
Han Nijdam 

De Aldfryske lea [1} 

It moderne Frysk of Nijfrysk hat trij e termen foar it hiele minsklike 
lichem: 'Iichem', 'liif en 'Iea'. Yn it Aldfrysk (sa. 1'250-1 550) wurdt as 
oantsjutting fan it hiele lichem lIMama, IIkrna brûkt, 'Iichem' dus. Dit 
algemien Germaanske wurd betsjut letterlik: de hama 'omhulling, 
bedekking' (ferlykj e 'himd') fan it lik 'Iyk' . U t de Aldfryske boeteregis
ters (sj och hjirûnder) komt nei foaren dat it lichem opdield waard yn 
holle (haved, haaf), liif (lik, yn de betsjutting 'romp') en lea (litha). It 
wurd lik, 'liif, romp' hinget etymologysk gear mei de wurden 'libben' 
en 'libje'. Ir liif wie blykber de setel fan it libben. 

It pear liif en lea, ('lijf en leden ', 'life and limb') wurdt yn guon 
Germaanske talen brûkt as oantsjutting foar it minsklik lichem. Mar 
foar safier't ik wit hawwe allinne yn it Frysk de 'Iea' him öfsûnderlik 
ûn~ûn ta de betsjutting 'lichem'. De álde Friezen hiene al wat mei de 
lea, want yn it Aldfrysk ûn~out him de tradysje om te praten oer de 
sex li/ha, de 'seis lea' : de eagen, hánnen en fuotten. De sûnens fan in 
minske waard definiearre troch it noch de beskikking hawwen oer de 
seis Ie a, sa't ût de Aldfryske boeteregisters dûdlik wurdt: 

6 

2 '2 '2. Huaso siinre sonde na mist, deer hi mei boren ward, ieft ma 
dat bicant, iefter een man queth dat him wr al syn Iya da tree 
delen wrlerren haet ende dyn fiaerndeel bihalden, so is dio bote 
xliiii pond. ijdam '2001 : 5'2 .) 

''2 '2 '2 . Wa't syn sûnens mist, dêr't er mei berne waard, yn gefal de 
oanklage partij it bekent, as in man seit dat hy trij e dielen fan syn 
sûnens ferlern hat oer al syn lea, mar it fjirde diel behálden hat, 
dan is de kompensaasj e 44 pûn.' 

109. [ ... ] Aller manna lich ach sine bote to delane with sinne brot
her, soo langhe soe hia menbelad send, jef hij sine sex lithan gans 
habbe, tha aeghne, tha hande, tha fothan. (Buma en Ebel 1977: 

55'2 ·) 

' 109. Elke man moat syn boete diele mei syn broer, sa lang as se 



mienskiplik in pleats brûke, en as de man syn seis lea noch hielen
dal hat, de eagen, de han nen, de fuotten.' 

It soe my dan ek net fernuverj e as dizze tradysj e laat hat ta de pars pro 
toto-metafoar 'de lea' om it hiele lichem oan te tsjutten. It liif krige 
wierskynlik doe mear de betsjutting 'onderlijf , 'blik'. 

7 



Han Nijdam 

De Aldfryske lea [2} 

M en soe sizze kinne, dat de midsieuske Friezen mei de Aldfryske boe
teregisters in monumÎnt foar it minsklik lichem opzjochte hawwe. 
Boeteregisters binne listen mei alle mooglike ferwûnings oan it 
lichem, mei de te beteljen kompensaasj e yn jildbedraggen. In soarte 
fan midsieuske ' letselschadelijsten ' dus. Dizze listen komme al foar yn 
de Lex Frisio7Zum, de yn sirka 800 yn it Latyn skreaune 'wet fan de 
Friezen', dy't nei alle gedachten ûnder K arel de Grutte optekene is. 
Y n dy tiid, de iere midsieuwen, brûkten alle Germaanske folken dizze 
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fonter nose 
62. Thio nose thruchsteten: thi onkeme xvij scillingan and fior pan
nmgan. 
63. Senter thrina helpdolch ehlepen, allerec alsa fule, tha thrina mith 
ene ethe to haliane. 
64. Abel an incepta: x scillingan. 
65. Thi wlitewlemelsa alsa fule . 
66. Thi thruchkeme on thet nostern: xij scillingan. 
67. Thi blodes inrene alsa fule. 
68. Thes midlista dommis alsa fule. Thise thre wendan mith ene ethe 
to haliane. 
69. Thes gresteles breke: x scillingan [ .. .]. 
70. Thi thruchkeme thes micllista dommis: xij scillingan [ .. .]. 
71. Thes blodes inrene alsa fule . 
72. Thet blod etta mula vtrunnen alsa fule. 
73. Thi onkeme thes thredda wagis alsa rule. Thise wendan mith ene 
ethe to haliane. 
74. Thi thruchkeme: xvij scillingan an fior panningan, [ ... ] mith ene 
ethe to haliane. 
75. H ete ende kelde: x scillingan, [ ... ] mith ene ethe to haliane. 
76. Thio nose alle ofeslagen, thera thrira domma gresfal allerec xxxvj 
scillinga, [ ... ] mith ene ethe to haliane. 
77. Tha thrira stemblinga allerec alsa fule. Therto scel ma scriua 
thene onkeme an thene wlitewlemmelsa and hete an kelde and blodes 
inrene, mith ene ethe to haliane. 
78. Omma stempene: xij scillingan [ .. .]. (Buma en Ebel 1972: 86.) 



listen mei ferwûnings en kompensaasjes. Elk folk hie syn eigen tradys
je. Mar allinne yn Fryslàn hat it sjenre en de rjochtspraktyk it oan de 
ein fan 'e midsieuwen ta utholden. De Aldfryske boeteregisters binne 
boppedat hiel bot utwreide yn ferliking ta de Lex Frisionum. Troch har
ren detailleardheid jouwe se us dan ek in skat oan ynformaasje oer de 
midsieuske Fryske fisy op it minsklik lichem. It ûndersteande sitaat, 
oer de ferwûnings oan de noas, lit dat goed sjen. 

'Fan de noas 
62. De noas trochstutsen: de wûne troch it binnenkommen fan it wapen 17 
skellingen en 4 penningen. 
63. Binne der trije ekstra ferwûnings ûntstien, allegear likefolle, dizze trije te 
kiemen troch it swarren fan in oanklachtseed. 
64. In groede dy't heger ofleger is as de rest fan de hûd: 10 skellingen. 
65. Gesichtsskeining likefolle. 
66. Ir ynkringen fan it wapen yn it noasgat: 12 skellingen. 
67. Ir nei binnen floeien fan bloed likefolle. 
68. De ferwûning fan it tuskensket fan de noas like sa folle. Dizze trije 
saken te kiemen troch it swarren fan in oanklachtseed. 
69. Ir brekken fan it krasbien: 12 skellingen. 
70. Giet it wapen troch it tuskensket hinne: 12 skellingen. 
71. Ir nei binnen rinnen fan bloed likefolle. 
72 . Rint der bloed ut de mille likefolle. 
73. De ferwûning fan it tredde sket likefolle. Dizze saken te kiemen troch it 
swarren fan in oanklachtseed. 
74. Giet it wapen troch it tredde sket hinne: 17 skellingen en 4 penningen, 
te kiemen troch it swarren fan in oanklachtseed. 
75. Ungefoeligheid foar hitens en kjeld: 10 skellingen, te kiemen troch it 
swarren fan in oanklachtseed. 
76. Is de noas hielendal öfslein: foar it op de grûn fallen fan de trije sketten 
elk 36 skellingen, te kiemen troch it swarren fan in oanklachtseed.77. De trije 
skeinings allegear likefolle. Dêrby moat men it ynkringen fan it wapen en de 
gesichtsskeining en de ûngefoelichheid foar hitens en kjeld en it nei binnen 
rinnen fan bloed takseaIje, te kiemen troch it swarren fan in oanklachtseed. 

78. Besette him de siken: 12 skellingen.' 



Han Nijdam 

De Aldjryske lea !31 

De Aldfryske boeteregisters behannelje it lichem fan de holle nei de 
fuotten. Dy oanpak is ek bekend ut oare Germaanske wetten ut de 
iere midsieuwen. It is ek foar de han lizzend, want it is in goed middel 
om de teksten better ûnthllide te kinnen. It Nederlanske bernespultsje 
'H oofd, schouders, knie en teen'en it Ingelske lietsje: 'The head bone 
is connected to the neck bone' (ensfh .) binne ek foarbylden fan dit 
universele ferskynsel. 

We sjogge dy oanpak earne oars yn it Aldfryske tekstkorpus ek 
oan it wurk, nammentIik yn de saneamde }ia-etk. As neffens it Ald
fryske rjochtssysteem ien oanklage waard, koe hy himsels sljochtwei 
frijpleitsje troch it swarren fan in saneamde ûnskuldseed. Dy eed 
moest sward wurde neffens in standertformule en op eat hillichs, 
bygelyks reliken fan hilligen. Mar men koe ek syn eigen klean of hier 
fêsthllide en de eed swarre. Der binne fi erders ferskate soarten eden 
bekend foar ferskate gelegenheden. Ien fan dy eden wie de }ia-elk de 
'jildeed', dy' t ûnder oaren sward wurde moest troch in frou yn gefal 
fan skieding fan har man. De tekst fan de fia-etk is us oerlevere yn in 
pear Aldfryske hanskriften ut Emsingoa en steld yn de foarm fan it 
foarsizzen fan de eed, wierskynlik troch de stavere, de funksjonaris dy't 
yn it Aldfryske rjocht eden 'staafde' : foarsei en kontrolearre. De Ald
fryske tekst dy'tfia-etk neamd wurdt bestiet ut alve paragrafen dêr't de 
eedswarder yn oantrune wurdt om neffens de wierheid te swarren. De 
paragrafen begjinne mei Alsa kelpe tki 'Sa helpe dy' of Ik witnie tki 'Ik 
moanje dy', en yn wat dêrnei folget wurde God en alle hilligen 
oproppen om de swarder I swarster te helpen, mar ek om der op ta te 
sjen dat hy I sy de .. vierheid seit. Y n de njoggende paragraaf wurdt de 
persoan ek moanne by syn/har eigen lea: 

u witnie ick thi buppa fon there pota al thore litteca thane, hit se 
a felle, hit se a flaske, hit se a edderum, hit se a sin urn, hit se a 
herta, hit se a liwera, hit se a lithum, hit se a lithaletum, hit se 
anda lessera, hit se anda marra, thet thu alla thina licoma alsa 
behalde tuisc i1 and sward fon farendum and fon fretma, fon beijl
lum and fon breinsechtum and fonta letha fallanda ewele, sa thu 
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thina eth al riuchte swere and nawit menis. (Buma en Ebel 196]: 
104.) 

'No moanje ik dy boppe fan dyn holle oant dyn lytse tean, it sy 
oan de hûd, it sy oan it fleis, it sy oan de ieren, it sy oan de sinen, 
it sy oan it hert, it sy oan de lever, it sy oan de lea , it sy oan de 
knierren, it sy oan de lytsere, it sy oan de gruttere, datsto dyn hiele 
lichem tusken foetsoal en de hûd fan dyn holle sûn häldst fan 
otterbulten en fan bonkefretterij , fan bulten en fan breinsyktes en 
fan de slimme fallende sykte, datsto dyn eed hielendal oprjocht 
swarre silst en net lige silst. ' 



Han Nijdam 

De Aldfryske lea [4J 

It Alclfryske korpus bestiet foar in grut part ut rjochtsteksten. Dat liket 
in drege sarnling teksten op te smiten. Yn in pear gefallen kin der Iyk
wo Is sprutsen wurden fan in hast poëtyske wize fan sizzen om ien en 
oar ûnder wurden te bringen. Dat is troch de iildere generaasjes, 
Iykas de grutte J acob Grimm (tegealTe mei syn broer \IVilhelm by in 
grut publyk fral bekend as mearkesamler) al ûnderkend. It ûnder
steande fragmint is yn dat ferban al faak oanhelle. It is ien fan de 
utsûnderingsgefall en dat in widdo it goed fan har ferstoarne man fer
keapj e mocht. Yn alle oare situaasjes moast se der goed op passe oant 
har bern folwoeksen wiene. As de bern Iykwols lêst fan honger en 
kjeld hiene mocht de mem it ferkeapje: 
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Dio tredde need is: hwanneer dat kijnd is alle stocknaken iefta 
huuslas ende dan dio ti~ tere niewelnacht ende di truchkalda win
ter toekomt, soe faert allermannic oen zijn hoff ende jn zijn huus 
ende oen warma gaete ende dat berwilde diaer seect des birghes 
hlij ende den hoella baem, aldeer hit dat lijf oen bihalde. Soe wei
neth ende scryieth dat onierighe kijnd ende wypt dan sijn nakeda 
leda ende sin huuslas ende zijn faedir deer him reda sculd iens 
den hongher ende den kalda niewelwinter, dat hi so diaepe ende 
soe dimme mey dae fiouwer neilum is vndir eke ende vndir molda 
bisletten ende bitacht. Soe moet dio moedir des kijndes eerwa 
setta ende sella, omdat hio ple ende plicht aech, alsoe langhe als 
hit onierich is, dat hit oen froeste ner oen honghere wrfaere. 
(Buma en Ebel 1977= 15'2.) 

'De tredde needsaak is: wannear't it bern hielendal neaken is of 
hûsleas, en wannear't dan de tsjustere nevelnacht en de üskiilde 
winter komme, dan giet elkenien nei syn pleats en hûs en nei de 
waarme kachel, en it vvylde dier siket de lijte fan de berch en de 
holle beam, der't it syn lea yn beskermje kin. Dan gû lt en balt it 
minderjierrige bern en bekryt syn neakene lea en syn hûsleazens 
en syn heit, dy' t him beskermje moast tsjin de honger en de kiilde 
nevelwinter, en it bern bekryt dat er sa djip en tsjuster bedutsen is 



troch de ierde en mei de fjouwer neilen opsletten is ûnder it iken 
lid fan syn deakiste. Dan moat de mem it erfgoed fan har bern 
ferkeapje, omdat se de feranrwurdlikheid hat om der foar te soar
gjen dat it bern, sa lang ast it minderjierrich is, net stj ert troch 
froast of honger. ' 
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