbod volgen; bij het
woekerverbod wordt ook over teruggave (zonder rente) gesproken en
d a a r a a n kon de overmacht-regeling zonder al te storende overgang
toegevoegd worden.
Het ligt voor de hand, dat dit tot één landrecht verwerken van twee
verschillende bepalingen slechts dan mogelijk was, wanneer er een - zij
het d a n ook schijnbare - verwantschap t u s s e n de te combineren teksten
bestond 1 8 .

14

Vierde, Zesde, Achtste en Negentiende landrecht.

16

Zie p. 432.

16
Een (acjcommenda is een overeenkomst, waarbij een 'geldschieter' geld,
waren of bijvoorbeeld een schip aan een derde (tractator, (ac)corivnendatartus),
dikwijls een schipper, overdraagt om daar-mee voor gezamenlijke rekening
handel te drijven.
17

Zie p. 432.

18
Het was ook mogelijk, onder twee afzonderlijke nummers opgevoerde
landrechten uit de 'basis-codex' - dat wü zeggen het manuscript, dat gekopieerd
werd, zulks in tegenstelling tot het tweede handschrift, dat ter vergelijking werd
gebruikt - tot één landrecht te combineren en het daardoor vrijgekomen
nummer te gebruiken voor een landrecht uit het tweede handschrift.
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d. De selectie-methode zonder 'surplus-groepje'
Dat de 'zuivere' selectie-methode werd toegepast, is uiteraard moeilijk
na te gaan. Wij kunnen slechts vermoeden, dat zij gebezigd werd wanneer
we weten, dat een kopiist meer handschriften tot zijn beschikking had
(wat uit het een enkele maal bezigen van de combinatie-methode kan
blijken), maar desondanks een 'schone' tekst leverde. Dit is bijvoorbeeld
het geval in de F-tekst19. Dit lijkt bij oppervlakkige beschouwing een
'schone' tekst, doch dat komt, doordat een kopiist hetzij op zeer
vernuftige wijze gecombineerd, hetzij geselecteerd heeft. Als voorbeeld
voor de selectiemethode gebruiken we de H-versie.
De H-tekst als voorbeeld van de selectiemethode
De H-tekst bevat, ondanks de omstandigheid dat hij tot vijfentwintig
landrechten komt, in totaal minder bepalingen dan bijvoorbeeld de Wteksten 20 . De vraag is, hoe dit verschil in omvang moet worden
verklaard. Geeft de bewaard gebleven representant van deze groep (H)
misschien de oorspronkelijke lezing weer, die later in de andere redacties
werd vermeerderd, terwijl het aangegroeide materiaal de basis van de
surplus-variantengroepjes vormde, of is H een tekst, die door 'selectie'
ontstond doordat verschillende artikelen doelbewust werden weggelaten?
De beantwoording van die vraag is uiterst moeilijk. Veel spreekt voor de
selectie-hypothese. In de eerste plaats en vooral de verschillende met ac
beginnende varianten in de landrechten 21 ; zij kunnen een indicatie zijn,
dat de steller van H meer redacties moet hebben gekend. Dat doet zich
voor in het Tweede (overneming van de boetebepaling uit de andere
redacties), in het Vierde (receptie van de afwijkende casus der andere
versies in het slot) en het Zeventiende landrecht (verwerking van de lezing
der andere redacties in het slot).
19

Zie hierover mijn TekstfiUatie, p. 120 - 128.

20

We zullen in het volgende onderdeel, bij de bespreking van de E-tekst, zien
dat er vermoedelijk een 'supplement' op een (niet bewaard gebleven) H-versie
heeft bestaan, waarin de ontbrekende landrechten te vinden zijn (zie p. 359).
21
Zij zijn te vinden in het Tweede (dit landrecht ontbreekt in HJ, het Vierde,
het Zesde, het Zevende, het Negende, het Tiende, het Zeventiende en het
Tweeëntwintigste landrecht.
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De overige ac-varianten pleiten indirect voor de selectiehypothese. Uit
die varianten blijkt namelijk dat in (een Vorlage van) H een bewerker a a n
de gang geweest is, die de teksten heeft opgefrist waarbij hij tevens
verouderde bepalingen schrapte. We geven daarvan een drietal voorbeelden.
1) Het eerste voorbeeld putten we uit het Vijfde landrecht 2 2 . Het door
de andere versies gestelde vereiste dat de man, die zich op koop van
land van een pelgrim beroept, die pelgrim achterna moet reizen, is
uit H verdwenen. Maar de bewerker van H kende die lezing wèl, w a n t
hij zegt a a n het slot als reactie op dat weggelaten voorschrift: [de gedaagde moet het gestelde onder ede bevestigen] wande hine thorf
nowet leng mit waranda sitta23. Dit is een later toevoegsel, w a n t het
gehele landrecht is verder in de eerste persoon gesteld.
2) Ons tweede voorbeeld halen we uit het Zevende landrecht 2 4 , waar
het oorspronkelijke vereiste van zes, respectievelijk twaalf eedhelpers
a a n het slot van de bepaling n a Ac ief thet eng mon mith vn riuchte
on spreke verwijderd werd met de argumentatie 2 5 , dat met twee of
drie getuigen k a n worden volstaan.
3) De vrijheid van de bewerker tegenover de tekst blijkt tenslotte 2 6 ook
uit het Vijftiende landrecht 2 7 , -waarin de regeling, dat de asega recht
heeft op een bepaald gedeelte van nalatenschappen, die buiten de zes
h a n d e n vererven, verzacht werd doordat zij vervangen werd door de
algemene regel: ande tha asega ther ofte ievane alsa hi mith riuchte
bi rede muge.

22

Zie p. 389.

23

Het laten vervallen van het vereiste, de pelgrim achterna te reizen, wordt
gemotiveerd met de stelling dat in een dergelijk geval de gedaagde kan volstaan
het gestelde onder ede te bevestigen, want van hem kan in redelijkheid niet
gevergd worden, dat hij nu nog langer in een onvoordelige positie blijft, omdat
hij zijn auctor niet in het geding kan roepen.
24

Zie p. 396.

25

Onder verwijzing naar Deuteronomium 19 : 15b.

26

Ook de vermelding van de 'godsvrede' in het Negentiende landrecht kan
een latere toevoeging zijn.
Ziep. 421.
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De H-tekst geeft soms relatief oude lezing
Deze 'bewerkingen' mogen ons er echter niet toe verleiden, de H-tekst als
geheel tot een (jonge) bewerking van de landrechten te verklaren. Deze
versie heeft vermoedelijk op sommige plaatsen de oorspronkelijke lezing
zeer zuiver bewaard, terwijl enkele bepalingen, die in H ontbreken,
waarschijnlijk j u i s t van jongere d a t u m zijn dan de meeste andere
landrechten 2 8 . Voor de oorspronkelijkheid van sommige H-lezingen pleit
ook d a t de door H gegeven c a s u s soms minder algemeen gesteld zijn d a n
die der andere redacties, wat meer beter strookt met h e t karakter van
de landrechten (een jurisprudentieverzameling) 2 9 . We geven twee
voorbeelden.
1) Als eerste voorbeeld gebruiken we h e t Tiende landrecht. Daarin
behandelt de H-tekst het uitzonderlijke geval, dat een knecht van een
priester (enes godes mannes scalc30) een doodslag heeft gepleegd,
de andere oudfriese teksten geven regels voor de aansprakelijkheid
van de heer voor zijn knechts in het algemeen.

28

Zie bijvoorbeeld het Achtste landrecht, p. 398. Ook de omstandigheid dat
H zich niet gehouden heeft aan het (naderhand) gefixeerde aantal van 24
landrechten wijst op een relatief hoge ouderdom van de H-versie.
29

In het algemeen geldt trouwens, dat een meer algemeen gestelde bepaling
meestal jonger is dan de specifieke regel. Zie H. Kantorowicz, Einführung in die
Textkritik (1921), S. 31.
30

Godesmonnes scalc wordt door J. Hoekstra (blijkens zijn woordenlijst op
De eerste en de tweede Hunsinger Codex, onder god adj.) en door Buma/Ebel
[Das Emsiger Recht, AIV, 10, S. 35), opgevat als doodslag door de knecht van
een 'goede man'. Dit is - hoewel verdedigbaar - waarschijnlijk niet de juiste
vertaling, omdat in de H-tekst het woord 'godesmon' nóg een keer voorkomt
('frethe alla godes husem and alla godes monnem, II, 2) en daar door 'priester(s)'
vertaald moet worden. We zullen hier dus te maken hebben met een klacht,
tegen een knecht van een priester aanhangig gemaakt. Over dergelijke klachten
zijn in de middeleeuwen nogal eens competentiegeschillen gerezen (zie R.
Génestal, Le priuüegiumfori en France du décret de Gratiën a la fin du XTVe
siècle, Tomé premier (1921), chapitre II, § 9, p. 50-56). Bovendien geeft onze
tekst een aanwijzing in de richting van een competentiegeschil tussen wereldlijk
en kerkelijk recht: de knecht moet voor het wereldlijk gerecht terecht staan,
maar bij weigering van de erfgenaam (van de gedode) de knecht tot de
handijzerproef toe te laten, is het zeendrecht competent.
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2) Ons tweede voorbeeld is ontleend aan het Zeventiende landrecht.
Hier geeft de H-tekst de specifieke bepaling dat een accomenda31
niet met het woekerverbod in strijd is, terwijl de overige teksten een
algemene regeling geven voor een beroep op overmacht.
Over het geheel genomen slaat de schaal mijns inziens door n a a r de
selectiehypothese. H werd zeker door andere teksten beïnvloed, met dien
verstande echter, dat de kopiist het materiaal, dat hij door h e t raadplegen van twee of meer handschriften verkreeg, heeft geschift en slechts
hetgeen hem bruikbaar leek daaruit heeft overgenomen.
e. De selectie-methode m e t 'surplus-groepje'
De vorige methode h a d voor een kopiist als bezwaar, dat hij, als hij een
'schone tekst' wilde, niet steeds al zijn materiaal zou k u n n e n verwerken.
Daarom zal een consciëntieuze kopiist eerder n a a r een andere oplossing
gezocht hebben, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van het 'uitschot' in
een 'surplus-groepje' landrechten. Daardoor werden deze landrechten
weliswaar enigszins gedegradeerd, doordat zij niet meer tot het corpus
van de landrechten behoorden, m a a r dit kon weer enigermate ondervangen worden door het incipit Thet is (thethj londriuchï intact te laten. Een
mooi voorbeeld hiervan vinden we in de E-tekst en daar het in die codex
gevonden 'surplus-groepje' ons een goed inzicht geeft in de relaties, die
er t u s s e n de E-tekst en de andere versies bestaan, zullen we hierbij
enigszins langer stilstaan.
De E-tekst als model voor het werken met

supplementen

In de eerste Emsinger Codex volgt op het Vierentwintigste landrecht, nog
vóór de epiloog, een groepje bepalingen, die wel als landrechten worden
aangeduid, m a a r niet als zodanig genummerd zijn 32 . Hier hebben we,
31

Over de accomenda zie 431.

32

In de uitgave van P. Sipma, De eerste Emsinger Codex, aangeduid als V
1 - 5, p. 71 en 72. In Buma/Ebel, Das Emsinger Recht, p. 45, worden de
nummers V 1 t / m 3 aangeduid als 'a) Zusätze zu der gemeinfriesischen 17.
Küre' en de nummers V 4 en 5 als 'b) Zum 8. allgemeinen Landrecht'
respectievelijk 'c. Zum 17. allgemeinen Landrecht'. Metterdaad komen de
nummers 1 tot en met 3 ook als *wenden' op de Zeventiende keur voor, maar
(Wordt vervolgd...)
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dunkt mij, te maken met een supplement 33 op de Vierentwintig
landrechten. Gaan wij namelijk te rade bij de Lj-tekst dan blijkt die 27
landrechten te tellen34. De extra landrechten in E blijken te corresponderen met het Zesentwintigste, Zevenentwintigste en Vijfentwintigste
landrecht uit L)35.
Vervolgens kijken we naar de Oudfriese H-versie van de Vierentwintig
landrechten in de rL,-codex. Zij telt niet 27, maar 'slechts' 25 landrechten. Het Vijfentwintigste landrecht komt niet overeen met een van de drie
landrechten uit ons surplusgroepje in E^ Dat bevestigt ons vermoeden,
dat het in de veertiende eeuw, ten tijde van het ontstaan van de Hcodices, de fixatie op 24 landrechten nog niet of althans nog maar zeer
kort had plaats gevonden. Ten tijde van het vervaardigen van de E^codex
(circa 1400) zal dat wèl het geval zijn geweest want daarin is het
Vijfentwintigste landrecht 'verbannen' naar een surplusgroepje36.
Bewaren van 'overschietende' landrechten
We kunnen ons de ontwikkeling als volgt voorstellen. Er bestonden
landrechtverzamelingen die niet 24, maar 25 of zelfs 27 landrechten
telden. Voor de kopiisten van de Hunsinger Handschriften (veertiende
eeuw) was dat nog geen overkomelijk bezwaar. Maar steeds meer kwam
de benaming *Vierentwintig landrechten' in zwang, zodat de teksten
daaraan moesten worden aangepast. Vandaar dat bijvoorbeeld een
32

(... vervolg)
het lijkt meer voor de hand te liggen het tekstblokje V als één geheel te
beschouwen en te duiden als een 'surplus'-groepje op de Vierentwintig
landrechten, met name omdat V, 2 als incipit heeft Thet is theth londrüjcht.
33

Deze benaming lijkt mij juister dan de door M.P. van Buijtenen,
Nederlands Archievenblad, jrg. 50 (1945 - 1946), p. 141/142, voorgestelde:
'noten' - 'commentaar'.
34

In H, is de nummering van de landrechten kennelijk naderhand
weggeradeerd, zieJ. Hoekstra, De eerste en de tweede Hunsinger Codex, p. 119
noten bij de regels 167 en 170.
35

Zij komen overeen met de wenden op de Zeventiende keur, die overigens
al elders in dit handschrift staan (VIII, 14,1,6 en 8), zodat zij hier een doublure
vormen.
36

Editie Buma/Ebel VIII, 35 (f), S. 94. Het wordt wel ingeleid als Thet is
londrwcht Voor de hand ligt dat jij and tiúntegeste daaruit is weggelaten.
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gebruiker van Hx de aanduidingen XXV en XXVI constitutio heeft
weggeradeerd. Voor kopiisten ontstond toen het dat zij, als hun voorbeeld
meer dan 24 landrechten telde, zij de extra landrechten moeilijk zonder
meer konden schrappen. Het zou uiteraard beter zijn ook die voor het
nageslacht te bewaren. Wat lag dan meer voor de hand dan die in een
surplusgroepje, als een soort Bijvoegsel tot de landrechten op te nemen?
Dat is het dan ook, wat mijns inziens in Ej gebeurd is. De verzameling
V.37 in Ej, door Buma/Ebel als *Vermischte Stücke' aangeduid, bevat
materiaal dat de kopiist, die hoogst waarschijnlijk meer dan één Vorlage
gebruikte, noodgedwongen uit de collectie Vierentwintig landrechten
moest weglaten en dat hij daarom als een Bijvoegsel er aan toevoegde.
Surplus past beter by de H-versie
Tot zover is de ontwikkeling nog vrij goed te volgen. Er is echter iets
merkwaardigs aan de hand. Dit 'surplus'-groepje V lijkt minder goed in
de Ej-codex te passen. De eerste drie 'toevoegingen' (het Zesentwintigste,
Zevenentwintigste en Vijfentwintigste landrecht) staan in Ex ook al elders,
in een ander surplus-groepje op de keuren en landrechten (VIII). Er
ontbrak dus de noodzaak die bepalingen in een Bijvoegsel op te nemen.
Nog sterker geldt dat voor de nummers V, 4 en 5; dat zijn varianten van
het Achtste en van het Zeventiende landrecht. Deze varianten zijn
evenwel in de E-tekst van die landrechten verwerkt38. Voor de hand ligt
dan, dat het surplusgroepje V, 1 - 5 oorspronkelijk niet een Bijvoegsel
is geweest op de E-versie van de keuren en landrechten, maar op een
andere redactie. De kopiist, die naar we vermoedden, meer dan één
handschrift tot zijn beschikking heeft gehad, heeft uit één van zijn
Vorlagen zonder nader onderzoek een daarin bestaand surplusgroepje
overgenomen, niet beseffend, dat in zijn collectie deze bepalingen niet
ontbraken. Wellicht kunnen we nog nagaan tot welke stamboom de tekst
behoorde, waaruit de kopiist V ontleende. Anders gezegd: bij welke tekst
kan V, 1 - 5 wèl goed dienst gedaan hebben als Bijvoegsel? Een (verloren
gegane) tekst uit de H-groep komt het meest in aanmerking. Immers in
de ons overgeleverde H-teksten ontbreken de bepalingen die in V, 1 - 5

S. 45 - 51.
38

In het Achtste landrecht is het de eerste, in het Zeventiende landrecht de
tweede van de (gecombineerde) lezingen.
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zijn verzameld. Het ligt d a n ook voor de h a n d te veronderstellen dat de
redacteur van de E-codex een ons onbekend handschrift heeft gebezigd,
vermoedelijk sterk verwant a a n de (bewaard gebleven) H-tekst 39 , waarin
een supplement op die tekst was opgenomen. De redacteur van het eerste
Emsinger handschrift heeft dat supplement zonder meer overgenomen,
zonder zich te realiseren dat hij reeds over de toegevoegde bepalingen
beschikte. Aan dat handschrift k a n hij d a n ook de, op dit supplement
volgende. H-versie van de epiloog op de Vierentwintig landrechten hebben
ontleend (V, 6). Vervolgens (in V, 7 - 9) worden de impedimenta
legitima
genoemd uit het Eerste landrecht en d a a r n a (V, 11 - 13) de drie 'noodsituaties' in welke een moeder het erf van h a a r minderjarig kind mag
verkopen (Tweede landrecht). Deze lezingen komen niet alleen niet in de
H-tekst voor, m a a r evenmin in de E-versie, zodat achteraf beschouwd
opname van deze stukken in de E-codex wèl zinvol was. Omdat onderdeel
V één geheel vormt mogen we mijns inziens a a n n e m e n d a t ook deze
laatste bepalingen uit de ons onbekende, a a n H-verwante, codex
stammen, waarin een supplement op de Vierentwintig landrechten
stond 4 0 . Ook ten aanzien van dit variantenapparaat ligt d u s voor de
hand, dat het ontstond, doordat een kopiist verschillende handschriften
gebruikte en de - van zijn in de eigenlijke tekst opgenomen versie

39

Uit dat handschrift heeft hij dan mogelijk ook het, voor de H-tekst
typerende, zogenaamde Vijfentwintigste landrecht overgenomen (VIII, 35).
40

R. His kwam in Die Überlieferung derfriesischen Kuren und Landrechte,
Zeitschrift der Sav.-Stiftung, Germ. Abt., dl. 20 (1899), p. 88, tot een andere
conclusie: 'Diese beiden Stücke (V 7-13) stimmen in der Fassung mit den
übrigen Texten überein; der Verfasser unserer Rechtssammlung nahm sie auf,
weil der Emsiger Text der Landrechte nichts Ahnliches bot. Die Nöthe linden
sich dort gar nicht und die Nedskinen (impedimenta legitima) in einer von allen
übrigen Texten völlig abweichenden Form'. Uit welke groep dit variantenapparaat zou moeten zijn overgenomen, meende hij niet te kunnen vaststellen:
'Über die Herkunft dieser beiden Stücke lassen sich nicht einmal Vermuthungen aufstellen'. Dit laatste zou ik niet willen onderschrijven. Aannemelijk is, dat
de impedimenta legitima niet uit de F-groep stammen, omdat in die groep - met
uitzondering van F, die in het eerste landrecht vermoedelijk een R-tekst volgt de volgorde van de noden anders is dan in de variant; ontlening aan de R-groep
ligt evenmin voor de hand, omdat de derde nood in de R-versie naast noodweer
de plicht tot dijkherstel vermeldt, hetgeen evenmin in de variant voorkomt. De
variant van het Achtste landrecht doet sterk denken aan de lezing van Druk
(in beide versies is sprake van iemand die mogelijkerwijs gehangen werd).
Hieruit volgt dat de redacteur, die de ons onbekende H- tekst van de Vierentwintig landrechten suppleerde, het variantengroepje waarschijnlijk aan een W-tekst
heeft ontleend.
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afwijkende - redacties a a n het slot opnam.
We hebben betoogd dat het Bijvoegsel niet bij de bewaard gebleven Htekst m a a r bij een d a a r a a n verwant, niet bewaard gebleven handschrift
past. Dat k u n n e n we min of meer afleiden uit het vervolg van het
Bijvoegsel V. In V, 14 volgt een bepaling, dat een valse munter, die op
heterdaad wordt betrapt, zich niet door eden k a n zuiveren. Ook dit zal
een variant zijn en wel op de Vijfde wend van de H-redactie. Hier k a n
sprake zijn van een doublure t u s s e n het Bijvoegsel en de H-tekst. Dat
is dan een aanwijzing dat het Bijvoegsel niet op onze H-tekst past.
Helemaal zeker is dit niet, want tussen de beide lezingen b e s t a a n
duidelijke verschilpunten, zodat ervoor een kopiist voldoende aanleiding
geweest k a n zijn, deze variant ook in zijn codex op te nemen:
H (X, 5):
E (V,14):

hwersama
huersama

H:
E:

fad
fad

H:
E:

meneta

H:
E:

thera

H:
E:

thet

H:
E:

End ne thorf
sa ne meire

H:
E:

nen
nen

tha menetara
tha mentere

end falesc
and falsk

anhonda
a honda

ur tiucht

liuda,

hit

wirra
wirra

set

mith

be gripth
begripth

end

to

hia

en lichtera

sinre

hither

thiaf
thiaf

binna
binna

nis,
nis,

terra

there

hond

vmbe nene
nene
than

thi
hi

there
sinre

kenenges

end hi

othere

feth,

lond

fella

withe
withe
ther

tha

kenenges

sa is

riucht

meneta"
smittha

sin

sziasa

hals

welle,

mote.

biada,
biada,
stelt
stelt

41

hwande
thruch
thetter
on helgum
heleghem

end
end

De E-tekst, die de 'koning' uit de tekst heeft geëlimineerd, is hoogst
waarschijnlijk jonger dan de H-tekst. Hierop wijst ook het uitvallen in E van
de lijfstraffen; namen in de omringende landen de lijfstraffen in aantal en
toepassing toe, in Friesland merkt men daarentegen in de dertiende en
veertiende eeuw weinig of niets meer van lijfstraffen. Daarentegen bepaalt de
Zestiende keur uitdrukkelijk, dat de Friezen van deze straffen bevrijd zullen
zijn; zie hierover R. His, Das Strafrecht der FriesenimMittelaUer (1901), p. 199.
De uitleg van deze keur door M.P. van Buijtenen, Het Friese dorp in de
Middeleeuwen rechtshistorisch verkend (1961), p. 66 e.v., acht ik onjuist. De
door hem aangetoonde tegenstrijdigheid in deze keur berust op verschil in
ouderdom der onderdelen.
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ff: herum en te like
E: herem,

alle

liudum.
tha dada alsa

tha

libbanda.

In V, 15, 16 en 17 volgt d a n het, als 'landrecht' aangeduide, 'raadsel van
de drie broers'. Dit s t u k is ook in de H-codex te vinden (H V, 2 - 4), zodat
onwaarschijlijk is dat het Bijvoegsel uit een van 'onze' H-codices stamt.
Overigens is dit raadsel wellicht van Westerlauwerse oorsprong. In ieder
geval is de oplossing van dit raadsel slechts in een bij uitstek Westerlauwerse bron, de J u r i s p r u d e n t i a Frisica 42 te vinden. Een tweede
raadsel vinden we in V, 18: een m a n k a n op één dag drie 'hoofddaden'
(halsmisdrijven) plegen: een vrouw verkrachten, een m a n doden en
diefstal plegen. Ook dit raadsel is in onze H-codices te vinden 4 3 . Dan
volgen nog in V, 19 een beschrijving van de ontwikkelingvan het embryo.
Dat is vermoedelijk een toelichting op de (lange) W- en R-versie 44 v a n
het Drieëntwintigste landrecht, dat gaat over het aanvallen van een
zwangere vrouw, die daardoor een miskraam krijgt 45 . Tenslotte 4 6 volgt
nog een verhandeling over de wijdingen en de boeten van de priesters,
hetgeen mogelijk een toelichting is op de Tweede keur.
Onze conclusie luidt, dat het blokje tekst V, met een supplement en
varianten op een niet bewaard gebleven, a a n een a a n H verwante, doch
42

Dl. II, p. 128; verg. P. Sipma, Fon alra Fresenajridome, Snits 1947, pp.
142 en 314.
43

Uitvoeriger weergegeven in H V, 1 (p. 57): (een man kan op één dag drie
hals-misdrijven plegen [...] and ne thorfeUa novder Uudskelde nifranabon. De
oplossing van dit 'raadsel' wordt - voor zover mij bekend - nergens gegeven.
Mogelijk slaat het op het Twintigste landrecht, waarin werd beslist, dat iemand
vrij uitgaat als hij, als krijgsgevangene van de WiMngen daartoe gedwongen,
mensen doodt, vrouwen verkracht en huizen in brand steekt ('stelen' wordt
daarbij niet expliciet genoemd, maar dat ligt bij een Wikingertocht voor de
hand).
44

De E-tekst volgt hier W. E werd, met name in het slot van de landrechten,
sterk door een W-tekst (We) beïnvloed werd. De landrechten Drieëntwintig en
Vierentwintig hebben nog maar weinig met H gemeen en zijn in feite W-teksten
geworden.
45

Zie Boyd H. HUI, Frisian Law and the Foetus, J a n u s 50 (1962), p. 57.

46

In V, 21 staat nog een beschrijving van de schepping van de mens. Dat
is vermoedelijk een blad- ofkaternvulling; in ditverband in het van geen belang.
Soms kan de katernindeling van een manuscript belangrijke gegevens
verschaffen. Zie hierover M.P. van Buijtenen, De structuur van den eersten
Emsinger Codex, Ned. Archievenblad 50 (1945/1946), p. 136-142.
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verloren gegane codex is ontleend. Een kopiist in de stamboom van die
codex heeft voor h e t m a k e n van zijn supplement/varianten-groepje
wellicht ook geput uit een Westerlauwerse codex: supplement en
varianten zijn verwant a a n de lezingen van de W-groep. Daar behoeven
we niet erg vreemd van op te kijken, w a n t aannemelijk is dat voor het
samenstellen van de Emsinger teksten gebruik gemaakt is van een Wtekst 47 , die in Emsingo gecirculeerd moet hebben 4 8 .
f. Aantal van 2 4 landrechten is kunstmatig
Voor ons betoog in dit verband is overigens het antwoord op de vraag,
hoe alles precies in zijn werk gegaan is en wat a a n wat ontleend is, niet
van groot gewicht. Met ons onderzoek wilden we slechts twee dingen
aantonen:
1) Het aantal van vierentwintig landrechten in de meeste codices is
kunstmatig tot stand gebracht. Het aantal als 'landrechten'
aangeduide bepalingen is veel groter geweest. Dat de meeste codices
precies vierentwintig landrechten tellen komt doordat kopiisten met

47
R. His, Die Übertieferung derJriesischenKuren undLandrechte, Zeitschrift
der Sav.-Stiftung, G.A., dl. 20 (1899), p. 111-113. His neemt op p. 69 van dit
artikel evenwel aan, dat de overeenstemming tussen E en W in de landrechten
op een 'Benutzug von E durch W wijst, ondanks het feit dat hij elders (p. 112)
ervan uitgaat, dat een W-tekst in Emsingo heeft gecirculeerd. Zijn argument
voor de ontlening in deze richting (de zogenaamde tweedeling van de tweede
keur in de W-teksten) is afdoende weerlegd door Hoekstra, Die gerneinjriesischen
Siebzehn Kuren, (S. 56/57). Er rest dus slechts de veronderstelling, dat een
kopiist van (een Vorlage van) de E-tekst een W-tekst gebruikte.
48

De inwerking van een W-tekst op een Emsinger tekst ziet men nóg sterker
in een - verloren gegaan - zusterhandschrift van E l , dat we uit de collaties in
E, kennen (de nrs. f. 10 - f. 16 bij Sipma, De eerste Emsinger codex, p. 34/35)
Sommige van deze collaties herinneren aan een H-tekst maar het overgrote deel
werd ontleend aan een tekst, die zeer dicht bij de W-groep stond, zie R. His, Die
ùberheferung der Jriesischen Kuren und Landrechte, Zeitschrift der Sav.-Stiftung, G.A., 20e deel (1899). S. 92. Een verwantschap tussen E en W zien we
ook in de varianten op het Eerste en Tweede landrecht in E X, 1 - 3 . Van deze
varianten heeft X, 2 allen een parallel in J en Dr. en de variant van het eerste
landrecht heeft verschillende punten van overeenstemming met Dr., terwijl
tenslotte de variant van het tweede landrecht ook uit een W-tekst moet
stammen. Hieruit volgt, dat een W-tekst ook de bron voor een tweede supplement/variantenapparaat op een - niet bewaard gebleven - E- of H-tekst geweest
is.
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2) De ons overgeleverde versies van de Vierentwintig landrechten zijn
'samengesteld', dat wil zeggen dat kopiisten binnen de stamboom van
de tekst konden beschikken over verschillende, onderling vaak nogal
sterk afwijkende, versies van de Vierentwintig landrechten. Zij
hebben doorgaans met behulp van verschillende methoden geprobeerd zoveel mogelijk materiaal te behouden.
g. De ouderdom van de Vierentwintig landrechten
Meestal wordt aangenomen dat de Vierentwintig landrechten jonger zijn
dan de Zeventien keuren. In de schatting van P. Gerbenzon49 'produkt
van ontwikkeling 11e tot plus minus 14e eeuw' kan ik mij zeer wel
vinden. Terecht wordt de veertiende eeuw als eindtermijn genomen, want,
zoals bleek, het corpus van de Vierentwintig landrechten is lang blijven
groeien, doordat kopiisten landrechten binnen het kader van het
bestaande corpus bleven verwerken. Dat de verwerking van nieuw
materiaal in de dertiende eeuw, toen het aantal landrechten op
vierentwintig was gefixeerd, abrupt een einde genomen heeft, lijkt
onwaarschijnlijk. Integendeel, kopiisten zullen de neiging gehad hebben
ook jonge (en dus doorgaans meer relevante) jurisprudentie in hun
verzameling op te nemen teneinde ze zodoende met het aureool van vetus
jusjrisicum te kunnen omgeven. Een fraai voorbeeld daarvan lijkt mij het
Elfde landrecht 50 in de Jus-versie 51 , waarin maar liefst acht varianten
zijn opgenomen.
Dat een aantal landrechten nog uit de twaalfde, misschien zelfs uit de
elfde eeuw kan stammen wordt aannemelijk gemaakt door het daarin
voorkomen van de asega en/of frana52. Dat geldt voor de volgende
landrechten (aangegeven wordt in welke versie de functionaris voorkomt;
de Westerlauwerse groep is niet uitgesplitst, maar wordt met W
aangeduid.
49

P. Gerbenzon, Apparaat voor de studie van oudjries recht, II. Bronnen
(1981), p. 9.
50

Zie p. 409.

51

Buma/Ebel, Westerlauwerssches recht, I, 1, VIII, 1 la - g.

52

Over het voorkomen van àefranain de Ommelander rechtshandschriften
zie men: J. Krolis-Sytsema, Frana und Schutte in de Ommelander Rechtshandschrijten, Estrikken 69, Groningen 1990, p. 242 - 254.
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de Westerlauwerse groep is niet uitgesplitst, m a a r wordt met W
aangeduid.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11a
11b
12
13
14
15
16
17a
17b
18
19
20
21
22
23
24

asega (REFW)
asega (W)

frana (W)
frana (REFW [L]53)
frana (REHFW [L])

asega (R)

frana (W)

frana
frana
frana
frana

(R)
(R EHFW [L])
(R [E] FDrU [L])
(RHEFW [L])

asega (HEW)
frana (Dr)

asega (HEDr)
asega (HEW)
asega (RE)
asega (EW)

frana (RHEFW)
frana (RE [H] W [Dr])

frana (RHEF)
schout (EW)

We mogen er van uit gaan, dat de landrechten, waarin de asega e n / o f
frana voorkomt tot de oudste kern behoren. Dat gaat evenwel niet altijd
op. Het is mogelijk, dat een kopiist, die een regeling te zwaar vond of niet
meer passend in zijn tijd, de beslissing liever in h a n d e n van de rechter
wilde leggen. 'Rechter' moest hij binnen het kader van de landrechten
wel aangeven door 'asega' 54 .
Een fraai voorbeeld daarvan vinden we in het Drieëntwintigste landrecht 5 5 in de RE-versie, waarin bepaald wordt dat iemand die een
zwangere vrouw aangevallen heeft, zijn ontkentenis moet staven met
twaalf m a n n e n op de relikwieën of met een gang over de hete ploegscha53
Plaatsing tussen [teksthaken] geeft aan, dat de frana door de schout
gesubstitueerd is.
54

Cf. P. Gerbenzon, Aantekeningen over de Jurisprudentia Frisica, TvRG
LVII, 1989, p. 345: asega, dat is dy nuchter.
55

Zie p. 445.
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ren. Wil hij deze godsoordelen niet ondergaan, dan moet hij omzien naar
een kampvechter, of, laatste mogelijkheid, hij sluite door middel van een
asega doem een zoen af, die billijk en rechtvaardig is. Die laatste
mogelijkheid is kennelijk een latere toevoeging. In het Vijfde landrecht 56
vinden we iets soortgelijks. Iemand die land van een Rome-pelgrim heeft
gekocht, moet, deswegen aangesproken, de pelgrim achterna reizen en
bewijzen, dat de pelgrim zijn zonden metterdaad heeft geboet. Een
redacteur van de R-tekst heeft deze eis wat al te zwaar gevonden; de
aangesprokene mag het goed behouden, met dusdanig recht als de asega
hem toestaat.
In sommige versies komen we de schout tegen, waar andere lezingen
de frana hebben. In dergelijke gevallen is waarschijnlijk, dat de frana
door de schout vervangen is; de frana-lezing is dan oorspronkelijk. Komt
de schout evenwel in alle lezingen voor, zoals in het laatste landrecht,
dan is de tekst waarschijnlijk jong; hij stamt uit een periode toen de
frana vervangen was door de schout (in de gravenperiode in Westerlauwers Friesland)57.
h. De ouderdom van de onderscheiden lezingen
Tussen de redacties van de landrechten blijken doorgaans nogal wat
verschillen te bestaan. De vraag is dan, welke lezing benadert de
oorspronkelijke inhoud het meest? Die vraag is uiteraard lang niet altijd
te beantwoorden. Toch hebben we daarbij een belangrijk hulpmiddel. We
hebben verondersteld dat de landrechten oorspronkelijk wijsdommen zijn
van een landgerecht 58 . Dan ligt voor de hand, dat het landrecht van
huis uit een zeer beperkte werkingssfeer heeft: het gaat over een bepaald,
nauwkeurig afgebakend geval. In het verder verloop van de tekst, zullen
kopiisten geprobeerd hebben tot een hoger abstractieniveau te komen.
Men probeert, en dat is een algemeen verschijnsel in de middeleeuwen,
een verzameling gevallen onder één voorschrift te vatten. Daarvoor zijn
allerlei mogelijkheden, waarvan we er twee bespreken.

56

Zie p. 389.

57

Zie mijn Ein, p. 26 en De Datearringfan it Skeltarjocht, It Beaken, jg. 53
(1991) s. 22/23.
58

Dat blijkt nog duidelijk uit het Vijfde, Negende (R-lezing) en het
Eenentwintigste landrecht, die in de vorm van een dingtaal gesteld zijn.
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1

Een veel toegepaste methode is het werken met 'kettingformules',
zoals in de eerste versie van het Eerste landrecht in J u s al direct te
zien valt: dat aUermannick oen syn ayna goede bisitte, ende oen syn
hewem ende oen syn werem, alles dis, deer hij bitilat
habbé*.
Getracht wordt daardoor de grenzen van de werkingssfeer ruimer uit
te zetten. We k u n n e n deze tekst leggen n a a s t de tweede Jus-lezing:
[dat] allerrnannalyk oen zyn ayna bisitte onbiraeweth. Aannemelijk
is dat de korte lezing oorspronkelijk is, w a n t het Eerste landrecht is
waarschijnlijk een bewerking van de Derde keur 6 0 en daarmee stemt
de korte H-lezing van het Eerste landrecht het meest overeen. Op
h a a r b e u r t is de Derde keur mogelijk afgeleid van de Eerste keur, die
bepaalt dat de Fries ongestoord op zijn territoir mag 'zitten'. In de
eerste Jus-versie van het Eerste landrecht is dit stoornisverbod
uitgebreid is tot roerende zaken {have), tot alles wat onder zijn
heerschappij (ujere) valt, zoals echtgenote, kinderen, knechts 6 1 en
tot al hetgeen hij verworven heeft. Typerend voor dergelijke 'kettingformules' is, dat de betekenisvelden van de gebezigde woorden elkaar,
evenals bij de schakels van een ketting, gedeeltelijk overlappen. Als
m e n asine gode bi sitte ruim uitlegt, dan k u n n e n onder gode ook wel
roerende zaken begrepen worden, terwijl zowel roerende als
onroerende zaken onder de were vallen. Onder hetgeen m e n
verworven heeft valt alles wat men zelf heeft verwekt of geteeld of
door koop of ruil verworven. Toch is een dergelijke opsomming niet
zinloos; zij voorkomt een beperkende interpretatie van asine goede
bi sitte. Door de opsomming staat bijvoorbeeld buiten kijf, dat
daaronder niet alleen aangeërfde goederen vallen, m a a r ook
aangekochte.

2

Een andere methode is het geven van een opsomming van gevallen.
Het Tiende (in sommige codices Elfde) landrecht is wellicht oorspronkelijk een beslissing op m a a r één geval van een dodelijke verwonding
door een bepaald huisdier, waarschijnlijk door een paard 6 2 . De

9

Buma/Ebel, Westerlauwerssches recht, I, 1, VIII, 1.

0

Zie p. 44, 258.

1

Zie mijn Ein, p. 66 en 67.

2

De paardehoef wordt in de meeste redacties het eerst genoemd.
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eerste Jus-versie luidt: Hweer so ma een daeddel werpth op engne
man Jon rinderes hoeme iefta horses houe iefta hundes btte, fan
hoena etzele, Jan swines tuscke, soe moet ma des tohvasum
oenswerra oenda withedunf3. Als doodsoorzaak kan men zich een
klap met een paardehoef of ook door een hoorn van een rund nog wel
voorstellen; moeilijker wordt het al met de honde- en varkensbeet en
helemaal onvoorstelbaar is het overlijden door een klap met een
hanespoor. Aannemelijk is dat dierenbeten en de hanespoor latere
toevoegingen zijn. Toch zijn de toevoegingen minder ongerijmd dan
zij op het eerste ogenblik schijnen: de essentie van de bepaling is, dat
de diereigenaar aangesproken kan worden door de erfgenamen van
het slachtoffer en dat die zich tegen de klacht moet verweren64.
Anders gezegd, de aansprakelijkheid van de eigenaar voor zijn
huisdieren wordt vastgelegd. Dat betekent dat niet alleen bij dodelijke
afloop, maar ook bij verwonding verhaal gezocht kan worden op de
eigenaar. Door bij dodelijke verwonding door een dier ook varkensen hondebeten en hanesporen op te nemen wordt impliciet de regel
algemeen gemaakt: voor schade aangericht door een huisdier, moet
de eigenaar zich verantwoorden. In de R-versie wordt die consequentie getrokken: Sa hwersa en dede eden werthfon harses houe ...
[enzovoort). Hier is de klacht wegens doodslag (daeddeQ vervangen
door het veel ruimere dede (ontoelaatbare daad, verwonding). De
tweede Jus-versie maakt de regel nog meer algemeen: Soe haeth soe
di tusk deth iefta hund iefta noem iefta hoena eetzel iefta onierich
kynd iefta [thes65] mannes wyf iefta deer ma wrbeck deth [wordt
met halve boete vergoed en er is geen vredegeld verschuldigd]. De
opsomming is hier gedeeltelijk een kettingformule geworden: de 'tand'

63

Buma/Ebel, Westerlauwerssches recht, I, 1, VIII, 1 la. De aldaar gegeven
vertaling luidt: Wenn man eine Totschlagsklage gegen einen Mann erhebt wegen
(tödlicher Verletzung durch) Rinderhorn oder Pferdehuf oder Hundebig, durch
Hahnenspom (oder) durch Schweinshauer, so darf man sich selbstzwölf mit
Eiden auf die Reliquien davon freischwören'.
64

R. His, Deutsches Strafrecht bis zurKaroîina, München und Berlin 1928,
S. 18.
65

De tekst heeft œrs, wat geen zin geeft (aansprakelijkheid voor andermans
vrouw ligt niet voor de hand). Op grond van de F-lezing emendeer ik oers in
thes.
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maakte in feite het nog apart noemen van de hond 6 6 overbodig 67 .
Bovendien is er nòg een generalisatie ingevoerd: minderjarig kind en
gehuwde vrouw 68 worden met de dieren onder één noemer gebracht
te zamen met het geval, dat men iemand per ongeluk verwondt of
doodt door een over de schouder gedragen, achterwaarts gedragen,
wapen. In ons moderne recht is de generalisatie nog verder
voortgeschreden: wij zouden die verzameling kwalificeren als door de
aangesprokene niet gewilde, 'onopzettelijke handelingen'.
Een fraai voorbeeld van het 'verruimen' van een landrecht door er meer
gevallen onder te brengen vinden we ook in het Dertiende landrecht 6 9 .
Oorspronkelijk zal dit landrecht een boete gesteld hebben op het
bevechten of beroven van weduwen (tweede lezing in J u s 7 0 , enige lezing
in Druk). In een latere fase is de bepaling uitgebreid met wezen en
pelgrims. Dat de wezen en pelgrims later zijn toegevoegd blijkt uit het
slot van de (uitgebreide) eerste versie: [omdat] hio is des
koninghes
mundele: zij (de weduwe) staat onder h u n mundiixm van de koning. Wees
en pelgrim worden hier niet genoemd.

66

Er is wel eens betoogd, dat de Friezen honden (reuen zowel als teven) ook
als slagwapens gebruikten of als projectielen, waarmee ze naar hun tegenstanders wierpen (W. Krogmann, Zu. den Emsgauer Bufien, Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte, GA, 69 (1952), S. 345 - 349). Dat berustte op
een onjuiste vertaling van ofr. hund (stang) door 'hond' (viervoeter) en bitze
(pikhouweel) door 'teef in de boetebepaling uit Derde Emsinger Codex, Ed. K.
Fokkema I, 280, 281, Ed. Buma/Ebel C I, 280, 281, p. 198: Hvasama slait
ieftha werpth mith tha hund sa breekt hijiftena sciüingar. Bitza slee thrimene
Jurthere (zie W.J. Buma, De hund yn 'e lemsgoaër boeten, Us Wurk VII (1958)
p. 25 - 32 en 53/54).
67

Nog een stap verder en een reeks wordt besloten met een algemene regel,
bijvoorbeeld in de Derde Emsinger Codex, Ed. Fokkema I, 278, ed. Buma/Ebel
C I 278 (p. 196 en 297): Hanxtes hoffande hundes tusch ande swines tusch
ande hoyne eitzel anda hriders horn ieftha skeppes hom ende oüa diares
detha....'
68

R. His, Deutsches Strafrecht bis zurKarolina, München und Berlin 1928,
S. 7: 'Nach den alteren schwedischen, norwegischen und friesischen Rechten
gilt die Missetat des Weibes als Ungefahrwerk des Muntwalts'.
69

Zie p. 417.
Buma/Ebel, Westerlauwerssches recht, I, 1, VIII, 13b.
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In het voorafgaande hebben we af en toe reeds op andere aanwijzingen
voor het ingrijpen van een kopiist gewezen. Bijvoorbeeld op het vervangen
van de zware eis in de Jus-versie van het Vijfde landrecht 71 , dat de man
die zich op verkrijgen van land van een Romepelgrim beroept, de pelgrim
achterna moet reizen en met getuigen moet aantonen dat de pelgrim in
gewijde aarde is begraven (dus zijn zonden heeft geboet) door de wel zeer
lichte eis in de F-versie, dat de aangeklaagde de aanspraak kan afweren
met twee daadeden. In het algemeen kan men stellen, dat een tekst
waarin concrete, zware eisen vervangen zijn door algemene, doorgaans
veel lichtere voorwaarden of door of door de beslissing, aan welke eisen
moet worden voldaan, in handen van de rechter te leggen, 'opgefrist'
72

zijn .

i. Conclusie
De collectie, die onder de naam 'De Vierentwintig landrechten' in verschillende codices voorkomt, verschilt zowel wat de wijze van ontstaan
als de inhoud betreft aanmerkelijk van de Zeventien keuren. Konden we
bij de keuren aannemen, dat er oorspronkelijk één oertekst heeft
bestaan, die later sterk werd uitgebreid, bij de landrechten is dit niet het
geval. Daar hebben we in eerste instantie met een kleine, vermoedelijk
door een particulier aangelegde, materiaalverzameling te maken. Het
daarin bijeengebrachte materiaal stamde voor een klein gedeelte uit de
Zeventien keuren 73 , voor een ander deel vermoedelijk uit reeds bestaande boeteregisters 74 , terwijl de rest een optekening van jurisprudentie van een landgerecht geweest is. Kopiisten hebben deze collectie naar
eigen inzicht uitgebreid of gewijzigd, waardoor een sterke divergentie
tussen dè redacties ontstond. Naderhand hebben-kopiisten, die van
verschillende versies konden kennis nemen, geprobeerd tot een synthese
te komen, waarbij hun arbeid werd bemoeilijkt, doordat het aantal
landrechten inmiddels op vierentwintig was gefixeerd. Daardoor werden
71

Zie p. 389.

72

Zie bijvoorbeeld het slot van het Drieëntwintigste landrecht. E- en Drukversie: jejta. ene sone alsadene bi asega dome and bi sceltata bonne, thiu se
nethelic and godelic.
73

Zie Hoofdstuk 13.

74

Dit kan het geval zijn geweest met het Veertiende landrecht, zie p. 419.
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zij gedwongen, hetzij ongelijksoortige bepalingen te combineren, hetzij
een selectie toe te passen, waarbij sommigen van hen bepalingen zonder
meer lieten vervallen, anderen daarentegen het niet in de landrechten
opgenomen materiaal in een supplement onderbrachten.
Aannemelijk is, dat de Vierentwintig landrechten een groeiproces
hebben doorgemaakt van de elfde tot in de veertiende eeuw. Oude
bepalingen zijn die, waarin de frana optreedt, jonger die, waarin een
schout figureert terwijl van verschillende varianten gezegd kan worden
dat zij waarschijnlijk vrij laat zijn toegevoegd. Talrijke sporen geven aan,
dat in de loop der tijd kopiisten geprobeerd hebben de teksten te
moderniseren, met name door de oorspronkelijk voor een concreet geval
bedoelde bepalingen te generaliseren. Beschrijft een variant een concreet
geval, terwijl een andere variant een meer algemene lezing geeft dan is
dat een sterke aanwijzing dat de tekst die het meest concreet is de oudste
lezing weergeeft.
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12 DE VIERENTWINTIG LANDRECHTEN

(Inhoud)

a. Nummering
Bij de Vierentwintig landrechten doet zich een probleem voor dat bij de
Zeventien keuren in veel mindere mate speelde, namelijk dat de
nummering van de landrechten vanaf het Twaalfde landrecht tot en met
het Tweeëntwintigste in de verschillende codices uiteenloopt. Dat geldt
met name voor Dr, welke redactie vanaf de Zeventiende keur tot en met
de Eenentwintigste keur één nummer voorloopt. Bij de bespreking van
de afzonderlijke landrechten wordt een afwijkende nummering steeds
gesignaleerd.
b. Landrechtgewijze behandeling
De Vierentwintig landrechten zijn nog nimmer artikelgewijs behandeld.
Het leek derhalve nuttig een overzicht van de Inhoud van de afzonderlijke
landrechten te geven. Daarin wordt telkens op enkele tussen de redacties
bestaande verschillen gewezen.

EERSTE LANDRECHT: DOOR VERSTEK KAN MEN ZIJN GOED VERSPELEN

Inhoud
In het eerste landrecht wordt het in de Eerste en Derde keur neergelegde
beginsel, dat een ieder ongestoord op zijn goed mag zitten, zolang men
dat niet heeft verwerkt, herhaald. Daaraan wordt toegevoegd, dat men
zijn goed kwijt raakt, wanneer men een terzake gevoerd proces verliest
of wanneer men ongehoorzaam wordt aan drie echte dingen1. Heeft men
evenwel een wettige reden van verhindering (echte nood, impedimervbum
legitimum) dan kan men zich alsnog 'zuiveren' door drie gouden
penningen te betalen.
1

Cf. Jurisprudentta Frisica, Titel XXXIII § 15, p. 6/8.
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Wellicht mogen we een verband leggen met de drie penningen die de
erfgenamen moesten betalen voor de nalatenschap van h u n ouders: per
persoon een penning of gezamenlijk drie penningen 2 . Dit bedrag moeten
we mijns inziens beschouwen als een soort 'recognitietijns': de kinderen
verwierven de nalatenschap van h u n ouders m a a r zij moesten wel ter
gelegenheid daarvan een extra 'huisgeld' betalen, waarmee gesymboliseerd werd dat zij t h a n s h u n goederen van de koning hielden (een soort
laudemiLun). Hetzelfde zal gegolden hebben voor de Fries die zijn
dingplicht h a d verzuimd; daarmee had hij zijn plichten jegens de koning
verzaakt en daarom diende hij een extra bedrag a a n 'vredegeld' te
betalen. Het bedrag is d a n in de loop der tijd wel gedevalueerd: van drie
gouden tot drie zilveren penningen.
In een latere fase, toen het bijwonen van het echte ding niet meer
voorgeschreven was, is d a a r a a n toegevoegd dat men zijn proces om een
goed ook verliest als men, n a driemaal gedagvaard te zijn, telkenmale
verstek laat gaan. In dat geval wordt het litigieuze goed a a n de eiser
toegewezen. Daarop geldt echter een uitzondering: als de gedaagde zich
op wettige redenen van verhindering om te verschijnen (de 'noden') k a n
beroepen.
Daardoor zijn twee reeksen 'echte noden' ontstaan: brandstichting,
overlijden van een huisgenoot, bewusteloosheid of dijkdoorbraak. Bij
brandstichting denke men meer speciaal aan een brandstichter, die wilde
verhinderen dat iemand op het echte ding kon verschijnen. De meeste
dezer noden waren ook elders in zwang 3 . De Saliërs kenden er vier:
brandstichting, ziekte, verplichting tot koningsdienst en dood van een
verwant. De herendienst, dienst a a n de koning, heervaartplicht en
belemmering door natuurgeweld zijn veel voorkomende impedimenta.
Opvallend is wel, dat de 'koningsdienst' {dominicus ambasidj hier niet
wordt genoemd. Dat zal s a m e n h a n g e n met de Friese traditie, dat de
Friezen bij h u n heervaart niet verder behoefden te trekken d a n mey doe
ebba wt ende mey dajlode op4.

2

Jong Schoutenrecht § 38.

3

HRG in voce Not, echte.

4

Oud Schoutenrecht § 2.
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Varianten
Er b e s t a a n verschillende, onderling nogal sterk afwijkende, redacties. Zo
ontbreekt in de FL-groep de passage, dat de Fries zijn goed moet afstaan,
wanneer hij zijn proces (dat wil zeggen het proces waarin een eiser afgifte
van het goed vorderde) verliest. Dit is vermoedelijk een gevolg van
homoiotes. De uitgevallen passage begint in de andere manuscripten met
hit ne se thet hi en dat zijn ook de aanvangswoorden van het daarop
volgende gedeelte, dat over het verstek handelt.
Interessanter zijn de verschillen t u s s e n de HE-groep ener- en de overige
teksten anderzijds. In de HE-groep zijn de noden (eerste serie):
1. b r a n d in het h u i s van de gedaagde;
2. een sterfgeval, de gedaagde (zo in H) of één zijner verwanten was
overleden;
3. bewusteloosheid van de gedaagde;
4. dreigende noodzaak tot dijkherstel.
In de andere teksten daarentegen luiden de 'noden' (tweede serie):
1.
2.
3.
4.

het niet ontvangen hebben van de dagvaarding;
een wegversperring door een vijand 5 ;
slecht weer;
ziekte.

Er zijn aanwijzingen, dat sommige kopiisten getracht hebben de verschillende lezingen met elkaar in overeenstemming te brengen.
De meest eenvoudige oplossing is door de kopiist (van een legger (?)) van
de incunabel gevonden; hij plaatste de sterk verkorte HE-lezing a a n het
slot van het eerste landrecht 6 . Een andere weg werd in de Eerste Em-

5

In Jurisprudentia Frisica, III § 13, Deel I, p. 38/40: Anxta syns lives.

6

Zijn verkorte EH-redactie bevat enkele fouten. Zo spreekt hij van
needbrand (vermoedelijk een contaminatie van thet him ned benome en thi setta
brond E), needdaedel (pleonastische samenstelling, cf. Ldawfr., p. 40. noot 1;
E heeft sinra htuna dath) iefia dadet wima (lees: dadswima, E heeft dath
svrima), iefia dotter syn iet dytsa schulde (E: ieftha re sin iet scolde disa witha
salta se enz.).
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singer codex bewandeld. Daar zijn de noden van de tweede serie apart
opgenomen en wel in onderdeel V, 7-10. Alsof dat nog niet genoeg w a s
vinden we in dezelfde codex onder n u m m e r VIII, 28-34 een zevental
impedimenta, die als een samensmelting van beide reeksen beschouwd
moeten worden 7 . Het totaal komt d a n echter slechts op zeven noden,
doordat het impedimentum van de bewusteloosheid weggelaten is,
vermoedelijk omdat deze c a s u s n a a r de mening van de compilator al
onder de ziekte valt. Ook de R-groep is vermoedelijk met de EH-redactie
in aanraking geweest; a a n het slot van de derde nood belemmering door
hevig noodweer) is toegevoegd: and hi dika skolde withtr thene satta se
and wtthir thet wilde hef.
Van Heiten heeft verondersteld, dat de EH-versie jonger moet zijn d a n
de lezing der andere teksten. Hij zag in de 'noden' van de EH-groep 'nietabsolute' - en in die der overige teksten 'absolute' impedimenta en
betoogt; 'Dem nicht absoluten character der anderen impedimenta
gemäss ware sodann die v e r m u t u n g nicht abzuweisen, d a s s dieselben
erst in späterer zeit rechtskraftig geworden seien u n d zwar gewissermassen als vergünstigungen' 9 . Te betwijfelen valt of zijn onderscheid t u s s e n
'absolute' en 'niet-absolute' impedimenta h o u d b a a r is. Bewusteloosheid
lijkt mij een minstens even 'absolute' verhindering als ziekte; de
noodzaak van dijkherstel een even geldig 'excuus' 1 0 als het slechte weer
en een 'absoluter' verhindering d a n het overlijden van de gedaagde is
nauwelijks denkbaar 1 1 .

7

Dezelfde serie is te vinden in de tweede Emsinger codex (Vil 2-8) en in EA
(p. 33 v.d. uitgave).
8
Vertaling Buma/Ebel: 'und er wider die salzene See und das wilde Meer
deichen sollte'.
9

Ldawfr., p. 39 e.v.

10

Hier kan men zelfs van een conflict van plichten spreken (dijkherstel
contra het bezoek van het echte ding).
1

' Het sines sektes in de H-tekst (stnes sektes ieftha sinra hiunena daüv, zijn
eigen dood of die van zijn huisgenoten) moet volgens Van Heiten (Ldawfr. ,p. 39,
nt. 2) als zinloos geschrapt worden. Ten onrechte; weliswaar wordt het daardoor
voor de gedaagde onmogelijk om alsnog te verschijnen, maar in een dergelijk
geval moeten zijn erfgenamen een middel hebben om alsnog verweer te voeren
en het Verstek te zuiveren'. Zij zouden anders het goed zonder zich te kunnen
verweren kwijt raken.

Wumkes.nl

12 De Vierentwintig landrechten (inhoud)

377

Een tweede argument voor de oorspronkelijkheid van de tweede serie
impedimenta heeft Van Heiten ontleend a a n het slot van dit landrecht
in H: Sa ach hi tefellane asega dom ande sceltata bon ande liuda riucht
bi asega dame; thet send thre geldene pennengar ande thera rednathes
menta isleùx. Tha skelen alsa star wesa, thet ma se hera muge w niugen
feke huses ina ene leflene clinne12. Thera penninga enne tha asega,
thene otherne tha sceltata thene thredda tha liudum13. Dat zou er
volgens hem op wijzen dat het hier een concessie van jongere d a t u m
betreft; de oudere, absolute impedimenta hadden geen fiscale consequenties, m a a r de later toegestane wél. Veel bewijskracht k a n hieraan mijns
inziens niet worden toegekend. Zowel het gebezigde muntmateriaal (cf.
Tweede en Negende keur 14 ) als de gehalte-bepaling van de gouden
m u n t e n hebben parallellen in de keuren (de Negende keur, J u s - , Dr-, en
EA-teksten) l s . Dit slot moet d u s wel de keuren in ouderdom evenaren,
zodat het moeilijk een latere toevoeging k a n zijn.
Daarvoor zijn nog andere argumenten aan te voeren.
1) In de eerste plaats vooronderstellen de andere teksten het b e s t a a n
van de passage, die Van Heiten voor 'later toegevoegd' hield. Zo heeft
de Rj -tekst: Ther efter dwe hi alsa htm sin asyga dame and dele to
lioda londriuchte. Zulks k a n erop wijzen, dat de verplichting tot het
betalen van de drie gouden penningen hier in het midden gelaten
werd; zij staat ter beoordeling van de asega. Nog duidelijker is dit in
de Dr- en U-teksten: deer ne aegh hifoer tofellane penningh ner
penninges wirden hit ne were, dat di aesga dat mit riucht oers16

12

Zie hierover LH. Gosses, Verspreide Geschriften (Groningen/Batavia 1946),
p. 148/149; onjuist is zijn etymologie van depscefcta ('klink-schuld', niet: 'klinkschüd', cf. Ldaofr., p. 248. nt. 2).
13
Vertaling Buma/Ebel: 'so hat er nach Rechtsweisung des Asega für den
Spruch des Asega und den Bann des Skeltata und das Recht des Volkes zu
zahlen, nämlich drei goldene Pfennige, die in der Münzstâtte des Rednath
geprägt sind; diese sollen so grojî sein, daJ5 man sie über neun Hausfächer in
einem Becken kann erklingen horen; von diesen Pfennigen (hat man) einen dem
Asega, den zweiten dem Skeltata, den dritten dem Volke (zu entrichten)'.
14

Zie ook de R-codex, ed. Buma/Ebel V, 21, S. 68.

15

Zie p. 313, 378.
Oers ontbreekt in U.
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biteüa muchte. Hier wordt de betaalplicht uit de EH-versie uitdrukkelijk terzijde gesteld, waarbij de asega het recht behoudt, de oude
regeling te handhaven.
2) In de tweede plaats volgt dit uit een onderlinge vergelijking der
teksten. Zo geeft de R[ -tekst de verplichting tot betaling van de
gouden m u n t e n weliswaar niet, m a a r de - van de Rj -tekst, m a a r ook
van de andere teksten onafhankelijke - Nederduitse R-redacties
geven h a a r weer wèl. De passage ontbreekt ook in de F-tekst, m a a r
zij is wèl te vinden in de OF-teksten. Zij ontbreekt slechts in de
gehele W-groep, die echter een lezing heeft, die als een reactie op
deze p a s s u s beschouwd moet worden. Dit wettigt slechts de
conclusie, dat de verplichting, iets te betalen, wanneer m e n
noodgedwongen verstek liet gaan, de oudste lezing is. Immers het is
niet aannemelijk, dat verschillende kopiisten deze regeling zelfstandig
en onafhankelijk van elkaar hebben opgesteld; wèl is mogelijk dat
(andere) kopiisten h a a r zelfstandig en onafhankelijk van elkaar
terzijde hebben gesteld. Dit laatste deed ieder op zijn eigen wijze,
zodat bijvoorbeeld de R- en de W-lezing sterk divergeren. Daarmee
lijkt aannemelijk gemaakt, dat de HE-lezing a l t h a n s op h e t p u n t van
de betalingsplicht de oorspronkelijke lezing weergeeft.
Verder wijst het noemen van gouden m u n t e n [ande thera
rednathes
menta isleiri) op een hoge ouderdom. In het begin van de achtste eeuw
waren gouden m u n t e n uit de circulatie verdwenen. Uit de negende eeuw
is uit Friesland de naslag bekend van de gouden solidus van Lodewijk
de Vrome. 'Deze b a r b a a r s e n a m a k e n van één bepaalde soort s t a a n ook
vrij geïsoleerd en er zijn geen aanwijzingen dat zij de 2e helft der 9e eeuw
lang h e b b e n overleefd' 17 . Daarmee is niet gezegd, dat dit landrecht uit
die periode zou s t a m m e n . Het verhaal van de 'klinkende m u n t ' gaat,
zoals al eerder werd gezegd, terug op een belasting, door Godfried de
Noorman, die van 882 - 885 een regnum Fresonum in leen heeft
gehad 1 8 . Deze belasting ging n a het vermoorden van Godfried over op
Karel III de Dikke. Het relaas past goed in de context v a n de Zeventien

17

P.C.J.A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 's-Gravenhage 1951 2 , p. 425.

18
I.H. Gosses, Deensche heerschappyen in Friesland gedurende de
Noormannentyd, Verspreide Geschriften, Groningen/Batavia 1946, p. 148/149.
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keuren (met n a m e de Zevende en de Negende keur), hetgeen sterk voor
de oorspronkelijkheid pleit.
Uitbreidingen
Te verdedigen valt dat het eerste zogenaamde absolute impedimentum
(het niet ontvangen hebben van de dagvaarding) van jonge d a t u m is. Het
uitbrengen van een dagvaarding door het gerecht komt p a s in de twaalfde
eeuw op. Voordien diende men zelf zijn tegenstander te dagvaarden. Rx
formuleert het aldus: thet htm sin bonnere nen thing eketh nebbe; met
andere woorden de b a n n e r (deurwaarder) 19 heeft de gedaagde niet
aangezegd, dat er een ding20 gehouden zou worden. Deze passage
veronderstelt, dat er geen algemene dingplicht (meer) bestond. De
wederpartij moet immers speciaal meegedeeld worden, dat hij op een
terechtzitting dient te verschijnen.
Daarmee spoort niet dat sommige teksten het over 'echte' dingen
hebben, waarop iedereen h a d te verschijnen. Zo zegt R^ (Een Fries mag
ongestoord op zijn goed zitten, tenzij hij) thriv liodthing bi urmode and
dolstride wsitte ther himfon thes kininges haluon ebeden se to hebbende
and to haldande21. In J u s worden zelfs de tijden, waarop deze echte
dingen gehouden moeten worden, genoemd 22 . Nu lijkt niet waarschijnlijk, dat het 'echte ding' een jongere toevoeging is. Immers de echte
dingen met h u n dingplicht zijn al vrij vroeg verdwenen en het zou wel
heel vreemd zijn, dat een kopiist die achteraf zou hebben toegevoegd. De
omgekeerde ontwikkeling ligt veel meer voor de hand: het Eerste
landrecht h a d het aanvankelijk over de dingplicht voor de echte dingen.
Iemand kon zijn goederen verliezen door het verliezen van een proces
daarover m a a r ook doordat hij drie echte dingen h a d verzuimd.

19

Deze functionaris treffen we met zowel aan in Rüstringen (zie LH. Gosses,
Rechtsbronnen en rechterlijke organisatie van Rüstringen, TvRG XXI (1953), p.
198 e.v.) als ook in Westerlauwers Friesland.
20

Te weten het liiidthing (EH-groep, R-groep, Dr. en U.); J u s geeft twee
lezingen, één met 'echte ding' en één met 'rechte ding'.
21

De andere teksten komen hiermee grotendeels overeen.

22

Te weten negen dagen na Driekoningen, negen dagen voor Pinksteren en
negen dagen voor St. Johannis (24 juni).
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T W E E D E LANDRECHT: V E R K O O P VAN H E T LAND VAN D E W E E S

Inhoud
Het Tweede landrecht gaat over het onroerend goed van een wees. Zijn
vader is overleden en zijn moeder is onder voogdij gesteld van de verwant
die ook het recht heeft h a a r uit te huwelijken 23 , te weten de oudste
verwant van vaderskant 2 4 . De voogd m a g het goed van de minderjarige
wees slechts verkopen in bepaalde noodsituaties en d a n ook nog slechts
met toestemming van de verwanten {mith holdane rede)25. Het probleem
dat dit landrecht beslist is, wat er moet gebeuren als de zoon, meerderjarig 2 6 geworden, de verkoop niet billijkt. Volgens dit landrecht heeft de
zoon d a n het recht op zijn eigen goed te trekken. [Hij m a g h e t erf
b e h o u d e n zonder eedsaflegging en 27 ] men k a n h e m vanwege dat erfdeel
niet tot een tweekamp uitdagen. [Met deze eigenrichting overtreedt hij
niet het verbod van de Vierde keur, dat men a n d e r m a n s land niet zonder
proces in beslag m a g nemen, zodat] hij geen liodskelde aan het volk
verschuldigd is. Nadat hij zijn erf in bezit genomen heeft, geniet hij een
bijzondere vrede.
We hebben hier te m a k e n met een voorbeeld van het naastingsrecht 2 8 .
De erfgenaam is n a d e r tot het erf d a n de koper en zet zijn nadere weer
om in een n a a s t e weer. Of de koper de koopsom terug gegeven moet
worden, wordt niet vermeld. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk. Volgens
de geschetste procedure komt de zoon immers door parate executie in

23

Oud Schoutenrecht § 8.

24

Emsinger Penningschuldboek § 1 1 .

25

A.w. § 8.

26

Bij het bereiken van de twaalfjarige leeftijd, of al op zevenjarige leeftijd,
wanneer hij dan dermate bij de pinken is, dat hij zijn eigen zaken al beredderen
kan (Tweede van de Acht Doemen, Buma/Ebel Westerkuiwerssches Recht 1,1
X,2).
27
Ontleend aan het Rüstringer commentaar op de Veertiende keur: sunder
steue and sunder stride. Uit het Tweede landrecht volgt impliciet dat er geen
procedure met eedhelpers voor nodig is.

Zie mijn Ein, p. 81.
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het bezit van zynerf. Het is de ijzeren consequentie van de regel, dat 'alle
nalatenschappen moeten vererven zoals dat gebeurde van Abraham op
Izaak en op al h u n nakomelingen tot op de huidige dag. Die het n a a s t
is in het bloed, is het n a a s t in het goed' 29 . Het onterven van verwanten
druist in zowel tegen de eeuwige wet [ewa) als tegen al het kerkelijk
recht 3 0 .
Er k u n n e n zich evenwel noodsituaties 3 1 voordoen, waarin een weduwe
het erf van h a a r kind wel móét verkopen. Vandaar dat de c a s u s voorzien
is van enkele uitzonderingen, 'noden', waarin de verkoop wèl onaant a s t b a a r is. Deze 'noden' zullen later zijn toegevoegd; zij zijn ook niet in
alle versies dezelfde.
Varianten
Er bestaan van dit landrecht een korte (EH-groep) en een lange versie
(overige versies). De versies verschillen echter niet slechts in lengte, doch
vooral in de vorm waarin zij gegoten zijn. Bevat de korte versie zakelijk
proza, de lange versie is poëtisch en wordt wel een 'gedicht' genoemd.
In het algemeen wordt de lange redactie vanwege h a a r poëtisch tintje
als de oorspronkelijke beschouwd. Daar staat echter tegenover, dat zij
juist door h a a r uitvoerige en weinig zakelijke beschrijving der 'noden'
t u s s e n de andere landrechten uit de toon valt. Tegen de oorspronkelijkheid van de EH-redactie pleit evenwel dat zij niet een c a s u s lijkt, die voor
een gerecht heeft gediend. Er wordt een algemene regel gegeven, die we
ook elders in Emsinger b r o n n e n aantreffen; parallellen ervan komen ook
voor in het Penningschuldboek 3 2 en in de Brokmerbrief (§ 90a). Mogelijk
is dat een kopiist de oorspronkelijke versie van het Tweede landrecht
vervangen heeft door de inheemse regel. Daarop wijst dat we in de E-

29

Vierde doem, naar F, Sjölin VII § 4.

30

Ibidem, XX, 14.

31

In § 38 wordt aangegeven in welke gevallen een volwassene zijn erf mag
verkopen: honger, gevangenschap of het te gelde maken ten behoeve van een
pelgrimstocht. Wel moet dan het erf eerst aan de erfgenamen worden
aangeboden tegen 75% van de waarde. Zie verder het Vijfde landrecht.
32

Tweede Emsinger Codex IX, 8, p. 40, Ediüe Buma/Ebel S. 152; Derde
Emsinger Codex V, 8, p. 41, Ediüe Buma/Ebel S. 210. De laatste vindplaats
heeft geen zelfstandige betekenis: de tekst verwijst naar het Tweede landrecht.
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lezing van dat landrecht twee versies worden gegeven. De eerste lijkt
sterk op de 'inheemse' Emsinger lezing uit het Penningschuldboek, de
tweede is sterker verwant a a n de lezing van de andere groepen.
We gaan beide versies wat n a d e r bekijken.
a. Lange

redactie.

Een vaderloos kind kan, meerderjarig geworden, een vervreemding van
zijn land (door zijn moeder met advies der bloedverwanten tot stand
gebracht), ongedaan maken. Dit is niet mogelijk, zo de verkoop door één
der drie 'noden' noodzakelijk was:
1. gevangenschap van het kind,
2. dreigende hongerdood of
3 . gebrek a a n warme kleren in een koude winter.
b. Korte redactie van de EH-groep.
Deze versies bevatten een tegen de moeder van het vaderloos kind gericht
verbod zijn erf te vervreemden, voordat het meerderjarig is. Ook hier
worden uitzonderingen gegeven, te weten de noodzaak het land af te
staan:
1. door een vijandelijke inval 33 ,
2. door een hongersnood of
3. doordat zij het land in een proces met de bloedverwant verliest 34 .
b, Permingschuldboek

en

Brokmerbrief

Volledigheidshalve geef ik ook de 'noodzaken' uit het Penningschuldboek
en de Brokmerbrief:
1. hongersnood,
2. brandstichting,
3. vijandelijke inval [alleen in Brokmerbrief],
4. dijkdoorbraak.
33
Cf. W.J. Buma, Die Brokmer Rechtshandschriften, 's-Gravenhage 1949,
p. 197; Ldaofr., p. 43 noot 2.
34

Cf. Ldaofr., p. 43, noot 2, juncto Derde Emsinger codex, p. 79 in voce
londseka.
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5. stormvloed [alleen in Penningschuldboek] of
6. verlies van het land in een proces met bloedverwanten.
De EH-groep vervolgt met een, bij het voorgaande slecht aansluitende,
bepaling: Otheres achse te ondertene (zich verantwoorden) umbe alle
riuchte wender (zaken) (H). Het is waarschijnlijk een uit het Zestiende
landrecht stammende lex fugitiva: de weduwe, noch haar kind moeten
ondertia terzake van letma35 (se. lawa) of meitele, voordat het kind
meerderjarig is. Zij kan in de tekst geraakt zijn, doordat zij eerst als
glosse in margine stond ter adstructie van het in de tekst genoemde
proces van de bloedverwanten met de minderjarige. De tekst vervolgt dan
met de mededeling, dat het kind op deze wijze zijn erf moet behouden,
totdat het meerderjarig is en dat het dit met zes mannen, die op de
heiligen zweren, kan effectueren. De H-tekst besluit daarmede dat, zo het
recht hem niet kan helpen, de ander (de man, die hem stoort) in een
boete van tien mark vervalt en het kind daarna ongestoord dient te
zitten. Dit slot vertoont enige overeenkomst met het slot van het volgende
landrecht. De E-tekst geeft in plaats hiervan een extract uit de lange
versie.

DERDE LANDRECHT: RECHT VAN DE TERUGGEKEERDE KRIJGSGEVANGENE

Inhoud
Het Derde landrecht gaat over iemand die, na in krijgsgevangenschap te
hebben vertoeft, terugkeert en aanspraak maakt op zijn land. De casus
kwam reeds bij de behandeling van de Veertiende keur ter sprake 36 . De
procedure van 'inbezitneming' lijkt sterk op die, welke geschetst wordt
in het vorige landrecht. Hij mag zonder meer op zijn ein god en op zijn
ethel trekken. Voor deze eigenrichting is hij geen Imdscelde verschuldigd;
hem moet 'ruim plaats' gemaakt worden en hij mag er ongehinderd zitten
(E-tekst).

Zie p. 430.
Zie p. 336.
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Varianten37
Er bestaan twee verschillende redacties: de R;-versie, handelend over een
minderjarig kind, en de overige teksten, die als casuspositie geven, dat
iemand door de Noormannen gevangen genomen werd en naderhand in
het land terugkeert.

VIERDE LANDRECHT: PROBLEMEN ROND UITGEBOEDELDE DOCHTER

Inhoud
In het Vierde landrecht werden waarschijnlijk twee verschillende
beslissingen van een landgerecht gecombineerd. Het is moeilijk aan te
geven welke beslissing de oudste papieren heeft. Bij de landrechten gaat
dit probleem in het vervolg steeds meer spelen omdat - zoals al eerder
werd betoogd - we hier vermoedelijk met een bescheiden basiscollectie
te maken hebben - het aantal beslissingen kan 24 zijn geweest, maar dat
is beslist niet zeker - die naderhand sterk is uitgedijd. Daarbij waren
degene die nieuwe regels toevoegden aan het aantal van 24 landrechten
gebonden, zodat zij op allerlei manieren hebben getracht door hen
waardevol geachte uitspraken in de collectie te verwerken.
Beide versies hebben tot onderwerp de uitboedeling van een dochter en
wel met onroerend goed.
a-versie
De EH- en de R-groep regelen het geval dat ouders een dochter met
onroerend goed uitboedelen, maar dat zij achteraf vinden dat de dochter
teveel ontvangen heeft. Zij gaan er daarbij van uit, dat de bruidsschat
die de dochter ten huwelijk meekrijgt, een voorschot op de nalatenschap
van de ouders is. Na de uitboedeling van de dochter verminderen evenwel
de bezittingen van de ouders in waarde of zij krijgen nog meer kinderen,
zodat het erfdeel dat de dochter, als zij ongetrouwd gebleven was, bij het
overlijden van haar ouders zou hebben ontvangen, daardoor minder zou
hebben bedragen dan hetgeen zij als bruidsschat ontvangen heeft. We
mogen verder wel veronderstellen dat het hier een beërfd huwelijk betreft
Zie ook bij het Twintigste landrecht, p. 437 en verder p. 249.
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(er waren reeds kinderen uit het huwelijk geboren) 38 . Immers door de
geboorte van een erfgenaam, die 'de vier wanden h a d beschreid' werd het
roerend goed t u s s e n de ouders gemeen evenals het n a huwelijk
verworven onroerend goed. Het aangebrachte onroerend goed bleef
evenwel 'vrouwsgoed' 39 . Doordat het afgezonderd bleef kon men niet
alleen n a g a a n wat het waard was, m a a r kon ook de gedachte post vatten
dat het eigenlijk slechts een voorschot op de nalatenschap van de ouders
was.
In de procedure, die het landrecht schetst, m a a k t e n de ouders a a n spraak op het door de dochter [teveel ontvangen] goed. De beslissing luidt
kort en krachtig dat het een unriuchta onsprekabetreft, zodat de dochter
h a a r bruidsschat k a n behouden met slechts twee daadeden. Daadeden
zijn eden, waarin de eedsaflegger onder ede een bepaald feit staaft 40 .
In dit geval zullen de aangesproken vrouw en h a a r m a n elk onder ede
hebben moeten verklaren dat de betwiste goederen door h a a r ten
huwelijk ingebracht waren. Het aloude beginsel 'eens gegeven blijft
gegeven' {donner et retenir ne vaut) maakte in dit geval de ouders
kansloos.
b-versie
Waarschijnlijk is dat deze versie een asega-doem weergeeft, waarin voor
het eerst de rechtsgeldigheid van het uitboedelen met onroerend goed
werd erkend 4 1 . Oorspronkelijk werd een dochter slechts roerend goed
meegegeven 42 , wat ook blijkt uit de Oudfriese benamingen voor de dos:
Jletieve (huisgift), bodelbreng en boldsket. Meegegeven werden onder

38

Bij een onbeërfd huwelijk viel hetgeen waarmee de vrouw was uitgeboedeld
terug op de ouders, F-tekst, editie Sjölin, XX,6: Als men een vrouw met
huwelijksgoed uitboedelt, valt dat terug op degene van wie het gekomen is.
39

E.M. Meijers, Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelijksgoederenrecht,
Akademiedagen deel II, Amsterdam 1949, p. 48/49.
40

Zie rrdin EedsfoarmenynttâldFryskeiyocht,
UsWurk, jiergong 12 (1963),
s. 85; B. Sjölin, Die "Fïvelgœf Handschrift, S. 184.
41
Logisch gezien moet, als dit juist is, de b-versie aan de a-versie zijn
voorafgegaan. Daarmee spoort, dat in de codices, die de a-teksten geven, steeds
de b-versie als een sluitstuk (voorafgegaan door Ac) wordt vermeld.

H. Tägert, Famüienerbe in Friesland, Weimar 1937, S. 128.
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andere kleding, onbewerkt goud, vee 43 . We zien d a n ook, dat wanneer
een huwelijk kinderloos blijft (onbeërfd huwelijk) a a n de vrouw alles
teruggegeven moet worden wat zij inbracht, te weten: 'de have, die
gedreven en gedragen werd, glinsterend goud en viervoetig vee' {tha
driunda and tha dreganda, skinande gold andfiarfote Jcuic)44.
In deze lezing gaat het over ouders, die h u n dochter bij h a a r huwelijk
uitboedelen door h a a r onroerend goed als bruidsschat mee te geven.
Daarbij heeft zaaksvervanging plaats gevonden. De dochter heeft door
verkoop of45 ruil de uitgeboedelde grond van de h a n d gedaan en
daarvoor in de plaats een ander perceel grond in de Itudgarda (familieterrritoir 46 ) v a n h a a r m a n verworven. Vervolgens wil h a a r broer h e t

43

F-tekst, ediüe Sjölin, XIII, 10.

44
Buma/Ebel, Das RüstringerRechtXV, 3. Vertaling: 'die Habe, die getrieben
und getragen wird, glanzendes Gold und vierfüSiges Vieh'. De Tweede Rüstringer Codex voegt daar nog aan toe: de kleren die zij draagt, ibidem, B V, 5. Deze
laatste passage is vermoedelijk een Rüstringer commentaar op het Vierde
landrecht. Dat commentaar houdt waarschijnlijk niet op bij onderdeel B III, 1
(een commentaar op het Eerste landrecht) maar loopt door in de rubrieken B
IV en B V. B IV is dan een toelichting op de in het Tweede en Derde landrecht
genoemde muntwaarden. In B V 4a wordt naar aanleiding van het Vierde
landrecht bepaald dat er een procedure met eedhelpers of tweekamp tussen
broers en zusters en hun kinderen niet toegestaan is. In B V, 4b worden regels
gegeven voor het geval er een twist tussen broers ontstaat. B V, 5 bepaalt op
welke wijze de vrouw haar bruidsschat terug ontvangt en in B V, 6 wordt een
passage uit het Tweede of Derde landrecht herhaald.
45

U en Dr. hebben en.

46

Territoir dat van oudsher in een bepaald geslacht thuis hoort, 'stamgoed'.
Cf. S. 1,416, 25, anno 1495, augustus 4: 'Item ist seck datTyalke starft [ende]
lawtyglhet her gueden wp her kynden ende dae kynden la[wyjghyet dae gueden
wp vp den vader ofte wt herre moeders lyoed gaerda soe schil dy trymdeel van
Ty[a]lke gueden weer faele vp her naste bloed van her moeders weyne'. Verder
Snitser Recesbœken, 3720 (1509): 'Indae goeroe der dat huys wt commen Is'.
Zo ook in huwelijksgoederen- en erfrecht uit het ms. Hunsingo, Ed. Buma/Ebel
VIII, 2, aldaar vertaald door 'Familiengut'. Evenzo in § 104 van de Brokmerbrief
(ed. Buma/Ebel). In het Fivelinger ms., editie Sjölin XV, 1 {londwixle), vertaald
door 'Familienbesitz'. De vroeger gangbare vertaling 'Feldmark, Dorfmark,
Dorfgebiet' (W.J. Buma, Die Brokmer Rechlshandschnften, S. 222), mag als
verlaten worden beschouwd. Deze vertaling is ontstaan onder invloed van de
lezing van E! Uudgarda ieftha hemmertse en van de L-versie: terre terminos.
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[door zijn zuster verworvene] voor zijn geslacht bewaren (hredda). Zij 47
kan dat evenwel met twee 48 daadeden behouden, terwijl h a a r broer h a a r
het rustig genot moet beloven op straffe van een boetebeding van 60
marken 4 9 .
Deze c a s u s illustreert mijns inziens dat in Friesland het familieterritoir
van oudsher 5 0 niet een aaneengesloten territoir behoefde te beslaan,
m a a r dat anderzijds wel getracht werd de familieterritoria aaneengesloten
te krijgen. De oorspronkelijke situatie was veelal een 'Streulage' 51 . In
de loop van de middeleeuwen zien we een streven tot aaneengesloten
gebieden te komen. Onze c a s u s geeft daarvan een voorbeeld. De
echtgenoot van de vrouw heeft door koop of ruil het zijn vrouw meegegeven land in zijn familiterritoir weten te incorporeren. Hoewel daarover
in de c a s u s met geen woord wordt gerept mogen we veronderstellen dat
de m a n v a n de vrouw overleden is. Immers niet h a a r m a n (de 'beheerder'
van de liudgarda) wordt aangesproken, m a a r de vrouw zelf. Verder mogen
we, d u n k t mij, eveneens veronderstellen dat het huwelijk kinderloos 5 2
gebleven is. We hebben dan te maken met een vergelijkbare situatie als
ons in de paragraaf londwixle uit de F-tekst wordt geschetst 5 3 : de vrouw
47

In schrille tegenstelling daartoe hebben sommige Ommelander manuscripten zoals het ms. Assen, Collectie Ellents/Hofstede 14: vnde hoere broeder dat
untkeren wolde, zoe moet hy dat doen myt twen ded-eden, dat is xy eden
beholden.
48

De L-tekst en U bepalen dat er twaalf daadeden afgelegd moeten worden;
dat lijkt wat erg veel voor daadeden. F heeft mijns inziens een juistere lezing:
twee daadeden.
49

Zie Ldaofr, p. 303; zie voor het in de W-teksten voorkomende scolenga
(boetebeding), Sjölin, CLW., p. 216.
50

Dat wil zeggen voorzover de bronnen teruggaan.

51

Zie p. 144.

52

Pas door de geboorte van een kind was het huwelijk beërfd en ontstond
er een tussen man en vrouw gemeenschap van goederen.
53

Editie Sjölin, XV, 1, S. 344; H-tekst, Editie Buma/Ebel VIII, 2, S. 60. De
vertaling van deze passage in de laatstgenoemde editie, die teruggaat op E.M.
Meijers, Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelyksgoederenrecht,
Amsterdam 1949, S. 43 ff, lijkt mij minder juist, zie Sjölin, Note 167, S. 401.
Het verbum 'to winna' betekent mijns inziens niet 'kaüilich erwerben', maar
Veroveren', 'verwerven' zonder meer: winna noder bodel ne caplond (Oldomptis
(Wordt vervolgd...)
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gaat hertrouwen. Dan heeft h a a r tweede m a n van rechtswege jegens h a a r
schoonouders a a n s p r a a k op h a a r bruidsschat. In dit landrecht werd
beslist dat h a a r broer, zolang zij nog niet hertrouwd is, de door zijn vader
gegeven b r u i d s s c h a t niet k a n opvorderen.
Enigszins raadselachtig blijft in deze c a s u s waarom de broer niet het
oorspronkelijke, als bruidsschat meegegeven, land opgeëist heeft. Een
tweetal verklaringen lijkt mij mogelijk.
1) Het meest voor de h a n d ligt dat al bij de uitboedeling van de vrouw
door h a a r vader een transactie met de familie van de bruidegom tot
stand gekomen is. De a a n s p r a k e n van de bruid op een bepaalde
hoeveelheid land uit de [toekomstige] nalatenschap van h a a r vader
werden gerealiseerd doordat met behulp van koop of ruil h a a r andere
landen verschaft werden, die vervolgens in de liudgarda van de
familie van de bruidegom werden gebracht. In deze opvatting zijn er
d u s geen landen uit de liudgarda van de uitboedelende familie
verdwenen. De broer m a a k t in deze opvatting d a n ook geen
a a n s p r a a k op uit zijn familievermogen verdwenen landen, m a a r op
de bruidsschat van zijn zuster, voorzover die uit (de tegenwaarde van)
landerijen bestaat.
2) Het is echter ook denkbaar, dat de vrouw metterdaad werd uitgeboedeld met landen uit de liudgarda van h a a r vader en dat deze
landen p a s later werden verruild of verkocht. De verworven landen
werden vervolgens in het familievermogen van de vrouw gebracht.
Dan rijst wel de vraag, waarom h a a r broer zijn 'nadere' rechten op
de oorspronkelijk meegegeven landen niet probeert te realiseren m a a r
a a n s p r a a k m a a k t op de landen, die daarvoor in de plaats gekomen
zijn. Het is mogelijk, dat hij ten aanzien van de oorspronkelijk
meegegeven landen in een procedure kansloos zou zijn, omdat zij tot
de oorspronkelijke bruidsschat behoord hadden. Bij de aangeworven
landen was dat niet het geval. Die landen waren niet geoormerkt als
b r u i d s s c h a t omdat er een verbreking van de b a n d t u s s e n grond en
persoon {erdbrecma†4 h a d plaats gevonden.
M
(...vervolg)
recht § 20, ed. Sjölin, XXI, 20); Heth hio engoud afremethajlette
lawm, ibidem XX, 1 S. 366).
54

Zie mijn: Erdbrecma, Us Wurk, jiergong 8 (1959) s. 61.
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VIJFDE LANDRECHT: LAND VERKOCHT VOOR ZIELEHEIL

Inhoud
Het Vijfde landrecht geeft de dingtaal weer van een koper, die ter
zake van een door hem gekocht erf wordt aangesproken. Als
hoofdregel gold namelijk dat het erf tot het familiegoed behoorde
en dit in de familie diende te blijven. Daartoe schets ik in grove
lijnen de ontwikkeling van de rechten op de grond. Voor een meer
gedetailleerd overzicht moge ik verwijzen naar mijn proefschrift 55 .
Aanvankelijk was het niet mogelijk onroerende familiegoed te
vervreemden; een 'eigenaar' was in die hoedanigheid niet veel m a a r
d a n een 'administrateur' n a m e n s zijn geslacht. Naderhand werd dit
in enkele zeer speciale gevallen geoorloofd geacht. De oudste
uitzondering was: het goed aanwenden voor het eigen zieleheil. Dit
kon bijvoorbeeld door een making a a n de kerk. Maar ook in de
onderhavige vorm: (de opbrengst van) het land besteden voor een
pelgrimsreis. Naderhand worden ook andere redenen voor verkoop
toegestaan. In het Oud Schoutenrecht § 3S 56 worden drie geldige
redenen voor de verkoop gegeven:
1) honger,
2) krijgsgevangenschap 57 en
3) boetedoening door het maken van een pelgrimstocht.
Met het laatste geval hebben we hier te maken. De aspirant pelgrim
dient d a n eerst zijn erf a a n zijn verwanten a a n te bieden tegen een
75% van de waarde. Wordt het erf zonder toestemrning van de
erfgenamen verkocht d a n hebben de erfgenamen v a n de verkoper
n a diens overlijden het recht een vrede op dat erf te winnen en heeft
de koper geen recht op enigerlei schadevergoeding. De c a s u s in het

55

Ein, p. 51 e.v.

56

Buma/Ebel, a.w., p. 92.

57

Er staat hereneed, een nood(zaak) op grond van oorlog; hier zal
vermoedelijk het vrijkopen uit krijgsgevangenschap zijn bedoeld, zie Tweede
Landrecht.

Wumkes.nl

390

12 De Vierentwintig landrechten (inhoud)

landrecht laat een volgende stap in de ontwikkeling zien: de koper
kan het erf behouden, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Het landrecht geeft ons de in de procedure gebruikte dingtaal weer.
De forrnukt® van het verweer, dat door de 'oudere' [áldera)59 in
rechte werd uitgesproken, wordt ons in de R-versie het meest
letterlijk meegedeeld: 'Het land, weswegen gij mij voor het gerecht
hebt gedaagd en dat gij ten onrechte opeist, kocht ik van een
pelgrim naar Rome. Hij voerde over de Alpen zijn vel en zijn vlees
en ten derde zijn leven'. [F, W: 'Op deze wijze redde hij met die
koopprijs lichaam en geest']. 'Nu moogt gij mij niet naar een
voorman drijven [eisen dat ik een voorman in vrijwaring oproep];
ik wil mijn eigen[dom] met dusdanig recht houden als de asega mij
toedeelt, omdat mijn voorman om Gods wil naar het zuidelijkste
deel van het Rijk [Italië] is getogen. Daarom moet ik dit erf
behouden zonder tweekamp met zeven daadeden op de relikwieën'.
Wij zullen hier te maken hebben met een aan de praktijk ontleend
verweer dat op het landgerecht bijval gekregen heeft. Zowel de toen
gebezigde dingtaal als de doem van de asega heeft men van
dusdanige importantie gevonden, dat zij schriftelijk vastgelegd
werden. Deze asegadoem is inderdaad bepaald niet van belang
ontbloot. Het gaat hier om de vraag in hoeverre iemand verplicht
is een voorman te stellen. Dat probleem speelde met name bij
diefstal van roerend goed. Was eenmaal vastgesteld dat een dat
goed gestolen was, dan moest de laatste bezitter zijn voorman vorderen zich door middel van een tweekamp of door getuigen te
58

Aldus R en de W-teksten. Het verweer moest in een bepaalde, rechtens
voorgeschreven vorm worden gegoten (mey riochîer taele). Elders wordt
gesproken van afte greetword (bijvoorbeeld § 36 Oud Schoutenrecht).
59

De E-versle geeft daarbij als toelichting: 'degene die in het huis [van de
aangesprokene] de oudste is'. Kennelijk was hem de term alder niet duidelijk,
weshalve hij een scholion toevoegde. Van Heiten, Ldaqfr. S. 11 vertaalt door 'der
altere (inhaber)'. Of deze laatste vertaling juist is, valt te betwijfelen. We hebben
eerder te denken aan een vertegenwoordiger, die namens een huisgemeenschap
optreedt (huisheer). Zie bijvoorbeeld de Vierde keur Jus-versie (Buma/Ebel a.w.,
S. 136) waarin aan de huswardt een boete van 21 schellingen toevalt. Zie ook
de Willekeuren van de Vijf Delen, XVII, 26 ibidem, p. 258; zogenaamde
Hunsingoër Boeteregisters, IX, 16, Buma/Ebel, Das Hunstngoer Recht, S. 66;
Boeteregisters in het ms. F XII, 13 (ed. Sjölin, S. 332).
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verdedigen. Die voorman kon echter op zijn beurt zijn voorman in
vrijwaring roepen en de tweede voorman kon een derde oproepen.
Verder terug mocht men niet gaan60. Bij een erf speelde dit
probleem van het noemen van een voorman aanvankelijk niet; een
erf mocht niet buiten de familie verkocht worden. Toen overdracht
aan de kerk mogelijk werd, speelde het probleem van het noemen
van een voorman niet, omdat het koopland van de kerk door middel
van een bijzondere procedure werd beschermd: de kerk kon door
haar verworven land behouden door een procedure met zeven
beëdigde 'getuigen' (Zesde keur)61. In dit geval gaat het evenwel
om de vervreemding aan een 'particulier'. Volgens de hoofdregel bij
roerend goed zou de koper zijn voorman moeten aanwijzen en
omdat hem zulks onmogelijk was zou hij een tweekamp moeten
strijden. In dit bijzondere geval werd evenwel anders beslist. De
gegeven beslissing is echter niet in alle teksten gelijk.
Varianten
De Oudfriese W-teksten en de E-tekst leggen de gedaagde op, de
pelgrim achterna te reizen, binnen vijftig weken (Jus) weer terug
te keren met twee pelgrims, om vervolgens gedrieën onder ede te
bevestigen, dat de verkoper-pelgrim, na Gods gebod vervuld te
hebben, volgens kerkelijk ritueel ter aarde werd besteld.
De R-tekst geeft alleen (uitvoerig) de dingtaal weer. De andere
teksten vorderen dat de gedaagde het door hem gestelde met twee
daadeden bevestigt. Degenen die een daadeed moeten afleggen
moeten, aldus de F-tekst, ter zake kundigen zijn, die in het
dorpsterritoir, waar het land ligt, wonen. Terecht zegt F bovendien,
dat de koper geen tweekamp behoeft te strijden. Als conclusie wordt
in F/L en H gegeven dat de koper niet langer een voorman in
vrijwaring behoeft te roepen62. In de L-tekst tenslotte is de
dingtaal geheel in de derde persoon overgebracht en is de casus
F-tekst, ed. Sjölin, XVII, 29.
Zie p. 306.
Zie ook p. 355.
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gewijzigd, doordat volgens deze lezing de gedaagde het erf niet
rechtstreeks, m a a r via een derde van de pelgrim heeft gekocht:
Possessionem, quam tu queris, ab isto uiro comparauit, iste ab vno
romipeta. Mogelijk gaat hier een leesfout van een kopiist schuil isto
zal als id est gelezen moeten worden.
De eerste lezing is waarschijnlijk de oorspronkelijke, de tweede een
verkorte versie daarvan. Kopiisten zullen de zware eis de pelgrim
achterna te reizen, strijdig gevonden hebben met het contemporaine
(dus jongere) recht. Vandaar het vereiste, dat de pelgrim vergiffenis
verkregen moest hebben, zodat niets zijn begrafenis met boke en
stola meer in de weg stond. Slechts in dat geval was het recht v a n
de koper onaantastbaar.

ZESDE LANDRECHT: REPRESENTATIE (PLAA.TSVERVULI.ING)

Inhoud
Het Zesde landrecht gaat over het erfrecht bij versterf33. Het staat op
beperkte schaal representatie toe64. Dat gebeurt door een kleinzoon
(eventueel achterkleinzoon) onder de zes handen te rekenen 65 . De 'zes
handen' werden veilig gesteld door de zoon en de dochter van de erflater
te substitueren door 'kind' en 'kleinkind' (Vijftiende landrecht) 66 . De
beslissing, neergelegd in dit landrecht was verstrekkend. De Lex
Frisionum kende als erfgenamen nog slechts de zes handen in enge zin
(§ XIX, 2). Deze 'doorbraak' zette zich, naar het lijkt vrij snel, door naar
beneden. De nederdalende linie werd vrij algemeen bovendien voorrang
gegeven boven de opgaande en de zijlinie: 'De vijfde doem luidt dat de
wezen de nalatenschap van hun grootvader en grootmoeder met meer

Zie ook p. 118.
Zie ook p. 392.
E.M. Meijers, CLW. p. 55.
Ziep. 421.
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recht mogen a a n t a s t e n d a n dat die terug moet vallen of n a a r de zijlinie
moet gaan" 67 . Daarmee liep Friesland bepaald niet achterop; in de
meeste Nederlandse gewesten is plaatsvervulling p a s in de zestiende
eeuw ingevoerd 68 .
Ook hier zijn nog duidelijk sporen aanwezig van het doem-karakter van
dit landrecht. De c a s u s wordt uitvoerig en gedetailleerd weergegeven.
Van twee broers heeft de ene door middel van een bruidloop zijn vrouw
op het vaderlijk goed geïinstalleerd en h u n vader vermaakt a a n h e n
elk 69 een wettelijk erfdeel. De gehuwde zoon fungeert, n a a r aannemelijk
is, als 'bedrijfsleider' op het vaderlijk erfgoed. Vervolgens sterft eerst de
gehuwde zoon met achterlating van een kind (of een kleinkind). D a a r n a
overlijdt de [grootjvader en dan wil het kleinkind een aandeel in de
nalatenschap van zijn grootvader. Zijn oom wil dat niet, w a n t hij zegt:
ik ben een knie nader tot de nalatenschap. Het kleinkind mag d a n het
familiegoed [liudgarda)70 betrekken met behulp van twaalf eedhelpers:
acht van vaders- en vier van moederskant 7 1 . Indien hij - hetgeen n u het
binnen de familiekring speelt, gemakkelijk k a n gebeuren - onvoldoende
verwanten heeft, die als eedhelpers willen optreden, dat m a g hij die met
zijn geld kopen 7 2 . Of het kleinkind 'bedrijfsleider' wordt, of dat die rol

67

E.M. Meijers, au;., p. 56.

68

E.M. Meijers, CLW., p. 56.

69

De tekst gebruikt hún en sine, hetgeen zowel masculinum enkelvoud als
meervoud kan zijn. Meervoud ligt hier meer voor de hand: aan beide broers
wordt een gelijk deel vermaakt.
70

Zie ook p. 119, 386 en p. 392.

71

Er is mij nog slechts een andere Oudfriese tekst bekend, waarin
eedhelpers van vaders- en van moederszijde in een verhouding van 2 : 1
optreden, te weten in de Hunsingoër Keuren van 1252 [Tweede Hunsinger codex
XXIII, 51 (p. 109), Editie Buma/Ebel XIX, § 34 (S. 127). F-tekst, editie Sjölin
XXII, 36, p. 388; D. Simonides, Die Hunsingoër Kuren vomJahre 1252, p. 16.
Een verdeling van een toeslag op het weergeld tussen bloedverwanten van
vader- en moederszijde in de verhouding 2:1 vindt men in de Eerste Hunsinger
codex VII, 150 (p. 66), Ediüe Buma/Ebel IX, 20, S. 68.
72

Het in onze ogen vreemd aandoende werven van eedhelpers ('volgers') moet
gezien worden tegen de achtergrond van de procedure als mogelijke inleiding
tot het godsoordeel. Volgers', in beginsel gekozen uit de kring der verwanten,
schaarden zich door het afleggen van hun volgeed achter één der partijen. Hun
(Wordt vervolgd...)
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overgaat op de op het familiegoed aanwezige broer, is uit de c a s u s niet
af te leiden.
De R-tekst herinnert er nog eens uitdrukkelijk aan, dat deze regel ook
geldt voor het kleinkind van de overleden gehuwde zoon.
De vereisten voor deze plaatsvervulling zijn derhalve:
1. De zoon dient een wettig huwelijk gesloten te hebben. Het Zesde
landrecht stelt uitdrukkelijk als voorwaarde, dat de vrouw een
bruidloop gedaan moet hebben 7 3 . Een vergelijkbaar vereiste vinden
we in de Saksenspiegel, waar gezegd wordt dat de vrouw a a n de m a n
evenbordich moet zijn 74 . De regel gaat niet op, als de zoon een
vrouw in de echt n a m , die hij voordien h a d aangesteld 'om te melken
en te malen' 7 5 .

72

(...vervolg)
eed kon dan ook niet als 'meineed' gediskwalificeerd worden. Wel liepen zij het
risico, dat wanneer de wederpartij de eden niet wilde 'horen', hetgeen tot een
tweekamp of vete leidde, dat zij dan in het daarop volgende conflict betrokken
werden. Anders gezegd, zij gaven degene die de eerste eed aflegde 'rugdekking'
voor het geval de wederpartij de hand, van degene die de eed wilde afleggen, van
de relikwieën wilde trekken. Het spreekt vanzelf, dat wanneer degene die de
eerste eed moest afleggen, niet over een 'fanclub' beschikte, de wederpartij zeer
snel geneigd zal zijn geweest zijn eed niet toe te laten. Vandaar dat in dit
familiegeschil het kind, wanneer het niet op voldoende steun van zijn verwanten
kon rekenen, eedhelpers diende te kopen. Overigens moet men Verwanten'
vooral niet te nauw nemen; er vallen ook vrienden en getrouwen onder, die zich
'achter iemand stellen' (G. Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue, Darmstadt
1990, S. 79).
73

Zie ook mijn: Die drei Kuren Friedrichs des Gottesboten zum Ehe- und
Erbrecht, Frysk Jierboek 1967 (= Emder Jahrbuch, 47. Band, Nordfriesisches
Jahrbuch 1967, Neue Folge, Band III) S. 59.
74

Saksenspiegel I, 5 § 1. Deze bepaling is overgenomen in het onderdeel Fon
lawmin de F-codex, ed. Sjölin, XX, 13, p. 370.
75

Zie mijn Ein, p. 87 e.v. Een vrije man had weliswaar het recht over zijn
onvrije dienstmaagd te beschikken, maar bijvoorbeeld in Noorwegen zat een uit
deze verbintenis geboren kind in het [verdom]hoekje; tijdens het eten zat hij
temidden van de knechts. Een erfrecht had hij niet {Wilhelm Grönbech, Kultur
und Religion der Germanen, I, Darmstadt 198710, S. 304).
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De zoon mag niet uitgeboedeld zijn 76 . Het Zesde landrecht geeft als
casus, dat de vader de zoon zijn portie eerst bij dode (des vaders) zal
vermaken (er heeft d u s geen œvelgang
plaatsgevonden). De
Saksenspiegel stelt een soortgelijk vereiste: de zoon moet overleden
zijn, zonder hij uitgeboedeld werd.
Het moet een klein- of achterkleinzoon betreffen, geen achterachterkleinzoon. Dit wordt door de steller van de F-tekst uit dit
landrecht afgeleid: is het tot de vierde graad gekomen, d a n is er
sprake van een 'vreemde op wie geen nalatenschap vererft; dit beslist
het Zesde landrecht' 7 7 .

Of representatie ook mogelijk was bij een dochter valt uit deze c a s u s niet
af te leiden. De Saksenspiegel bepaalt wel uitdrukkelijk dat deze regel
niet ten aanzien van een dochter gold. Ook h e t Friese recht kende een
dergelijke uitzondering. In de Hunsinger codex VII, 164 78 wordt dit
aldus 'gemotiveerd'. Toen het weergeld voor de eerste maal was
vastgesteld, doodde men een broer, die een zuster had. Toen wilde zij het
aandeel van het weergeld niet hebben. De twaalf apostelen bepaalden
toen, dat zij daarmee voor altijd h a a r a a n s p r a a k op h a a r broers deel in
het weergeld verloren had, doch een hogere vrede zou mogen genieten 79 .

76

Het geven van een erfportie vooraf was men meestal niet gunstig gezind,
zie bijvoorbeeld de Hunsingoër Keuren van 1252, § 35 (Editie Buma/Ebel, S.
126).
77

Editie Sjölin, XX, 1.

78

P. 67. Ediüe Buma/Ebel IX § 23, S. 70.

79

Zie over de uitsluiting van de zuster F XX, 6, Sjölin p. 368: een broer gaat
voor de zuster bij de erfopvolging als het betreft een nalatenschap van vader,
moeder, zuster of broer (de volle neef sluit de zuster van de nalatenschap van
de overledene uit) en Rq. p. 362, § 2. p. 373 §. 8. Mogelijk jonger is, dat de
zoonskinderen gelijk met de zusterskinderen van de erflater opdelen, wanneer
de zuster uitgeboedeld is en zij kinderen heeft gekregen of wat op hetzelfde
neerkomt, een 'boedel aan vreemde jlet heeft gewonnen', dwz. er door de
geboorte van een zoon gemeenschap van goederen is ontstaan, cf. Derde
Emsinger Codex V. 17 (p.42).
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Z E V E N D E LANDRECHT: G E E N TWEEKAMP V O O R G E Ë R F D G O E D

Inhoud
In het Zevende landrecht wordt de tweekamp uitgesloten in een
procedure tot opvordering van door de gedaagde geërfd, goed. Dit
landrecht kwam reeds bij de behandeling van de Vijfde keur ter
sprake 8 0 . Er zij slechts op gewezen, dat de daar gestelde eis van twaalf
eedhelpers 8 1 hier meestal verzwakt is. De EH-teksten n e m e n in eerste
instantie met zes daad-eden genoegen. Blijkt dat niet afdoende te zijn,
d a n k u n n e n twaalf daad-eden afgelegd worden. Het slot geeft aan, welk
aantal het eigenlijk volgens canoniek recht h a d moeten zijn: m e n h o u d e
h a a r met twee eden, want God zelve sprak: 'in de mond van twee of drie
getuigen zal alle woord bestaan' 8 2 .
Varianten83
De aard van de af te leggen eden en het aantal eedhelpers varieert nogal.
De W-lezingen zijn nogal onlogisch: eerst worden twaalf daadeden en
vervolgens twee daadeden gevorderd. Deze verwarring is vermoedelijk
o n t s t a a n onder invloed van H, waarin wordt gesteld dat eigenlijk,
k r a c h t e n s Gods woord, volstaan zou k u n n e n worden met twee getuigen.
Immers in de mond van twee of drie getuigen 'licht alle waerhyt'. R en
F eisen geen daadeden, m a a r twaalf eden op de relikwieën [xy morma
with ethum). In hx en L¾ wordt geen aantal genoemd, doch Lg noemt als
aantal twaalf84. EA en H geven daarop een nuttige toelichting: degene

80

Zie p. 300. In de slotwoorden van sommige versies wordt verwezen naar
alra Fresena riochte. Het lijkt mij een verwijzing naar de Vijfde keur te zijn. Is
die veronderstelling juist, dan versterkt dat de these, dat het Zevende landrecht
aan de Vijfde keur werd ontleend en niet andersom. Bovendien illustreert dit
slot dat in de opvattingvan degene die deze slotwoorden toevoegde de Zeventien
keuren algemeen Fries recht bevatten.
81

Zie p. 300.

82

Dit - uiteraard jonge - slot vindt men ook in de Westerlauwerse teksten,
die primair niet zes, maar twaalf eden vorderen.
83

Zie ook p. 355.
Dit illustreert dat L3 onafhankelijk is van L¾ en 1^.
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die het voorvaderlijk erf wil behouden zal als eerste en als laatste de
daadeed afleggen. Dat geeft een verklaring voor de nogal raadselachtige
hoeveelheid af te leggen daadeden. Met een daadeed zuiverde de
eedsaflegger zich niet van een aanklacht (hij kon derhalve in zijn daadeed
niet zonder meer iets ontkennen), m a a r moest hij een 'feit' stellen
(dede) 8S . Het is echter niet a a n te n e m e n dat óók de eedhelpers in h u n
eed hetzelfde feit zouden moeten 'bezweren'. Eedhelpers ondersteunden
slechts de eed van de agerende partij; zij stelden zich daarmee achter
h u n 'leider*86, die als eenling de dedeth moest afleggen. De 'volgers'
behoefden slechts die eed te versterken. Zo'n versterking w a s belangrijk,
w a n t daarmee verminderden zij het risico dat de wederpartij de eden niet
zou willen 'horen'. Die wederpartij kon immers constateren dat in een
eventuele, op het afwijzen van de eden volgende vete de tegenstander een
behoorlijk aantal medestanders zou hebben. We k u n n e n uit deze tekst
dan ook aldus uitleggen dat slechts de procespartij als eerste en als
laatste daadeden aflegde, m a a r dat de tussenliggende eden slechts
'ondersteunende' eden van eedhelpers waren.

A C H T S T E LANDRECHT: A

NOTORiTErr,

B OVERLIJDEN PROCESPARTIJ

Inhoud
Van 'het' Achtste landrecht k u n n e n we eigenlijk niet spreken. Er b e s t a a n
twee versies w a a r t u s s e n nauwelijks enig verband te leggen valt. We
spreken gemakshalve van een (a)- en een (b)-versie, waarbij we niet a
priori positie kiezen in het probleem welk van beide versies oorspronkelijk is. Overigens wordt in de beide versies wel een verwante materie
behandeld.

85

Voor de betekenis van dede in dedeth zie men Sjölin, CLW., S. 184.

86
Vandaar dat de term dedlade ontstond: de leiding hebben in een
eedsprocedure, waarin een dedeth gezworen moest worden, zie hierna bij de
behandeling van het Achtste landrecht, b-versie.
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a-versie

De als eerste genomen versie komt in alle groepen voor, behalve in R87
en H 88 . Er wordt een regeling gegeven voor het geval iemand een klacht
indient wegens doodslag (benethe) van zijn verwant. Daarbij stelt hij dat
het slachtoffer doodgeknuppeld werd of geworgd werd. Er heeft derhalve
een handgemeen plaats gevonden. Heeft echter de aangeklaagde geen
wonden, d a n m a g de klager de doodslag niet 'aanbrengen', m a a r de
aangeklaagde mag zich met twaalf eden zuiveren 89 . De achtergrond
hiervan zal zijn, dat n a een gevecht de winnaar doorgaans ook sporen
van de strijd zal vertonen.
Heeft de aangeklaagde wel wonden en geeft hij toe, dat die door een
gevecht zijn ontstaan, m a a r ontkent hij de doodslag [zijn aanval w a s niet
dodelijk 90 !, d a n worden de rollen omgedraaid. De erfgenaam v a n de
gedode mag n u zijn verwanten tot in de derde graad 'leiden' en de daad
bezweren met twaalf eedhelpers. De aangeklaagde is d a n een weergeld
verschuldigd.
Uit deze c a s u s blijkt dat de ontwikkeling n a het opstellen van de
hoofdregel uit de Zeventiende keur 9 1 niet heeft stilgestaan. Volgens die
keur mocht iedere h u i s m a n zich van aanklachten vrijpleiten door eden

87

Wel als tweede lezing in het Negentiende landrecht.

88

Wel staat de casus (verkort) in de Eerste Emsinger Codex in enkele van
de surplusgroepjes op de landrechten (V. 4, p. 72, Editie Buma/Ebel V, 4, S.
44; X, 1, p. 95 en Buma/Ebel X, 1, S. 96). Daar wordt bepaald: 'Zo er doodslag
is en [lees: maar] geen met een knuppel geslagen wonde, of wanneer iemand
opgehangen werd [of geworgd], dan mag de aangeklaagde zich met twaalf
eedhelpers op de relikwieën vrijzweren'. We hebben betoogd op pagina 363 dat
deze surplusgroepjes vermoedelijk passen bij een nauw aan H verwant
handschrift. Dat zou kunnen betekenen dat deze casus oorspronkelijk wel in
H heeft gestaan, maar naderhand er uitgelicht werd en in een surplusgroepje
opgenomen werd. In Dr. staat aan het slot van de volgende keur een [beknopte]
variant van deze versie.
89
Of, zoals de Jurisprudentia Frisica, XIII, 38, Deel I, p. 90, zegt: so sint
nyaer da lada dan dyn oenbringh.
90

Denkbaar is ook dat het verweer luidde dat de uiterlijke sporen van een
gevecht te wijten zijn aan een ander handgemeen. Dan zou men echter
verwachten dat de aangeklaagde zou dienen aan te tonen in welk gevecht hij
de kneuzingen heeft opgelopen.
91

Zie p. 344.
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op de relikwieën af te leggen. Naderhand zijn op deze regel uitzonderingen toegelaten; de oudste zijn vermoedelijk de zogenaamde Vijf Wenden.
Volgens deze c a s u s gaat deze regel ook niet op als de dader zelf zichtbare
tekenen van een gevecht heeft. Het feit wordt daardoor notoir. De hier
aangetroffen bewijslast-regeling zal jong zijn; zij moet s t a m m e n uit een
periode, waarin het begrip 'notoir' sterk werd uitgebreid. Niet slechts een
openlijk gepleegde daad, m a a r ook één waarvan de gevolgen a a n de dader
zichtbaar waren, werd 'notoir' geacht, hetgeen de aangeklaagde belette
zich te zuiveren 92 .
b-versie
De b-lezing komt slechts in de R-groep en in H voor. Zij betreft regelingen
van formeelrechtelijke aard. De R-groep geeft er twee; de laatste daarvan
is ook in H te vinden. De juiste betekenis ervan is lastig vast te stellen.
De eerste regel geeft een antwoord op een vraag die n a a r aanleiding van
de a-versie zou k u n n e n rijzen: welke erfgenaam mag bij doodslag de
leiding nemen? Het antwoord daarop is iedereen, die binnen de derde
graad verwant is; Thet ther iahwelik erua mi leda sines
thredknütngis
deda mith twam withethon. In de door B u m a / E b e l gegeven vertaling 93
wordt deze tekst aldus vertaald: 'daj3 jeder Erbe die seinem Verwandten
beigebrachten Wunden mit zwei Eiden auf die Reliquien beschwören
darf. Deze vertaling lijkt mij niet j u i s t te zijn. Zij levert een regel op, die
niet harmonieert met hetgeen wij over het Oudfriese proces weten.
Daarin is steeds sprake van een differentiatie van het aantal eedhelpers
n a a r de aard van het delict, terwijl bovendien als hoofdregel geldt dat een
ieder zich - enkele uitzonderingen daargelaten - van tegen hem
ingebrachte klachten mag zuiveren, terwijl in de vertaling de aanbreng
door de erfgenamen van het slachtoffer regel is. Volgens de vertaling van
B u m a / E b e l zou het immers een erfgenaam steeds toegestaan zijn met
slechts twee eden de zijn verwanten toegebrachte wonden a a n te
brengen. Het lijkt daarom zinvol de tekst eens nader te bezien.

82

Zie ook M.S. van Oosten, Inleidende beschouwingen over het oudere
Friesche bewysrecht, TVRG. 18 (1950), p. 443 e.v.. Van Oosten stelt mijns
inziens deze begripsuitbreiding te vroeg (elfde/twaalfde eeuw), doordat hij van
de (onjuiste) veronderstelling uitgegaan is, dat de wenden (uitzonderingsgevallen) op de laatste keur aan de Zeventien keuren contemporain zouden zijn.
Das Rüstringer Recht, IV, 8, S. 49.
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Uit de casus springen drie elementen naar voren:
1 Er is iemand overleden met achterlating van een of meer erfgenamen
tot in de derde graad.
2 Er wordt een verband gelegd tussen de erflater en een of meer deda.
3 De conclusie is dat iedere derdegraads verwant die deda mag leda.
De oplossing moet gevonden worden door het zoeken van een passende
vertaling van deda en leda.
aDede
Dede werd door Buma/Ebel als 'verwondingen' geïnterpreteerd. Dede
(daad) heeft evenwel een veel ruimere betekenis zoals wel blijkt uit de
vele woordverbindingen met dede bijvoorbeeld: blodnmnende dede, eppa
deda en (in samenstellingen) dedeth, dedlade, morthdede, haveddede,
nachidede. Dede blijkt een belangrijke processuele term te zijn. De betekenis gaat in de richting van de huidige specifiek strafrechtelijke term
'feit', 'feitelijkheid'. Het is de gedraging waarom de procedure draait 94 ,
het objectum litis.
b Leda
Leda betekent letterlijk 'leiden', '(aan)voeren'. Deze term hangt samen
met een eigenaardigheid van het Oudgermaanse proces. Een procedure
liep niet tussen individuen maar tussen families. Dat bracht mee dat
er processuele 'leider' diende te zijn, die namens de familie het proces
moest 'voeren'. Leda heeft - in technisch-juridische zin gebezigd - de
betekenis: in een procedure of vete (namens een groep of partij) als
leider (ledere) optreden 95 en als zodanig anderen daarin betrekken.
Illustratief is in dit verband de term forthleda met het zelfstandig
naamwoord forthledene, 'de leiding doorschuiven', 'een ander als
aansprakelijke procespartij aanwijzen': (men mag niet) vr tha thredaa
hond nene fort ledene dwa. nen strid wort leda vr then dregande

94

Zie bijvoorbeeld ook de Vierde wende op de Zeventiende keur: sa ne
memma there dede nene wüne biade (F-Tekst, editie Sjölin, III, 21, S. 246).
95

Cf. W.J. Buma, Die Brokmer Rechtshandschriften ('s-Gravenhage 1949),
§ 105, p. 65/66, sa lede hi sex men ofsine kenne, vertaling: 'so führe er (der
Verklagte) sechs Marmer aus seinem Geschlecht (als Zeugen) an'.
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schild96. Het 'leiderschap' hebben in een procedure een belangrijke rol:
de 'leider' moest de benodigde proceshandelingen verrichten, zoals het
afleggen van de vooreed 97 . Hij was in beginsel aansprakelijk. Leider
kon men worden door bijvoorbeeld feitelijke omstandigheden 9 8 (zie het
volgende landrecht) of, speciaal bij het beginnen van een vete, een
eedsaflegging voor het gerecht (leedeed). Er waren a a n het leiderschap
risico's verbonden: als de leider zich bij een eedsformule versprak, d a n
h a d hij het proces verloren en de verliezer sleepte zijn familie mee.
Vandaar dat niet iedereen zich zomaar als procesleider mocht opwerpen.
Onze vertaling brengt mee dat de vertaling van leda door 'beschweren'
niet bevredigt. Het zal er in de meeste gevallen wel op neer gekomen zijn
dat degene die de leiding had zijn onschuld kon 'bezweren', m a a r dat
is dan een gevolg van het zijn van 'processueel leider'.
c Dedlade
Combineren we de woorden dede en leda d a n krijgen we het zelfstandig
naamwoord dedlade, letterlijk 'leiding van de daad'. Zoals we bij de
behandeling van het vorige landrecht al opgemerkt hebben geeft dede
nogal eens het objectum litis a a n in een, wat wij zouden noemen,
declaratoir proces. De aanlegger of verweerder wilde een omstreden p u n t
in rechte vastgesteld zien. Dan kon uiteraard geen gebruik worden
gemaakt van 'zuiveringseden', waarin volstaan kon worden met een
ontkentenis, m a a r moest in de eedsformule een 'daad' gesteld worden.
Om deze eed kracht bij te zetten moest hij versterkt worden door
'volgeden'. Zoals reeds bij de behandeling van het vorige landrecht werd
gezegd, zullen dergelijke volgeden slechts gediend hebben ter versterking
van de eed van de 'leider'. De 'volgers' bezwoeren in h u n eed dat de eed
van h u n 'leider', een door en door eerlijk man, onmogelijk een meineed
kon zijn.
96

F-tekst, vertaling Sjölin, a.w., XVII, 29, S. 354: 'man kann [...] über dem
dritten Vormann hinaus keinen Gewährenzug tun, über den getragenen Schild
(: den gestellten Zweikämpfer des dritten Vormannes) hinaus keinen weiteren
Zweikampf ausfechten'.
97

Zie mijn: Eedsfoarmen yn it âlfiyske rjocht, Us Wurk 1963 (jg 12), s. 85.

98

Bijvoorbeeld degene wiens huis bij een opzettelijke brandstichting het
eerst in vlammen opging werd de procesleider, Emsinger Penningschuldboek
§34, Editie Buma/Ebel S. 158/160.
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Daarmee zijn we weer terug bij de dedlade. Deze term geeft heel fraai
a a n wat er a a n de h a n d is: er is in rechte de juistheid van een betwiste
stelling (dede) in het geding en die moet bewezen worden met behulp
van een dedeth-procedure, waarin degene die de juistheid van die
stellingen rechte vastgesteld wil zien als 'leider' de dedlade moet
afleggen. Het komt mij d a n ook voor, dat, hoewel een heel eind in de
goede richting gaand, de vertaling die B. Sjölin geeft van dedlada te
ruim is: 'ein Reinigungseid, der zur Klageabweisung dient' 99 . Het is
immers j u i s t géén 'Reinigungseid' waar het hier om gaat, m a a r om een
dedeth. In beginsel h a d een Fries het recht, wanneer m e n h e m van
bepaalde feitelijkheden betichtte, in rechte zijn eigen daden te bezweren.
Dit voordeel kon het gerecht de vrije Fries niet zonder meer ontnemen 1 0 0 . Dat kon bijvoorbeeld wel, wanneer de aangeklaagde een
'recidivist' w a s . Klaagde een deken iemand voor de eerste keer a a n , dat
hij zijn zeend niet h a d bijgewoond, dan kon de aangeklaagde zich de
eerste dag (dat hij h a d moeten verschijnen) onder ede bezweren dat hij
de zeend wel h a d bezocht. De tweede dag eveneens. Maar de derde dag
was de deken met vier leken n a d e r de ongehoorzaamheid te 'betuigen',
d a n dat de aangeklaagde gerechtigd w a s tha dedleda to biadiane101,
a a n te bieden dat hij als leider m a g optreden in een dedeta-procedure.
De b-versie van het Achtste landrecht heeft, zo komt mij voor, als
achtergrond de situatie die ontstaat doordat iemand die in een proces
verwikkeld is of een proces zou moeten a a n s p a n n e n overlijdt. Daardoor
ontstaat er een procesvacuüm. In de moderne tijd wordt dat opgevuld
door het bij notariële akte aanwijzen van een boedelvolmacht. Volgens
onze c a s u s is een dergelijke aanwijzing door het gerecht niet noodzakelijk. Iedere [willekeurige] erfgenaam, mits hij m a a r een verwant is
binnen de derde graad k a n de benodigde processuele stappen ondernemen. Hij k a n zich opwerpen als leider van een vete, hij k a n een kemper
in h e t geding brengen, hij k a n een ander godsoordeel inroepen of ook -

99

Sjölin, O.W., S. 184; de auteur beroept zich daarbij op een mededeling van
dr. W. Bührer, medewerker aan het Deutsches Rechtswôrterbuch der älteren
deutschen Rechtssprache, Weimar 1914 ff.
100
Zie Zeventiende keur, W-versie en Zeendrecht § 12. Tekstverklaring: B.
Sjölin, au)., S. 184.

Zeendrecht § 12, Buma/Ebel, a m , S. 172.
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en dat zal het meest voorkomen - hij mag als voorman de benodigde
reinigingseden afleggen, mits hij zich m a a r als zodanig met twee
daadeden stelt. In de eerste daadeed, zo stel ik mij voor, moet hij onder
ede het feit [dedèj vastleggen dat hij een verwant binnen de derde graad
is en in de tweede eed zal hij moeten aangeven dat hij zich stelt als de
processuele opvolger van de overledene 102 . De onderhavige bepaling wil
d u s het vacuüm, dat door het overlijden van een partij, n a d a t bepaalde
feitelijkheden gepleegd zijn, ontstaan is, opvullen. Er behoeft geen twist
te ontstaan over de bevoegdheid, de overledene in het proces te vertegenwoordigen of de vete te leiden.
Vervolgens b o r d u u r t de R-tekst op dit t h e m a verder en geeft de dingtaal
voor dit bijzondere geval weer. De asega moet oordelen:
S a hwetsa therunder bisken is, dolch sa dath, sa mi thi thredknüing efier
thes otheres dathe spreka, et steue mire stonda, wed mire dwa and riucht
mire umbe sines tredkniltngis deda untfa.
Vertaling: 'Ongeacht wat er voorgevallen is (waarover de procedure ook
loopt of zal komen te lopen), verwonding of doodslag, de erfgenaam tot
in de derde graad mag n a de dood van zijn verwant het woord voeren
(spreka) (namens de familie], de [daad]eed mag hij afleggen en een
(processueel) p a n d mag hij geven en het recht vanwege de - door zijn derdegraadsverwanten gepleegde feitelijkheden - ondergaan' 1 0 3 .
Variant
De R-tekst geeft een - door ac ingeleide - variant, welke ook in H, J u s en
Dr. voorkomt: Ac mire eruana allerek leda sinne thredknûig to dathe and
to dolge mith tuam dedethon, thruch thet hi ne mi nawet untkwna
sina
berena blode. Dat wil zegen: Iedere erfgenaam m a g zijn verwant tot in de
derde graad tot een procedure leiden [erin betrekken, zodat hij zich niet

102

Denkbaar is ook, dat alleen het laatste 'feit' bezworen werd en dat niet
alleen de nieuwe leider maar dat een ander lid van de familie die eed met zijn
daadeed moest ondersteunen.
103

'Zijn recht ontvangen' cf. de uitdrukking een hermskere untfan, een
kerkelijke straf ontvangen, dat wil zeggen: ondergaan. Vertaling van de
onderhavige tekst bij Buma/Ebel [a.w., p. 49): 'was auch dabei geschehen is,
es sei Verwundung oder Totschlag, so darf der Verwandte im dritten Grade
nach des andern Tode Klage erheben, vor dem Richter darf er einen Eid
ablegen, eine Burgschaft darf er leisten und was ihm rechtlich wegen der
Verwundungen seines Verwandten im dritten Grade zukommt, soll er erhalten'.

Wumkes.nl

12 De Vierentwintig landrechten (inhoud)

404

afzijdig kan houden] betreffende doodslag en verwonding, mits hij twee
daadeden aflegt. Hier wordt de lijn uit de vorige casus doorgetrokken.
Heeft een erfgenaam zich eenmaal als leider opgeworpen, dan dienen de
andere derdegraadsverwanten hem, voor zover het een doodslag of
verwonding betreft, te volgen. Want - zo luidt de conclusie - men mag zijn
bloedverwanten niet in de steek laten104.

NEGENDE LANDRECHT: A OFLEDENE, B NOODWEEREXCES

Inhoud
Van het Negende landrecht bestaan twee verschillende redacties, die
nagenoeg hetzelfde thema behandelen. Aan beide versies gemeen is, dat
het gaat over iemand die met een ander (verder 'derde' te noemen) vecht.
Een bloedverwant komt hem te hulp en mengt zich in de strijd.
a-versie
De E-, W- en F-groepen hebben: de aangevallene moet de aansprakelijkheid voor de, door zijn helper toegebrachte verwondingen op zich nemen.
Er is hier sprake van een door de feiten ontstane ojledene105. Doorgaans werd een dergelijke ojledene voor het gerecht gesloten. De leider
stelde zich onder ede (leedeed) aansprakelijk voor alle gevolgen van een
vete106.
Impliciet ligt in deze casus opgesloten dat het tot een zoen komt, waarbij
de derde (of diens erfgenaam) recht op schadevergoeding krijgt. De vraag
is nu: wie moet die schadevergoeding betalen? Omdat er sprake is van
een ojledene is dat degene die te hulp geschoten werd. Wanneer die
echter zijn aansprakelijkheid afwijst (de schade niet wil beteren) dan
104

De H- en R-teksten laten nog weten dat het algemeen Fries recht is. Dat
kan er op wijzen dat deze toevoeging ontleend werd aan een, voor degene die
de variant opnam, niet inheemse rechtsbron, dus bijvoorbeeld aan een Westerlauwerse bron.
105

Zie R. His, Das Strafrecht derFriesenimMütelalter, (Leipzig 1901), S. 16

e.v.
106

Een voorbeeld van een dergelijke leedeed is de vinden in Buma/Ebel,
Westerlauwerssches Recht, I, LX, S. 638 en bij R. His, a.w, S. 364.
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moet de te hulp geschoten verwant onder ede verklaren dat hij niet uit
haat of om een oude kwestie ingegrepen heeft, maar alleen omdat hij zijn
verwant wilde helpen. Dan is degene die te hulp geschoten werd tot
betaling van de boete voor de aan de derde toegebrachte verwondingen
verplicht107.
b-versie
De lezing van de R-groep: de aangevallene raakt in dit geval bloedend
gewond en de te hulp snellende (derdegraads- of nadere) verwant, vecht
langer door dan nuttig of dienstig is (wij zouden zeggen: noodweerexces).
De eerst-aangevallene gebruikt het 'doorslaan' als argument om zijn
aansprakelijkheid voor het gevecht te betwisten: de te hulp gekomen
verwant zou wegens een oude vete of uit wrok zo agressief zijn opgetreden. De helper mag deze bewering onder ede ontkennen, waardoor
de eerst-aangevallene aansprakelijk blijft.
Reminiscenties van de b-lezing zijn in de eerste versie terug te vinden.
In het slot van de E-groep wordt namelijk bepaald, dat in geval de eerstaangevallene de aansprakelijkheid niet op zich wil nemen, de helpende
verwant onder ede moet betuigen dat hij niet wegens vete of wrok (of nijd,
E-tekst) jegens de aanvaller te hulp gesneld is. Deze passage begint met
ac, hetgeen, zoals eerder werd betoogd, wijst op ontlening uit een andere
bron. Dat dit slot niet oorspronkelijk is, volgt ook uit de omstandigheid
dat dit slot minder goed in de lezing van de E-groep past, omdat daar
immers tevoren niet over de motieven voor een weigering van de eerst
aangevallene, noch over het 'noodweerexces' gesproken wordt.

TIENDE LANDRECHT: DELICT VAN KNECHT VAN EEN (GODS)MAN

Inhoud
Het Tiende landrecht regelt het geval dat een knecht of bediende [een
'eigen' man, R] een delict heeft gepleegd. De heer kan de aanklacht door
het afleggen van een eed ontgaan of de zijn ondergeschikte het godsoordeel van de ketelproef laten ondergaan.
107

Oorspronkelijk werden helpers in het geheel niet gestraft, zie R. His, a. w.,

S. 90.
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Op dit hoofdthema b e s t a a n nogal wat varianten.
Varianten
1

De R-groep. De dader is hier, zoals gezegd, een 'eigen m a n ' en hij
wordt beticht hetzij van het verscheuren van kleren, hetzij van rqf,
hetzij van diefstal. Dan moet hij ten processe door zijn heer worden
vertegenwoordigd: een eigen m a n is geen 'persoon' in het landgerecht 1 0 8 . Door een eed op de relikwieën af te leggen k a n de heer de
eigen m a n ontlasten. Wil de heer dat risico niet nemen, d a n dient het
oordeel van God te worden ingeroepen: de eigen m a n moet het
gloeiende ijzer dragen 109 , w a n t een eigen m a n k a n niet door eden
op de relikwieën af te leggen een beter recht verkrijgen (zich niet
zuiveren) 110 .

2

De E-groep. Er is een klacht (terzake van doodslag, benethe) tegen
een knecht [scalcj van een priester {godismon) ingebracht 1 1 1 . J .
Hoekstra vat - blijkens zijn woordenlijst op De Eerste en de Tweede
Hunsinger codex, p . 188 - kennelijk in navolging van Van Heiten,
Ldaofr. p . 156 god in godesmon op als een adjectief ('goed'). 'Goed'
zou hier volgens Van Heiten op een sociale stand wijzen en godismon
zou een synoniem zijn van Jrimon. Dit is - hoewel theoretisch
mogelijk - waarschijnlijk niet de juiste vertaling. In de H-groep komt
het woord godismon nog een keer voor (Tweede keur, II § 2, p . 47) en
d a a r k a n het woord moeilijk anders dan door priester of geestelijke

108
Cf. Borchling p. 183 § 21: 'Dit is ock fresche recht, dath dar nhen
auerherich mhan offt eigenn mhan mach nhen eedt schweren ofte wheren,
wenthe de eigen man hefft nenen frede tho dyngen offt tho tyade'.
109

Degene die een 'heet' godsoordeel moest ondergaan gold als onschuldig
wanneer de brandwonden binnen een bepaalde tijd (meestal drie dagen) geheeld
waren (er dus geen infectie bijkwam). Doorgaans werd het desbetreffende
lichaamsdeel direct na de proef goed ingepakt en enige dagen later geschouwd.
Zie W.J. Buma, Het godsoordeel in de Oudfriese literatuur, i.o. Utrecht 1949,
p. 17; H. Nottarp, Gottesurteilstudien, München 1956, S. 259.
110

Cf. Lex Frisionum §§ 1,13, II, 5, 6, IX, 17, XII. Mon Germ. Cap. II, p. 182
(Concilie van Mainz, 847, okt.1): ibidem II, p. 225 (Concilie van Tribus, 895, mei
5) 22a; vergelijk Hermann Nottarp, Gottesurteilstudien (1956), p. 108.
111

Zie ook p. 356, 356. 407.
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[godishusmon) vertaald worden. Ook in het Asegariucht
XIX § 5) ligt deze vertaling voor de hand 1 1 2 .

407

(ed. Sjölin,

Is deze vertaling juist dan hebben we hier een - in de middeleeuwen
actueel - geschil over het priuüegiumfori van de geestelijkheid voor
ons 1 1 3 . Volgens de E-groep is de priester in dit geval verplicht zijn
knecht voor het wereldlijk gerecht te zuiveren - een oplossing die ook
elders later algemeen werd geaccepteerd. Weigert de priester deze
zuivering, d a n dient de knecht 1 1 4 de proef met het hete (hand-)ijzer
te ondergaan 1 1 5 ; weigert daarentegen de erfgenaam (van de gedode)
het godsoordeel te laten doorgaan, dan moet de knecht voor het
zeendrecht terecht staan 1 1 6 , waar hij hetzij het in was gedrenkte
hemd moet dragen 117 , hetzij de proef met de 'keurbete' moet ondergaan 1 1 8 . Tot zover is de tekst duidelijk. In eerste instantie moet de
knecht zich voor het wereldlijk gerecht verantwoorden; wordt hij daar
niet als (volwaardig) tegenstander geaccepteerd d a n mag de knecht
(subsidiair) zijn toevlucht nemen tot het zeendgerecht. De knecht van

112

De door Van Heiten aangegeven primaire betekenis 'gut beleumdete,
stimm- bzg. zeugnisfähige oder als taxatoren fungierende leute' is een betekenis,
die pas veel later voorkomt.
113

Zie over deze kwestie: R-Génestal, Le privelegiumfori en France du décret
de Gratiën à lafln duXIV* siècle, Tomé premier (1921), chapitre II, § 9 'Familia
clericorum' (p. 50 - 56). De geestelijkheid pretendeerde jurisdictie over haar
servi en liberti, soms ook over de rustici ecclesiae.
114

Meestal was vervanging mogelijk, met name wanneer de aangeklaagde
oud of ziekelijk was, H. Nottarp, a. w., S. 263. Misschien speelt bij dit landrecht
mee, dat priesters althans in Frankrijk geen tweekamp mochten strijden (A.
Coulin, DergericMUcheZweikampfirnaltfranzösischenProzeJi,
Berlin 1907, S.
28/29). Dat zou dan meegebracht hebben, dat de heer van de knecht (de
godsman) niet tot een tweekamp zou kunnen worden uitgedaagd, zodat
daardoor de knecht naar het zeendrecht verwezen moest worden.
115

Zie W.J. Buma, Het godsoordeel in de Oud-Friese literatuur, i.o. Utrecht,
1949, p. 17.
116

R. Schröder - E. von Künszberg, Deutsche Rechtsgeschichte,
lijn/Leipzig, 19226, S. 134.
117

Ber-

W.J. Buma, CLW., p. 16.

118

W.J. Buma, a.w., p. 20; S.J. Fockema-Andreae, Bijdragen tot de
Nederlandsche Rechtsgeschiedenis, Vijfde Bundel (Haarlem 1914), p. 33.
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een priester is derhalve volgens deze tekst niet zonder meer
onttrokken a a n het wereldlijk gerecht. En zijn subsidiaire beroep op
het zeendgerecht wordt niet beargumenteerd met een verwijzing n a a r
een forum privüegiatum voor de knecht, m a a r op de algemene regel
dat de kerk zich het lot van de personae miserabües heeft aangetrokken 1 1 9 . We mogen derhalve veronderstellen dat ten tijde dat deze
beslissing gewezen werd de kerkelijke rechtspraak nog niet w a s uitgebreid tot de knechten van geestelijken.
Het slot van het landrecht in de EH-versie spoort niet met de rest van
de tekst. Daarin wordt nòg een mogelijkheid gegeven: de k n e c h t moet
met zijn tegenstander een tweekamp aangaan. Het probleem, dat op
de achtergrond van dit landrecht meespeelt is juist, dat de tweekamp
in beginsel voorbehouden was a a n vrijen 120 ; trouwens een knecht
was feitelijk niet in staat een tweekamp te strijden, omdat h e m
daartoe de middelen ontbroken zullen hebben 1 2 1 . We mogen
derhalve wel a a n n e m e n dat het een latere toevoeging is.

3

De overige teksten. De resterende lezingen van dit landrecht leveren
mengvormen op. De redacties zijn het meest verwant a a n de lezing
van de E/H-groep, m a a r dan betreft het niet de knecht van een
priester, m a a r heel algemeen een mannes sccdc122.
Aannemelijk lijkt dat deze variant te danken is a a n een kopiist, die
het nogal specifieke geval dat de E/H-groep geeft, heeft omgewerkt
tot een algemene regel omtrent knechten door het woord godes weg
te laten 123 . Dat kon zonder bezwaar, want - zoals gezegd - het
landrecht geeft de knecht van een priester niet een specifiek forum,
m a a r laat hem - evenals alle knechten - primair onder de jurisdictie
van het wereldlijk gerecht vallen. De L- en de F-tekst zijn bij h u n

119
Dit wordt gemotiveerd met een, reeds door Richthofen als een glosse
onderkende, verwijzing naar de Heilige Schrift: ieder is voor Gods Woord gelijk
(zie W.M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts IT, Wien/München 1955, S. 331).
120

H. Nottarp, au;., S. 271, 299.

121

Oud Schoutenrecht §§ 4 3 - 4 5 .

122

Cf. Lex Frisionum I, §§ 16 - 21. Daarover: H. Siems, Studiën zur Lex
Frsionum, Ebelsbach 1980, S. 273.
123
Dat kan het overbodige mannes voor scalcin deze teksten verklaren. Een
scalc staat uiteraard steeds onder een mon.
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aanpassing van de tekst nog het meest consequent, doordat de s u b sidiaire mogelijkheid van berechting door het zeendgerecht - als
zijnde in deze context overbodig - weggelaten wordt.

E L F D E LANDRECHT

(deels h e t Twaalfde):

DODING Z O N D E R SCHULD

Inhoud
Het Elfde landrecht geeft een processuele regel voor het geval n a b e s t a a n den iemand ervan betichten dat de overledene door zijn dier is gedood,
terwijl de aangeklaagde dat ontkent. In sommige, over alle groepen
verspreide versies heeft dit landrecht ook onderdak moeten bieden a a n
een regeling voor h e t geval vast komt te s t a a n d a t een dier, een
minderjarig kind of een getrouwde 124 vrouw schade heeft toegebracht
of schade is geleden zonder dat opzet in het spel was. Dit brengen van
twee, oorspronkelijk afzonderlijke, landrechten onder één n u m m e r hielp
kopiisten bij het oplossen van h u n probleem, dat zij meer d a n 24
landrechten kenden m a a r die allemaal binnen het r a a m van de 24
landrechten onder te brengen. Aannemelijk, is dat kopiisten, om voor een
ander landrecht een n u m m e r vrij te maken, twee bepalingen onder een
n u m m e r hebben ondergebracht 1 2 5 . Is deze veronderstelling juist, d a n
volgt daaruit dat de combinatie van twee bepalingen onder één landrecht
van latere d a t u m is. Daarvoor ligt ook een aanwijzing in de willekeurige
spreiding van de versies met de samenvoeging over de verschillende

124

In de R-lezing van het Twaalfde landrecht: de onwettige [unqfte)
echtgenote. Het komt mij voor dat men dat moet lezen als: óók voor de
onwettige echtgenote. In de Oudfriese samenleving vormde het gezin (inclusief
knechts) juridisch één geheel (een autonome groep met eigen regels op eigen
territoir). Het contact met de buitenwereld (de 'buitenlandse betrekkingen van
het gezin') liep over de 'oudste' (aldera, zie Vijfde landrecht). Eigen juridische
betrekkingen de gehuwde vrouw met de buitenwereld waren maar beperkt: 'De
vrouw behoeft geen verantwoording af te leggen voor slechte kwaliteit van het
gekochte want zij heeft niet meer macht dan een koop ter waarde van vier
penningen: haan, kat en wolkam' (Handschrift F, Ed. Sjölin XIII § 13).
125
Hoogst onwaarschijnlijk lijkt een ontwikkeling in omgekeerde richting:
kopiisten, die één landrecht in tweeën gesplitst zouden hebben en elk onderdeel
een apart nummer gegeven hebben.
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tekstgroepen 1 2 6 . Gemakshalve worden ook hier het Elfde en het
Twaalfde landrecht (a-versie) gezamenlijk behandeld.
Varianten
1

De R-groep. Q u a inhoud b e s t a a n er t u s s e n de groepen enkele
opvallende verschillen. In de R-groep lijken prima vista het Elfde en
het Twaalfde landrecht zelfs met elkaar in tegenspraak te zijn. Beide
handelen over door dieren gepleegde feiten. Het Twaalfde landrecht
gaat bovendien nog over daden, door een minderjarig kind, door een
knecht of door een onwettige vrouw gepleegde feitelijkheden en over
ongelukken met achterwaarts gerichte wapenen.
In het Elfde landrecht luidt de conclusie, dat een eigenaar v a n een
dier, in rechte aangesproken, zich niet k a n zuiveren; het Twaalfde
landrecht bepaalt echter dat een aangeklaagde, als hij ontkennen wil,
zich met twaalf eden mag zuiveren. Deze tegenspraak is mijns inziens
slechts schijn. Het verschil t u s s e n de beide bepalingen zit in de wijze,
waarop door de aangeklaagde verweer wordt gevoerd. In beide
landrechten beticht de klager de aangeklaagde van een relatief licht
vergrijp. De wijze waarop de procedure aanhangig gemaakt wordt is
in beide landrechten niet gelijk. In het Elfde landrecht wordt
gesproken van een bitigia, terwijl het Twaalfde landrecht het heeft
over het indienen [leda) van een klacht Itichta). Bitigia k e n n e n we
voornamelijk uit Westerlauwerse bronnen en uit de Brokmerbrief. We
vinden d a a r twee betekenissen.

a Betigia wordt gebruikt om a a n te geven dat een ambtelijke instantie
iemand ervan beticht dat hij bepaalde publieke plichten niet
nagekomen is 127 . In zo'n geval wordt de nalatige eerst 'gemaand'.

126
In de R-groep heeft geen combinatie plaats gevonden; in de Oudfriese Wgroep is dit alleen in Dr. het geval; in de E-groep heeft het oudste handschrift
(H) een spreiding over twee landrechten, maar in de E-tekst - waarin ook elders
duidelijke sporen van 'ordening' te vinden zijn - werd wel samengevoegd. In de
F-groep heeft alleen de L-tekst een spreiding over twee nummers; de overige
teksten van deze groep (de EA-tekst en de F-klasse) hebben de beide bepalingen
te zamen als Elfde (in de aan OF-verwante teksten een enkele maal als Tiende)
landrecht genummerd.
127

Bijvoorbeeld Jong Schoutenrecht §§ 5, 9, 11, 18, 24 en 33, Willekeuren
van de Vijf Delen §§ 14, 15.
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Hij k a n d a n nog een bitigia voorkomen door onmiddellijk het verzuim
te herstellen. Komt hij p a s n a het ambtelijk bitigia tot gehoorzaamheid, dan is hij een boete a a n schout en graaf verschuldigd,
b Voor ons van belang is een tweede betekenis: een bijzondere vorm
van het aanhangig m a k e n van een procedure. Wij n e m e n als
voorbeeld § 20 van de Willekeuren van de Vijf delen 128 . Heeft
iemand een ander blauwe plekken geslagen, d a n moet de geslagene
die a a n de rechters tonen. Indien de rechters ter zitting, waar de
geslagene schadevergoeding vordert, verklaren dat zij de blauwe
plekken hebben geschouwd, dan kan de geslagene met één eed de
procedure winnen. Werd een dergelijke ambtelijke verklaring niet
afgelegd, dan moet de eiser de procedure starten door bitigia. Dat zal
betekend hebben dat hij zelf voor oor- en ooggetuigen zal hebben
moeten zorgen, teneinde te voorkomen d a t de aangeklaagde zich k a n
vrijzweren 129 .
In het Elfde landrecht [R-versie] reageert de klager op het bitigiarúet
door te ontkennen dat de klager door een dier werd verwond, m a a r
ontkent hij dat de aanval geschiedde door een h e m toebehorend
dier 130 . Daardoor wordt een verwonding 'notoir' zodat de klager
meer recht heeft om onder ede te verklaren dat de verwonding
geschiedde door een dier van de aangeklaagde, d a n dat de aangeklaagde mag ontkennen dat zijn dier de schuldige is.
In het Twaalfde landrecht van R wordt voor een veroordeling van de
aangeklaagde evenwel verlangd, dat hij de daad toegeeft. Doet hij

128

Buma/Ebel, Westerlauwerssches Recht I, XVII, 21, Rq p. 474, § 18.

129

Jong Schoutenrecht § 23 en 36; Willekeuren van de Vijf Delen § 16, 17
en 21; Brokmerbrief § 102, 109, 146, 151 en 153.
130
Eigenlijk zegt de tekst, dat de aangeklaagde ontkent dat het zijn dier is.
Daaraan moeten we mijns inziens toevoegen: 'dat de wonde heeft toegebracht'.
In een kleine samenleving van boeren kennen de boeren allemaal eikaars vee,
zodat een verweer van de aangeklaagde dat het zijn dier niet zou zijn, alleen
maar hilariteit zou opwekken. We moeten een dergelijke tekst vanuit de
samenleving van destijds benaderen. Dan ligt zeer voor de hand dat de
aangeklaagde ontkent dat zijn dier de schuldige was. Immers de notoriteit slaat
slechts op het toegebracht zijn van een wonde door een dier, maar bewijst niet
wiens dier de wonde toebracht.
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zulks niet, m a a r wil hij proberen {bisekáj131 de eis af te weren door
middel van een eedhelpersprocedure dan dient hij de daad,
ondersteund door elf eedhelpers, op de relikwieën te ontkennen. Hier
hebben we te m a k e n met de 'normale' procedure; de aangeklaagde
ontkent de hem ten laste gelegde daad. Omdat bij dergelijke delicten
de klager niet 'nader' is met de aanbreng heeft de aangeklaagde het
recht zich te zuiveren 132 .
2a De overige teksten (eerste lezing). Het Elfde landrecht in de overige
versies spoort op enkele p u n t e n niet met de R-lezing.
a Het gaat in de overige versies niet over verwonding door het dier in
het algemeen m a a r over een verwonding met dodelijke afloop. De
doodsoorzaak komt in sommige gevallen nogal ongeloofwaardig over.
Kan men zich een ongeluk met dodelijke afloop door een paardehoef
goed voorstellen en is een dodelijke afloop ook wel voorstelbaar - met
n a m e wanneer m e n denkt a a n een bijkomende infectie - bij een stoot
met een stierehoorn, een hondebeet en een beet met de hoektand van
een varken, onwaarschijnlijk wordt dat bij een hanespoor. Men zou
hier k u n n e n denken aan een ontlening a a n de R-versie, waarbij dan
de dodelijke afloop is toegevoegd, zodat de 'hanespoor' niet meer in
het rijtje past. Waarschijnlijker lijkt mij, dat we hier te m a k e n
hebben met een beslissing die oorspronkelijk slechts een dodelijk
ongeluk met een paardehoef betrof. Naderhand hebben kopiisten dit
geval algemener proberen te m a k e n door er meer dieren bij te
plaatsen. Men is d a n nog niet toe a a n de algemene regel: 'indien
iemand door een dier gedood wordt, dan ... ,133 .

131

D.w.z. met behulp van eedhelpers. Er zat natuurlijk altijd een behoorlijk
risico in dat de wederpartij de eden niet zou willen horen. Vandaar dat de tekst
spreekt van biseka, proberen te winnen, aggredi (zie Sjölin, a.w., S. 180.
132

Een lijstje van gevallen waarin zuiveringseden [lada) toegestaan zijn vindt
men in § 26 van de Boeteregisters van Wymbritseradeel (Rq p. 495): Thit sint
tha latha.
133
'Moderner' was al de Lex Frisionum, Additio Sapientium, Tit. III, § 68,
toevoeging van Saxmundus: Si cabaUus aut bos aut quodlibet animal homira
vulnus intulerit..Voor latere tijd zie men bijvoorbeeld de Boeteregisters van
Ferwerderadeel en Dongeradeel XXIII, 106, Boeteregisters Leeuwarderadeel §
111, Interregionale Boeteregisters XXVIII, 275. Het opstellen van een dergelijke
algemene regel maakte rechtsverfijning mogelijk, bijvoorbeeld door onderscheid
(Wordt vervolgd...)
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b Deze versies geeft als regel dat een aangeklaagde een klacht terzake
van het doden door zijn dier steeds met twaalf eden k a n afwijzen.
2b Overige teksten (tweede lezing). In het Twaalfde landrecht (dat in
sommige teksten als tweede lezing in het Elfde landrecht werd
ondergebracht), gaat het over de hoogte van de boete en het
verschuldigd zijn van vredegeld bij verwondingen door dieren
veroorzaakt of ongewild toegebrachte wonden. In het laatste geval zal
men onder ede moeten bevestigen dat de daad onopzettelijk
geschiedde. In al deze gevallen is d a n geen vredegeld verschuldigd.
Dat lag ook in de lijn der verwachting, w a n t in dergelijke gevallen k a n
m e n niet volhouden, dat de aangesprokene opzettelijk de volksvrede
heeft verstoord.
a F/L-groep. De F/L-groep bepaalt dat de boete in dergelijke gevallen
wordt gehalveerd.
b E/H-groep. Volgens deze groep is tweederde boete verschuldigd.
Daarmee spoort § 110 van de Emsinger Boeteregisters 134 .
c W-groep. Van de W-groep is vooral de Jus-versie interessant, omdat
die m a a r liefst acht varianten brengt. Vele daarvan komen ook op
andere plaatsen in J u s voor 135 .

TWAALFDE LANDRECHT (zie ook Elfde landrecht): ONWETTIGE EXPEDITIE
Inhoud
Het Twaalfde landrecht (in Dr. het Veertiende landrecht) kwalificeert het
(zonder autorisatie van de frana) gewapender h a n d tegen a n d e r m a n s huis

133
(...vervolg)
te maken tussen het al dan niet vrij rond lopen van het dier of wanneer men
's nachts door een waakhond gebeten wordt of op een hond trapt of hem slaat
als hij op zijn leger ligt.
134
Buma/Ebel, Das Emsinger Recht, A VII, § 110, S. 74; BIII, § 155, S. 124.
Echter volle boete in het Penningschuldboek, C V. § 59, S. 222.
135

Zie voor a: XXVIII § 278, S. 528; voor b: XXVIII, § 271, S. 266, XXTX, §
112, S. 552, XXIII, § 105, S. 448, XXIII, S. 448, XXV § 76, S. 474, XXVIII, § 266,
S. 526; voor c: XXVIII § 279, S. 528; voor f XXIX, 169, S. 562. Afwijkende
inhoud: e XXVIII, § 18, S. 490.
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optrekken als een boeteverzwarende omstandigheid. De aanvaller vervalt
voor hetgeen hij daar misdrijft in een dubbele boete; daarentegen geldt
straffeloosheid of strafvermindering voor wonden, toegebracht tijdens het
zich verweren tegen die aanval.
Misschien is dat dit landrecht, nadat er al een collectie van 24 landrechten bestond, gelet op het actuele belang van het voorschrift, aan de Lex
Frisionum ontleend136 en als Twaalde landrecht ingevoegd. Dat het een
latere ingevoegd landrecht betreft kunnen we afleiden uit de grillige
spreiding van deze bepaling over de groepen. De bepaling ontbreekt in
de H-, RA- en Jus-versie, is in de R-tekst het slot van het Tweeëntwintigste landrecht, in de L-tekst een aanhangsel van het Twaalfde landrecht,
in Dr. het eerste deel van het Veertiende landrecht. In de overige lezingen
is de bepaling het Twaalfde landrecht. Het voorschrift heeft dus bepaald
geen vaste plaats gekregen. Dat wijst er op dat diverse kopiisten
onafhankelijk van elkaar hebben geprobeerd binnen het kader van de
bestaande (en reeds tot 24 beperkte landrechten) nog een plaats vrij te
maken. Omdat de plaatsing binnen dezelfde tekstgroep varieert is het
vermoedelijk in geen enkel archetype van een groep het Twaalfde
landrecht geweest; deze plaats kon het in de F-klasse, EA, E, U en OW
slechts krijgen, doordat daar, zoals we veronderstelden, twee landrechten
samengevoegd werden tot het Elfde landrecht. Het daardoor vrijgekomen
landrecht-nummer werd voor deze bepaling benut.
Dat kopiisten het belangrijk hebben gevonden deze bepalingen in de
collectie op te nemen ligt voor de hand. Door het verzwakken en op den
duur verdwijnen van het landsheerlijk gezag moest men, om zijn recht
te krijgen, soms naar het rechtsmiddel van de vete grijpen. Maar zo'n vete
was onwettig (haudlas) indien daaraan niet vooraf gegaan was een
gerechtelijke procedure met het afleggen van een leedeed137. Wordt
iemand door een 'ongeregelde' bende overvallen, zo bepaalt het landrecht,
dan dient het volk en het gerecht de aangevallene te helpen. Want geen
huisman mag een vaan [aan zijn speer] vastbinden [als symbool van

136

Lex Frisionum § 17, 4: Hic bannus est Degene die de bende bijeenbracht
en aanvoerde is zijn weergeld aan de koning verschuldigd; de deelnemers
moeten ieder met twaalf schellingen boeten. De aangebrachte schade moet
dubbel worden geboet; ten oosten van de Lauwers evenwel enkel. Heeft
inderdaad ontlening plaats gehad, dan werd de Westerlauwerse regeling als
norm genomen.
Zie p. 175.
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leiderschap] en n a a r een ander land trekken zonder verlof van het volk'
(sunder sines londes rede)138.
Varianten
In de overgeleverde redacties varieert de boete, te betalen voor de in
noodweer toegebrachte wonden 139 .
a

Zij behoeven niet geboet te worden; de vrede is door dit verweer niet
gebroken (lezing van de E-tekst en de F-groep) 140 ;

b

slechts enkelvoudig geboet te worden; vredegeld is niet verschuldigd
(lezing R-groep 141 ;

c

slechts enkelvoudig geboet te worden; er is een enkelvoudig vredegeld
verschuldigd (Dr en U-teksten).

De c-variant berust mijns inziens op een leesfout. Het een ferd zal
gelezen moeten worden als eferd, zonder vredegeld. Het is immers erg

138

Algemeen Friese bepalingen, gedeeltelijk commentaar op de landrechten,
in de R r tekst, X, § 7, Editie Buma/Ebel S. 88.
139
De Lex Frisionum laat zich daarover niet uit. Heeft inderdaad een
ontlening aan de Lex Frisionum plaats gehad, dan ligt de veronderstelling voor
de hand dat kopiisten op eigen gezag de regeling betreffende het noodweer
hebben toegevoegd.
140

Een hiermee vergelijkbare bepaling vinden we in de Lex Frisionum (XVII,
§ 4). Het lijkt daardoor zeer oud Fries recht te zijn, maar men neemt aan, dat
dit gedeelte van de Lex Frisionum aan de Lex Thuringorum § 54 ontleend is.
Zie hierover H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I, (Leipzig 19062), S. 480;
H. Jaekel, Die Entstehung der Lex Frisionum, Zeitschr. der Sav.St. G.A. 46
(1926), S. 23 e.v.; G. Baesecke, Die deutschenWorte dergermonischen Gesetze,
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 59, Band (1935),
S. 71. Gevolgd werd deze opvatting door H. Siems, Studiën zur Lex Frsionum,
Ebelsbach 1980, S. 315/316. 370, 371. Dat sluit overigens uiteraard niet uit,
dat deze bepaling via de Lex Frisionum in Friesland de facto geldend recht
geworden kan zijn.
141
Zie hierover R. His, Das Strafrecht der FriesenimMittelalter, Leipzig 1901,
S. 75, dezelfde, Das Strafrecht des deutschen Mittelaltersl, Leipzig ]920, S. 207;
dezelfde, Deutsches Strafrecht bis zur Caroüna (München 1928), S. 37 (=
Handbuch der mittelalterlichen und neuem Geschichte, Abt. III).
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onwaarschijnlijk dat degene die zich rechtmatig verweert een vredegeld
verschuldigd zou zijn. Dat ook een beet gelezen zou moeten worden als
ebeet lijkt onwaarschijnlijk want in Dr. wordt a a n het slot gezegd dat
vredeloosheid èn boeteloosheid [slechts] geldt, indien de aangevallene
zich vanuit zijn h u i s verdedigt. Daaruit zou m e n a contrario redenerend
k u n n e n afleiden d a t schade toegebracht door verdediging b u i t e n s h u i s
wèl vergoed moet worden.
In J u s vormt deze nadere uitwerking, het zich weren vanuit een
woning 142 , de gehele inhoud van het Twaalfde landrecht. Dat is
opvallend, w a n t de J u s - t e k s t bevat van alle Oudfriese versies de meeste
varianten. Hier beperkt J u s zich evenwel tot een wel erg schrale
lezing 143 .
Een paralleltekst vinden we in het Emsinger Boeteregister 144 . Het
wordt d a a r gekwalificeerd als de lichtste vorm van 'Heimsuchung'
(hemsefcene) 145 . In die laatste tekst is wel een verband met h e t Twaalfde
landrecht omdat het door de aangevallene niet verschuldigd zijn v a n een
boete of vredegeld wordt gemotiveerd door er op te wijzen dat een illegale
legermacht n a a r zijn h u i s was opgetrokken.

De R-versie van het Veertiende

landrecht

In s a m e n h a n g met h e t Twaalfde landrecht laat zich ook goed het
Veertiende landrecht in de R-lezing behandelen. De R-groep s t a a t met
deze lezing alleen 146 . Zij gaat over iemand die vanwege een door h e m

142

Zie R. His, Das Strafrecht der FriesenimMittelalter, Leipzig 1901, S. 131.

143

De tekst heeft een parallel is in de Willekeuren van de Vijf delen, Editie
Buma/Ebel XVII, 5 (S. 252). Daar wordt evenwel het vredegeld voor het geval
men iemand in zijn huis doodt, op twaalf pond gesteld, voor het afweren van
de aanvaller is geen vredegeld verschuldigd. Een vergelijkbare bepaling in het
Ommelander landrecht van 1448, uitgave D. Simonides, Assen 1938, S. 92/93.
144

Editie Buma/Ebel C I, § 248/249, S. 192. Zie ook aldaar A VII § 121, S.
76 en het F-handschrift, Fon hqffrethe, Ediüe Sjölin XII, 36 - 39.
145

Een geheel andere 'lichtste' vorm in H XIV, § 143, Buma/Ebel S. 106.

146
We vinden de tekst wel in de Eerste Emsinger Codex als toevoeging op
de landrechten, X,2 (Editie Buma/Ebel S. 98).
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verschuldigde breuke wordt aangevallen 147 en vervolgens op de vlucht
slaat. Hij stelt zich in een h u i s of een hof in veiligheid en biedt vervolgens
vandaar uit aan, al hetgeen hij a a n breuke verschuldigd is, te betalen.
Vecht de tegenpartij desondanks door, dan moet hij alles, wat hij hem
d a a r n a nog aandoet, dubbel boeten, terwijl zijn tegenstander zich
straffeloos mag verweren. Het is een goed voorbeeld van de bescherming
van de huisvrede: in h u i s mocht niet gevochten worden 148 .
Deze bepaling k a n heel wel op een gods- of landsvrede teruggaan; daarin
worden vergelijkbare regelingen aangetroffen; bijvoorbeeld in een
godsvrede van onbekend jaartal 1 4 9 : Sijugiens aliquis intmicwn vel suum
vel cutuslibet septum intraverit, securus inibi sit en in de landvrede van
Mainz 150 : Si in via occurrerit tibi inimicus tuus, si possis üle nocere,
noceas, sijugerit in domum vel in curtem alicuius, illesus maneat.

D E R T I E N D E LANDRECHT: BESCHERMING PERSONAE MISERABILES

Inhoud
Het Dertiende landrecht geeft een grote overeenstemming t u s s e n de
redacties te zien. Het behandelt d a n ook een onderwerp dat de gehele
middeleeuwen door actueel is gebleven: de bescherming van de personae
miserabiles151. In dit landrecht wordt het bevechten of beroven van een
weduwe met een dubbele 152 boete bedreigd. Daarenboven is de dader

147

Deze aanval was op zich niet onrechtmatig. Hetgeen de aanvaller deed
was een vorm van (geoorloofde) eigenrichting. We zagen reeds dat de executie
van een uitspraak oorspronkelijk in handen lag van de winnaar, zie P.W.A.
Immink, L'evolution de la liberté et de lapeine dans les régions nonféodalisées
situées entre Ie Vlie et l'Ems, Ljouwert 1975, p. 17. Onrechtmatig wordt de
aanval pas als de aangevallene aanbiedt de breuke te betalen.
148

Zie R. His, Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter, Lepzig 1001, S. 75.

149

Monumenta Germania Historia, Legis Secüo IV, Const. I, 426 § 4.

150

1103, januari 6, Ibidem, I 74, p. 126.

151

Zie ook p. 326.

152

J u s vordert een driedubbele boete en drievoudig vredegeld.
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a a n het volk en a a n de frana 1 5 3 een vredegeld verschuldigd. Dit beloopt
meestal 1 5 4 tien 155 m a r k voor h e t volk en drie pond voor de frana.
Dit landrecht heeft door de middeleeuwen heen zijn waarde behouden.
De positie van een weduwe 1 5 6 w a s in de middeleeuwen precair 157 .
Tijdens het huwelijk liepen de rechtsbetrekkingen met de buitenwereld
via de m a n . Na het overlijden v a n de m a n - de sterftekansen waren
destijds hoog - kwam de w e d u w e onder voogdij van h a a r zoon te staan,
uiteraard voorzover zij een zoon verkregen h a d . Was dat laatste niet het
geval, d a n kreeg h a a r zwager de voogdij; ontbrak ook die, d a n ging de
voogdij n a a r de n a a s t e v e r w a n t in de mannelijke lijn 158 . Het ontbreken
van een strijdbaar m a n in h e t gezin m a a k t e het gezin uitermate
kwetsbaar. V a n d a a r d a t bijvoorbeeld h e t tweede capitulare voor de
Saksen (797) als eerste voorschrift stelt d a t kerken, weduwen, wezen en
minus potentes een rechtvaardige en rustige vrede dienen te genieten.
Reeds bij de behandeling v a n de Elfde keur 1 5 9 werd als vermoeden
uitgesproken dat deze b e s c h e r m i n g terug te voeren is op een van de
koning afkomstige regeling o m d a t in de meeste versies van dit landrecht
met zoveel woorden wordt gezegd d a t de weduwe onder bescherming van
de koning s t a a t (thruch thet hiu is thes keninges
mundele).

De H-tekst bepaalt slechts dat de frana recht heeft op 21 schellingen. In
deze lezing schuilt vermoedelijk een omissie, want de dubbele boete wordt
opgelegd umbe thera Uudafrethe. De oorspronkelijke lezing zal geweest zijn:
dubbele boete [aan de weduwe] en aan het volk een vredegeld, waarvan de frana
21 schellingen toekomt.
154

OW vordert dertien mark to broke en 21 schellingen voor 's konings ban.

155
De L-tekst stelt het aan het volk toekomende bedrag op twee mark; dit
is vermoedelijk een vertaalfout onder invloed van het voorafgaande secundum
ontstaan. Op grond van de andere teksten en de - met dit landrecht vergelijkbare Elfde keur - zal duas in decem moeten worden gewijzigd.
156
Ewawida. theralra wiwaermstis, F. XX, 14, vertalingSjölin, S. 335: 'ein
Witwe welene die armste aller Frauen ist'.
157

Sporen van het tegelijk met de overleden man begraven of verbranden
van de weduwe in Scandinavische bronnen, Jacob Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, I, Darmstadt 1989, S. 622.
158

Tweede Dom, Ediüe Sjölin VII, 2, S. 266; Rudolfsboek § 16 (Buma/Ebel,
CLw., XVIII, 16, S. 362). Ook elders: Lex Saxonum, § 42.
Zie p. 326.
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Varianten
U en Dr volstaan met het strafbaar stellen van het bevechten of beroven
van weduwen. Alle andere teksten betrekken deze bepaling ook op wezen
en pelgrims 160 . Zij horen hier vermoedelijk oorspronkelijk niet thuis.
Een aanwijzing daarvoor levert het gebruik van het enkelvoud (derde
persoon vrouwelijk enkelvoud) in het vervolg van dit landrecht. Zo leest
men in de H-tekst: sa betere hire (zo boete hij haar) terwijl de R-, F- en
J-teksten besluiten met thruch thet thet hiu is an thes kininges mundeltnge (omdat zy des konings 'pupil' is). Slechts in de E-tekst is het slot
'aangepast': trog thet hia send kenenges
mundes.
Sommige redacties stellen behalve de roof als zodanig ook het behouden
van het geroofde strafbaar: voor elke dag dat de dader het beroofde
behoudt moet hij 's konings b a n boeten 161 . De R-tekst besluit met een
regeling omtrent [het ontbreken van] een verantwoordingsplicht van een
weduwe ten aanzien van land, nalatenschap 1 6 2 en de maagzoen (te
betalen aandeel in het weergeld) zolang h a a r zoon minderjarig is. In de
meeste andere versies is dit een zelfstandig landrecht; het is in dit
overzicht geplaatst onder het Zestiende landrecht.

V E E R T I E N D E LANDRECHT: BOOSAARDIG OVERGIETEN

Inhoud
Het Veertiende landrecht (in de R-groep, Dr en OW het Vijftiende
landrecht) stelt een boete van vijftien onzen op het iemand boosaardig
overgieten met een vies vocht {swart sweng)163, op het iemand in het

160

cf. S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Nederkmdsche Rechtsgeschiedenis (5de Bundel), Haarlem 1914, p. 98; R. Schröder/E. von KünJ3berg,
Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Berlin und Leipzig 19226, S. 634.
161

Deze bepaling is volgens R. His, Das Strafrecht derFriesenimMittelalter,
Leipzig 1901, S. 140 van de Frankische koning uitgegaan.
162

Zie hierover het commentaar bij het Zestiende landrecht, p. 423.
Zie R. His, a.w., S. 328.
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water werpen [wapeldepene)184,
op het onrechtmatig binden 1 6 5 (met
een strop, R) en andere, per tekst(groep) variërende delicten (zie onder
Varianten). In verschillende codices wordt deze materie buiten het kader
van de landrechten veel uitvoeriger geregeld en worden er b i n n e n de
delicten gradaties aangebracht (bijvoorbeeld de hoogste, laagste en
middelste wapeldepene). Men zou zich k u n n e n veronderstellen d a t de
rechtsverfïjningen in de diverse boeteregisters uitwerkingen zijn van het
bepaalde in het landrecht. Dat is evenwel minder waarschijnlijk. In de
eerste plaats k a n er op worden gewezen dat in de Lex Frisionum al
gradaties ten aanzien van het delict: iemand in het water stoten werden
onderscheiden 1 6 6 . Bovendien wordt in de R-tekst gesproken van de
hagoste wapuldepene gesproken en zulks veronderstelt een differentiatie
van het delict in gradaties, zoals niet in de landrechten m a a r wel in de
boetebepalingen te vinden is. Het omgekeerde is d a n ook eerder
waarschijnlijk: de bron van het landrecht is een boeteregister 167 .
Opvallend 168 is verder dat een aangeklaagde zich niet slechts met vier
of vijf eden k a n vrijzweren, m a a r bovendien eenjiaetfimoet afleggen. Dat
is een eed met inzet van het verstandelijke en materiële vermogen 169 .

164

R. Hls, O.W., S. 77.

165

R. His, au;., S. 329.

166
Zie 22, § 83, Addiüo Wulemarus III § 41 en 66 (= additio Saxmundus
§ 8). Hierover: R. His, Dos Strafrecht der Friesen tm Mittelalter, Leipzig 1901,
S. 77.
167

Misschien werd in het landrecht slechts de hoogste trap van het delict
overgenomen, omdat slechts die ter competentie van het landgerecht stond.
168
Dit geval wordt niet genoemd onder het lijstje Qui debent iurare in I § 12
van de Derde Emsinger Codex, waarin wordt aangegeven wie een./îaeth moeten
afleggen (ediüe Buma/Ebel S. 106).
169

Zie mijn Eedsfoarmen yn it âldjryske rjocht, Us Wurk jg. 12 (1963) s.
83/84; O. Postma, Swierichheden by it oersettenjan defia-eth út in Emsiger
rjucht, Frysk Jierboek 1938, s. 168 - 175; K. Fokkema, De Fia-eed, It Beaken
XII (1950), p. 69-82. Het stuk in De Tweede Emsinger Codex (ed. K. Fokkema
p. 17 - 19, Buma/Ebel, Emsinger Recht. S. 102- 106) dat wel voor eenfiaeth
versleten werd, is helemaal geen eed, maar een verzameling formules die de
rechter uitsprak voordat de verschillende eden werden afgelegd. Dat geldt ook
van het zg. Mone-fragment van de 'fia-eed', Ed. Fokkema A 1, p. 66/67. Ver(Wordt vervolgd...)
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Daartoe zegt de rechter de eedsaflegger voor: 'Nu moge gij op deze wijze
behouden uw verstandelijke vermogens en uw veestapel en uw gehele
verdere geraad, indien gij deze eed geheel oprecht en niet vals zweert'.
Varianten
Het Veertiende landrecht is in twee sterk verschillende redacties
overgeleverd. De eerste komt alleen in de R-groep voor. Wij hebben die
onder het Twaalfde landrecht behandeld 1 7 0 .
Verder vinden we hier weer een diversiteit a a n - n a a r aannemelijk is later toevoegingen. De EH-groep en de W-groep (niet in OW) verbieden
bovendien het zich tijdens een geboden vrede onrechtmatig iets
toeëigenen en het op zondag een bloedige wonde slaan, terwijl OF het
iemand bewusteloos slaan verbiedt 171 .

V I J F T I E N D E LANDRECHT: PONDSPONDSGEWIJZE VERDEUNG NALATENSCHAP

Inhoud
Het Vijftiende 172 landrecht bepaalt dat een nalatenschap, die buiten
de zes h a n d e n vererft, pondspondsgewijs onder de erfgenamen moet
worden verdeeld. Buiten de zes h a n d e n wil zeggen, aldus de tekst, d a t
vader, moeder, broer, zuster, kind en kleinkind ontbreken 1 7 3 . Een
dergelijke nalatenschap is, zo wordt hier gezegd, 'onverwacht'. Dit wijst
er op, dat nalatenschappen oorspronkelijk niet buiten de zes h a n d e n

169

(...vervolg)
moedelijk vormen de nummers I § 6 en/of 8 de introductie van een (of meer)
fla-eden. Daarvan is I § 6 bestemd voor een procedure waarbij iemand die op
roerende goederen aanspraak maakt welke hij met een eed wil 'winnen'. Deze
eed komt derhalve hier niet in aanmerking. Blijft over de in de tekst geciteerde
I§8.
170

Zie p. 417.

171

Dathswima, schijndood, bewusteloosheid die op de dood lijkt.

172

In R, F, EA en Dr het Zestiende landrecht.

173

Zie A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht,
Gronigen/Djakarta 19506, p. 333 - 336.
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vererfden 174 . De nalatenschap moet dan, zo wordt bepaald, voorzover
de verwanten gelijk n a verwant zijn, gelijkelijk onder h e n worden
verdeeld.
Varianten
De R-tekst van dit landrecht is het meest uitvoerig. We zullen met een
jongere toevoeging te m a k e n hebben. Het ligt nogal voor de h a n d dat het
in dit landrecht aangesneden actueel blijvende onderwerp tot novellen
aanleiding heeft gegeven. Er wordt het geval besproken dat er alsnog
iemand zich meldt, die het allernaast verwant is. Die k a n dan a a n s p r a a k
m a k e n op de gehele nalatenschap.
De EH-groep vermeldt dat de asega van die nalatenschap m a g nemen,
zoveel als hij rechtens waar k a n maken 1 7 5 . Dat is nogal vaag en daarom
moet onze voorkeur uitgaan n a a r de W-teksten, waarin s t a a t dat elke
ontvangende h a n d één penning a a n de asega 176 verschuldigd is, de
'Asegapenning'. Aannemelijk is dat een kopiist van een gemeenschappelijke Vorlage van onze E- en H-teksten het dwingende voorschrift uit de
W-versie te stringent vond en dat heeft willen afzwakken: de asega heeft,
als dat aangetoond k a n worden, recht op een bedrag uit de nalatenschap.
Die ingreep zal mede veroorzaakt worden doordat de W-lezing nogal
raadselachtig is. Immers alléén de asega en niet (ook) de schout heeft
recht op een retributie van iedere erfgenaam. Volgens het Eerste
landrecht (EH-lezing) ontvangt de asega van de drie door degene die de
terechtzitting heeft verzuimd te betalen penningen één; de andere
penning is voor de schout en de derde is voor het volk. Het komt mij voor
dat ook hier oorspronkelijk een soortgelijke verdeling heeft plaats gevonden. Denkbaar is echter ook dat de tekst in zoverre corrupt is dat niet
de asega m a a r de schout recht h a d op een bedrag, dat k r a c h t e n s
asegadoem zou moeten worden vastgesteld. Volgens het Westerlauwerse

174

Zie hiervoor, p. 300.

175

Zie ook p. 421.

176

Dit is een van de weinige plaatsen waar gesproken wordt over revenuen
die aan de asega toekomen. Zie ook de Derde Keur, p. 293 en de F-tekst, editie
Sjölin XVII, 6.

Wumkes.nl

12 De Vierentwintig landrechien (inhoud)

423

Marktrecht § 9 177 heeft namelijk de (markfjschout recht op een bedrag
van vijf schellingen uit binnen het markterritoir open gevallen nalatenschappen. Nu hebben we daar met een bijzondere situatie te doen
(marktplaats) m a a r er zijn aanwijzingen dat de schout ook a a n s p r a a k
kon m a k e n op successierechten uit elders opengevallen nalatenschappen. In § 38 van het J o n g Schoutenrecht wordt een successierecht 1 7 8
huslagha genoemd en die was ongetwijfeld verschuldigd a a n de
schout 1 7 9 .

Z E S T I E N D E LANDRECHT: VERANTWOORDING D O O R W E D U W E EN W E E S

Inhoud
Het Zestiende 180 landrecht bepaalt in welke gevallen een weduwe en
h a a r kind in processueel opzicht handelingsonbekwaam zijn. Zij
behoeven zich in rechte niet te verantwoorden terzake van land, noch
vanwege nalatenschappen 1 8 1 of een maagzoen, voordat het kind
meerderjarig is. Terzake van alle andere rechtsvorderingen zijn zij wel
verplicht verweer te voeren.
De tekst plaatst ons voor enkele problemen.
1) Is deze regeling niet overbodig, gelet op de omstandigheid dat
weduwen onder voogdij stonden?
2) Waarom geldt het voorrecht slechts in de genoemde gevallen?
177

Buma/Ebel, CLW. XTV.9.

178

Het gaat in het in § 38 Jong Schoutenrecht geschetste geval over een
vererving binnen de zes handen (van ouders op kinderen). We zullen dan ook
niet zonder meer op grond van het Vijftiende landrecht mogen aannemen dat
alleen in geval van vererving buiten de zes handen successierechten verschuldigd waren. Het landrecht bepaalt wel, dat er bij vererving buiten de zes handen
successierechten verschuldigd waren, maar zulks impliceert niet dat
verervingen binnen de zes handen daarvan waren vrijgesteld.
179

Jong Schoutenrecht § 4, Buma/Ebel CLW., XIII,4.

180

De casus die hier aan de orde is heeft in de meeste redacties een zelfstandig landrechtnummer gekregen, maar is in de R-groep een aanhangsel op het
Dertiende landrecht. Een fragment van deze bepaling is ook te vinden in het
Tweede landrecht van de E-tekst (ed. Buma/Ebel, AIV, 2, S. 30).
181

Over de problematiek van tefcmazie hierna, onder de varianten.
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Vrouwenvoogdij
Vrouwen behoorden in de vroege middeleeuwen onder het
mundiumvan
een m a n te staan. Mundium geeft een van de kernbegrippen uit de
middeleeuwse samenleving aan 1 8 2 . We k u n n e n de term het best
vertalen door 'heiligheid', 'eerbaarheid', 'soevereiniteit' (van de man),
volwaardig lidmaatschap van de gemeenschap. Dit rnundium behelsde
een beschermingsopdracht 1 8 3 over degenen die onder dat
mundium
vielen, een soort patria potestas van de huisheer over degenen die tot de
huishoudelijke kring behoren en die hij diende te beschermen 1 8 4 .
Degene die niet zelf mundium heeft en evenmin onder a n d e r m a n s
mundium staat, verkeert in een beklagenswaardige staat. Hij is letterlijk
'rechtloos', hij heeft geen deel aan de rechtsgemeenschap, is een 'losloper'
of früing185. Vandaar dat 'het recht' deze situatie zoveel mogelijk wil
1

Zie W. Grönbech, Kultur und Religion der Germanen, Zwei Bänder,
Darmstadt 198710, meer speciaal Band II, S. 354 ff.
183

Een vrouw wier man tijdens de bruiloft wordt gedood is mundlas: ms.
Fivelingo XIV, 4, over de bruidegom: Sa thi breydgoma slain is in drecht, sa
Julgat thio breyde tha lyke to howe ende to grewe and to huse and wint ther
mithe here drechtpunt and thene wetma, thet sent xviy enza, and thet inreste
iefta thet vterste rider, und schawidis kern, Sa ach thet mundlase meydene to
kiasan hirefremedaforemunde. Thet kapede se mith schette ende mith sciüinge,
the capstedene. Hire halspund thet sen xiij enza ende uiy panningan.
184
Cf. de zesde keur uit het Rudolfsboek: Djt is dat sexte: Hweer so en man
nimt enefrouwa ende hi deer kynden bi hecht, iefdi man dan sterft, eer dae
fcynden ierich sint, so aech syn broedir iejta sine broedirs sen dae Mschirmenisse
an dae goede ende an dae fcynden ende an derfrouwa, dat hiarem emma wáld
iefta onriocht dwee, ont dae fcynden ierich sie.
185

De positie van de früing komt heel duidelijk uit in Ms Fivelingo XVII, 2
in de literatuur bekend als de 'Heerfiuchtstelle'. Zie hierover mijn Ein, p. 95.
Ther leithma thene frethe. there leus bi tha halsa. thene [zie hierna] frethe bi
ayna and bi erda. Sa ach thifulla wera tha lethega to remane. Sa mey ma thene
hals in enre leus vr wirkia. Sa ach ttfrana sine liude to bonnene thes keninges
bon to ther londwere to ledzane. Sa hwa ofta londaflege, ther hi nammer edel
wnne. Thi broderflach vta londe, thi other let to der were. Tha se wither komen,
tha hethe thi ethling, ther thet ethele werde ende kayde. Thi other hethfridUng,
thi achte nen ethel ne nen delschip with sine broder, alder vmbe thet hijflach
vta londe. De op het midden van pagina 95 van mijn proefschrift gesignaleerde
inconsequentie (eerst doodstraf en daarna verlies van stand) is door een
gelukkige emendatie van Sjölin verdwenen. Hij leest: 'there [i.p.v. thene] frethe
[niet gehoorzamen aan de koningsban, trouweloosheid] bi ayna and bi erdd.
(Wordt vervolgd...)
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vermijden 186 . Vrouwen konden in beginsel niet 'mondig' zijn, w a n t
mondigheid hield (vanaf het twaalfde levensjaar) allerlei plichten in, zoals
militaire dienst, voor achtervolgende 'politie-agent' spelen bij betrapping
van iemand op diefstal, bijwonen van de terechtzittingen, 'deurwaarder'
zijn om (bijvoorbeeld) verpande goederen op te halen, als 'rechter'
optreden door het recht te 'kennen', betaling van belasting [huslotha)
enzovoorts. Vandaar dat zij onder voogdij dienden te staan 1 8 7 .

185

(... vervolg)
De tekst in Ein moet op grond hiervan aldus gewijzigd worden: 'Onze tekst
noemt als gevolg van verraad: verlies van leven (doodstraf), en als gevolg van
trouweloosheid verlies van "ein" en aarde (confiscatie van de bezittingen), en
het daardoor vervallen tot de stand van friling. De tekst wordt nog duidelijker
als wij Titel L, art. 48 van de Jurisprudentia Frisica er naast leggen' ...
[vervolgen met vijfde regel van onderen). (Vertaling: Daar legt men 's konings
ban. Verraad [boet men] met zijn leven. Niet opvolgen van 's konings ban [komt
te staan op verlies van] eigen en aarde. Dan moet degene die het goed in zijn
were [macht] heeft, plaats maken voor de 'verwachter' [van het goed, dwz.
degene die in de orde van (erf)opvolging de naast gerechtigde is]; aldus kan men
door verraad zijn hals verliezen. Wanneer de frana [vertegenwoordiger van de
koning] zijn mannen oproept en het bevel van de koning tot landsverdediging
heeft uitgevaardigd, en dan iemand het land ontvlucht, dan zal hij nooit een
ethel [vaderlijk erfgoed] winnen. De ene broer vluchtte het land uit, de andere
[broer] volgde de oproep tot 'landweer' op. Toen zij [beiden] terugkeerden, heette
diegene etheling [nobilis, vrije Fries], die het goed verdedigde en beschermde.
De andere [broer] heette friling ['loslopende' vrije, geen volwaardig lid van de
gemeenschap, omdat hij niet over een eigen erfgoed beschikt]; hem komt geen
ethel toe, noch een recht om met zijn broer te delen, daarom omdat hij het land
ontvluchtte.)
186

Een mooi voorbeeld in het Ms Fivelingo K, 1, 'Over een dief:
'Als men een dief arresteert, en men hem naar de gerechtsplaats brengt en hem
daar rondleidt om te zien of iemand hem wil loskopen [tegen teruggave van het
gestolene en daarbij drievoudige boete, XVI, 38], maar niemand wil zulks, dan
moet men hem tot een halsstraf veroordelen. Vervolgens mag een jonge vrouw,
die niet onder voogdij staat [van haar vader of van haar echtgenoot], wanneer
zij onder zijn voogdij wil staan, of eventueel ook een publieke vrouw mits zij
niet in een bordeel huist, hem loskopen en wettig met hem huwen. Op deze
wijze kan hij zijn hals behouden'. En is, zo voegen wij toe: de rechtsorde
hersteld doordat een vrouw onder het rnundium van een man is gebracht. De
aspirant bruid moet een 'loslopende' vrouw zijn, zonder 'bescherming'; desnoods
een publieke vrouw, mits zij maar niet 'bescherming' gevonden heeft in een
bordeel.
187

Brokmerbrief § 96: Sa skelin allefrowa aforemunde stonda. Hia skeUin
hebba ouder thene berena iefiha thene kerena and thi skel wesaforemund ther
alra sibbist is. Send hia aUelike sib sa istiufeder side weldegra.
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Vanuit deze optiek lijkt het overbodig te bepalen dat een vrouw tegen
bepaalde aanspraken van derden geen verweer behoeft te voeren maar
dat zulks pas door de zoon moet gebeuren als hij twaalf jaar geworden
is. Immers vrouwenvoogdij is onder andere bedoeld om de alleenstaande
vrouw in rechte te representeren.
De (zij het jonge) lezing van de Jurisprudentia Frisica,188 maakt het nog
ingewikkelder. Volgens deze bron geldt de hier gegeven regeling zowel
voor het geestelijk als voor het wereldlijk gerecht: dat is tojoerstaen, dat
hya om disse tree ponten schellet naet anderda on neen riucht, ner in
gastlick ner in wraldsk riucht. Algemeen wordt aangenomen dat voor het
geestelijk gerecht een vrouw wel zelfstandig kon optreden en ter
verantwoording kon worden geroepen189. In dat licht lijkt het vreemd
dat een vrouw in bepaalde gevallen zich voor het geestelijk gerecht niet
behoefde te verantwoorden. We zullen dus een verklaring voor deze casus
moeten zoeken die recht doet aan het instituut van de vrouwenvoogdij.
Daarbij neem ik als uitgangspunt de aard van de claims die tegen de
vrouw worden ingesteld.
Interne

acties

Bij de behandeling van het Zesde landrecht 190 kwam reeds ter sprake
dat er procedures tussen de naaste verwanten (in casu tussen een oom
en zijn neef) mogelijk waren, maar dat die wel bijzondere problemen
opriepen, met name bij het werven van eedhelpers. Ook in dit geval
zouden we kunnen denken aan een geschil binnen de kring der
verwanten. Daarvoor geeft de H-tekst de meeste steun. Daarin worden
slechts geschillen om een nalatenschap of een maagzoen genoemd191.
Betwisting van een erfportie en kwesties over het betalen van een
maagzoen spelen zich doorgaans af tussen verwanten. De casus, die met

188

XX § 15, Deel I, p. 152.

189

Zie bijvoorbeeld Westerlauwers Zeendrecht K, 18, 19 (Ed. Buma/Ebel,
O.W., S. 177; Rudolfsboek XVIII, 6, Ed. Buma/Ebel, CLW., S. 353.
190

Zie p. 392.

191

Ook in H2, Ed. J. Hoekstra, XV, 162, p. 151: Een weduwe behoeft, als
zij geen zoon heeft verwekt nene meitele te ieuane. Ze behoeft evenmin te
antwoorden terzake van letma laua. Voor het overige dient zij vmbe aüe vendor
ti ondertane.
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deze uitspraak zal zijn beslist, zal dan gegaan zijn over een a a n s p r a a k
van de bloedverwanten van de (overleden) m a n die gebaseerd werd op uit
de familierelaties voortvloeiende verplichtingen. De procedure moet
evenwel blijven rusten. Een verklaring daarvoor zou k u n n e n zijn dat men
vond dat de voogd van de vrouw in een dergelijk geschil als belanghebbende bevooroordeeld zou k u n n e n zijn. Pas als de zoon meerderjarig is
en een eigen rnundium heeft, wordt het proces voortgezet. Is deze
opvatting juist, d a n zullen we onder het 'land' dat in de andere lezingen
voorkomt moeten verstaan 'onroerend erfgoed', met de n a d r u k op er/goed:
onderdeel van de nalatenschap, waarop door iemand uit de familiekring
a a n s p r a a k wordt gemaakt.
Wanneer we onze verklaring niet in deze richting ('familiegeschil') zouden
zoeken, zodat er hier (ook) sprake zou k u n n e n zijn van een a a n s p r a a k
door een derde, een buitenstander van buiten de familiekring, d a n zou
dit tot onacceptabele gevolgen leiden. Immers door het proces over
koopland op de lange b a a n te schuiven zou de derde zijn a a n s p r a a k
daarop verliezen. De vrouw, die het land 'in h a a r werë h a d zou door
verloop van tijd een onaantastbaar recht op dat land krijgen 192 .
Behoorde het evenwel tot de boedel van de overledene d a n kon de
procedure daarover zonder al te grote nadelen worden uitgesteld totdat
de zoon meerderjarig was en hij daarmee de nalatenschap van zijn vader
aanvaardde 1 9 3 . De ratio van het uitstel blijft d a n evenwel nog erg zwak.
In de tussenliggende periode, tijdens de minderjarigheid van de zoon, is
de vraag wie eigenaar is, onbeslist en dat moet wel problemen geven,
bijvoorbeeld in het geval dat het Tweede landrecht ons voorhoudt.

192

Zie mijn Ein, p. 76 e.v.

193

Pas bij de mondigheid van de erfgenaam gaan de rechten van de
nalatenschap op hem over. Cf. Rudolfsboek XVIII, 16 (Editie Buma/Ebel CLW.
II, S. 363): Vrouwen [weduwen] hebben de zorg voor de kinderen en het goed,
tenzij zij dit [toezicht] door een van de drie oorzaken verliezen, 1) het sluiten van
een tweede huwelijk, 2) het zonder toestemming van de voogd verkopen van het
erf van de kinderen, 3) het naar een klooster brengen van de kinderen. Wanneer
het erf door gedwongen plaatsing in een klooster of door verkoop vervreemd
werd, kunnen de kinderen, zodra zij mondig geworden zijn, hun erf in bezit
nemen.
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Betalingsplicht onder opschortende voorwaarde
De oplossing moeten we, dunkt mij, in een andere richting zoeken. Als
uitgangspunt gebruiken we een tekst uit de zogenaamde Hunsingoèr
Boeteregisters194, waarin een vergelijkbaar probleem wordt behandeld.
Daarin wordt bepaald dat wanneer een vredeloze een man doodt, de
bloedverwanten van gelijke graad, zowel neven als nichten195, een
bijdrage hebben te leveren in het weergeld. Deze bijdrage aan het
weergeld heet een ieldstopa. Echter behoeft een weduwe in geval van een
onbeërfd huwelijk geen bijdrage te leveren in de maagzoen (meitele)196.
Ook wanneer uit het huwelijk geen zoon, doch slechts een dochter
geboren werd, behoeft geen maagzoen te worden betaald. 'Als de moeder
een weduwe is en de dochter een vrouwelijke wees, dan behoeft de
vrouwelijke wees, die geen goederen in haar macht 197 heeft, geen
maagzoen te geven' (sa ne ach thiu erme wese tha warlase nene meitele
te iewane). Daardoor wordt ook begrijpelijk, waarom tijdens de minderjarigheid van de enige198 zoon nog geen maagzoen verschuldigd is. Wij
zijn geneigd te vergeten dat in de middeleeuwen de kans dat een zoon
meerderjarig werd, vele malen geringer was dan thans het geval is. De
kans dat de (enige) zoon zal overlijden voor zijn twaalfde verjaardag was
zeer groot en gebeurde zulks dan werd het huwelijk daardoor wederom
'onbeërfd'. De plicht tot betaling van een maagzoen door de weduwe met
een minderjarige zoon was derhalve een voorwaardelijke verbintenis,
afhankelijk van de toekomstige, zeer onzekere gebeurtenis dat die zoon
zijn twaalfde verjaardag zou halen. In een dergelijke situatie ligt het voor
de hand, dat men kiest voor een opschortende voorwaardelijke verbinte194

p. 67.

Editie Buma/Ebel IX, 22, S. 69; Codex H2, Ediüe Hoekstra VII, 162, 163,

195

De maagzoen moest in dit geval derhalve ook opgebracht worden door
neven en nichten dus door verwanten buiten de zes handen. Zie over de 'zes
handen' het volgende landrecht.
196

Zie R. His, a.w, S. 53/54. Deze bijdrage van de verwanten in het weergeld
is als het ware het 'spiegelbeeld' van de plicht van de verwanten een gedaagde
als eedhelper bij te staan.
197

Zie mijn Ein, p. 79.

198

Ook in het landrecht wordt het geval geschetst dat de weduwe maar één
zoon had. Bij meer zonen speelde dit probleem nauwelijks.
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nis in plaats van voor een ontbindende. Immers zou de keuze op de
laatste vorm gevallen zijn 199 dan zou n a het overlijden van de zoon op
minderjarige leeftijd al hetgeen de weduwe in het kader van de
familierelatie met de familie van h a a r m a n s k a n t h a d moeten bijdragen,
weer ongedaan moeten worden gemaakt. Dat zou tot talrijke complicaties
aanleiding gegeven hebben. Vandaar dat ten aanzien van de bijdrage a a n
de maagzoen gekozen werd voor de opschortende voorwaarde. Datzelfde
geldt a fortiori voor procedures welke betrekking hebben op de
nalatenschap die de weduwe van h a a r overleden m a n verwacht;
afgewacht moet nog worden òf zij wel zijn erfgename wordt. Sterft zij
zonder mannelijk oir n a te laten dan gaat die nalatenschap terug n a a r
de ouders van h a a r man 2 0 0 . Kwesties over die nalatenschap moeten
d u s blijven rusten totdat vast staat wie de erfgenamen zijn. Een vergelijkbare oplossing vinden we in een capitulare van 819 201 :
De hereditate vero paterna vel materna si cdiquLs eum [tnfans intra
duodecim annos] interpellare voluerit, usque ad spatium
duodecim
annorum expectare judicatum est.
De door ons gestelde vragen laten zich n u beantwoorden:
1) De hier gegeven regeling staat los van het instituut van de vrouwenvoogdij. Het gaat er niet om of een weduwe zich in een proces moet
verantwoorden, m a a r of een weduwe met een minderjarige zoon een
proces k a n worden aangedaan, dat betrekking heeft op de nalatenschap van h a a r m a n .
2) Het voorrecht geldt slechts voor die kwesties, die afhangen van de
beantwoording van de vraag of de weduwe door het meerderjarig
worden van h a a r zoon ooit (definitief) deel zal gaan uitmaken van de
familie van h a a r m a n .

199

Het aankaarten van het keuzeprobleem tussen opschortend/ ontbindend
lijkt overbodig. Iets wat op een voorwaardelijke verbintenis onder ontbindende
voorwaarde en zakelijke werking lijkt, komt in het Oudfries recht, zij het
sporadisch, voor, bijvoorbeeld bij de gift aan een onwettig kind, zie F-tekst XX,
9 (Ed. Sjölin, S. 370).
200

F-tekst, XX, 4, editie Sjölin, S. 368.

201
MGM Legis sectio II, Capitularia Regum Francorum Tomus Primus, ed.
A. Boreüus, Hannover 1883, nr 142, Capitula legi Saliae addita, 819 vel paullo
post, De XXVI capitula, nr. 5, p. 293.
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Varianten
Geheel in de lijn van ons betoog komt de R-groep 202 , die de plicht tot
antwoorden ook uitsluit in geval van een thinglesne, de afkoop v a n een
rechtsvordering ingesteld tegen een verwant. Ook deze plicht tot afkoop
is een familie-aangelegenheid, waar de weduwe in een onbeèrfd huwelijk
buiten staat.
Betekenis

van letma

We hebben evenwel een lastig probleem tot n u buiten beschouwing
gelaten en wel de betekenis van letma in deze keur. We hebben dat woord
door 'nalatenschap' vertaald. Dat niet gesproken wordt van lawa zonder
meer, m a a r van letma [se. kvua203] ondersteunt op zichzelf de hiervoor
verdedigde opvatting. Door te spreken van letma wordt de klemtoon
gelegd op het 'nagelaten' karakter van de erfgoederen.
De meeste teksten lezen evenwel letar (R, F, W) of servis letar?04 (L1+2).
Doordat de L-versie, althans vroeger, doorgaans voor oorspronkelijk werd
gehouden, hebben vele a u t e u r s zonder meer er wel van moeten uitgaan
dat hier niet gedacht mocht worden aan een afleiding van leva, nalaten,
lefta, nagelaten, m a a r a a n een let (litus). De tekst wordt d a n evenwel
duister. Niet in te zien valt waarom heel in het algemeen een procedure
vanwege een (wandaad van?) een laat zou moeten (en kunnen) worden
opgeschort tot a a n de meerderjarigheid van de 'dominus' 2 0 5 . Helemaal
onbegrijpelijk wordt de reeds geciteerde tekst uit de Hunsingoër
Boeteregisters.

202

In het slot van de Dertiende keur.

203
Zie H2, Ed. J. Hoekstra, XV, 162, p. 151: sane ach thiu vide nene meitele
te ieuane. sa se nenne wigand a tein net Ni ac vmbe letma laua, Eües achse
vmbe alle vendor ti ondertane.
204

Het woord letari ontbreekt in L¾. Zie over deze merkwaardige buiging van
let A. Roeleveld, Providentia et Plicht in Aspects qfold Frisian Phüology, Estrik
69 (= Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Band. 31/32), Groningen/Amsterdam 1990, p. 379.
205

Zie over de aansprakelijkheid voor de laat: R.His, Das Strafrecht der
FriesenimMittelalter, Leipzig 1901. S. 51/52.
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W.L. van Heiten 206 heeft dit probleem onderkend en ter oplossing
ervan de Oudfriese woordenschat met twee nieuwe woorden verrijkt. In
de uitdrukking le(h)ma lawa zou lethma betekenen 'wegens des von
einem horigen verübten' terwijl lava geëmendeerd zou moeten worden
in km, 'vergütung, compensation'. Een dergelijke ingreep in een Oudfriese
tekst lijkt mij slechts toelaatbaar indien de tekst daardoor dermate
verduidelijkt wordt, dat bij de lezer een Aha-Erlebnis ontstaat: natuurlijk,
zo moet de tekst oorspronkelijk hebben geluid. De ingreep van Van
Heiten m a a k t de tekst alleen m a a r duisterder. Waarom zou een
slachtoffer van een delict, gepleegd door een litus, maximaal twaalf j a a r
moeten wachten op schadevergoeding door de dominus (gesteld al dat
de dominus voor de litus aansprakelijk zou zijn, hetgeen helemaal niet
vaststaat) 2 0 7 ? Ook een minder ingrijpende verklaring, namelijk dat het
in § 22 van de Hunsingoër Boeteregisters zou gaan over de n a l a t e n s c h a p
(lawa) van een litus stelt ons alleen m a a r voor raadsels. Een litus heeft
een zelfstandig erfrecht en waarom zou de dominus daarover lastig
gevallen worden? We moeten d u s wel a a n n e m e n dat de HE-groep de
oorspronkelijke lezing heeft bewaard en dat de andere teksten corrupt
zijn doordat het letma niet werd begrepen en vervangen werd door letar.

Z E V E N T I E N D E LANDRECHT: 1 ACCOMENDA, 2 OVERMACHT

Van het Zeventiende landrecht b e s t a a n twee lezingen. De ene behandelt
de geldgemeenschap, de andere de overmacht.
1

R E G E L I N G VAN D E ACCOMENDA

De EH-groep geeft in dit landrecht een regeling voor de commenda. In
J u s is dit een tweede lezing, ingeleid door Vel sic secundum aliquos. Een
(acjcommendais een overeenkomst, waarbij een 'geldschieter' geld, waren
of bijvoorbeeld een schip aan een derde (tractator, (ac)cornmendatarius),

206

Ldaofr. S. 369 sub e.

207

De vraag is zelfs of de heer in de periode van de landrechten nog een deel
van het weergeld van een litus moest betalen, zoals doorgaans voor de periode
van de Lex Frisionum wordt aanvaard (R.His, au;., S. 48). Het enige argument
dat daarvoor kan worden aangevoerd moet uit de door mij gewraakte lezing van
dit landrecht worden gehaald.
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dikwijls een schipper, overdraagt om daarmee voor gezamenlijke rekening
handel te drijven 208 . In het Oudfries heet een dergelijke goederengemeenschap een Jiarnanda209. Geeft men een ander geld tot een Jiamanda
zo bepaalt de EHR-groep, dan treedt er t u s s e n gever en ontvanger een
gemeenschap van winst en verlies in. Daarop volgt een - waarschijnlijk
toegevoegd - commentaar, waarin betoogd wordt dat deze ondernemingsvorm niet met het woekerverbod in strijd is 210 . Dat zou a n d e r s
zijn, indien er geen Jiamanda ingesteld zou zijn. Dan moet gegeven goed
zonder rente [buta wokere211) terug gegeven worden, w a n t elke rente
is door onze Here God verboden 212 .
2

OVERMACHTREGELING

De andere teksten 2 1 3 hebben in h e t Zeventiende landrecht de overm a c h t tot onderwerp. Een lener moet het geleende op eerste a a n m a n i n g
teruggeven, op dezelfde dag dat de uitlener het terughebben wil, tenzij

208
Zie p. 353 en J. Zeylemaker Jzn., Verleden, heden en toekomst van de
naamloze vennootschap, z.j., p. 3; L. Goldschmidt, Universalgeschichte des
Handelsrechts, (1891), p. 267 e.v.; Jean Escarra, Cours de droit commercial
(Nouvelle édition, 1952), p. 282 e.v. en hiervoor, p. 353.
209

Holthausen/Hofmann, Altfriesisches Wörterbuch, S. 27: Handelsgesellschaft.
210

In de Decretalen van Gregorius IX, Liber V, titel XIX, cap. XIX wordt deze
vorm van winst wel met woeker gelijk gesteld. Mogelijk is echter dat deze tekst
geïnterpoleerd is, zodat de commenda juist van het woekerverbod werd
uitgezonderd. Zie hierover Max Neuman, Geschichte des Wuchers inDeutschland bis zurBegrûndung der heutigenZinsengesetze (1654), 1865, p. 17, nt. 5;
René Puyo, La doctrine catholique sur l'usure, d'apres les conférences
ecclesiastiques de Paris, These 1941, p. 133; Jean Escarra, Cours de droit
commercial Nouvelle édition (1952), p. 283; W.M. Plöchl, Geschichte des
Kirchenrechts II, Wien (1955). p. 399 e.v..
211

Woker heeft hier nog de algemene betekenis van 'hetgeen er aangroeit',

rente.
212
Men kon in de middeleeuwen evenwel niet zonder geldleningen en die
waren moeilijk te krijgen, wanneer daarvoor niet een vergoeding werd
ontvangen. Vandaar dat aan Joden en Lombarden (tegen betaling) vergund werd
geld tegen interest uit te lenen.
213

De regeling is ook te vinden in Jurisprudentia Frisica, dl. II p. 30, titel

XL, 2.
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de lener zich op één van de drie rechtens erkende vormen van overmacht
(F: thera thrira aft neda) k a n beroepen. Die noodtoestand k a n b e s t a a n
hebben in roof, brandstichting of diefstal bij nacht 2 1 4 . Op zichzelf is dat
evenwel nog niet voldoende. Bovendien is notoriteit vereist: het moet
algemeen a a n de mensen bekend zijn en de b u r e n (in ruime zin) moeten
er mee op de hoogte zijn dat het geleende goed hem ontroofd of's n a c h t s
ontstolen is of dat het is verbrand. Is dat het geval dan behoeft de lener
zich voor het verlies niet te verantwoorden, want, zo luidt de argumentatie, niemand behoeft voor zijn eigen goed meer zorg te dragen dan voor
zijn eigen. Een dergelijke samenvatting van de c a s u s in een algemene
regel is hoogst waarschijnlijk een latere toevoeging evenals de argumentatie voor de hoofdregel dat de lener het ontvangene moet teruggeven
huande hond scel hond wera (Ej A V, 5 en X, 3).
De eisen voor overmacht zijn hoog, m a a r toch al een verzachting in
vergelijking met een voorschrift uit de Lex Frisionum 215 , waarin zonder
meer van een risico-aansprakelijkheid wordt uitgegaan.
Opvallend is dat 'natuurgeweld' als overmacht niet wordt genoemd 216 .
Vermoedelijk komt dat doordat bij bijvoorbeeld dijkbreuk of blikseminslag het geleende goed doorgaans nog aantoonbaar aanwezig geweest zal
zijn. Natuurgeweld is doorgaans 'notoir'. De positie van de (aangeklaagde)
lener is d a n bewijsrechtelijk sterk. Voor de samensteller(s) van de
landrechtencollectie zal een dergelijk geval niet kwestieus zijn geweest;
de lener kon waarschijnlijk met een daadeed de overmacht aantonen. De
bewijslastverdeling, die in het cruciale p u n t vormde in de formele
procedure, behoefde hier niet a a n de orde te komen.
Varianten217
De E-tekst bevat een combinatie van beide regelingen en J u s geeft zoals
gezegd de Jîamanda-regeling als variant. De laatste variant is voor de
214
In het laatste surplusgroepje landrechten in Ej (editie Buma/Ebel AX,
3) wordt maar een overmachtsgrond genoemd: diefstal met braak. In het
zogenaamde Emsinger Pennlngschuldboek worden iets afwijkende regelingen
gevonden (E2, IX 33 en 35).
215

De re praesttta, Addiüo Titel X.

216

In het Eerste landrecht wel als overmachtsgrond erkend.
Zie ook p. 250.
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tekstfiliatie interessant omdat het slot ervan ook voorkomt in een
surplus-groepje landrechten in Ej 2 1 8 . Omdat er een graaf in de passage
voorkomt, is waarschijnlijk dat deze variant Westerlauwers is. Dat zou
d a n betekenen dat de redactor van een Vorlage van El de beschikking
gehad moet hebben over een W-tekst van een tak, waaruit ook een
redactor van de Vorlage van J u s zal hebben geput.

ACHTTIENDE LANDRECHT: BOETE VOOR VERKRACHTING VROUW

Inhoud
Het Achttiende 2 1 9 landrecht bepaalt dat een vrouwenverkrachter zijn
slachtoffer met tweederde weergeld (ield) zal moeten boeten en twaalf
m a r k als vredegeld moet betalen 220 . Ontkent hij de daad, d a n moet hij
die met acht eedhelpers ontzweren.
Een probleem in dit landrecht vormt de hoogte of liever de laagte van
de boete. Verkrachting vormde in het Oudfriese recht één van de
ernstigste delicten {morthdeda, hauddedaf21. De Lex Frisionum stelt
er een drievoudig weergeld op 222 . Volgens de Vijftiende keur w a s , zo
zagen we reeds, een dubbel weergeld verschuldigd (tweemaal twaalf
mark), een weergeld als hoofdlossing van de dader en een weergeld voor
de vrouw. In de vijftiende eeuw werd op verkrachting soms zelfs de
doodstraf gesteld 223 . Daarom is het vreemd, dat volgens dit landrecht
a a n de vrouw slechts een tweederde {tuede) weergeld verschuldigd zou
zijn. Van de Oudfriese teksten bepaalt alleen de R-tekst, die ook
overigens wat betreft de redactie afwijkt, dat de m a n , als hij de daad
218

Buma/Ebel, A V, 5 p. 46.

219

In Druk het Negentiende landrecht. In Druk loopt de nummering na het
Dertiende landrecht tot aan het Drieëntwintigste landrecht uit de pas.
220

Ontbreekt in de R- en W-teksten.

221

Zie R. His,

CLW.,

S. 33 ff.

222

Defarlegani IX § 8 en 9. Een weergeld voor de vrouw, een weergeld voor
de koning en een voor haar vader of voogd.
223

R.His, CLW., S. 192.
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bekent, h a a r met een volle boete zal hebben te boeten. Ook verschillende
jongere redacties bepalen dat een volledig weergeld betaald moet worden:
So salse de man gelden gelyck off he se doet geslagen hadde myt der
handf24.
We k u n n e n de oplossing in verschillende richtingen zoeken. Het minst
bevredigend is wel een leesfout a a n te nemen. De gemeenschappelijk
Vorlage van dit landrecht h a d twe(bete), dubbele boete, wat abusievelijk
werd gezien als twede(ete), tweederde boete 225 . Daartegen pleit evenwel
dat er, bij ontkenning, slechts acht eden in plaats van het gebruikelijke
twaalftal behoeven te worden afgelegd 226 . Ook op dit p u n t heeft kennelijk een reductie tot tweederde plaats gevonden.
Mijn voorkeur gaat d a n ook uit n a a r een andere verklaring. Denkbaar
is dat hier als basis de geringste vorm van aanranding werd genomen.
Aan a a n r a n d i n g is namelijk eigen dat h e t zich in talrijke gradaties k a n
voordoen 227 . Bijvoorbeeld het is bij een ontvoering van de vrouw
gebleven en niet tot ongewilde gemeenschap gekomen. Iets vergelijkbaars
hebben we gezien bij de wapeldepene in het Vijftiende (EH- F-groep en
U Veertiende landrecht) 2 2 8 . Ook daar werd de lichtste vorm in het landrecht weergegeven. Dat zulks ook hier het geval k a n zijn vindt s t e u n in
§ 1 4 van de Hunsingoër keuren uit 1252 229 . Daarin heeft de vrouw
eveneens a a n s p r a a k op tweederde weergeld, m a a r dat is het minimum,

224

Ms. Pro Excolendo 22.

225

Dat vindt steun in de L-tekst, die zegt: reddatduphimcornpositionis. Dat
zo'n leesfout niet uitzonderlijk is, bewijst ongewild R.His, die op p. 91 van zijn
Das Strafrecht der Friesen im Mittelater, spreekt van een tweederde weergeld
bij verkrachting. Hij ontleent dat evenwel aan het Oud Schoutenrecht § 33,
waar echter gezegd wordt met twiielda iulda, met dubbel weergeld boeten.
226

F eist twaalf eden.

227

In een recent onderzoek in Nederland, verricht door een mevrouw Draaier
te Amsterdam, ten aanzien van aanrandingen werd zelfs het [door een man]
onopzettelijk aanraken van een vrouwenborst als 'aanranding' gekwalificeerd.
228

Zie p. 421.

229

Ed. Buma/Ebel XIX, 14, S. 122. Volgens de twaalfde Hunsingoër keur
is tweederde gedeelte van het weergeld üen en 1/3 mark 'wit zilver'. De
verkrachter dient bovendien aan elk ambacht 60 mark en aan de redgers 60
mark te geven, terwijl zijn huis verbrand moet worden. Deze bepaling werd
eveneens vertaald in D. Simonides, Die Hunsingoër Kuren vomJahre 1252 und
das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448 (Assen 1938), S. 34.
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want h a a r procesvertegenwoordiger mag proberen meer te krijgen (thet
hire thingmon ma winna muge).
Varianten
De R-tekst zegt, dat de eedhelpers uit de kestfriondvan de aangeklaagde
gerecruteerd moeten worden. Dat betekende dat de aangeklaagde niet,
zoals gebruikelijk was, zelf zijn eedhelpers mocht aanwijzen, m a a r dat
de thingmon van de vrouw dat deed. Die kon d a n verwanten 2 3 0 uitzoeken van wie bekend was dat zij niet graag om een w a n d a a d van de
aangeklaagde in een proces (en eventueel een vete) betrokken wilden
worden.

N E G E N T I E N D E LANDRECHT: VECHTEN IN L E G E R V R E D E

Inhoud
In het Negentiende 231 landrecht wordt bepaald, dat degene, die in het
leger 232 vecht, a a n de aangevallene een dubbele boete en als vredegeld
drie pond a a n de frana verschuldigd is.
Ook hier doet zich weer het probleem voor dat de boete, vergeleken met
andere strafbepalingen voor het vechten in de 'legervrede' laag is. De
boete is bijvoorbeeld aanzienlijk minder, d a n in de Lex Frisionum
gevorderd werd: negenvoudige boete en negenvoudige vrede 233 , en ook
minder, d a n later algemeen gebruikelijk was 2 3 4 . Als verklaring zou ik

230
Bij Vrienden' denke men niet louter aan 'bloedverwanten', hoewel die wel
de kern van iemands Vriendenkring' uitmaakten. Onder Vrienden' moet men
iemands 'aanhang' verstaan, de mannen 'die het met hem houden', dus behalve
de verwanten (in zeer ruime zin) ook de vrienden en getrouwen (G. Althoff,
Verwandte, Freunde und Getreue, Darmstadt 1990, S. 78 und 79).
231

In Druk het Twintigste.

232

De opvatting van Richthofen, Wb. S. 816, dat het hier niet om een
'legervrede' maar om een 'dingvrede' zou gaan, lijkt mij thans verlaten, zie
Ldaqfr. S. 133 (onder folge P).
233

Hic bannus est, XVII § 1.

234

R. His, Das Strafrecht des deutschenMittelalters I, Leipzig 1920, S. 235.
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ook hier willen voorstellen dat het om het minimumbedrag gaat, de
geringste vorm van verstoring van de heervrede.
Varianten
De H-versie is belangwekkend omdat daarin behalve de legervrede ook
de godsvrede wordt genoemd. Dat behoeft niet te betekenen dat deze
lezing jonger is dan die van de andere codices (godsvredes komen al in
de tiende eeuw voor). De H-versie heeft op een ander p u n t wel de
voorkeur boven bijvoorbeeld de E- en de R-lezing. Militair leider was in
de periode dat de keuren en de oudste landrechten werden geconcipieerd
de frana. Dan mogen we verwachten dat de boete wegens verstoring van
de heervrede a a n de frana toevalt. Dat is inderdaad het geval in H:
vanwege het breken van de volksvrede is drie pond verschuldigd a a n de
frana, dat is 21 schelling als koningsban. In de E-versie wordt evenwel
de boete van drie pond a a n het 'volk' toegedacht. Mogelijk is deze laatste
lezing 'opgefrist' toen zij ten oosten van de Lauwers (waar de frana
nauwelijks bekend zal zijn geweest) werd gerecipieerd. De overige teksten,
die de dader een vredegeld aan het volk en drie pond aan de frana laten
verbeuren, treft deze kritiek niet.

TWINTIGSTE LANDRECHT: KRIJGSGEVANGENE P L E E G D E M O R D D E D A

Inhoud
Het Twintigste landrecht 2 3 5 borduurt verder op een thema, dat we al
enkele malen eerder tegenkwamen 2 3 6 . Een vrije Fries wordt door de
Vikingen gevangen genomen en geboeid (R) uit Friesland weggevoerd 237 .
Vervolgens doet hij - gedwongen - mee a a n een van h u n plundertochten.

235

In Dr. het Eenentwintigste.

236
Zie hierover M.S. van Oosten, Hoe men in ons vaderland duizend jaren
geleden landverraders en oorlogsmisdadigers berechtte en rechtsherstel in
toepassing bracht Tijdschrift voor Strafrecht, 58 (1949), p. 122 e.v..

Zie ook p. 47.
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Hij b r a n d t huizen plat, steekt kerken in brand, verkracht vrouwen 2 3 8 ,
doodt landgenoten, kortom hij heeft zoveel hauddedc?39 gepleegd, dat
zijn vermogen nooit groot genoeg zal k u n n e n zijn om al die daden met
geld te boeten. Nadat hij k a n s gezien heeft te o n t s n a p p e n of losgekocht
wordt keert hij n a a r zijn land en volk terug. Hij legt een gerechtelijke
verklaring af {bikanndj240 wie zijn n a a s t e verwanten zijn en wat zijn
stamgoed [ethele and erve) en zijn vaders state 2 4 1 is. Hij m a g d a n
zonder een boete a a n het volk te betalen [liudskeldé] op zijn eigen goed
trekken. Wanneer m e n h e m tijdens die procedure ervan beticht dat hij
in het eigen dorp huizen in brand gestoken heeft of m a n n e n heeft gedood
of vrouwen heeft verkracht of andere van de allerergste delicten
[morthdedcù heeft begaan d a n k a n hij rustig toegeven d a t h e t ten laste
gelegde allemaal waar is. Daarvoor behoeft hij zich niet a a n een doem
van de asega te onderwerpen, noch treft h e m de b a n v a n de s c h o u t en
evenmin behoeft hij zich te onderwerpen a a n een u i t s p r a a k (wirde) v a n
de ommestand 2 4 2 . Er wordt, modern gesproken, deswegen zelfs geen
rechtsingang tegen h e m verleend. Immers hij heeft slechts gedaan wat
zijn meester hem h a d opgedragen toen hij nog een knecht [scalc) was.
Alleen In het geval hij de beschikking heeft over geld van zijn meester
dient hij daarmee te boeten en schadevergoeding te geven voor al hetgeen
waarvan m e n beticht. Kan hij evenwel niet over enig geld van zijn heer
beschikken, d a n zijn alle klachten tegen hem niet ontvankelijk. Een
knecht moet immers uit lijfsbehoud alles doen wat zijn heer h e m beveelt;
daarom moet de heer voor de daden van zijn knecht boeten.
De bepaling is en was om enkele redenen belangwekkend.
238

In L, 2 ontbreken na combusserit et de woorden dei ecdesias etfeminas
oppresserit et Zij komen wel voor in L3; ook EA heeft: 'kercken, vrouwen
krencken ende'. Dit illustreert enerzijds de nauwe verwantschap tussen Lg en
EA en anderzijds de onafhankelijkheid van 1^ van 1^ en I¾.
239

Capitcdia mala, de meest ernstige delicten, met de dood te boeten
misdaden, zie R. His, a.w., S. 33.
240

Alleen in E en H.

241

Alleen in H.

242
In deze passage (ontleend aan H en E) komt heel fraai de procesgang uit.
Eerst geeft de asega een doem, vervolgens wordt deze doem door ban van de
schout, als vertegenwoordiger van de koning, met koninklijk gezag omkleed en
tenslotte moet de ommestand nog door een teken van goedkeuring het oordeel
van de asega bekrachtigen.
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Voor ons is dit landrecht in de eerste plaats van belang omdat hier
van Noormanneninvallen sprake is. Dat betekent dat de beslissing
uit de tiende of het begin van de elfde eeuw moet stammen, zeker
niet later 243 . De beslissing zal vermoedelijk in Westerlauwers
Friesland zijn gewezen, daarop wijst het gebruik van de typisch
Westerlauwerse term state.
Het moet ook reeds ten tijde van het wijzen al een zeer belangwekkende uitspraak zijn geweest, die veel opzien gebaard zal hebben.
Hier werd, misschien wel voor het eerst, de strikt formele procesgang
doorbroken en een inhoudelijke beslissing gegeven a a n de h a n d van
een adagium: de knecht heeft te doen wat zijn meester beveelt.
Morddeda werden niet bestraft, omdat de dader een rechtvaardigingsgrond kon aanvoeren in de vorm van een ambtelijk bevel.
Mogelijkerwijs heeft dit geval zelfs tot een algemeen gangbaar
'raadseltje' aanleiding gegeven: Een m a n k a n op een dag drie
hoofddaden [straffeloos] plegen, een vrouw verkrachten, een m a n
doden en stelen 244 .
Het besliste geval was van verstrekkende betekenis. Ontvluchten of
loskopen uit krijgsgevangenschap kwam vrij veel voor en in dit
oordeel werd indirect ook beslist, dat de uit gevangenschap
teruggekeerde recht had om zonder vorm van proces op zijn eigen
land te trekken. Alle reden d a a r a a n speciale a a n d a c h t te wijden. Dat
laatste element is dan ook in de Veertiende keur en in het Derde
landrecht het hoofdthema geworden. Die teksten zijn mijns inziens
afgeleid van dezelfde casus. Over de wandaden van de teruggekeerde
wordt daarin echter niet gerept. De bron van de bepaling blijkt
evenwel soms nog indirect. In de R-versie van de Veertiende k e u r en
het Derde landrecht wordt gezegd dat de minderjarige, teruggekeerd
n a d a t hij verkocht was in den vreemde of geroofd was tijdens een

243

Opvallend is ook dat in de R-tekst dit landrecht niet is 'opgefrist', zoals
kennelijk bij de veertiende keur en het derde landrecht is geschied. Daar heeft
R de, in de andere redacties voorkomende, Noormanneninval vervangen door
het geval dat, geheel in het algemeen, een minderjarig kind het land uitgevoerd
werd. In de EH-groep en in Druk zijn alleen in de Veertiende keur de Noormannen geëlimineerd. Sommige Ommelander handschriften hebben het Twintigste
landrecht wel gemoderniseerd, door niet van Noormannen, maar van Hollanders
te spreken. In RA wordt bij 'Northman' als verklaring gegeven: 'idest viant'.
244

H-codex, Editie Buma/Ebel V, 1, S. 46; Eerste Emsinger Codex, ed.
Buma/Ebel V, 18, S. 48, Jurisprudentia Frisica II, LXXXVI, § 7, p. 302.
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vijandelijke inval, buta alle ertichta2*5 zijn land in bezit mag nemen.
Die ertichta stammen kennelijk uit het Twintigste landrecht; het lijkt
nogal ver gezocht dat een minderjarige zich voor zijn vertrek al aan
delicten schuldig gemaakt zou hebben.
Varianten?*6
De E-tekst stelt als beperking dat de gevangene binnen vijftien jaar
terugkeren moet, wil hij zijn aanspraak nog te gelde kunnen maken. Dat
past in deze casus niet, maar wel in de casus die de Veertiende keur en
het Derde landrecht schetst. J u s geeft daarin ook metterdaad een termijn
en wel van vijftig jaren.

EENENTWINTIGSTE LANDRECHT: PROCEDURE AANGAANDE GEËRFD LAND

Inhoud.
Het Eenentwintigste landrecht 247 geeft de dingtaal weer van iemand,
die aangesproken wordt terzake van land, dat hij van zijn voorouders
heeft geërfd. Hij kan dat erf behouden door daadeden af te leggen, waarin
hij zijn voorouder(s) met name noemt.
De te noemen voorouders zijn niet in alle teksten dezelfde. Volgens J u s
kan worden volstaan met het noemen van de ouders {alaeráj. De E-tekst
eist het noemen van de grootvader en grootmoeder. De andere teksten
noemen ook nog de edela248 (L: proavus). Daarmee wordt in dit geval
vermoedelijk de overgrootvader van vaders kant bedoeld249. Het ligt
Aanklachten uit het verleden.
246

Bij de bespreking van de inhoud van dit landrecht werden de H- en de
E-tekst als uitgangspunt genomen omdat die de meest gedetailleerde lezing
bevatten. Dat bracht mee, dat sommige, alleen in H en/of E voorkomen,
varianten in de tekst verwerkt werden. Zulks werd reeds in de voorgaande noten
aangegeven.
247

In de EH-groep en Druk het Tweeëntwintigste landrecht.

248

Druk: aldera.

249

Zie evenwel de bespreking van edila bij de behandeling van de Vijfde
keur, zie p. 300.
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voor de hand dat de zwaarste eis oorspronkelijk is. De gedaagde zal
moeten aantonen dat het goed drie generaties in het geslacht is geweest
om als geslachtsgoed te gelden. Dat was de algemene regel, die
bijvoorbeeld ook gold in geval een onecht kind een goed van zijn vader
ontving250. Vereiste was dan wel, dat de huwelijken van overgrootvader,
grootvader en vader naar Oudfriesrechtelijke opvattingen 'wettig' waren
(geweest)251.
Varianten
Sommige redacties, zoals L en F geven slechts de dingtaal weer; andere
omschrijven ook de casuspositie.
Merkwaardig daarbij zijn vooral de lezingen van de E- en W-groepen (OW
uitgezonderd), omdat daarin gesproken wordt over de verweerder als ther
alder ther anda huse eldest se, wat wel als bewijsplaats voor een zg.
'oudstenrecht' heeft gediend252.
Interessant is een door J u s gegeven variant. Daarin wordt bepaald dat
getuigenis moet worden afgelegd door een oude, grijs-witte man. We zien
hier derhalve een getuige in moderne zin optreden, die uit eigen
wetenschap een verklaring moet afleggen. Merkwaardig is dan wel dat
daarna gezegd wordt dat zulks een tweekamp overbodig maakt en dat
de erfgenaam de goederen met twee daadeden kan behouden. Een
redactor van J u s heeft kennelij k varianten uit verschillende perioden aan
elkaar gebreid.

TWEEËNTWINTIGSTE LANDRECHT: A WEDUWENGELD; B STOORNISVERBOD

Inhoud
Het Tweeëntwintigste landrecht bestaat in sommige versies uit twee
onderdelen. Het eerste onderdeel gaat dan over het weduwengeld; het

250

F-tekst, ediüe Sjölin XX, 9, S. 370.

251

Zie mijn Etn, p. 87 e.v..

252
Zie hierover hiervoor, het Vijfde landrecht, p. 390 en G. Agena,
Grundbesüz, BeispruchundAnerbenrecht in Ostfriesland, Leipzig (1938), S. 33
e.v. (bestrijding van E. Mayer).

Wumkes.nl

12 De Vierentwintig landrechten (inhoud)

442

tweede bepaalt dat iedereen ongestoord op zijn land mag zitten 253 .
Enige relatie t u s s e n beide voorschriften valt niet te leggen. Wij b e h a n d e len ze d a n ook afzonderlijk.
A-VERSIE: HET WEDUWENGELD

Het Tweeëntwintigste landrecht (A-versie)254 stelt het weduwengeld
{wetma/ werthmond, R) van een edelvrouw [ethele wif) vast op acht pond,
acht ons, [acht schellingen, EHR] en acht penningen. Dit weduwengeld
is, zoals in de inhoudsopgave van de L-tekst wordt gezegd 255 , een
consolatio nobüis femine post morten maritf56, of zoals de inhoudsopgave van J u s zegt 257 , En edelis wiais liqfiefia ney hier rnannis daed. Het
w a s bedoeld als een soort 'weduwenpensioen' en werd door de m a n a a n
zijn weduwe toebedacht boven h a a r bruidsschat {birns)258.
In het J o n g Schoutenrecht § 30 wordt de wetma vastgesteld op éénderde
van het ingebrachte en tijdens het huwelijk gewassen vermogen van de
man 2 5 9 . Daarvoor moest de vrouw dan de helft van hetgeen zij zelf h a d
ingebracht {half be ende half bodeD a a n de m a n afstaan.
In het onderhavige landrecht wordt de wetma zonder aanzien des
persoons op acht pond, acht ons (acht schellingen) en acht penningen
gesteld. Op de een of andere manier moet dat toch met elkaar te rijmen
zijn want in de F-tekst 260 wordt bepaald 2 6 1 dat de vrouw met vee en
253
In de OW-tekst ontbreekt de bepaling over het weduwengeld, zodat die
over het ongestoord zitten de gehele inhoud vormt.
254

Dit landrecht komt in Druk slechts als een glosse op het Eenentwintigste
landrecht voor.
255

Editie Hoekstra XX, 22, p. 101.

256

Wetma is het Duitse 'Wittum', zie over de verklaring van dit woord F.
Buitenrust Hettema, Bijdragen tot het Oudfriesch woordenboek (1888), p. 24
e.v.; Van Heiten, Ldawfr. p. 15, noot 1; M.P. van Buijtenen, Het Friese dorp in
de middeleeuwen rechtshistorisch verkend (1961), p. 27.
257

Ediüe Buma/Ebel, I, 49, p. 40.

258

Jurisprudentia Frisica II, Tit. LXXXVUI, § 10, p. 310.

259

Ediüe Buma/Ebel XIII, 30, S. 228.

260

Zie E.M. Meijers, Het Friese en het Drentse erfrecht en het
derenrecht, Akademiedagen II, 1948, p. 46, noot 30.
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geld, dat h a a r jrudelfm h a a r in bewaring gaf, halfbe ende bodel kocht,
te weten acht m a r k en acht penningen. Stelt men een m a r k op 1 3 ' / 3
schelling, dan geeft dit in totaal 2088 penningen, wat overeenkomt met
de zojuist genoemde acht pond, acht ons en acht penningen.
Toch blijven er d a n nog vraagtekens over; zo worden in de volgende
paragraaf het drechtpond en de wetmate zamen op een veel lager bedrag
gesteld, namelijk op achttien ons (360 penningen), vermeerderd met het
onderste en bovenste kleed, terwijl het halsgeld van de vrouw op slechts
dertien ons 2 6 3 en acht penningen (268 penningen) wordt bepaald 2 6 4 .
Welke bedragen zijn de juiste? Het komt mij voor, dat we onze verklaring
moeten baseren op het gegeven dat in ieder geval de meeste landrechten
een weergave zijn van een rechterlijke beslissing. Ze geven derhalve
casuïstiek weer, zoals trouwens het geval is met de meeste, ons in de
Oudfriese rechtsbronnen overgeleverde 'bepalingen'. Het onderhavige
landrecht behelst dan een vaststelling van een wetma in een op het
landgerecht aangebracht geval. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de
passage uit het m s . F op dezelfde c a s u s terug te voeren. Dan ligt voor de
h a n d d a t in het besliste geval het derde gedeelte van het totale vermogen
van de m a n op dertien m a r k en acht penningen of acht pond, acht onzen
en acht penningen uitkwam. Het gehele vermogen van de m a n w a s dan
geweest: 26 pond en acht penningen. Dat was destijds de waarde van het
land- en veebezit van een middelmatige boer 265 .
Varianten
In F / L / W en RA/EA ontbreken de acht schellingen. Zoals we nog zullen
zien heeft R. His dit manco aangevoerd ten bewijze van zijn stelling dat
wat hij de 'tweede groep' noemt (F/L/W) authentiek is. In de F-tekst
ontbreken niet alleen de acht schellingen, doch tevens de acht ons. Nu

261

(...vervolg)
B. Sjölin, Die "Fwelgoer" Handschrift, XV, 3, S. 344; Buma/Ebel XIV, 3.

261
262

Bruidegom, verloofde.

263

Gelet op het voorgaande zal men mijns inziens moeten aannemen dat hier
een vergissing in het spel is. Het bedrag is veel te laag, het zullen dertien
marken moeten zijn en niet dertien ons.
264

Zie ook p. 49, 73.
Zie Oud Schoutenrecht III, 23 j° 81b.
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komen de onzen wel in jongere F-teksten voor, zodat in F een omissiedoor-homoiotes voor de h a n d ligt. Een kopiist ging van acht (pond) verder
met acht (penningen), zonder te bemerken, dat er in zijn voorbeeld ook
nog acht ons stond. Deze omissie geeft tevens een mogelijkheid, het
ontbreken van de acht schellingen in F / L / W te verklaren: ook hier k a n
door homoiotes een onderdeel van het bedrag uitgevallen zijn. Evengoed
denkbaar is evenwel dat een kopiist het oorspronkelijke bedrag met acht
schellingen verhoogde. Men zou d a n moeten veronderstellen, d a t in
H / E / R de acht schellingen per abuis toegevoegd zijn, doordat de reeks
ponden, onzen, schellingen, penningen dusdanig in het geheugen van
een kopiist waren verankerd, dat hem n a acht pond en acht ons als het
ware automatisch acht schellingen 266 uit de pen vloeide.
Merkwaardig is dat U en Dr. 267 twee verschillende bedragen geven:
voor 'iedere' (Dr.: elkes268), U: Hethelis) vrouw geldt een bedrag v a n
acht pond, acht ons en acht penningen; de wetma van een edelvrouw is
echter honderd pond (Dr.) of honderd ons (U)269. We hebben hier
vermoedelijk met een latere toevoeging te maken. Een kopiist doorzag
niet, dat het hier om een toevallig, uit een oud proces s t a m m e n d bedrag
ging en hij heeft het opgegeven bedrag voor de hoogste stand te weinig
gevonden. Daarom heeft hij dat bedrag bestemd voor de doorsnee vrije
en een speciaal weduwengeld voor de edelvrouw ingevoegd van 100 pond.

266

Een dergelijke fout kan ontstaan, wanneer de kopiist naar dictaat werkt.
Bij proeven, genomen met (een snel) dictaat van de zin: 'Het weduwengeld
bedraagt acht gulden, acht kwartjes, acht stuivers en acht centen' bleek een
aantal proefpersonen acht dubbeltjes in te voegen, terwijl anderen soms de
guldens, de kwartjes, de stuivers of de centen weglieten. Het is dan wel de vraag
of in de middeleeuwen ponden-onzen-schellingen-penningen als een reeks
werden ervaren. Waarschijnlijk vormden ponden-schellingen-penningen een
reeks en onzen-schellingen-penningen een andere reeks.
267

In Druk is deze bepaling een glosse op het Eenentwintigste landrecht.

268
Van Heiten, Ldawfr. p. 17, beschouwt elkes als een poging, het in latere
tijd niet meer begrepen 'etheles' te verklaren. Het is echter mijns inziens veeleer
zo geweest, dat de steller de discrepantie tussen de verschillende redacties twee bedragen voor de 'weetma' - wilde wegnemen, door een bedrag voor de
edele en het andere voor de niet-edelvrouw te reserveren.
269

Het laatste bedrag kan niet juist zijn. Stellen we een pond op twaalf ons,
dan zou een edelvrouw maar 8' / 3 pond ontvangen, dus minder dan een nietedelvrouw.
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B-VERSIE: UITWERKING EERSTE KEUR

Het Tweeëntwintigste landrecht wordt in enkele codices besloten met een
herhaling van de Eerste keur: ieder mag ongestoord op zijn eigen goed
zitten, zolang hij dat niet heeft verwerkt. In de H-versie s t a a n slechts de
aanvangswoorden: Thet is riucht attera Fresena. In de R-tekst wordt dit
gegeven nader uitgewerkt in een verbod zonder autorisatie van de frana
tegen a n d e r m a n s huis op te trekken (in andere codices te vinden in het
Twaalfde landrecht).

DRIEENTWINTIGSTE LANDRECHT: BEVECHTEN ZWANGERE VROUW

Inhoud
Het Drieëntwintigste landrecht bevat een boetebepaling voor het
bevechten van zwangere vrouwen. Er k u n n e n een kortere (23b) en een
langere (23a) redactie onderscheiden worden.
A. KORTE REDACTIE

De korte lezing (23a) vinden we in de F-groep, in H en in OW. Zij levert
weinig moeilijkheden op: 'wie een zwangere vrouw bevochten heeft en
daarbij h a a r vrucht doodde moet de foetus 270 dubbel boeten en daarenboven betalen: a) een liudwirdene (lett. het 'volksgeld') van twaalf mark,
b) a a n het volk het vredegeld en c) a a n de frana drie pond. Alleen in de
Oudfriese F-tekst volgt d a n nog een gedeelte, dat mogelijk niet in het
archetype van de F-klasse heeft gestaan (het ontbreekt ook OF), m a a r
door een kopiist van een Vorlage van F a a n een tekst van een andere
groep (W?) k a n zijn ontleend: 'Ontkent de aangeklaagde, d a n ontzwere
hij met twaalf m a n n e n op de relikwieën, of hij 'zekere' zichzelf met [een
gang over) negen ploegscharen of met een - binnen drie dagen te beëindigen - tweekamp, die met blote schenkels gevochten moet worden 271 .

270

Doorgaans hangt de boete voor een foetus samen met de duur van de
zwangerschap. Zie Bijvoorbeeld de F-tekst XII, 2, editie Sjölin S. 330.
1

Zulks was overigens te doen gebruikelijk.
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B. LANGE REDACTIE

De lange redactie vinden we in de R-groep, de Oudfriese W-teksten en
in E (niet in EA). Zij wijkt dermate van de vorige af, dat van een verschillende versie gesproken k a n worden. We n e m e n als model de lezing van
de R-tekst: W a n n e e r een gehuwde zwangere vrouw aangevallen wordt,
hoewel zij zelf niets kwaads h a d gedaan (geen aanleiding gegeven
heeft) 272 , zoals de wederpartij bloedig verwonden - m a a r zij (desondanks) dusdanig wordt mishandeld, dat h a a r vrucht wordt gedood, d a n
moet de aanvaller de foetus met het weergeld en h e t 'overgeld' boeten.
Het weergeld moet door het volk worden vastgesteld 273 ; het overgeld
beloopt twaalf marken, evenals de liodwerdene voor de vrouw. Komt de
vrouw echter te overlijden, d a n moet men h a a r zowel als h a a r vrucht met
zeven gelden boeten 274 . Haar prijs (waarde) is d a n acht pond 275 , acht
ons, acht schellingen en acht penningen 2 7 6 (182 schellingen in plaats
van de eerder genoemde twaalf marken of bijna 160 schellingen).
Wil de gedaagde het ten laste gelegde betwisten, zo moet hij zich met
twaalf m a n n e n op de relikwieën zuiveren of het godsoordeelvan de gang
over de gloeiende ploegscharen ondergaan. Wil hij geen v a n deze
beide 277 godsoordelen ondergaan, d a n moet hij zorgen voor een 'bloot-

272

Zie R. His, au;., S. 49, 143; K.J. Frederiks, Het
Strafrecht! (1918), p. 89/90.

Oud-Nederlandsch

273

Dat is een interessante mededeling omdat veel auteurs er stilzwijgend
van uitgaan, dat het weergeld een naar stand vastgesteld, gefixeerd bedrag was.
Uit deze tekst blijkt dat het volk de hoogte van het weergeld van geval tot geval
kon vaststellen.
274

Een zevenvoudig weergeld was volgens de L-tekst van de Tweede wende
(Hunsinger Codex, Editie Hoekstra, XVI, 2 p. 89) ook verschuldigd, wanneer
een vrouw verkracht was.
275
Het woord frana is hier abusievelijk in de tekst verzeild geraakt; zie:
Richthofen Wb. in voce frana.
276

In totaal 182 schellingen. Men kan zich afvragen waarom niet eenvoudigweg bepaald werd: 182 schellingen in plaats van een bedrag in ponden, onzen,
schellingen en penningen te geven. Waarschijnlijk was een dergelijke
opsomming een mnemo-technisch hulpmiddel.
277

De procedure met behulp van eedhelpers wordt hier volkomen terecht
tot de godsoordelen gerekend; zie hierover S.Kalifa, Prédroit et procédures dans
la Frise du moyen age. Estrik IX (1955), p. 4 0 / 4 1 .
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schenkelige' kampvechter 2 7 8 en binnen drie dagen moet dan de strijd
beslist worden. Of hij sluite een zoen, die volgens het oordeel van de
asega en het volk 'billijk en rechtvaardig is'.
De verschillende mogelijkheden, die in het slot worden aangegeven,
wekken de indruk, dat hier een compilator/interpolator a a n h e t werk
geweest is, die verschillende redacties tot één wilde samenvoegen.
Mogelijk heeft hij daarvoor de bepaling uit de Boeteregisters uit R (XIV,
9a en 9b) gebruikt. Daar wordt gezegd: "wanneer een vrouw wegens een
gedode foetus klaagt en de andere vrouw (de vroedvrouw) verklaart, dat
de foetus nog geen h a a r en nagels had 279 , d a n moet de aangeklaagde
zich met twaalf eden op de relikwieën zuiveren'. Heeft de foetus (in de
laatste m a a n d van de zwangerschap) wél h a a r en nagels d a n moet de
aangeklaagde de klacht met de negen ploegscharen ontgaan 2 8 0 . Voor
de h a n d ligt dat een compilator de verschillende gradaties In straf bij het
doden van een vrucht in zijn tekst heeft willen verwerken.
Ook het slot van R (en E), de aanbieding van een zoen, zal oorspronkelijk niet in de tekst hebben thuis gehoord, doch door een latere bewerker
zijn toegevoegd.
Ontwikkeling

van het

procesrecht

De lange redactie is interessant omdat zij een ontwikkeling in het
procesrecht illustreert. Al eerder werd betoogd dat h e t oorspronkelijke
uitgangspunt in een proces was dat iedere vrije Fries het eindoordeel
toekwam over zijn eigen daden. Een hoger a a r d s gerecht, dat zich
daarover een oordeel kon aanmeten, bestond niet. Wel - en daarbij zal
de kerk een belangrijke rol hebben gespeeld - w a s het mogelijk de
278

H. Nottarp, Gottesurteilstudien, München 1956, S. 287 'in Nachwirkung
der alten Furcht vor Verzauberung waren sie [die Kämpfenden in Köln 1230
und Valenciennes 1455] kahlgeschoren und barfüBig'.
279

Volgens de Derde Emsinger Codex I, 199 is dat een aan de kerkvader
Augustinus ontleend onderscheid; zie echter K. Fokkema, De derde Emsinger
codex, p. 17. In de hier weergegeven vorm stamt de tekst zeker niet van
Augustinus; de meeste overeenkomst vindt men nog in: De 83 Quaestionbus,
questio 56; zie Migne, Patrolgia Latina 40, kolom 39.
280
Een veel voorkomende differentiatie. Vergelijkbare bepalingen vinden we
in F, XII, 1, ediüe Sjölin p. 330; Ei VIII, 37 (editie Buma/Ebel S. 94); E2 V, 3
(S. 136); E 3 I, 199, S. 186; II, 3 (S. 200) en Erfrecht van Humsterland § 9 (Rq.
p. 363).
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beslissing a a n God op te dragen (godsoordeel). Dat kon gebeuren door
het eigen oordeel door God te laten controleren door het met een eed te
versterken. Was het oordeel onjuist, d a n zou God de meinedige daar
immers wel voor straffen. Nog sterker werd de Goddelijke controle door
het inschakelen van eedhelpers 2 8 1 . Zij verklaarden onder ede dat de
eed van de aangeklaagde rein en onmein was. A fortiori zou God, indien
hier sprake zou zijn van zoveel meineden, hiertegen aktie ondernemen.
Een andere, directere methode het Gods oordeel in te roepen waren de
'proeven'. In dit landrecht is het een 'hete' proef: de gang over de negen
ploegscharen. We zien dat in onze c a s u s uitdrukkelijk wordt gezegd dat
de aangeklaagde de keuze heeft: hij mag kiezen hetzij voor de procedure
met eedhelpers, hetzij voor de proef door middel van de ploegscharen.
Wil hij geen van beide, dan moet hij Gods oordeel inroepen door middel
van een tweekamp.
In de loop van de middeleeuwen zien we dat zowel kerk als koning de
vrije Fries in zijn beroepsmogelijkheid op God gaan beperken. De acties
van de kerk laten we hier verder rusten. Voor de koning heeft steeds
voorop gestaan d a t het 'klassieke' godsoordeel van de vete (oorlog) zoveel
mogelijk moest worden uitgebannen. De Lex Frisionum is daarvan een
illustratie: voor de meeste delicten mag geen inimicitia meer worden
gestart, m a a r moest genoegen worden genomen met een composttio. Ook
uit deze tekst blijkt deze ontwikkeling, zij het indirect. De aangeklaagde
heeft als laatste mogelijkheid niet een vete, m a a r zal moeten omzien n a a r
een kampvechter; het duel vervangt de vete.
Varianten
Merkwaardig is dat we hier dezelfde omissie(?) vinden als in het
Eenentwintigste landrecht 2 8 2 . R bepaalt dat de 'waarde' [E: wiîtum] van
de vrouw acht pond, acht ons, acht schellingen en acht penningen
bedraagt. De Westerlauwerse teksten geven weer een bedrag zonder acht
schellingen.

281

Zie S. Kalifa, Pré-droit et procedures dans la Frise du moyen age, Estrik
IX (1955), p. 40, 41.
Zie p. 440.
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VIERENTWINTIGSTE LANDRECHT: STRAF OP NACHTELIJKE BRANDSTICHTING

Inhoud
Van het Vierentwintigste landrecht bestaan eveneens een lange en een
korte versie, m a a r hier zijn de verschillen minder groot d a n bij het vorige
landrecht, zodat wij geen splitsing aanbrengen.
Het landrecht behandelt in beide varianten hetzelfde thema: nachtelijke 282 brandstichting. De 'vermoedelijke' dader moet - zo hij ontkent op alle vier hoeken van het h u i s en op de haardstede een tweekamp
vechten; bekent hij - of wordt hij overwonnen - dan dient hij voor elke
huishoek een bepaald bedrag en voor de haardstede zijn hoofdlossing
neer te tellen 283 .
Het belangrijkste onderscheid t u s s e n de korte en lange versie is, dat in
de laatste uitdrukkelijk gesteld wordt, dat de man, wiens h u i s verbrand
werd, een 'zekere' dat is een niet in een vete betrokken, een 'bevredigde'
m a n was 2 8 4 . Dat k a n slaan op een speciale vrede voor de betrokkene
(bijvoorbeeld n a gesloten zoen en gekuste mond) m a a r ook op een
algemene (land)vrede. De hier gewraakte daad is een typische 'vete-actie'
en vormt dan ook een zware inbreuk op de gezworen vrede. In W en
E 285 is vermoedelijk bovendien sprake van een 'godsvrede', die door de
daad geschonden is, waardoor de dader drie m a r k op het hoogaltaar

282

Dit is een belangrijk, strafverzwarend element. In de Jurisprudenüa
Frisica, II, LIX § 1, p. 174, wordt het geval besproken dat de brandstichting op
klaarlichte dag plaats vond, maar wel ten nadele van een sikeris mannes ging.
In dat geval is slechts een boete verschuldigd.
283

De in de verschillende versies genoemde bedragen lopen nogal uiteen.
In de langere versie is de boete, die na bekentenis verschuldigd is, niet gelijk
aan die, waarin de aangeklaagde, na overwonnen te zijn in de tweekamp,
vervalt.
284

Zie de statuten van de Bolswarder dekanie van 1404, editie Buma/Ebel
XXXIII, 33/34, p, 606, § 32 en 33. Verschil wordt daar gemaakt tussen een
'zekere' man en iemand die een openbare vijand is, dus in een vete met de dader
is gewikkeld.
285

Zoals gezegd gaat E tegen het einde van de landrechten steeds meer op
de W-teksten lijken. Dat geldt ten aanzien van dit landrecht ook voor de versies
EB/EC en ED, maar niet voor EA, zie C. Börchling, Die niederdeutschen
Rechtsqueüen Ostjrieslands, Aurich 1908, S. 26.
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moet offeren vanwege deze schennis van de vrede. Hoe te handelen
wanneer het geen 'gezekerde' m a n is, doch iemand, die zelf door vredeloze
handelingen tot de brandstichting aanleiding h a d gegeven, is in de lange
versie als sluitstuk opgenomen.
Merkwaardig is dat in de variant, waarin niet sprake is van een 'zekere'
m a n , de reactie daarop nagenoeg dezelfde is. In beide gevallen moet de
dader, als hij bekent, of in een tweekamp overwonnen wordt, op elke vier
hoeken van het h u i s een bedrag betalen en voor de haardstede zijn
hoofdlossing. Een ontkentenis moet gestaafd worden met vijf tweekampen, op elke hoek van het huis één en de laatste op de haardstede. Uit
deze zeer zware en ongewone reactie 286 zou ik willen afleiden dat de
versie met de 'gezekerde' m a n oorspronkelijk is en de andere versie
verkort is, waardoor het bijzondere van het geval min of meer verloren
gingKeuzemogelijkheid

is vervallen

Processueel gezien is dit landrecht interessant omdat de dader de keuze
ontnomen is op welke wijze hij zijn eigen oordeel, namelijk dat hij
onschuldig is, door het Opperwezen k a n laten bevestigen. Hij dient m a a r
liefst vijf tweekampen te strijden. Verliest hij één van de vijf d a n zal dat
voldoende zijn geweest om te concluderen dat Gods oordeel: 'schuldig'
luidt. De aanlegger was derhalve sterk in het voordeel: zijn kampvechter
behoefde m a a r één strijd te winnen. Overigens bedenke m e n daarbij wel,
dat de aanklager eerst voor de kosten van de tweekampen diende op te
komen 2 8 7 . Die waren niet gering 288 .

286
Zie bijvoorbeeld voor een veel lichtere reactie Fivelgoër Recht (editie
Buma/Ebel) XX, 14 (S. 188), vrijzweren met drie echtamonnum (oordeelsvinders)
en 23 eedhelpers.
287

Cf. Emsinger Penningschulddboek § 34, Editie Buma/Ebel S. 158/160.

288

Cf. Oud Schoutenrecht III, 43, § Editie Buma/Ebel, S. 94.
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c. Nog meer landrechten
Met het Vierentwintigste landrecht hebben we de behandeling van de
Vierentwintig landrechten voltooid. Volledigheidshalve geven we nog
summier de inhoud weer van enkele landrechten die zich als Vijfentwintigste en Zesentwintigste aandienen.
VIJFENTWINTIGSTE LANDRECHT (naar H): straf roofmoordenaar
Inhoud
Alleen de H-tekst 289 telt nog een, uitdrukkelijk als zodanig aangeduid
Vijfentwintigste landrecht. Zij bevat een strafbepaling voor een roofmoordenaar. In E 1 , R en F komt deze bepaling in 'surplus'-groepjes voor, dat
wil zeggen in een serie bepalingen, die kennelijk door een kopiist/compilator, die over meer dan één handschrift beschikte, vanuit de landrechten
n a a r deze aparte verzameling zijn overgebracht omdat hij anders méér
dan vierentwintig landrechten zou krijgen. De compilatoren van H heeft
dat kennelijk minder gestoord, omdat waarschijnlijk het aantal
landrechten ten tijde van h u n compilatiearbeid nog niet vast lag.

VIJFENTWINTIGSTE LANDRECHT (naar L): schaking tegen wil vrouw
Inhoud
Schaakt iemand een vrouw tegen h a a r zin en het volk haalt h a a r op bevel
van de frana uit het h u i s van de frana en zij dan weent en huilt, zo is de
daad notoir 290 . Immers het is door het wenen zonneklaar dat de vrouw
tegen h a a r wil werd ontvoerd en werd verkracht. De schaker m a g d a n
geen onschuldseed op de relikwieën aanbieden.
In deze bepaling hebben we te m a k e n met een geval waarin het oordeel

289

Dit landrecht op die grond alleen als een latere toevoeginq te beschouwen
(zo in Rq. p. 80, nt. 1) lijkt mij onjuist. De bepaling kan zeker op de kwalificatie
'landrecht' aanspraak maken, want in de codices Ev E2 en E 3 wordt dezelfde
bepaling uitdrukkelijk als een landrecht aangediend: Thet is londrtucht (anda
meüna ac rtuchîefor morthdede; EJ.
Zie S. Ralifa, au;., p. 27, 28.
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over eigen daden de Fries ontnomen wordt. Het geval zal tot de eerste,
op de hoofdregel gemaakte uitzonderingen hebben behoord; de
voorwaarden zijn immers zeer stringent 291 .

ZESENTWINTIGSTE

LANDRECHT

(naar L): inbraak bij n a c h t

Inhoud
Wanneer iemand in een pikdonkere n a c h t a n d e r m a n s goed steelt en m e n
h e m betrapt en het gestolene bevindt zich in zijn rugzak of hij heeft het
in zijn h a n d e n , dan mag hij geen onschuldseden aanbieden. De daad is
notoir. De geboeide dief mag ook geen ander als de dader aanwijzen (geen
voorman van de diefstal betichten).
Ook dit geval zal tot de eerste uitzonderingen op de hoofdregel, d a t de
Fries zijn daden m a g ontzweren, hebben behoord. Er worden (nog) zeer
strenge eisen gesteld: de dief moet tijdens een pikdonkere n a c h t worden
betrapt (verheimelijking van de daad) en het gestolene moet 'op zijn
lichaam' worden aangetroffen. Heeft hij k a n s gezien het gestolene voordat
hij gegrepen werd weg te werpen d a n is de daad niet notoir.

281
Vergelijk hiermee de veel moderner aandoende bepaling uit het Oud
Schoutenrecht § 33: er worden twee staven opgericht, bij de ene staaf moet de
schaker gaan staan, bij de andere de familie van de vrouw. De geschaakte
vrouw wordt tussen hen in geplaatst. Loopt de vrouw dan naar haar verwanten
dan is de onvrijwillige schaking bewezen.
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13 SAMENLOOP TUSSEN KEUREN
EN LANDRECHTEN
a. Karakteristieke verschilpunten
Het is niet toevallig, dat in de meeste codices de Vierentwintig landrechten onmiddellijk op de Zeventien keuren volgen 1 . De redactoren van deze
codices hebben - zoals op verschillende plaatsen blijkt - gemeend, dat
deze beide rechtsbronnen bij elkander behoorden. Deze mening werd terecht 2 - door alle latere onderzoekers gedeeld: er zijn verschillende
p u n t e n van overeenkomst t u s s e n de keuren en de landrechten a a n te
wijzen 3 Deze verwantschap mag er evenwel niet toe leiden dat we voor
enkele typische verschilpunten de ogen sluiten. Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van de inhoud der Zeventien keuren valt op, dat we
hier te m a k e n hebben met een rechtsbron die bepalingen bevat dewelke
grotendeels op het internationale politieke vlak liggen. In de landrechten
daarentegen ontbreken dergelijke internationaal politieke postulaten
nagenoeg geheel en vindt men bijna uitsluitend uitspraken, die voor
intern Fries gebruik bestemd schijnen te zijn. Zo handelen de keuren o.a.
over de belastingplicht van de Friezen, h u n a a n s p r a a k op tolvrije
heerwegen en -stromen, h u n weerplicht en de bewijsmiddelen, die zij in
een proces tegen de koning, als zijnde h u n leenheer mogen gebruiken.
De landrechten laten deze onderwerpen buiten beschouwing; d a a r vindt
m e n onder meer regels voor de houders van dieren, de voortzetting van
een proces n a het overlijden van de procesvoerder, de straffen voor

1
Slechts in enkele zestiende- en zeventiende-eeuwse manuscripten staan
de landrechten vóór de keuren.
2

Dit bij elkaar horen is ook uit de bronnen zelf af te leiden, zie bijvoorbeeld
de verschillende prologen van de keuren, een emblema in de Derde keur (zie
p. 293) en de epiloog van de keuren en de landrechten in R,.
3

Zie hierover: K. von Richthofen, Untersuchungen I, p. 20 - 26.
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verkrachting en brandstichting, de regeling van de accomenda 4 en de
overmacht. Soms zijn de regels, in de landrechten neergelegd, in de vorm
van dingtalen gegoten. Dit is bijvoorbeeld het geval in h e t Vijfde5 en in
het Eenentwintigste 6 landrecht 7 . Deze dingtalen zullen n a a r alle waarschijnlijkheid a a n de rechtspraak zijn ontleend. Men k a n zich voorstellen,
dat in een rechtsgeding een verweer of een a a n s p r a a k van één der
partijen op voorspraak van de asega de goedkeuring van de ommestand
verkreeg. Daardoor werd dit verweer voor volgende processen van
betekenis; immers de bekrachtiging door de ommestand schiep een
rechtsregel en in het vervolg zou de asega met die gevonden regel
rekening hebben te houden. De uitspraak werd als het ware bindend voor
de toekomst en van de concrete c a s u s geabstraheerd (jurisprudentierecht) 8 . Het is mogelijk, dat een asega, die immers tot t a a k h a d het
'kennen' 9 van het geldende recht, de tijdens zijn ambtsjaar tot stand
gekomen 'jurisprudentie' ten behoeve van de rechtspraktijk heeft
opgetekend en dat een deel daarvan in de landrechten zijn neerslag heeft
gevonden. Zo bezien k u n n e n de landrechten zeer wel v a n h u i s uit een
particuliere verzameling (van een asega?) zijn geweest. Zij vormen immers
een bonte reeks van bepalingen, waarin men onmogelijk enige systematiek of doelbewuste compositie k a n ontdekken. Dat laatste k a n men
beslist niet van de keuren zeggen. Daar vindt men een vrij systematische
rangschikking van de behandelde onderwerpen en in de afzonderlijke
keuren wordt men telkens weer getroffen door een uniforme zinsbouw,
hetgeen erop wijst, dat zij doelbewust samengesteld moeten zijn. In de
keuren wordt de plaats der Friezen in het rijksverband aangegeven: zij
dienen zich a a n als 'privileges' en niet toevallig wordt daarin bij herhaling
een beroep gedaan op Karel de Grote, die de Friezen deze 'vrijheden' zou
h e b b e n verleend. Het mag d a n onwaarschijnlijk zijn, dat het beroep op

4

Zie p. 353.

5

Zie p. 389.

6

Zie p. 440.

7

Wellicht valt hier ook onder het Negende landrecht, zie W.J. Buma, De
eerste Riustringer Codex. p. 75/76.
8

Aannemelijk is dat ook de Lex Frisionum op deze wijze ontstaan is; zie Ph.
Heek, Die Entstenung der Lex Frisionum, Stuttgart 1927, S. 133/134.
Ziep. 116. 118, 258.

Wumkes.nl

13 Samenloop tussen keuren en landrechten

455

deze keizer te recht geschiedde 10 , dat neemt niet weg, dat voor de
opsteller(s) der keuren de vrijheidsverlening door deze keizer een
historische realiteit was en een beroep daarop de in de keuren bijeengebrachte voorrechten onaantastbaar maakten.
Niet alleen de opbouw van de keuren als zodanig, ook de redactie der
afzonderlijke keuren verraadt de h a n d van één samensteller. Ik behoef
slechts te wijzen op het stereotiepe incipit en op de uniforme zinsconstructie van de verschillende keuren. Bijna iedere keur begint met de
woorden: thit is thiu (gevolgd door het n u m m e r van de keur) (,liod)kest
thet
waarop de bepaling volgt. Daarbij valt op, dat het
werkwoord meestal in de optativus staat. Deze optativus heeft dan de
kracht van een imperativus 1 1 . De redactie van de landrechten is - enkele
uitzonderingen, waarover straks, daargelaten - geheel anders. Daar vindt
m e n doorgaans het incipit: thit is thet (gevolgd door het landrechtnummer)
londriucht sa hwersa of: to hwam sa ma
sa
w a a r n a een c a s u s wordt gegeven 12 .

10

Zie hierover laatstelijk A. Janse, De waarheid van eenfalsum. Op zoek
naar de politieke context van het Karelsprivilege, De Vrije Fries deel 71 (1991)
p. 7 - 28.
11

Aan de R-versie ontleende voorbeelden:
Eerste keur: thet allera monna ek an sine gode bi sitte.
Zevende keur: thet aüejrisa anjria stole bi sitte and hebbejria spreka,
and
huslotha urgulde.
Achtste keur: Thet nen hus won with sinne hera tofelo ne stride. Zeventiende
keur: Thet aüejrisa thinge bi twira tele
thet hit him aüera monna ek witL
In het algemeen zijn optatiefvormen in jonge manuscripten zeldzaam. In de
zestiende- en zeventiende-eeuwse handschriften zijn ze geheel opgelost en
vervangen door een infinitivus met een werkwoord, dat een 'moeten', een
'mogen', of een 'zullen' aangeeft.
Voorbeelden:
Vijfde keur: R: haldande haclx H: halda mote; F: achma to haldane; J: bihalde;
Dr: bihalde; OF: mach beholden.
Zevende keur: R- bisitte; H: sitte; F: sitte J: bisitta moete
Dr: bisitte; OF: sitten sollen.
12
Een soortgelijk onderscheid vinden we ook in andere Oudfriese teksten,
bijvoorbeeld in de Riustringer keuren (Ri VIII, p. 115 - 118). Hier hebben de
keuren nrs. 1, 2 en 16 als aanvangswoorden: Thit is thi (rangtelwoord) kere
thet en de meeste overige keuren thit is thi (rangtelwoord) kere, sa hwa sa ...
Zie hierover W. J. Buma, De eerste Riustringer Codex, p. 75.
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b. Zijn er landrechten in de keuren, of keuren in de landrechten opgenomen?
Er bestaat t u s s e n enkele bepalingen van keuren en landrechten grote
overeenkomsten zodat nauwelijks te betwijfelen valt dat er ontleningen
hebben plaats gehad. Voorbeelden: 13
1

Vergelijking van de Eerste en de Derde keur met het Eerste en het
Tweeëntwintigste landrecht.

Ie keur:
Thit is thiv forme
liodkest and thes kyning kerles ieft
XXe landrecht: Thet is
lilde keur: Thit is thiv thredde liodkest and thes kynig kerles ieft
Ie landrecht: Thit is thet forme
I
and londriuch(t) allera Frisona thet allera monna ek an
sine
XX
londriucht
allera Frisona thet allera monna hwek
sines
III
theter allera monna ek ana sina
I
londriucht
allera Frisona thet
allera monna hwek an sina
I
gode bi sitte
alsa longe sa hit vn for wrocht
XX
godes
walda
alsa longe sa hit un for wrocht
III eyna gode bi sitte
vmberavad
I
gode bi sitte"
umberauad
I
XX
III
I

hebbe.
hebbe.
hit ne se thet ma hini vrwinne mith tele and mith rethe
hit ne se thet ma hini
mith tele and mith rethe

I
XX
III
I

and mith rivchta thingathe.
and mith riuchta thingathe urwinne.

De overeenkomsten t u s s e n de Eerste keur en het Tweeëntwintigste
landrecht ener- en t u s s e n de Derde keur en het Eerste landrecht
anderzijds zijn te opvallend om toevallig te k u n n e n zijn 15 . Dat geldt met
13
Daar het te ver zou voeren alle teksten van alle versies onderling te
vergelijken beperk ik mij tot de R-teksten.
14

Hier volgt nog: and an sina eina hauun, dat niet in de tekst, die over
onroerend goed gaat, past.
15

Een kanttekening bij de verschilpunten. De passage and thes kyning
kerles ieft in de Eerste en in de Derde keur zal vermoedelijk niet oorspronkelijk
(Wordt vervolgd...)
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n a m e voor de Derde keur en het Eerste landrecht. Het heeft alle schijn,
dat in dit geval het Eerste landrecht aan de Derde keur is ontleend en
niet omgekeerd. De Derde keur vervolgt namelijk met een heel goed bij
het voorgaande passende passage: sa hebbere alsam sin asega deme and
dele to lioda londriuchte. Het Eerste landrecht daarentegen vervolgt met
and hi thenne weme thrira rtuchta thingatha, ief tha thriv liodthtng bi
urmode and dol stride ursiite, ther htm Jon thes kininges hatuon ebeden
se to hebbande and to haldande and hi nahwedder dwa neüe red ni
rivcht, ne dtthtnges bidda. Sa mot hi hebba tha onferd, thi ther er utana
on sprek. Dit gedeelte past niet bij het voorgaande. In de eerste plaats
al niet omdat de ongehoorzaamheid a a n het gerecht hier door een
nevenschikkend voegwoord a a n het voorgaande, het verlies van een
proces, verbonden is: de Fries mag op zijn eigen goed zitten, tenzij hij in
een proces overwonnen wordt en zich dan [ook nog eens] a a n een
procedure onttrekt. De zin had natuurlijk moeten luiden:'de Fries mag
op zijn eigen goed zitten, tenzij hij in een proces wordt overwonnen of
zich a a n de berechting zou onttrekken. Daarvoor zou and in iefia
gewijzigd moeten worden en thenne zou moeten worden geschrapt. In de
tweede plaats is het slot: sa mot hi hebba tha onferd, thi ther er utana on
sprek heel vreemd. Zonder nadere inleiding worden we van een in het
algemeen gestelde regel verplaatst n a a r een procedure ter opvordering
van een onroerende zaak: de aanklager, die het goed tevoren opeiste,
moet op het goed trekken. Daardoor verandert de bepaling geheel van
karakter. Zoals gezegd, waarborgt de Derde keur de rechten van de Fries
op zijn grond tegenover de koning - een verbod tot confiscatie zonder
vorm van proces. Het Eerste landrecht laat hier het idee van confiscatie
geheel varen en geeft in plaats daarvan formele regels voor een procedure
t u s s e n twee Friezen over onroerend goed. Een en ander laat zich
verklaren, door de veronderstelling, dat het landrecht een omwerking van
de keur is. Degene, die materiaal verzamelde voor zijn 'jurisprudentiecollectie', die we t h a n s k e n n e n als de Vierentwintig landrechten, heeft
ook een bepaling a a n de keuren ontleend. Daartoe moest hij evenwel de
politieke regel transponeren, hetgeen in dit geval geschiedde door de keur
om te vormen tot een formeelrechtelijke regel met betrekking tot een
procedure over onroerend goed. Een ontwikkeling in omgekeerde richting

1S

(...vervolg)
zijn, maar een specialiteit zijn van RL Zij komt in de andere teksten niet voor,
ook niet in de Nederduitse teksten van de R-groep (Borchling, a.w., p. 151).
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(vervorming van formele regels tot een politiek postulaat) laat zich
moeilijk denken.
2

Vergelijking van de Veertiende keur met het Derde landrecht.

Veertiende keur : Sa hwer sa en ungeroch kind ut of londe
Derde landrecht : Sa hwer sa en ungeroch kind ut of londe
XIV:
III:

lat werth, thruch sellonge tha thruch hirigongar
lat werth, thruch sellonge tha thruch hirigongar

XIV:
III:

Jef thet kind
to londe kurath and to sina liodon
thet
hit to londe kumi and to
liodon sinon

XIV:
III:

uter stef and uter strid and uter liodskelde and buta frana
uter stef and uter strid and uter liodskelde and uter frana

XIV:
III:

wald and buta alle ertichta.
wald and uter alle ertichta.

De overeenkomst is hier zo groot, dat er ontlening plaats gehad moet
hebben. Dat ook hier de keur oorspronkelijk is en het landrecht daaraan
ontleend zou men kunnen afleiden uit de toevoeging die in het Derde
landrecht te vinden is, die weer wijst op omvorming tot een processuele
regel: Zo iemand hem verdrijft, dan vervalt hij daardoor in een breuk van
tien mark aan het volk en van 21 schellingen aan de frana.
3 Vergelijking van de Vijfde keur met het Zevende landrecht:
Vijfde keur:
Thit is thiv fifte
liodkest
theter
allera
Zevende landrecht: Thit is thet siugunde londriucht thet ther allera
V:
frimonna
ek to haldande hach
sines federes laua
VII: frimonna hwelik
hach to haldande sines feder
laua
V:
and
sines ediles laua and sines emes laua
VII: and sinere moder laua and sines ediles laua
V:
and sinere alda moder laua and sines thredknilinges laua
VII: and sinere alda moder laua and sines thredknilingis laua
V:
VII: and iahwelikes frimonnes laua. Sa ma utana on sprekth, sa hachma

V:
mith twilif hondon
anda
withon buta stride
VII: hia to haldande mith twilif
monnon an
tha withon buta stride
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De overeenkomst is treffend. Ook hier zien we weer dat het landrecht een
uitbreiding geeft, zodat de regel als een processuele regel kan dienen: Sa
ma utana on sprékth, sa.
c. Nauwe verwantschap binnen de verschillende versies
In het voorgaande hebben we de vergelijkbare keuren en landrechten
binnen de R-tekst onder elkaar gezet en niet een R-tekst van de Eerste
keur met bijvoorbeeld een F-tekst van het Eerste landrecht vergeleken.
Dat is opzettelijk gebeurd, want de verwantschap tussen de bepalingen
der keuren en die der landrechten is veruit het sterkst binnen één en
dezelfde codex. Vergelijken we bijvoorbeeld een keur uit J u s met een
overeenkomstig landrecht uit H dan zijn de overeenkomsten veel minder
frappant. Dat wijst erop, dat de codices door redactoren zijn bewerkt, die
vrij nauwgezet te werk gingen. Als zij een keur omgewerkt hadden en zij
kwamen in hun landrecht-voorbeeld een vergelijkbare bepaling tegen,
dan streken zij beide bepalingen zoveel mogelijk gelijk. Daaruit volgt dat
de Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten produkten moeten zijn
van vrij nauwgezette bewerkingen, waarbij de bewerking binnen één en
dezelfde tekst redelijk consistent gebeurde.
d. Conclusie
Het vorenstaande levert vermoeden op met betrekking voor de beantwoording van de vraag, dat de keuren de primaire teksten bevatten en dat de
landrechten daaraan zijn ontleend. Doorslaggevend daarvoor was de
hypothese dat degene die materiaal verzamelde voor zijn Landrechtencollectie bepalingen uit de keuren ontleende en die vervormde tot
processuele regels. De redenering is evenwel niet sluitend: men kan, zij
het mijns inziens met iets minder recht, ook stellen dat degene die de
Zeventien keuren opstelde, daarvoor putte uit een Landrechtcollectie die
hij tot zijn beschikking had en dat hij de overgenomen casus geschikt
maakte voor zijn Keurencollectie door de processuele bepalingen eruit
weg te laten. Vandaar dat ik voorzichtigheidshalve dit hoofdstuk als
opschrift heb gegeven: samenloop van keuren en landrechten. Er is
bovendien nog een derde mogelijkheid: zowel de redactor van de
Zeventien keuren als de (eerste) collector van de Vierentwintig landrechten putten uit een derde, ons niet overgeleverde bron.
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landrechtnummering

1

Een ieder mag ongestoord op zijn goed 'zitten', tenzij hij in een
proces wordt overwonnen, of op drie dagvaardingen verstek laat
gaan [p. 373].

2

Een moeder mag het erf van haar minderjarig kind niet verkopen,
tenzij met name genoemde 'noden' haar daartoe dwingen [p. 380].

3

Iemand, die door de Noormannen gevangen genomen werd, mag
bij zijn terugkeer zonder proces op zijn eigen erf trekken [p. 383].
[R-versie: zelfde regeling voor een minderjarig kind, dat een tijdlang
gedwongen was in het buitenland te verblijven.]

4

Een echtpaar boedelt een dochter uit [p. 384].
a zij kunnen de dos niet terugvorderen, ook al vermindert hun
eigen goed.
b de broer van de bruid is niet gerechtigd haar onroerend goed
op te eisen.

5

Dingtaal van een erfprocedure; de gedaagde stelt het onroerend
goed van een pelgrim te hebben gekocht [p. 389].

6

Plaatsvervulling; het kind neemt met betrekking tot de nalatenschap van zijn grootvader de plaats van zijn vóóroverleden vader
in [p. 392].

7

Nalatenschappen van bloedverwanten tot in de derde graad mag
de erfgenaam zonder tweekamp behouden met twaalf eden (cf.
Vijfde keur) [p. 396].
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8

a

Wanneer men iemand een doodslag ten laste legt, terwijl het
slachtoffer geen zichtbare wonde heeft, maar de eiser stelt dat
het slachtoffer met knuppels doodgeslagen of geworgd is, dan
kan de aangeklaagde zich met twaalf eden zuiveren [p. 397].

8

b

Iedere erfgenaam binnen de derde graad mag zich als 'leider'
opwerpen als de oorspronkelijke procesleider tijdens de procedure komt te overlijden [p. 399].

9

Ziet men, dat een bloedverwant door een derde wordt aangevallen
en snelt men hem te hulp, waardoor die derde gewond wordt, dan
is [p. 404]:

10

a

de eerste aangevallene voor de schade aansprakelijk [p. 404];

b

de helper moet desgevorderd onder ede verklaren, dat hij niet
uit wraaklust (wegens een oude vete) zich in het gevecht
mengde [p. 405].

Beticht men een knecht [van een godsman. E-groep] van doodslag,
dan moet de heer hem zuiveren; wil de heer zulks niet, dan moet
de knecht het hete handijzer dragen [p. 406].
NB in E, F en Dr zijn onder het landrecht nummer 11 twee casus
ondergebracht; in de overige teksten is de tweede casus landrechtnummer 12.

11

Eerste casus:
Bewijsregeling inzake een klacht terzake van een verwonding,
toegebracht door een dier [p. 409].
[De aangesprokene ontkent niet de verwonding, maar wel dat het
zijn dier is, dat de wonden toegebracht heeft, R]
Tweede casus [in R, L, en J u s landrechtnummer 12]:
Soortelijke regeling, doch ook betrekking hebbend op daden, van
knechten, echtgenotes e.a.
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12

Dubbele boete moet degene betalen die zonder autorisatie van de
frana gewapenderhand tegen andermans huis optrekt; noodweerregeling voor het geval de aangevallene zich verweert [p. 414].
[In R slot van landrecht n u m m e r 22; ontbreekt in H en J u s . ]

13 1

Dubbele boete en een vredegeld a a n het volk is degene verschuldigd, die weduwen, wezen of pelgrims bevecht of berooft [p. 417].

14 2

Boetes voor onderdompeling, overgieten, binden e.a [p. 419]
[in R: Slaat iemand n a een gevecht op de vlucht en verschanst hij
zich d a n in een huis, van waaruit hij zoengeld aanbiedt, d a n is
degene, die hem nadien nog aanvalt, een dubbele boete verschuldigd, p. 417.]

15 3

Een nalatenschap die buiten de zes h a n d e n vererft moet pondspondsgewijs onder de erfgenamen worden verdeeld [p. 421].

16

Een weduwe en h a a r kind k u n n e n niet in rechte betrokken worden
in procedures die op de nalatenschap [van de overleden echtgenoot/vader] betrekking hebben of op betaling van een maagzoen,
voordat het kind meerderjarig geworden is [zodat h e t huwelijk
definitief als beërfd geldt, p. 423].

17 Twee versies:
1

Bij een accomenda delen de partijen gelijk op in de winst; deze
winst is geen woeker [EH, in J u s tweede lezing, p . 431].

2

De lener is gehouden het geleende terug te geven, tenzij hij zich
op overmacht k a n beroepen [p. 432].

1

In Druk loopt de nummering vanaf het Dertiende tot aan het Drieëntwintigste uit de pas.
2

In R en Dr. het Vijfüende landrecht.

3

In R, F en Dr. het Zestiende landrecht.
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18

Beticht een vrouw een man, dat hij haar heeft verkracht, dan moet
de man zich met acht eedhelpers zuiveren of dubbele boete en
twaalf mark vredegeld betalen [p. 434].

19

Dubbele boete en drie pond aan de frana betale hij, die in het leger
vecht [p. 436].

20

Een krijgsgevangene, die gedwongen werd met de Noormannen een
inval in Friesland te doen, en toen daar 'moorddaden' pleegde,
verliest zijn status van vrije Fries niet, want hij kan zich op zijn
knechtschap beroepen [p. 437].

21

Dingtaal voor een erfprocedure; de erfgenaam kan het erf behouden
door twee daadeden af te leggen [p. 440].

22

Vaststelling van een weduwengeld [p. ]441.
[Sommige versies vervolgen met: Ieder mag ongestoord op zijn eigen
land zitten (variant op de Eerste keur).]

23

Strafbedreiging tegen het bevechten van zwangere vrouwen [p.
445].

24

Strafbedreiging tegen nachtelijke brandstichting [p. 449].

[25a H: Een op heterdaad betrapte roofmoordenaar wordt wegens morth
berecht en mag zich niet zuiveren [p. 451].
25b L: De achtervolging van de schaker, na alarmgeroep van de vrouw,
maakt de daad notoir [p. 451].
26

L: De op heterdaad betrapte dief, die zijn buit nog bij zich heeft,
mag zich niet zuiveren, p. 452].
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Trefwoordenregister

Aanbreng door eiser
(beklaagde mag zich niet zuiveren)
199, 400, 412
Aanranding
variaties mogelijk van 435
Ac
353, 406
varianten beginnende met 354
Accomenda
431
(fiamanda)
357
Accusatoire procedure
(gelijkwaardigheid van partijen)
197, 273
Actio in rem
143
Adel
allodiale
164
Adelstand
criteria voor
177
Advocatus
frana als
223
Advocatus ecclesiae
(frana)
215
Agrippijnse penningen
(Keulse)
231
Aldera
(huisheer)
390
Alioquin restat
(er rest nog te behandelen ...)
104, 106, 111
Asega
44, 121, 192, 255, 279, 294, 298, 365, 422
als 'rechtskenner'
114
als rechter
115
als scheidsrechter
167
beëdiging
45
inheems ten westen van de Lauwers
216
keuze van
44, 46
oorsprong?
256
taak van de 294
tekent wijsdommen op
203
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Register

verdwijnen van
werkzaamheden
Asegaboek
Asegadoem
Asegapenning
uit de nalatenschap
Asegariucht
Atten
gezworenen
Auctoritas
(gezag)
Ayn eruat
(eigenerfde)

171
116
219
391
187
422
151, 329, 332, 407
308
160
96
309

Baer
(zoenverdrag)
Bakermat der rechtsbronnen
Wersterlauwers Friesland als Balemond
(ontrouwe voogd)
Banboete, Karolingische
(van drie pond)
Banner
('deurwaarder')
Bedrijfsvoering door landgebruiker
(slechte)
Benene burch
kenning
Benethe
(klacht wegens doodslag)
Bernabuk
(moederschoot?)
Bernaburch
(kinderwoonplaats?)
Betaalmiddel
(laken als -)
Betrapping op heterdaad
Bevechten
van zwangere vrouw
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171, 172
210
98, 99, 101, 102
98
243
234, 379
151
123
398
123
123
251
276
445

467

Register
Bewijslast-regeling
Biad
(tafel?)
Bihlia
(verklaren)
Bijfangsgerechten
Bikanna
(in rechte een verklaring afleggen)
Billunger m a r k
(van Otto I)
Birns
huwelijksgift
Biseka
zich met behulp van eedhelpers zuiveren
Bithiuda
(aanduiden)
Bitigia
(betichten)
Boedelvolmacht
Boeren
onvrije Boerenrepubliekj es
(theorie van Gosses)
Boeteregisters, algemene
(misleidende benaming)
Brandstichting
nachtelijke
Brida
(zich toeëigenen)
Broekmerland
wonen geen 'vrijen'
Bruidloop
(bruidsstoet)
(bruiloft)
Bruidsschat
Burchtheer
(hoofdeling a l s - )

Wumkes.nl

399
124
107
171
438
326
442
412
122
411
403
159
162
191
191
449
39
205
394
269
270, 385, 389
173

Register

468

Canoniek-rechtelijke toestemming
(voor huwelijk)
Capitulare
239, 2 9 3 , 324, 325, 327, 336,
keuren s t a m m e n deels uit voor de Saksen
Castellani
(hoofdelingen)
Clipscelda
(klink-schuld)
Codices
lokalisatie van de
Coloni
van kloosters
Comes
(graaf)
Compositio
(zoengeld)
Cona
(geslagen?)
Condominiumverdrag
189, 215, 229, 230, 2 3 3 ,
(tussen bisschop en graai)
C o n s e n s u s faciat n u p t i a s
(huwelijk wordt volttrokken door wederzijdse toestemming)
(regel uit canoniek huwelijksrecht)
Consilium
(raad, advies)
(verplicht overleg met)
Continuïteitsprobleem
ten aanzien van de adel
Conversen
van kloosters
Custodia maritima
(kustverdediging)
Daadeed
(eed waarin feit wordt gesteld)
Daden
onopzettelijk verricht
Declaratoir proces

Wumkes.nl

269
345
347
418
173
312
184
138
223
448
291
248
222
269
269
215
199
178
138
325

397, 4 0 3
396
410
402

469

Register
Decrepltus
(afgeleefd)
Dede
(feitelijkheid)
Dedeth
(daadeed)
Dedlade
Denkwereld
(van Romeinsrechtelijk geschoolden)
Devaluatieperikelen
Diefstal
bij n a c h t
Dienstmaagd
(huwelijk met een -)
Dier
doding door Diereigenaar
aansprakelijkheid van Ding
echte
Dingman
(procesvertegenwoordiger)
Dingplicht
verdwijnen van verzuimen van Dingtaal
betreffende onroerend goed
Dingtalen
in landrechten
Divites et potentes
(latere hoofdelingen)
Dochter
representatie bij uitboedeling van
Donner et retenir ne vaut
(eens gegeven blijft gegeven)
Dorpsheerschap
zie ook hoofdeling

Wumkes.nl

122
400
397, 402
401
143
241
277, 391
452
270
409
368
159, 374, 379
191
379
374
4 4 1 , 454
389
454
163
395
384
385
141

470

Register

Dos
oorspronkelijk roerend goed
Dos ecclesiae
(kerkegoed)
Drie broers
raadsel van de
E-tekst
krijgt W-kleur
EA-afdeling
Echtgenote, wettige
Edelingen
Edelvrouw
wetma van Edüa
(over)grootvader
Eedhelpers
(leggen ondersteunende eden af)
aantal
differentiatie n a a r delict
kopen van Eedhelpers, procedure met
als godsoordeel
Eider
(als grensrivier)
Eigen
(grond)
Eigen m a n
verantwoordelijkheid van zijn heer
Eigendom
Eigenerfde
(kerkatta als -)
(vrijgeborene)
Eigenerfden
(buren)
Em
(oom van moeders kant)
Emsinger codices
Emsinger groep
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386
307
362

54
62
270
320
444
304
198
397
119
400
394
448
326
146
406
145
166
308
311
140
169
303
189
56

471

Register
Emunitas
(immuniteit)
En-en-koppeling
Erdbrecma
(land omzetten in geld)
Erfgenaam
voortzetting van proces door Erfrecht
bj versterf
Ertichta
(vroegere aanklachten)
Ethel
(stamgoed)
(standbepalend)
Evenbordich
(van gelijke stand)
Ewa
(eeuwige wet)
Familieterritoir
zie ook liudgarda
Feder
(in een vete verwikkelde?)
Fedria
(oom van vaders kant)
Feithe
(vete)
Feldfrethe
(legervrede?)
Feodale adel
ontbreekt in Friesland
Fethe
Fia
(vee, geld)
Fiaeth
(eed op het vermogen)
Fiamanda
(geldgemeenschap)

290
91
389
399
392
440
48, 92, 288, 336
205, 438
337
395
381

387
99
303
342
333
164
342
61
420
353, 432
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472

Register

Fidelitas
(door eed versterkte trouw)
Fideliteitsrelatie
Firne
(misdaad)
Fiveligoër groep
Fivelinger handschrift
Foetus
(doden van)
weergeld van
Fogith
vertegenwoordiger van de koning
Formula
voor procedure
Formund
(voogd)
Frana
39, 48, 165, 168, 176, 192, 220, 2 3 1 ,
(als fictie gehandhaafd)
(in latere bronnen)
(inkomsten van)
(uitgerust met koningsban)
militair leider
Franaban
(van 21 schellingen)
Frederik I
bisschop van Munster
Fredus
(volksvrede)
(vredegeld)
Friese rechtsbronnen
algemene
Friling
48. 149. 288, 320,
Frudelf
(bruidegom, verloofde)
Fulbern
(volboren)
Fulre berte bern
(volgeboren)
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199
45, 3 1 6
342
57
190
276
445
316
390
103
289
2 5 3 , 365
272
273
242
273
437
242, 2 4 4
191
250
245
237
336, 4 2 4
50
308
248

473

Register
Gaerleger
verdrag
Geestelijk gerecht
vrouw voor het Gelden
van rechtsregels
Gelden van rechtsbronnen
(in moderne zin)
Getrouwde vrouw
schade toegebracht door
Gewalt en gebied
van hoofdelingen
Gewoonterecht
Godfried
de Noorman
Godismon
(priester)
Godsoordeel
(God berecht een geschil)
vete als Godsvrede
Goede m a n
(leenman)
Graaf
(inwonend)
van Holland
Grafelijke banboete
(van twee pond)
Grondeigendom
(modem)
Groningen
contra Friese vrijheid
Groot Friesland
(van Zwin tot Wezer)
Groot-Friesland
idee van een Grootgrondbezit
als anachronistische term
in Friesland

172
426
116, 117
200
409
154
117, 196
3 1 3 , 379
407
116
448
448
437, 4 4 9
165, 2 4 5
228, 247, 434
223
134
249
144
238
195
201
144
142
141

Wumkes.nl

474

Register

Haar en nagels
(leeftijdsbepaling voor foetus)
Hand- en spandiensten
(hofhulp)
Handelingsonbekwaamheid
van weduwe en wees
Handijzer, hete
(godsoordeel)
Handslag
(beloven op -)
Hauddeda
(kapitale delicten)
Haudlas
(onwettig)
Heerlijkheid
Heerschap
(edelman)
Heervaartplicht
als impedimentum
Heervrede
zie ook legervrede
Hemsekene
(huisvredebreuk)
Herenede
(krijgsgevangenschap)
Hild
van de heer
Hitzacker
(als grensplaats)
Hodera
(letterlijk 'hoeddrager', executieambtenaar)
Hof
(curtis)
Hofhorig
Hofhulp
a a n landheer
als rechtsplicht
Hofsysteem
in Friesland
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447
146
423
407
278
362, 434, 438
415
144
164
374
437
437
416
337
152
325
188
144
154
148
146
142

475

Register
Hond
(als projectiel?)
Hond helene
(na ketelvang)
Hond scel hond wera
(hand zal h a n d waren)
Hondebeet
verwonding door Hoofdeling
als dorpsheer
Hoofdelingen
(als burchtheren)
Hoofdelingenstand
rangen en standen binnen de Hoofdlossing
(losgeld voor het - verbeurde - leven)
Horige
als pejoratief
Horigheid
kenmerken van
Hredda
(aanspraak m a k e n op)
Huisgeld
zie ook h u s l o t h a
Huisman
(gewone boer)
Huisschot
(huslotha)
Hulde
a a n n e m e n in Hunsinger codices
Huslotha
166, 2 1 1 , 215, 229, 247, 253, 273, 312, 313, 3 2 1 ,
bij vererving
tijdstip van betaling
Husmon
(zie ook 'Huisman')
Huurboeren
Huwelijk
(beneden de stand)
270,

Wumkes.nl

369
233
433
412
140
161
175
180
341
434
150
137
139
387
374
314
249
155
193
425
423
187
213
105
138
395

Register

476
(morganatisch)
beërfd
wetüg

270
385
269, 394

Iechta
(in confesso)
lef
(luidt variant in)
Ieldstopa
(bijdrage in weergeld)
Impedimentum legitimum
(wettelijke verhinderingsgrond)
Infare
(intocht)
Inhuldigingsgeschenken
a a n nieuwe landheer
Inquisitio
(per testes)
Inquisitoire procedure
ontwikkeling n a a r een Iudex
= asega?
Iudicare
('kennen' van het recht)
Iurati
(gezworenen van de Opstalsboom)
(van de Opstalsboom)
l u s de n o n evocando
(verbod van overdaging)
lus postliminii

107
91
108
428
373
360
58
148
199
200
259
258
266
267
344
344
48

Jef
(als inleiding van variant)
Jurisprudentie
landrechten als Juristen
Romeinsrechtelijk geschoold
Jury

Wumkes.nl

46
349, 4 5 4
143
306

477

Register

Kampvechters
h u r e n van
314
Karelsprivilege
239, 2 4 1 , 267
zie ook Vrijheidsprivilege
238
Kanna
boete van 40 dagen vasten
74, 309
Keizersvrede
215
Kennen
zie ook 'wita'
199
Kennen van het recht
door de asega
454
Kestfriond
door wederpartij gekozen bloedverwant
436
Kettingformule
92, 330, 369
uitbreiding werkingssfeer door 367
Keulse penningen
zie ook Agrippijnse
2 4 3 , 290
Keur
Ie
64, 287, 293, 367, 445, 456
2e
72, 231, 241, 243, 290, 332, 348, 362
3e
42, 44, 56, 59, 65, 121, 214, 293, 367, 457
4e
42, 66, 244, 297
5e
58, 101, 300, 396
6e
66, 74, 306, 391
7e
189, 310, 348
8e
56, 58, 60, 66, 104, 111, 214, 313, 348
9e
56, 67, 72, 187, 214, 229, 238, 244, 247, 253, 321, 377
10e
238, 283, 323
11e
73,244,252,326,419
12e
58, 244, 252, 331
13e
74, 333
14e
92, 95, 101, 254, 336, 383, 439, 458
15e
58, 60, 72, 245, 339
16e
73, 196, 227, 230, 238, 253, 341
17e
58, 73, 344
Keurbete
(godsoordeel)
408
Kind, wettig
(status van -)
269

Wumkes.nl

Register

478
Kinderen
onwettige Klasse-OW
Kloostermeiers
Knecht
aansprakelijkheid voor
blinde gehoorzaamheid door van een priester
Kolonisatie-sage
(Friso met zijn zeven zonen)
Koning
(zijn rol in de rechtsbronnen)
speciale bescherming door
Koningsban
(van 2 1 pond)
Koningsorkenen
(koningsgetuigen)
Koninklijk m u n t h u i s
Koopland
van de kerk
Krijgsgevangene
terugkeer van
Krijgsgevangenschap
L-klasse
L-teksten
Lagsaga
Laken
(als betaalmiddel)
Lakenmark
(bestaande uit vier weden)
Landheer
(van landgebruiker)
Landraf
Landrecht
Ie
2e
3e
4e
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270
73
140, 150
406
48
356
267
214
370
214
245
168, 170, 308
199, 215
275
391
48
383
338
61
64, 67
80, 8 1 , 8 7 , 112
251
252
138, 142
106
56, 214, 360, 367, 3 7 3 ,
56, 337, 354, 360,
249, 254, 337, 3 8 3 , 439,
88, 354,

422
380
458
384

479

Register
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
14e (R-versie)
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
Oostfriese
Landrechten
aantal gefixeerd
méér d a n 2 4
nummering
particuliere verzameling?
Landsheer
verwijdering uit de b r o n n e n
Landsheerlijk gezag
ontbreken van Landsheren
twee Landvrede
(treuga terrae)
Landweer
(grenzen van de -)

60, 355, 366, 370,
58,
64, 300, 302,
101,

389,
118,
355,
351,

356, 367,
61,
101, 168, 3 5 1 ,
214, 369,
351,
355, 3 9 3 ,
101,
250, 353, 354, 357,
58,
351,
47, 255,
3 5 1 , 440,
49, 56, 73, 352, 4 4 1 ,
49, 58, 123, 362, 365,
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451,

454
392
396
397
404
406
409
414
417
419
417
421
423
431
434
436
437
454
456
445
449
452
57
350
350
373
454
246
27
275
449
333
325

480

Register

Landzaten
(vrije meiers)
Laudemium
(huldigingsbelasting)
Lawa
(nalatenschap)
Leda
(de leiding hebben)
Ledere
(procesleider, veteleider)
Leedeed
afgelegd door veteleider
Legervrede
Legislator
Letar
(Men)
zie ook liten
Letma
(nagelaten)
Letslachta
liten
Letslaga
(van het litengeslacht)
Lex Frisionum
(oudste Friese rechtsbron)
Lijfstraffen
zie ook Zestiende keur
Liodskelde
vergoeding a a n het volk
Liten
delict gepleegd door Liudfrethe
(door het volk vastgestelde vrede)
Liudgarda
(familieterritoir)
Liudskelde
(vergoeding a a n het volk)
Liudwirdene
(volksgeld)
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156, 158
374
300
411
400
401
176, 4 0 1 , 405, 4 1 5
175
436
263
430
160
383, 4 3 0
137
320
243, 3 9 3 , 433, 434, 4 3 6
195
227
238
380
137, 139, 320
431
252, 3 3 4
8 8 , 118-120, 3 9 3
386
438
445

481

Register
Logisch taalgebruik
mag men in de ME niet verwachten
Londraf
(roof van land)
Londwixle
(landruil)
Mara stride
(tweekamp strijden?)
Markten
gevolg voor positie landbouwer
Marktrecht
Marktschout
Meiers
Meitele
(maagzoen)
Mimigerdaford
(Munster)
Minderjarige
Minus potentes
Morthdede
(kapitaal delict)
Mundium
(bescherming)
Munten
gouden
Munter
(betrapt met vals geld)
Muntverslechtering
Muntvoet
verandering van
Naastingsrecht
Nalatenschap
buiten de zes h a n d e n verervend
Nalatenschappen
vererving van
Natuurrecht
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92
105
109, 110, 316
387

112
152
247
423
138
3 8 3 , 428
253
337
327
434, 438
369, 424
378
277
2 4 1 , 2 4 3 , 291
292
96, 302, 3 8 1 , 390
421
381
116

482

Register

Nethe
(privilege)
Nima
(nemen, roven)
Nimis
(te zeer)
Noaberplichten
als rechtsplichten
Nobiles
(edellieden)
Noden
echte
Noodweer
Noodweerexces
Noormannen
gevangene van zie ook Wikingen
Noormanneninvallen
Notoir
Notoriteit
(hoge eisen voor -)
van natuurgeweld

69
82
112
147
163
374
414
405
48, 384
48
324
240, 338, 439
199, 399, 412
275
433

Objectief recht
(in moderne zin)
Oertekst
b e s t a a n er van onzeker
Oevelgang
Ofledene
(zich aansprakelijk stellen)
Ommelanden
als b a k e r m a t Friese vrijheid
Ommersburg
(Oldenburg)
Ommestand
u i t s p r a a k door de Onderzaten
(onder landheer)
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258

395
405
238, 240
179
322
116, 454
438

143, 149, 155

483

Register

Onecht kind
als erfgenaam
441
Onspreka
(aanklacht)
385
Ontginning
145
Onvrij
140
Onwettige echtgenote
schade door
410
Oostfriese Landrecht
Emsinger invloed op
206
Oostfriesland
240
Opstalsboom
135, 202, 210, 238, 240, 2 4 1 , 250, 2 6 8
(als algemeen Fries gerecht)
268
Optativus
met kracht van een imperativus
455
Opzegbaarheid, vrije
(door landgebruiker)
157
Orbatus
(beroofd van, wees)
122
Organisatie
rechterlijke
231
Ouderdom
van de 24 landrechten
364
van de rechtsbronnen
252
Ouirfiuchten
door tweekamp verliezen?
288
Overkeur
Eerste
268
Tweede
268
Derde
268
Vierde
269
Vijfde
270
Zesde
270, 271
Zevende
271
Overledene
voortzetting proces
403
Overmacht
250, 3 5 3 , 432

Wumkes.nl

Register

484

Paardehoef
verwonding door Pachtboer

412
139

Pactum
(contract)
Palmdragers
(pelgrims naar het H. land)
Panding
Parentele-stelsel
Pastorale
Patria potestas
van de huisheer
Pekton
(brandende - als waarschuwing)
Pelgrim
koop van een Pelgrims
Penningen
gouden
Persona standi in judicio
'persoon' in een proces
Personae miserabiles
bescherming van
kerk beschermt Positief recht
ontstaan van
Potentes
(edellieden)
Privaatrecht
als anachronisme
Privatus
(huisman)
Privilegium de non evocando
Privilegium fori
van priester
Proces om erfgoed
Proloog van Keuren en landrechten
Publiekrecht
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149
331
298
305
136
424
268
355
327
377
406
418
408
295
176
138, 163, 173
143
314
311
407
440
241
145

485

Register
Raadsels
Raf
(met geweld wegnemen)
(openlijk iets wegnemen)
Receptie
'selectieve'
periode van de
van Westerlauwers recht
Recht
geldend
objectief
subjectief
veranderlijkheid van Rechten op zaken
(onlogische constructie)
Rechtsbronnen
algemene
behoefte a a n
formele
gezag van de
Rechtsomgang
(van atten-funktie)
Rechtsplicht
jegens collectiviteit
Rechtsregel
(wijziging van)
Recognitietijns
(erkenningsbelasting)
Reconstructie kern der keuren
Redbat
koning Regiment
van hoofdelingen
Regionaal recht
(in codices?)
Representatie
(plaatsvervulling)
Restare
(ter behandeling overblijven)

Wumkes.nl

362, 439
114
293
406
193
195
190
116, 196
116, 197
197
268
143
202, 207
200
201
193
170
146
268

374
345

189, 312
158
185
301, 393
302

106, 110

Register

486

Ridders, geharnaste
(zie ook sereda)
Rijksonmiddellijk
(als fictie)
Riucht
(in abstracte betekenis)
= proces?
Riustringen
er circuleerde W-tekst in Riustringer codices
Riustringer commentaar
(uit Westerlauwers Friesland?)
op de 17 keuren
uit Westerlauwers Friesland?
Riustringer groep
Romantiek
Rome-pelgrim
Romeins recht
invloed van
Roofmoord
Ros-bêre
(draagkoets)
Ruggegraat
kwetsuur van
Ruters
van hoofdeling
Saamhorigheid
van de Friezen
Sacrilegium
(heiligschennis)
Sapientes uit de Lex Frisionum
(waren dat asega's?)
Saxena merkum
Saxena merkum, binna
(binnen het Saksische gebied)
Scalc
(knecht)
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269
131, 201, 208, 238, 266
273
115
294
117
284
187
249
285
286
55
136, 161
366
143, 289
451
125
124
150,161,177

268
290
257
342
73
438

487

Register
Schaking
tegen de wil van de vrouw
Scholion
Schout
retributie a a n Schoutenban
formulier van de Selectie-methode
(bij een teveel aan landrechten)
Sereda
(geharnast)
Servi
of horigen
Solidus
gouden
Spraakgebruik van middeleeuwer
niet per definitie 'logisch'
Spreidingsgebied
keuren en landrechten
Staatsrechtelijk onkruid
(theorie van Gosses)
Stadslucht m a a k t vrij
Stafdrager
(bedelaar?)
Standenstaat
gefeodaliseerde
Standsgelijkheid
(van huwelijkspartners)
Standsprivileges
van hoofdelingen
State
(boerderij, hoeve)
Staten
rechtvoerende
Statha
(stemdragende boerderij)
Stins
(borg)
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270, 451
122
226
422
333
215
354
58
137
378
92
205
162
149
330
164
269
178
140
439
171, 308
213
150, 180

488

Register

Streek van herkomst
van de handschriften
Streeknamen
van de codices
Streulage
Subjectief recht
als a a n het objectief recht ontleende bevoegdheid
gekopeld aan aktie
Substitutie
(van boetebedragen)
Successierechten
S u m m a coloniensis
uit 1169
Surplusgroepje
van landrechten
Swart sweng
(overgieten met vies vocht)
Swesbed
(bloedschande)
Swithe, to
(te zeer)
Tegotha
(tienden)
Tekstvergelij kingen
(mechanische)
Terme de grâce
bij wanprestatie
Territorialisering
(van overheidsgezag)
Thinglesne
(afkoop van rechtsvoering tegen verwant)
Thingmon
(procesvertegenwoordiger)
Thredkni
(derdegraads verwant)
Tijdpacht
Tijns
(census)
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53, 183
53
144, 3 8 7
146
147
242
422
190
352, 359
419
310
111

312
26
152
202
430
436
305
154
143

489

Register
Toevoegingen
jongere
Tofara
(al eerder)
Tuede, twede
(tweederde)
Twaalve
(rechtsprekend college)
Tweekamp
als substituut voor vete
uitsluiting van verband met vete
Twing und Bann
van landheer

283
45
434
116
96, 110, 165, 198
167
396
167
149

Uitboedelen
van dochter
Uitboedeling
Ukena, Fokke
Oostfriese hoofdeling (ca. 1370-1435)
Undersitteren
(onderzaten)
Urerich
(overig?)
Urkeran
(overkeuren)
Valsmunterij
Veldvrede
(vrede te velde?)
Vendere
(verkopen)
Vendicare
(opeisen)
Verheimelijken
van de daad
Verkoop breekt pacht
Verkrachting
als kapitaal delict

384
385
192
155
109
265
277
334
88, 89
89
452
151
245, 339
434
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490
Verwonding
door huisdieren
Verzwagering, sterke - van de teksten
Vete
als godsoordeel
verplichting tot afkoop van
Vetus ius frisicum
Vierentwintig landrechten
(afsluiting van het corpus)
ouderdom
Volgers
(degenen die volgeden afleggen)
Volksmark
of lakenmark
Volksvrede
vaststelling van
Vooreed
eerste eed, voorafgaand aan volgeed
Voorman
stellen van Voorman aanwijzen
mag op heterdaad betrapte dief niet
Voorwoord
van keuren en landrechten
Vredegeld
(voor personae miserabiles)
geen - verschuldigd
Vredepenningen
Vrerich
(overig?)
Vrije stoel
(gerechtsstoel)
Vrijheid
als politiek criterium
Friese
Vrijheidsprivilege
van Karel de Grote
Vrijwaring
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367
53
167
289
341
123, 191
274
364
397
252
413, 437
250
401
391
452
241
326
368
248, 321
109
311
140
129
238, 455
391, 392

491

Register
Vrouw, zwangere
bevechten van Vrouwenverkrachter
betaalt h a a r tweederde weergeld
Vrouwenvoogdij
Vulgaatafdeling
Waarheid
materiële
Walda
(bestieren)
Wapeldepene
(in het water werpen)
Wapen
achterwaarts gericht
Wares, hiu thes - bi h o u a t h
(voor h a a r een terechtzitting nodig is?)
Wede
(lap stof als betaalmiddel)
Weduwe
precaire posiie van
Weduwen
bevechten v a n
Weduwengeld
Weergeld
Wees
goederen van een Weigering
om eden te 'horen'
Welgeboren
Wend
(afwijkend geval, uitzondering)
(afwijkend geval)
Wenden
(datering)
(op de Zeventiende keur)
(uitzonderingsgevallen)
(wijze van ontstaan)
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276

434
418, 424
59

169, 197, 200

69, 289
435
420
410
58, 245
298
252
418
369
441
245
380
397
311
274
274
275
273
270, 399
274

492

Register

Wenden, receptie van de (ten oosten van de Lauwers)
Were
(rechtens beschermde zeggenschap)
Westerlauwers Friesland
b a k e r m a t 17 keuren en 24 landrechten
rechterlijke organisatie
Westerlauwerse codices
Westerlauwerse groep
Wetma
Wetma, werthmond
(weduwengeld)
Wigand
(strijdbare knaap)
Wijsdom
(rechterlijke uitspraak)
Wikingen
(verwoestingen door de -)
gevangene van de Wikingen-invallen
Willem van Holland
(rooms-koning)
Wirde
(woord, u i t s p r a a k van de ommestand)
Wita
(beoordelen)
(kennen)
With
Witheth
(eed op de relikwieën)
Woekerverbod
Woesting
(brond and breke)
Woners
v a n hoofdeling
Zeelanden, zeven
Zeend
niet bezoeken van -

275
427
210
213
186
68
49
49, 5 1 , 442
101
200
269
269
437
254
238
438
115, 318, 344
116, 198
307, 311
105
397
353
245
341
150, 161
269
402
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Register

Zekere m a n
(niet in vete verwikkeld, bevredigde)
449
Zend-graven
228
Zes h a n d e n
96, 300
buiten de - verervend
421
Zeven Zeelanden
201,202
Zevendelige pond
(probleem van het -)
243
Zorg voor a n d e r m a n s goed
evenveel als voor eigen goed
433
Zuiveren
van aanklacht
398
Zuiveringseden
van de aangeklaagde
167
Zwangere vrouw
(bevechten van -)
276, 445
aanvallen van
123
Zwangerschap
verstoring van
447
Zwin
(grenswater t u s s e n Nederland en België in Z.-Vlaanderen)
325
Zwing u n d B a n n
153
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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
p. 9 r. 18. bronnen •+ vervalt.
r. 3 v.o. daarmee -*• vervalt.
p. 25 r. 4 10 het-» de.
p. 26 r. 4 ingangen •» ingang
p. 53 r. 9 duidelijke de •» duidelijke
p. 54 r. 17 onontwarbare • * een onontwarbare
r. 8 v.o. materiaalrechtelijke *> materieelrechtelijke
r. 4 v.o. of •> over
p. 56 r. 3 H - • vervalt,
p. 59 r. 10 W-groep •> W-groep)
p. 63 nt. 28 Kont •» Komt
p. 64 r. 2 eem •> een
p. 66 r. 5. Prof.P. Gerbenzon wees mij erop dat convenire ook
kan betekenen 'in rechte aanspreken',
r. 12 empta •*• emptam
p. 78 r. 10 ganz ohne Bedeutung •> ganz ohne Bedeutung
p. 96 laatste regel geschieden •> geschied
nt. 4 Bijlage I, 4 •> p. 300
p. 100 r. 18 gezet. •> gezet is.
p. 102 r. 7 vertaling •*• vertaling lijkt
p. 104 r. 2 v.o. uel. Prof. Gerbenzon wees mij erop dat ueleen onjuiste
vertaling kan zijn van Ofr. Jef, dat zowel si als aut (of vel) kan betekenen,
p. 129 r. 6 ingegaan •> ingegaan worden
p. 134 r. 6 v.o. is -»- vervalt,
p. 148 r. 9 v.o. in •> een
p. 171 laatste regel hun •» hen
p. 189 r. 8 v.o. het •> de
p. 201 laatste regel recipieer •» recipieerd
p. 206 nt. 9. Zie ook aldaar deel I p. 48 nr. 339.
p. 208 r. 4 v.o. Karel IV •©• Hendrik IV
p. 228 r. 4 er • * dat
p. 234 r. 8 burgen •> buren
p. 257 Prof. Gerbenzon deelde mij mede dat zijns inziens de functionaris
prefrankisch is maar dat de benaming asega jong kan zijn.
In zoverre heeft Köbler dan gelijk,
p. 260 r. 2 dan (2x) •> dat (2x)
p. 284 r. 9 v.o. Riustringen •*• Riustringen was
r. 8 v.o. gebied was. •*• gebied,
p. 291 nt. 21 Zie ook P. Gerbenzon,Wumkes.nl
TvRG 50 (1982) p. 270 nt. 11.

p. 292 r. 7. v.o. "•%, = 0,0575 • * 12'6/240 = 0,0525
p. 293 r. 3 behoeften •*• behoefden
p. 308 nt. 70 UBG&D • * OBG&D
p. 316 r. 4 van die • * zich van die
p. 323 r. 10 (gen. •*• (dat. [mededeling van Prof. Gerbenzon]
p. 325 r. 4 fuo •*• suo
p. 329 r. 13 v.o. benadeelde •»• benadeelde te betalen
p. 334 r. 9 Frederic •> Frederici
p. 345 r. 8 v.o. schending • » schending van
p. 347 r. 11 v.o. en in vele gevallen bleek deze materie
ook in de aandacht hadden -> vervalt.
p. 348 r. 2 v.o. men •*• men zal
p. 349 r. 1 collectie particuliere • > particuliere collectie
p. 359 r. 2 het •> het idee
p. 362 nt. 43. Het bleek mij achteraf dat prof. P. Gerbenzon dit vermoeden
reeds eerder had uitgesproken (TVRG 57 (1989) p. 346 noot 117).
p. 367 r. 14 uitgebreid is •*• uitgebreid
p. 373 r. 5 en 6 keur • » landrecht
p. 374 r. 12 v.o. ontstaan: •> ontsnaan: de eerste en mijns inziens oudtse geeft:
p. 376 r. 9 nood belemmering •*• nood (belemmering
p. 383 r. 7 v.o. vertoeft •> vertoefd
p. 389 r. 9 onroerende •> onroerend
r. 11 eem • * een
r 5 v.o. tegen een • » tegen
p. 393 r. 2 v.o. dat •«• dan
p. 395 r. 5 zonder •*- zonder dat
p. 397 r. 14 kunnen uit •> kunnen
p. 401 r. 11 beschweren •©• beschwören
p. 405 laatste regel of de •*- of
p. 409 r. 6 v.o. onder te brengen • » moesten onderbrengen
p. 415 r 5 v.o. degene niet •> degene die
p. 420 r. 11 gesproken van de • » over de
p. 429 r. 6 v.o. die • * dat
p. 433 r. 9 voor zijn eigen •*• voor andermans
p. 438 r.5 v.o. men •> men hem
p. 450 r. 8 v.o. winnen •*• winnen. De kampvechter van de tegenpartij moest alle
vijf gevechten (waarbij overigens lang niet altijd de verliezer werd
gedood) winnen,
p. 452 r. 3 v.o. zich •> zijn
p. 459 r. 15 v.o. voor •> tot
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