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Klinkende munten en klinkende botsplinters in 
de Oudfriese rechtsteksten: continuïteit, 
discontinuïteit, intertekstualiteit

H A N  N I J D A M

Inleiding

Geweld is van alle tijden. Waar mensen samen zijn hebben ze elkaar niet 
alleen lief, maar maken ze ook ruzie en slaan elkaar soms letterlijk de hersens 
in. Zeker in kleinschalige samenlevingen heeft het gebruik van geweld echter 
altijd gevolgen. Waar ruzie is gemaakt, moet namelijk ook weer goed gemaakt 
worden.

Deze inzichten leiden ons naar enkele dieperliggende patronen in 
de menselijke natuur. Geweld wordt doorgaans met geweld betaald en 
vriendelijkheid met vriendelijkheid. Dit zijn de twee zijden van dezelfde 
medaille die reciprociteit heet. We zouden ze onder de noemers do ut des 
enerzijds en ‘met gelijke munt terugbetalen’ anderzijds kunnen vangen. 
Evenals geweld en empathie behoort reciprociteit tot de menselijke 
universalia.1

Sterk met reciprociteit verbonden is een gevoel van evenwicht. Niet alleen 
geef ik iemand een klap terug als hij mij slaat, of bewijs ik hem een wederdienst 
als hij mij geholpen heeft, maar actie en reactie moeten ook met elkaar in 
balans zijn.2 En als na de actie geen reactie volgt, ontstaat er een gevoel van 
disbalans. Als iemand mij een klap geeft, wil ik hem terugslaan. Dan staan 
we weer quitte. Wraakneming is dus niet een slechte zaak, zoals we in onze 
verchristelijkte cultuur zijn gaan geloven.3 Het dient een zeer concreet doel: 
het herstel van evenwicht in een samenleving. Daartoe dient wraakneming 
echter gedoseerd te zijn: oog om oog, tand om tand, zoals het Oude Testament 
ons nog voorhoudt. En dus niet oog om twee ogen, of tand om gebit.

Al lang geleden is bovendien de mogelijkheid gecreëerd om tot een andere 
oplossing van een confl ict te komen. Wie een ander iets heeft aangedaan kan 
de reactie of wraakneming afkopen. Sinds millennia bestaat het besef dat 
het verlies van bijvoorbeeld een tand gecompenseerd – ‘goedgemaakt’ – kan 
worden door betaling van geld of goederen. Voortvloeiend uit dit mechanisme 
zijn lijsten ontstaan waarin voornamelijk lichaamsdelen en hun mogelijke 
kwetsuren opgesomd worden, gevolgd door een te betalen compensatie. 
Tot de oudste attestaties hiervan behoren de Mesopotamische wetten van 
Hammurabi (ca. 1780 v.C.). Dit teksttype bestaat tegenwoordig overigens nog 
steeds. In Nederland worden ze letselschadelijsten genoemd.4

Als in de vroege Middeleeuwen, onder de Merovingische en later 
Karolingische koningen, de mode ontstaat om het stamrecht van de diverse 
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Germaanse volkeren aan het perkament toe te vertrouwen – onder de slogan 
‘elk gens (“volk”) zijn eigen lex (“wet”)’ – zien we dat relatief veel aandacht 
wordt besteed aan deze opsommingen.5 Ze staan bekend als wondlijsten, 
wondtarieven of boeteregisters. 

De Lex Frisionum of ‘Wet van de Friezen’ neemt onder deze Leges 
Barbarorum een speciale plaats in, om twee met elkaar samenhangende 
redenen. Van deze wet, die aan het einde van de achtste eeuw moet zijn 
opgesteld, toen de Friezen net onder Karolingisch bestuur waren gekomen, 
zijn geen middeleeuwse handschriften overgeleverd. We kennen de tekst 
slechts uit een vroege druk uit 1550. De bezorger, Johannes Herold, gaf in dit 
werk een collectie van Leges uit en beschikte klaarblijkelijk over een handschrift 
met de Lex Frisionum. Wat Herold afdrukte was hoogstwaarschijnlijk een 
tekst die is blijven steken in de ontwerpfase en nog door de eindredactie had 
gemoeten.6

Dankzij de staat waarin de tekst van de Lex Frisionum verkeert, is er erg 
veel materiaal in overgeleverd. Niet alleen is de wondlijst in de hoofdtekst 
van de Lex zeer uitgebreid (titel 22, De dolg), er zijn nu bovendien nog twee 
additiones sapientum ‘toevoegingen van wijze mannen’ overgeleverd, die elk 
ook een wondlijst leveren. Hierdoor is de Lex Frisionum vergeleken met de 
andere Leges Barbarorum gezegend met het rijkste materiaal over wonden en 
hun compensaties.7

Na de optekening van de Lex Frisionum volgen in de Friese landen onge-
veer vijf eeuwen van bronnenstilte, voordat er in de dertiende eeuw opnieuw 
wetten van de Friezen aan het perkament worden toevertrouwd. Ditmaal 
niet in het Latijn, maar in de eerste plaats in het Oudfries. Het Oudfriese 
tekstcorpus, dat voornamelijk rechtsteksten bevat, loopt van ca. 1250 tot ca. 
1550. En opnieuw treedt hier een genre naar voren dat nauw verwant is aan 
de wondlijsten in de Lex Frisionum. Door de onderzoekers van de Oudfriese 
overlevering worden deze teksten vanouds boeteregisters genoemd. 

De Oudfriese boeteregisters vormen een essentieel onderdeel van het 
Oudfriese corpus aan rechtsteksten, maar waren tot voor kort nog nauwelijks 
diepgaand bestudeerd. Ze stellen ons echter in staat om heel dicht bij de 
middeleeuwse Fries en zijn cultuur te komen. Tegelijkertijd zijn ze een 
uitingsvorm van de hierboven geschetste universele menselijke trekken en 
fenomenen. Dat zal ik hierna als eerste laten zien.8 

In het vervolg van dit artikel wordt één specifi eke bepaling uit de 
boeteregisters nader belicht, namelijk de procedure waarmee werd bepaald of 
stukken bot die als gevolg van een hoofdwond uit de schedel waren gekomen 
gecompenseerd moesten worden. Deze botsplinters moesten in een schild of 
schaal worden geworpen. Als het geluid dat dat produceerde van een bepaalde 
afstand te horen was, en de splinters dus groot genoeg waren, moest er betaald 
worden. Deze bepaling blijkt bij nadere beschouwing op verrassende manieren 
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te resoneren met andere, nog centralere teksten in het Oudfriese tekstcorpus, 
die vertellen over de ideologie van de Friese Vrijheid. Dit leidt tot interessante 
inzichten in de relatie tussen continuïteit, discontinuïteit en intertekstualiteit.

Middeleeuws Friesland en de Oudfriese boeteregisters

Van Lex Frisionum naar Oudfriese boeteregisters

De Oudfriese boeteregisters kunnen gezien worden als de voortzetting van 
de wondlijsten in de Lex Frisionum. Een dergelijke lange continuïteit vraagt 
om bewijsvoering. Was er met andere woorden een context waarbinnen deze 
teksten konden blijven bestaan? De verklaring is dat de Friese landen in de 
Middeleeuwen (tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw) autonoom waren en 
hun eigen rechtssysteem bleven gebruiken. Deze ‘Friese Vrijheid’ maakte dat 
landsheren of koningen zich niet mengden in de Friese rechtspraktijk. Men 
kan derhalve concluderen dat het inheemse Friese recht voor een belangrijk 
deel uit geëvolueerd Germaans recht bestond. Bovendien was de sociaal-
politieke setting waarbinnen dat recht gold sinds de vroege Middeleeuwen 
niet veel veranderd: het waren nog steeds de vrije mannen die eens in de 
zoveel tijd op een rechtsvergadering of ding (Ofri. thing) bij elkaar kwamen 
om te beslissen over belangrijke zaken. 

De tekstuele overlevering van de Oudfriese boeteregisters bevestigt deze 
analyse. Nergens in de overlevering is sprake van fossilisering. De boete-
registers zijn bijvoorbeeld geen letterlijke vertalingen van de Lex Frisionum, 
maar zelfstandige teksten, die op punten overeenkomsten vertonen met 
wat we in de wondlijsten van de Lex vinden. Dat kan op woordniveau zijn. 
De Lex noemt in enkele gevallen termen uit de volkstaal om een lastig begrip 
weer te geven. Voor veel van deze woorden is de Oudfriese variant van deze 
term aan te wijzen en klopt ook de context van de bepaling. Ik geef hier een 
voorbeeld: de term wlitivam ‘gezichtsverminking’, die in vorm en betekenis 
geheel overeenkomt met het Oudfriese wlitewemmelse. Beide varianten zijn 
opgebouwd uit de elementen wlite ‘gezicht’ en wam ‘beschadiging’ (dat door 
i-umlaut tot wem- geworden is in het Oudfries).9 Het komt ook voor dat in 
de Lex Frisionum in het Latijn wordt weergegeven wat we in de Oudfriese 
boeteregisters in de volkstaal vinden. Een voorbeeld hiervan is deze bepaling: 
‘Als een man door een ander dusdanig op zijn hoofd geslagen is, dat hij vanwege 
deze verwonding hitte noch koude kan verdragen, moet dit met driemaal 4 
solidi gecompenseerd worden’. In de Oudfriese boeteregisters vinden we dit 
terug met het beknopte hete and kelde, letterlijk ‘hitte en koude’. Doordat van 
enkele boeteregisters in de vijftiende eeuw in de Groninger Ommelanden en 
in Ostfriesland Nederduitse redacties zijn opgesteld, beschikken we voor deze 
bepaling over de vertaling Heeth vnd kolth nicht mogen vordragen ‘Hitte en 
koude niet kunnen verdragen’.
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Ook binnen de hoog- en laatmiddeleeuwse rechtstraditie is geen sprake van 
fossilisering. Als de schriftelijke overlevering aan het einde van de dertiende 
eeuw begint, vinden we een groot Oosterlauwers Algemeen Boeteregister en 
verder regionale Oosterlauwerse boeteregisters. Deze kleine teksten tellen 
gemiddeld 90 bepalingen, en dat is ook ongeveer het aantal bepalingen van de 
wondlijsten in de Lex Frisionum. Als dan in de veertiende en vijftiende eeuw 
de verschriftelijking van de Oudfriese rechtsteksten goed op gang komt en de 
Westerlauwerse overlevering begint, zien we de boeteregisters fl ink groeien, 
naar teksten met over de 200 bepalingen, tot uitschieters met 300 en zelfs een 
met ruim 400 bepalingen.

Vergeleken met de wondlijsten in de Lex Frisionum bevatten de 
boeteregisters in drie categorieën meer materiaal. Ten eerste is de behandeling 
van het menselijk lichaam vaak uitgebreider dan in de Lex Frisionum. De 
opstellers van de boeteregisters probeerden steeds meer het gehele menselijke 
lichaam in kaart te brengen en alle mogelijke verwondingen te noemen. Ten 
tweede is er de categorie ‘eerkrenkende handelingen’. Al in de Lex Frisionum 
vinden we daar enkele van genoemd, zoals iemand aan het haar trekken of in 
zulk diep water gooien dat hij moet zwemmen om er weer uit te komen, maar 
in de boeteregisters wordt deze categorie fl ink uitgebreid. In tabel 1 is hiervan 
een overzicht te vinden. Ten slotte worden in de boeteregisters compensaties 
opgesomd voor vergrijpen ten aanzien van iemands bezittingen of van 
zaken die onder iemands bescherming vielen, zoals diens vrouw, kinderen, 
vee en dienstlieden. Deze categorie is in de wondlijsten in de Lex Frisionum 
nauwelijks vertegenwoordigd.

Tabel 1. Onderwerpen die in de Oudfriese boeteregisters behandeld 
worden
1) Verwondingen aan het menselijk lichaam (wondlijst) 
2) Eerkrenkende handelingen

a)  Haartrekken / haar afsnijden / baard trekken / baard in brand steken 
etc. (faxfang, berdfang)

b)  Iemand in het water gooien (wapeldepene)
b)  Iemand vastbinden en/of gijzelen (bende)
c)  Roof / beroving / panding / met geweld wegnemen (raf)
d)  Bedreiging / wegversperring (quade ber, weiwendene)
e)  Iemand achtervolgen (gelene, jagia)
f)  Iemand op vernederende wijze slaan (dustslek, halsslek, 

daveddusinge)
g)  Iemand slaan zodat hij op de grond valt (gersslinge, muldeslek, bekhlep, 

fotsperne)
h)  Iemand bewusteloos slaan (soldede, dathswima)
i)  Iemand met onrein vocht begieten / bespugen / bepissen / met modder 

begooien (swarte sweng, biarhlem, onspia, pissia, horewerp)

H a n  N i j d a m
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j)  Iemands kleren kapot maken / iemand ontbloten / hoofdbedekking 
afrukken [vrouw]

k)  Iemand met woorden beledigen (unieve word)
3) Andere vergrijpen

a)  Land afgraven, onrechtmatig ploegen, onrechtmatig oogsten (lond-
brekma)

b)  Huisvredebreuk (hemsekene)
c)  Vrouw aanvallen / verkrachten / onzedelijk betasten (nedmund)
d)  Vee mishandelen, roven of zonder toestemming berijden (sketquelene)

Ten slotte maken de boeteregisters een belangrijk deel uit van het corpus 
aan rechtsteksten in het Oudfries. In elk verzamelhandschrift met Oudfriese 
wetten staat er minimaal een, en meestal zijn er meerdere boeteregisters 
opgenomen. In enkele handschriften, bijvoorbeeld Codex Fivelgo uit ca. 1430 
nemen de boeteregisters ruim een kwart van het handschrift in.

De functie van de boeteregisters in middeleeuws Friesland

Dat de boeteregisters zo’n prominente plaats innemen in het Oudfriese 
corpus heeft alles te maken met de samenleving die middeleeuws Friesland 
was: een vetemaatschappij met bijbehorende eer-economie. Door de 
afwezigheid van een landsheer en de daaruit voortvloeiende autonomie van 
de Friese landsgemeenten was er sprake van een afgeknotte machtspiramide; 
een bredere laag van adel en vrije boeren – de ‘Vrije Friezen’ – had het voor 
het zeggen. Zij hadden toegang tot de rechtsvergadering, het thing, waar 
men gemiddeld drie keer per jaar samenkwam om over belangrijke zaken te 
beslissen. De voorzitter hiervan en bestuurder van de regio werd jaarlijks uit 
hun midden gekozen. In de meeste gevallen bekleedde natuurlijk de adel, dus 
de toplaag van de Vrije Friezen, deze posities.

Deze Vrije Friezen moesten telkens opnieuw onderling zoeken naar een 
machtsevenwicht. Hun eer was synoniem aan hun status, sociale positie 
en daarmee van essentieel belang voor hun overleven in deze samenleving. 
Antropologische studies van dergelijke samenlevingen, die als eer-economieën 
getypeerd kunnen worden, leveren inzichten die direct toepasbaar zijn op 
middeleeuws Friesland.10 Ten eerste had niet iedereen dezelfde hoeveelheid 
eer: de een was meer waard dan de ander. Binnen de groep van eervolle peers 
bestond competitie om eer. Het groeien van de eer van de een ging altijd ten 
koste van de eer van een ander.

De boeteregisters brengen de eer van een Vrije Fries in kaart. Deze begon 
bij zijn fysieke lichaam en strekte zich uit tot zaken die zich onder zijn 
mund of were bevonden. Deze twee Oudfriese woorden betekenen beide 
‘bescherming’, ‘voogdij’ en ‘verantwoordelijkheid’. In mijn dissertatie stelde 
ik een model van belichaamde eer op. Om het fysieke lichaam ‘bestaan’ 
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twee cirkels, respectievelijk het sociale en het politieke lichaam, waarin zich 
elementen bevinden die tot de eer van een Vrije Fries behoorden. 

Voor de elementen in de tweede ring, het sociale lichaam, vond ik in 
het Oudfriese corpus lichaamsmetaforen. Iemands land, huis, goud en 
eerstegraads verwanten waren zo belangrijk voor zijn identiteit en eer, dat 
ze vergeleken werden met het lichaam. In de buitenste cirkel, het politieke 
lichaam, bevonden zich elementen als zijn echtgenote, dienstlieden, vee, 
zilver en textiel. Ook deze vielen onder zijn were, maar werden niet als 
synoniem van het fysieke lichaam gezien. 

De boeteregisters brengen dus al deze elementen in kaart en stellen de 
compensaties van eventuele beschadiging ervan vast. Immers, door de 
compensatie kon het eerverlies dat een Vrije Fries had opgelopen weer 
goedgemaakt worden. De teksten bieden daarmee tevens een inkijk in de 
strategieën die de Vrije Friezen gebruikten om hun eigen eer te vergroten en 
die van de concurrent te verkleinen. Vee werd bijvoorbeeld geroofd, maar 
ook opzettelijk verminkt. Dat laatste was klaarblijkelijk een zware belediging, 
die met een gerechtelijk tweekamp of met een hoge geldelijke compensatie 
rechtgezet kon worden. 

Het beschadigen van de ander of zijn bezittingen was dus een van de 
mogelijke strategieën in de eer-economie die middeleeuws Friesland was. De 
boeteregisters speelden hierin een tweeledige functie. Ten eerste stelden zij de 
compensatie vast die betaald moest worden door de dader aan het slachtoffer. 
Als de dader spijt had van zijn daad, op het gerecht werd gedwongen te 
betalen, of terugdeinsde voor de mogelijke gevolgen van zijn daad kon hij de 
compensatie betalen en zo een vete voorkomen. Een vete lag namelijk altijd 
op de loer. 

Daarmee komen we op de tweede functie van de boeteregisters. Als er een 
vete tussen twee families of facties ontstaan was door zware eeraantasting 
(meestal zoiets ernstigs als doodslag of zware verminking) en men wilde 
een verzoening tot stand brengen (vaak nadat er verscheidene doden aan 
weerszijden waren gevallen), dan hielpen de boeteregisters om alles tot op 
het laatste uitgestoken oog aan toe weer goed te maken. Hierdoor kon er weer 
een echte toestand van vrede en evenwicht tussen de twee partijen ontstaan.

Nu we een beter beeld hebben van de Oudfriese boeteregisters en hun 
betekenis, wil ik inzoomen op een opmerkelijke bepaling in dit tekstbestand, 
namelijk die over het taxeren van botsplinters door ze in een schaal of schild 
te werpen. Waarom heeft deze bepaling ruim dertien eeuwen overleefd? Om 
het probleem helderder in beeld te krijgen laat ik eerst zien hoe het opmeten 
van wonden juist drastisch veranderd is in de loop der eeuwen.

H a n  N i j d a m
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Het opmeten van wonden
Een verwonding die tijdens een confl ict was opgelopen moest naar zijn af-
meting gecompenseerd worden. Hoe groter de wond, des te meer compensatie 
er voor betaald moest worden. Als er complicaties optraden verviel de simpele 
compensatie voor de afmeting, en moesten deze – functieverlies of ander 
blijvend letsel – gecompenseerd worden.

Voor het opmeten van een wond zijn in de Lex Frisionum maar liefst 
drie systemen te vinden. Niet alleen in titel 22 van de hoofdtekst, De dolg, 
maar ook in beide Additiones Sapientum. Elke wijze man had dus zijn eigen 
meetsysteem en vond dat de moeite waard om het te laten optekenen, een 
aanwijzing dat er grote variatie zal zijn geweest. De drie systemen waren de 
volgende:11 

I. Lex Frisionum, Titel 22, 66-70
1.  De afstand tussen de uitgestrekte duim en de gekromde wijsvinger (ca. 

12 cm.) – 4 solidi
2.  De afstand tussen de uitgestrekte duim en de uitgestrekte wijsvinger 

(‘spanne’, ca. 15 cm.) – 6 solidi
3.  De afstand tussen de uitgestrekte duim en de uitgestrekte middelvinger 

(ca. 18 cm.) – 8 solidi
4.  De afstand tussen de elleboog en het handgewricht (ca. 31 cm.) – 12 

solidi
5.  De afstand tussen de elleboog en het topje van de duim (ca. 43 cm) – 18 

solidi
6.  De afstand tussen de elleboog en de toppen van de vingers (ca. 49 cm.) 

– 24 solidi

II. Lex Frisionum Additio Sapientum, Titel 2, 50-58
1.  De lengte van het bovenste lid van de wijsvinger (ca. 2,5 cm.) – 1 solidus
2.  De lengte van de twee leden van de wijsvinger (ca. 5 cm.) – 2 solidi
3.  De lengte van de twee leden van de wijsvinger plus de helft van het 

derde lid (ca. 6 cm.) – 3 solidi
4.  De lengte van de gehele wijsvinger (ca. 8 cm.) – 4 solidi
5.  De lengte van de gehele wijsvinger plus de ruimte tussen de wijsvinger 

en de duim (ca. 11 cm.) – 5 solidi
6.  De afstand tussen de wijsvinger en het onderste lid van de duim (ca. 15 

cm.) – 6 solidi
7.  De afstand tussen de wijsvinger en de uitgestrekte duim (‘spanne’, ca. 

15 cm.) – [3x] 8 solidi
8.  De afstand tussen de middelvinger en de uitgestrekte duim (ca. 18 cm.) 

– [3x] 12 solidi
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III. Lex Frisionum Additio Sapientum, Titel 2, 58 (toevoeging)
1.  Elke uncia ‘inch’ (ca. 2,5 cm): 1 solidus.

Het zou te ver voeren om op alle details van deze meetsystemen in te gaan. 
Voor nu zijn de volgende observaties relevant. De Additio-tekst (II) voegt een 
soort proloog toe van kleinere maten wonden aan Titel 22 (I). Deze begint pas 
bij vrij grote verwondingen van ca. 12 cm lang. De overlap zit in verwondingen 
van ca. 12, 15 en 18 cm lang. In tabel 2, waar afmetingen, teksten en bedragen 
naast elkaar zijn gezet, is goed te zien dat tekst I en tekst II met andere 
compensatiebedragen rekenen voor dezelfde wonden: in tekst I kost een 
wond van ca. 12 cm lang 4 solidi, en in tekst II kost dezelfde wond 5 solidi. 
Een snelle blik op de reeksen maakt de afwijking begrijpelijk. Die in tekst I is 
namelijk 4 – 6 – 8 – 12 – 18 – 24, terwijl die in tekst II is: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 
12. Zowel in deze laatste reeks als in de bewoording van tekst II zelf is in deze 
passage bovendien een las te herkennen. De eerste zes stappen (waarvoor dus 
de bedragen 1 t/m 6 solidi gelden) zijn metingen in porties van de wijsvinger, 
in vingerkoten. Pas in stappen 7 en 8 wordt gemeten met de afstand tussen 
respectievelijk de duim en de wijsvinger en de duim en de middelvinger. Dit 
zijn beide varianten van de zogenaamde ‘spanne’. De compensatiebedragen 
zijn niet de verwachte 7 en 8 solidi maar 8 en 12 solidi. Bovendien leveren 
stap 6 en 7 ongeveer dezelfde lengte op, en duikt vanaf hier plots het woordje 
ter ‘driemaal’ op in de tekst van de Lex Frisionum.12 Het derde meetsysteem 
tenslotte, tekst III, rekent simpelweg 1 solidus voor elke uncia ‘inch’ die de 
wond lang is, en komt daarmee overeen met stap 1 van tekst II. Het heeft 
er dan ook alle schijn van, dat er in vroegmiddeleeuws Friesland fl ink wat 
manieren rouleerden om wonden op te meten, en dat het bovendien een 
belangrijk onderwerp was, gezien de aandacht die het genereerde.

Als vijf eeuwen na de Lex Frisionum de Oudfriese boeteregisters beginnen 
te spreken, zien we een opmerkelijke simplifi catie en rationalisering van 
het systeem. In alle boeteregisters wordt gewerkt met de mete, de standaard 
wondmaat, die her en der in het tekstcorpus nader wordt gedefi nieerd als 
de lengte van de bovenste duimkoot, dat is ca. 2,5 cm. Daarmee kan men 
continuïteit zien met tekst III in de Lex Frisionum, ook al wordt daarvan 
juist gezegd dat dat systeem voor de Friezen ten westen van het Vlie gold, de 
Westfriezen of latere ‘Hollanders’ dus.

In de boeteregisters is dus geen spoor meer te vinden van de verschillende 
varianten van de spanne, de afstand tussen de duim en uitgestrekte wijsvinger 
of middelvinger, hoewel die manier om zaken op te meten zeer algemeen was 
en tot in de nieuwe tijd bleef bestaan.13 Sterker nog, omdat we deze maten altijd 
letterlijk bij de hand hebben, worden ze bijna overal ter wereld gebruikt.
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Het taxeren van botsplinters

Tegen de achtergrond van de ingrijpende ontwikkeling van het systeem om 
wonden op te meten in de periode tussen de Lex Frisionum en de Oudfriese 
boeteregisters, is het des te opmerkelijker dat we in de boeteregisters een 
bepaling terugvinden die ook rijp leek voor modernisering. Botsplinters 
die uit een schedelwond naar buiten traden moesten als hiervoor al 
gezegd in een schild of schaal worden geworpen, zodat ze een geluid 
produceerden. Dit geluid moest over een bepaalde afstand hoorbaar zijn 
om een compensatie te kunnen verkrijgen: de botsplinters waren dan groot 
en zwaar genoeg. 

In de Lex Frisionum komt de beschrijving van de procedure om deze 
botsplinters te taxeren op twee plaatsen voor, namelijk in titel 22 en in de 
Additio Sapientum. In de ‘toevoeging van de wijze mannen’ luidt de tekst:

Als uit de wond botsplinters naar buiten treden van een dusdanige 
afmeting dat ze, als ze in een schild worden geworpen, gehoord kunnen 
worden door een man die op een afstand van twaalf stappen staat, dan 
moet de eerste botsplinter met driemaal 4 solidi, de tweede met driemaal 
2 solidi en de derde met driemaal 1 solidus gecompenseerd worden.14

Als eerste moet opgemerkt worden dat ongetwijfeld bedoeld werd dat de 
botsplinters geworpen moesten worden in de schildknop: de metalen kom die 
in het midden van een (vaak rond) houten schild zat en die als handbeschermer 
diende. Op deze plek zat aan de achterzijde van het schild een houten greep, 
waarmee het vastgehouden en gehanteerd werd.15 Hierdoor wordt ook 
begrijpelijk waarom het schild in de latere Oudfriese teksten vervangen kon 
worden door een metalen bekken of lewen.

De wond waarnaar in dit citaat wordt verwezen is een schedelwond. De 
eraan voorafgaande paragrafen gaan namelijk over iemand harde klappen op 
het hoofd geven, die uiteindelijk resulteren in een schedelbreuk. Het gaat dus 
expliciet om stukken bot die uit een wond in de schedel naar buiten treden. 
Dit blijkt ook duidelijk uit de voorkomens van deze bepaling in enkele andere 
Leges Barbarorum, namelijk de Lex Alamanorum, de Lex Baiwariorum, de Lex 
Thuringorum en de Lex Saxonum.16 

De tekst in titel 22 komt grotendeels overeen met die in de Additio 
Sapientum. Het enige substantiële verschil tussen de twee teksten betreft de 
afstand waarover het geluid van de botsplinters gehoord moet worden. In 
het bovenstaande citaat wordt gesproken over 12 stappen, maar in titel 22 is 
sprake van trans publicam viam ‘over een openbare weg’.17 

De bezwaren tegen deze procedure zijn niet moeilijk te bedenken: hoe 
hard moet men precies gooien, hoe goed moeten de oren zijn van degene die 
op de voorgeschreven afstand staat te luisteren, wat als er een harde wind 
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waait, in wat voor soort schild moeten de botsplinters geworpen worden? Nog 
meer kortom dan de meetsystemen voor de lengtes van wonden, lijkt deze 
taxatiemethode uiterst fraudegevoelig.

Desondanks treffen we de bepaling in nauwelijks veranderde vorm weer 
aan in de Oudfriese boeteregisters, met de kanttekening dat dit uitsluitend 
Oudwestfriese boeteregisters zijn (dus afkomstig uit het gebied ten westen 
van de Lauwers). Ik geef eerst een representatief citaat uit het boeteregister 
Bireknade Bota, om vervolgens de varianten te bespreken:

43. Dis forma benis wtgongh dera breinpanna: xxxii graet.
44. Dis lettera benis wtgong: xvi graet.
45. Dis tredda benis wtgongh: viii graet. Somlike bota willet dat dis forma 
benis wtgongh se fi ouwer schillinghen, dis lettera tueen schillingen, dis 
tredda een schillingh. So schil hyt suara mit ene ede, datmet mochte hera 
clippa in een lewyn, ief hit foel fan sine kne wr ix stapen; ielkirs thoermet 
naet beta.18

43. Het naar buiten treden van de eerste botsplinter uit de schedel: 32 
groten.
44. Het naar buiten treden van de tweede botsplinter: 16 groten.
45. Het naar buiten treden van de derde botsplinter: 8 groten. Sommige 
boeteregisters zeggen dat het naar buiten treden van de eerste botsplinter 
op 4 schellingen komt, van de tweede op 2 schellingen, van de derde op 
1 schelling. De eiser moet onder ede verklaren, dat men de botsplinter op 
een afstand van negen stappen kon horen klinken in een schaal, als hij viel 
vanaf kniehoogte; anders hoeven de botsplinters niet gecompenseerd te 
worden.

Hoewel in dit citaat expliciet wordt gesproken van het naar buiten treden 
van stukjes bot uit het schedeldak (breinpanna), is deze bepaling in de 
Oudwestfriese boeteregisters een subtype van de algemenere categorie benis 
utgong ‘het naar buiten treden van botsplinters’, die overal op het lichaam kon 
optreden. De boeteregisters maken altijd wel een duidelijk onderscheid tussen 
benis utgong aan het schedeldak of elders aan het lichaam. Meestal moeten 
botsplinters die uit de schedel komen twee keer zo hoog gecompenseerd 
worden. Het werpen van de stukken bot in een schaal of schild is van 
toepassing op beide vormen van benis utgong.

Daarnaast is er nogal wat variatie waar te nemen met betrekking tot het 
object waar de botsplinters in moeten worden geworpen, en tot de afstand 
waarover het geluid hoorbaar moet zijn.. Er wordt gesproken over een schild 
(skeld) – waarvan bovendien soms expliciet vermeld wordt dat het rood of 
bruin moet zijn – of een schaal. Voor dat laatste gebruikt het Oudfries de 
term lewen, dat ‘schaal’ of ‘bekken’ betekent. In de Oudfriese Druk of Freeska 
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Landriucht van ca. 1485 werd lewen waarschijnlijk niet meer helemaal 
herkend, en voegde men voor de zekerheid toe: dat is in en becken ‘dat is in 
een bekken’.19 De afstand die wordt gedefi nieerd varieert van ‘negen stappen’ 
tot ‘negen huisvakken’ en ‘een erf’. In de meeste gevallen wordt de afstand niet 
nader gespecifi ceerd.

Klinkende munten en klinkende botsplinters in de Oudfriese rechtstek-
sten: naar de kern van de Friese Vrijheidsideologie

Waarom nu is deze vreemde zo fraudegevoelige bepaling blijven bestaan in de 
Oud(west)friese overlevering? Wellicht omdat op een andere, centralere plek 
in het Oudfriese corpus ook objecten in een schild worden geworpen? 

De Oudfriese verzamelhandschriften fungeerden tegelijkertijd als 
wetboek en pamfl et voor de Friese Vrijheid. Naast de wetsteksten zijn er 
teksten te vinden over de Friese Vrijheid en hoe de Friezen deze verkregen 
zouden hebben. Bovendien zit de vrijheidsideologie in menige rechtsbepaling 
vervlochten.20 De boeteregisters zelf hangen, zoals reeds gezegd, ten nauwste 
met die ideologie samen. Iedere Vrije Fries had immers het voorrecht om al zijn 
vergrijpen met geld te compenseren en hoefde geen lijfstraffen te ondergaan, 
zoals in de omringende gebieden in die periode wel gebeurde.

De kern van het verhaal van de Friese Vrijheid is dat de Friezen ooit 
onder het juk van de Vikingen / Denen gebukt zouden hebben gegaan, en 
dat zij daarna onder de heerschappij van Karel de Grote kwamen, die hen 
verregaande privileges verleende. Er bestaan van dit verhaal twee varianten. 
Ik begin met de jongere traditie, omdat die grotendeels buiten beschouwing 
zal blijven in dit artikel. Volgens deze verhalen veroverden de Friezen de stad 
Rome voor Karel de Grote, om diens broer, Paus Leo, te ontzetten. In ruil voor 
deze heldendaad maakte Karel de Friezen vrij van hun onderhorigheid aan de 
Denen en promoveerde hen tot vrije mannen, ‘gelijk aan de hoogste ridders’ 
onder Karels gevolg.21

In mijn dissertatie besteedde ik vooral aandacht aan de jongere traditie, 
omdat deze sterk de nadruk legt op de Vrije Fries als krijger en man van eer. 
Voor het onderwerp van dit artikel is echter de oudere – beknoptere – traditie 
van speciaal belang. Deze vertelt dat de Friezen hun vrijheid bij Karel kochten. 
In de zevende van wat als de oudste Friese wetstekst wordt beschouwd, de 17 
Keuren, is de traditie als volgt verwoord: 

Thet iste soghende kest, thet alle Fresa a fria stoel sitta mothe; thet uwerief 
him thi kenneng Kerl, truch thet hia cristen vrde anta suther keninze 
hendsegch and heregch vrde, clepscelda urtege and huslotha gulde bi asega 
dome and bi worde, and capaden thermithe hira etheldom and hira fria 
helse, huandet alle Fresa er north herden ouer thet hef anda grimma herna 
and thet al hethen was, theter Fresena was.22
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Dit is de zevende keur, dat alle Friezen een vrije stoel (in het gerecht) mogen 
bezitten. Dat schonk koning Karel hun, doordat ze christenen werden en de 
koningen van het zuiden gehoorzaam en onderdanig werden, de belasting 
klipskelde opgaven en de belasting huslotha betaalden volgens het oordeel 
en de uitspraak van de rechtspreker (asega). En daarmee kochten ze hun 
adeldom en hun vrijheid (lett. ‘vrije hals’), want alle Friezen behoorden 
vroeger aan het noorden toe, aan het grimmige gebied aan de overzijde 
van de zee, en alle Friezen waren toen heidenen.

De Friezen kochten dus hun Vrijheid en de privileges die ze onder Karel de 
Grote mochten genieten door het betalen van de belasting huslotha. Tegelijk 
wordt gezegd dat ze de belasting die klipskelde heette verlieten. Uit het einde 
van het citaat blijkt dan dat die klipskelde klaarblijkelijk aan de Vikingen 
betaald werd, de bewoners van ‘het verschrikkelijke gebied aan de overzijde 
van de zee’. De twee belastingen in dit citaat symboliseren de overgang van de 
ene naar de andere situatie, en ook elders in het corpus wordt het betalen van 
de huslotha als een absolute voorwaarde genoemd voor de privileges die de 
Friezen genieten.

De betekenis van klipskelde is goed te doorgronden. Het woord betekent 
letterlijk ‘klinkende schuld / belasting’. Het eerste element is afgeleid van 
Ofri. klippa ‘klinken’, en het tweede wordt gevormd door Ofri. skelde ‘schuld, 
belasting’. De tweede term, huslotha, is qua betekenis helder: ‘huisbelasting’, 
i.e. een per huis (Ofri. hus) op te brengen belasting. Met betrekking tot de 
exacte etymologie van het tweede element, -lotha, zijn er verschillende 
mogelijkheden geopperd – ‘lot, aandeel, stuk textiel, mantel, opbrengst’ – die 
echter in het licht van dit artikel niet in extenso behandeld kunnen worden.23 
Ook kan alleen maar geconstateerd worden dat huslotha in sommige redacties 
voorkomt als huslaga en huslowa.

In het kader van dit artikel moet de aandacht echter niet gericht worden op 
de etymologie van huslotha, maar op de relatie tussen klinkende botsplinters 
en klinkende munten.24 Van zowel de Karolingische huslotha als de Deense 
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klipskelde wordt namelijk verteld dat de munten die door de Friezen moesten 
worden afgedragen in een schild of schaal moesten worden geworpen zodat 
ze over een bepaalde afstand te horen waren. In de negende van de 17 Keuren 
komt de huslotha opnieuw ter sprake, en daar wordt in enkele – opnieuw 
Westerlauwerse – redacties verteld dat de penningen zo zwaar moeten zijn 
dat ma him moeghe hera clinna jn ene lewen wr nioghen fecke huses ‘dat men 
ze kan horen klinken in een schaal over een afstand van negen huisvakken’.25 
Er is dus een sterke tekstuele relatie tussen de klinkende munten van de 
huslotha en de klinkende botsplinters uit de boeteregisters.

Dat de klipskelde, de Deense belasting dus, ook in klinkende munt moest 
worden betaald, doet het woord zelf al vermoeden. De bevestiging ervan komt 
niet uit een Friese, maar uit een Deense bron. De historicus Izaak Gosses heeft 
er reeds in 1923 op gewezen dat in de Gesta Danorum van Saxo Grammaticus 
uit de tweede helft van de twaalfde eeuw een opmerkelijke passage te vinden 
is. Saxo beschrijft hoe een Deense vorst Gothricus in 810 tijdelijk in Friesland 
regeerde en de Friezen tribuut liet betalen. Hij had daartoe een hal laten 
bouwen van 240 voet lang, onderverdeeld in 12 secties van 20 voet elk. Aan 
het ene einde van de zaal stond een rond schild. De Friezen moesten hun 
munten in de schildknop ervan werpen. Aan het andere eind van de zaal 
stond de schatmeester. Hij telde alleen die penningen mee die hij kon horen, 
maar degene die hij niet kon horen kregen de Friezen niet terug.26 Saxo eindigt 
zijn verhaal met de opmerking dat de Friezen volgens de overlevering later 
door Karel de Grote van deze ‘wrede belasting’ verlost zijn.

Er is over de klipskelde en zijn mogelijke historische achtergrond al veel 
gediscussieerd.27 Het is inderdaad zo dat stukken van Friesland in de negende 
eeuw een tijdlang onder Deens bewind zijn geweest. Toen de Friezen aan het 
einde van de achtste eeuw defi nitief onder Frankisch bewind gebracht waren, 
en de grenzen van het Frankische en het Deense rijk daarmee op elkaar 
stootten, was dat het begin van een aaneenschakeling van confrontaties 
tussen de Denen en de Franken. Het Friese gebied was daarbij niet alleen 
doelwit van een groot aantal raids, maar onderdelen ervan werden soms 
zelfs – door een tandenknarsende Lodewijk de Vrome en enkele van zijn 
opvolgers – in leen gegeven aan Deense vorsten. Daardoor ontstonden er dus 
een aantal Deense ‘rijkjes’ in het Friese gebied, onder andere in Riustringen, 
Zeeland, Kennemerland en rondom Dorestad.28 Deze Deense aanwezigheid 
in Friesland heeft bijna de gehele negende eeuw geduurd. Daarna is er slechts 
sprake van overvallen op het Friese kustgebied, waarvan de laatste rond het 
jaar 1000 plaatsvonden.

Dat de Denen de Friezen in de negende eeuw een belasting of tribuutbetaling 
hebben opgelegd – de klipskelde dus – is alleszins mogelijk. Drie aspecten van 
het verhaal dat Saxo ons vertelt maken het verder aannemelijk dat hij het uit 
Friese bronnen heeft gehaald. Ten eerste worstelden de Friezen gedurende 
de gehele Middeleeuwen met hun muntslag en dalende zilvergehaltes en 
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waarden van hun munten, die telkens gerepareerd moesten worden.29 Het is 
in die zin dus heel goed mogelijk dat er een historische kern van waarheid 
schuilt in de bepaling over de te kleine en lichte muntjes die de Friezen aan de 
Denen wilden betalen, maar die door de schatmeester niet meegeteld werden. 
Ook van de huslotha wordt verteld dat de penning zo zwaar moet zijn dat hij 
hoorbaar moet zijn. Het enige verschil tussen de ene en de andere belasting 
schuilt er dus in dat de Friezen de te lichte munten bij de Vikingen eveneens 
kwijt waren en bij de Karolingers klaarblijkelijk niet.

Overigens zijn de Friezen hier niet alleen maar slachtoffer. In de Negende 
Keur wordt verteld dat de huslotha jaarlijks betaald moet worden voor Sint 
Remigiusdag (1 oktober) en bovendien in penningen die door muntmeester 
Rednath zijn geslagen. Deze muntmeester Rednath komen we op een klein 
aantal plekken in het Oudfriese corpus voor. In de Tweede Keur en in het 
Eerste Landrecht komt Rednath opnieuw voor, soms vergezeld van een zekere 
Kawing / Kanka. Van hen wordt verteld dat zij de eerste Friese muntmeesters 
waren. Henstra houdt het inderdaad voor zeer wel mogelijk dat er in de 
negende eeuw een muntmeester met de naam Rednath bestaan heeft.30 

Deze inheemse Friese muntmeesters en muntplaatsen spelen een speciale 
rol in de Tweede Keur. In deze Keur behouden de Friezen zich het recht voor 
om een ernstige vredebreuk met betrekking tot godshuizen en geestelijken niet 
langer in dure Keulse ponden te betalen, maar in inheemse Friese penningen, 
en bovendien meteen minder.31 De reden die daarvoor opgegeven wordt in 
enkele Oosterlauwerse redacties is deze: tha was thiu mente te fi r end thi 
penneng te suer, tha warther elowad end elagad wither tha tua end sogentech 
punda tua en sogentech scillenga Rethnathes slachta ‘toen was de muntplaats 
te ver en de penning te zwaar, en toen werd er bepaald en vastgelegd dat de 72 
ponden vervangen zouden worden door 72 schellingen van de muntslag van 
Rednath’. De Friezen waren er kortom zelf ook niet afkerig van om minder te 
betalen als ze daarmee weg konden komen.

Ten tweede is er de merkwaardige vermelding van de lengte van de hal die 
de Vikingkoning liet bouwen volgens het verhaal van Saxo. Deze bestond uit 12 
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secties van 20 voet, zodat de totale lengte op 240 uitkwam. Deze maten lijken te 
zeer op de onderverdeling van het Karolingische pond om toevallig te zijn. Dit 
bestond uit 240 penningen, die op hun beurt bestonden uit schellingen van 12 
penningen en onzen van 20 penningen. Een pond was dus 12 ons (12 x 20 = 240) 
of 20 schellingen (20 x 12 = 240). Als deze maten zo expliciet genoemd worden 
in een tekst die over het betalen van belasting gaat, is er iets aan de hand. Dit 
geldt des te sterker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de Vikingen 
dit rekensysteem niet kenden, maar rekenden in baar zilver, dat ze afwogen. Zij 
kenden dus principe van gemunt geld niet.32 Of de maten van de hal een soort 
geheugensteun voor de Vikingen waren om het Karolingische geldsysteem te 
onthouden of dat er iets anders speelt bij deze passage is niet duidelijk.

Ten derde besluit Saxo de passage als gezegd met de vermelding dat 
het – volgens de geschreven bronnen – Karel de Grote was die de Friezen 
van deze wrede belasting bevrijdde.33 Hierin klinkt zozeer de echo door van 
wat we later uit Oudfriese bronnen vernemen, dat Saxo haast wel de Friese 
Vrijheidslegende onder ogen moet hebben gekregen.34 Hieruit zouden we dan 
kunnen afl eiden dat er in de twaalfde eeuw al schriftelijke versies van deze 
verhalen de ronde deden, en zelfs tot in Denemarken verspreid waren.

Alvorens van de mogelijke historische achtergronden van klipskelde en 
huslotha over te gaan naar de intertekstuele relaties in het Oudfriese corpus 
met betrekking tot klinkende botsplinters en klinkende munten, moeten 
we eerst trachten de traditie van het gooien van objecten in een schildknop 
te traceren tot zijn oorsprong. Is het mogelijk dat deze procedure ooit echt 
bestaan heeft? En valt dan op te maken of het gooien van botsplinters of juist 
van munten primair was? Helaas is er in de literatuur tot nu toe niet over dit 
fenomeen geschreven. Het aanslaan van een metalen schildknop kon zeker 
een geluid produceren. Een schildknop lijkt in dat opzicht op een metalen 
schaal: het is dan ook niet gek dat in enkele Oudfriese varianten van de 
bepaling over de botsplinters sprake is van een lewen (een metalen schaal 
of bekken dus). Er is overigens een grote variatie van schildknoppen waar te 
nemen voor de Germaanse wereld in de vroege Middeleeuwen: van rond tot 
extreem konisch, en soms met een opmerkelijke punt. Op afbeeldingen 1 en 2 
zijn moderne versies van dergelijke schildknoppen afgebeeld, die ten behoeve 
van de re-enactmentindustrie worden geproduceerd. Op afbeelding 3 is een 
Langobardische versierde schildknop uit de zevende eeuw te zien.

Het is dus bij de huidige stand van het onderzoek onmogelijk vast te 
stellen welke van de twee procedures de oorspronkelijke was, of dat beide 
op een gemeenschappelijk ‘oertype’ teruggaan. Er kan hier slechts worden 
opgemerkt dat een schildknop symbolisch in relatie zou kunnen staan met 
een schedelpan, gezien hun uiterlijke overeenkomsten. Ook hiervoor zijn in 
de literatuur geen verdere aanwijzingen te vinden.

Op vastere bodem komen we als we de tekstpassages op synchroon 
niveau, dus binnen de Oudfriese overlevering, onder de loep nemen. Dan 
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blijkt opnieuw hoezeer het gehele Oudfriese corpus – kort: de teksten die in 
de verzamelhandschriften staan – aan elkaar geknoopt is door intertekstuele 
lijntjes.35 Een aantal kernmotieven komt overal terug, in zowel ideologische als 
rechtsteksten, en achter de simpele adjectieven rood of bruin gaan werelden 
van intertekstualiteit schuil. In het hier behandelde motievencomplex draaide 
alles om de overgang van Denen naar Karel, dus van slavernij naar vrijheid.

In de retoriek van de Friese Vrijheidsideologie speelden de Denen een aan-
tal duidelijke rollen. Ten eerste waren zij het die de Friezen heidens hadden 
gemaakt. In de jongere verhalen komt dit het duidelijkst naar voren, als wordt 
verteld dat de Friezen eerst christenen waren, maar door de heidense Denen 
gedwongen werden de heidense goden te aanbidden.36 De overgang naar Karel 
betekent een overgang naar het christendom – opnieuw of voor het eerst, 
afhankelijk van de traditie. Hiermee samen hangt een Noord-Zuid-tegenstelling: 
het Noorden is het gebied van de heidense Denen (de grimma herna), het 
Zuiden staat voor het christelijke rijk van Karel de Grote en zijn opvolgers. 

Een ander voordeel dat de Vikingen de Friezen achteraf opleverden was 
de aanspraak die zij konden maken op een beperkte heervaartsplicht om de 
kust te verdedigen. De Friezen hoefden niet verder dan een dagreis van hun 
woonplaats heervaartsdiensten te vervullen – ‘uit met de eb -en terug met de 
vloed’ zeiden ze zelf – omdat ze 

den ower wariath deis ende nachtis iens den noerdkoning ende iens den 
wilda witzenges sees fl oed mey dae fyf wepenum: mey swirde ende mey 
sciolde, mey spada ende mey furka ende mey etekeris orde.37

de kust dag en nacht beschermen tegen de koning van het Noorden en 
tegen de zeevloed van de wilde Vikingen met de vijf wapens: met zwaard 
en met schild, met schep en vork en met de speer.
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Dit citaat is afkomstig uit de zogenaamde Magnuskeuren, een 
Westerlauwerse tekst, maar ook op andere plekken in het Oudfriese corpus 
komen we dit concept tegen, namelijk in de tiende bepaling van de Riustringer 
(dus Oosterlauwerse) tekst Thet is ak riucht: 

Vta skilu wi frisa vse lond halda mith thrium tauwon, mith tha spada and 
mith there bera and mith there forke. Ac skilu wi use lond wera mith egge 
and mith orde and mith tha bruna skelde with thene stapa helm and with 
thene rada skeld and with thet unriuchte herskipi.38

Tegen de zee moeten wij Friezen ons land behouden met drie werktuigen, 
met de spade en met de berrie en met de greep. En wij moeten ons land 
beschermen met zwaard en met speer en met het bruine schild tegen de 
hoge helm en het rode schild en tegen de onrechtmatige heerschappij.

De Friezen konden zich dus door te verwijzen naar een dreigende aanval 
van Vikingen – die in de late Middeleeuwen al lang niet meer realistisch was – 
onttrekken aan militaire verplichtingen van het Karolingische rijk. 

In dit laatste citaat vinden we overigens tegelijk de verklaring waarom in 
een kleine groep boeteregisters gesteld wordt dat de botsplinters in een een 
rood of een bruin schild geworpen moeten worden: dat bruine en rode schild 
vinden we hier, in deze passage over de kustverdediging, en deze kleurindicatie 
is doorgesijpeld naar de passages over het werpen van botsplinters in een 
schild. De keten is dus ongeveer deze: botsplinters – schild – klipskelde – 
vikingen – kustverdediging – bruin en rood schild.

Continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit

Het is, zoveel is wel duidelijk geworden uit het voorgaande, lastig om de exacte 
historische achtergrond van elementen uit de verhalen over de Friese Vrijheid 
te achterhalen. De reminiscenties aan de Vikingen zijn hardnekkig en lijken 
zeer ver – tot in de vroege middeleeuwen – terug te reiken, maar eenduidig te 
bewijzen valt dit niet. Voor het gooien van botsplinters in een schild kunnen 
we echter zeker continuïteit met de Lex Frisionum aantonen. 

Als vervolgens het verhaal van Saxo Grammaticus inderdaad van Friese 
herkomst is, zou dit impliceren dat reeds in de twaalfde eeuw verhalen over de Friese 
Vrijheid circuleerden die leken op wat we uit de latere schriftelijke traditie kennen. 
Dit zou op zijn beurt kunnen inhouden dat een Oudfriese schriftelijke traditie al in 
de twaalfde eeuw begonnen was, of dat Saxo een Latijnse versie ervan onder ogen 
heeft gehad. Ook deze veronderstelde Latijnse Vorlagen van Oudfriese teksten zijn 
een omstreden fenomeen en zijn in ieder geval niet meer overgeleverd.39 

De Oudfriese bronnen lijken soms tot in een ver verleden terug te reiken, 
maar het is telkens de vraag hoe accuraat de gegevens uit deze laatmiddel-
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eeuwse bronnen zijn. Dat heeft er voor een belangrijk deel mee te maken dat 
deze elementen binnen de synchrone context van de Friese Vrijheid een functie 
hebben. Uit de verhalen over de Friese Vrijheid valt immers onmiskenbaar een 
set dichotomieën te destilleren, die te kenschetsen zijn als ‘vroeger’ versus 
‘nu’ of ‘de slechte situatie’ versus ‘de goede situatie’. Het schema dat deze set 
oplevert vormt een blauwdruk van de ideologie van de Friese Vrijheid. De set 
die ik voor mijn dissertatie opstelde, dient te worden aangevuld met de twee 
belastingen die de Friezen betaalden, de klipskelde en de huslotha:

Voor/negatief   Na/positief
   De Friezen
slaaf / lijfeigen   vrij
eerloos    eer hebbend
wetteloos    wet hebbend
naakt     gekleed
laag / onder    hoog / boven
houten halsband   gouden halsketting
haardracht ongemarkeerd  haar gemarkeerd (opgeschoren)

  Staatkundig / religieus / ruimtelijk
Redbad (Vikingen / Denen)  Karel de Grote (Franken)
belasting: klipskelde   belasting: huslotha
Noorden    Zuiden
overzijde van de zee   deze zijde van de zee
heidens     christelijk
Duivel     God

Onder invloed van de kracht van de centrale motieven in de verhalen over 
de Friese Vrijheid ontstond een bijna onontwarbaar web van intertekstualiteit, 
dat het gehele Oudfriese rechtscorpus met elkaar verbond en archaïsche 
elementen ervan in stand hield. Dit laatste is mijns inziens ook het geval 
betreffende de bepaling over het werpen van botsplinters in een schild. Onder 
invloed van de klinkende munten van de klipskelde en de huslotha bleef deze 
verouderde bepaling bestaan tot aan het einde van de vijftiende eeuw. De 
intertekstualiteit was met andere woorden sterker dan de rationaliteit

Meer algemeen kunnen we dus concluderen dat wanneer een motief 
verweven raakt in een groter web van betekenissen, de kans kleiner is dat dit 
ene element geïsoleerd raakt en afsterft uit een cultuur. De Friese Vrijheid 
heeft als situatie en als idee conserverend gewerkt op een groot aantal 
zaken en motieven, en dus ook op zo’n vreemde bepaling als het gooien van 
botsplinters in een schild.

u
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Noten

1 Brown, Human Universals; Pinker, The Blank Slate; De Waal, De aap in ons.  2 Miller, 

Eye for an Eye, 1–16.  3 Van Dijk, Slachtoffers als zondebokken.  4 Jansen (red.), Smar-

tengeld.  5 De meest recente literatuur over de optekening van de wetten van de Ger-

maanse volkeren en de context hiervan is: Dilcher en Distler (red.), Leges – Gentes – 

Regna; Wormald, ‘The Leges Barbarorum: Law and Ethnicity in the Post-Roman West’.  

6 Dit verklaart onder andere de kleine handschriftelijke overlevering: het handschrift 

dat Herold tot zijn beschikking had, is ondertussen ook verloren gegaan.  7 Wormald, 

‘The Leges Barbarorum’, 53.  8 Zie voor een uitvoeriger versie mijn dissertatie: Nijdam, 

Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland.  9 Voor de bronverwijzingen in deze 

alinea: zie Nijdam, Lichaam, eer en recht, 75–77.  10 Bijvoorbeeld: Miller, Bloodtaking 

and Peacemaking; Peristiany (red.), Honour and Shame.  11 De afstanden zijn ontleend 

aan eigen meting. Zie Nijdam, ‘Measuring Wounds’, 184.  12 Zie over de verdrievoudiging 

van de compensaties: Siems, Studien zur Lex Frisionum, 255-256; Henstra, The Evolu-

tion of the Money Standard in Medieval Frisia, 279.  13 Nijdam,’Measuring Wounds’.  14 

Si ossa de vulnere exierint tantae magnitudinis, ut in scutum iactum, XII pedum spatio 

distante homine, possit audiri, unum ter IIII sol(idis) comp(onatur), aliud ter duob(us), 

tertium ter uno solido; Lex Frisionum, Additio Sapientium, tit. III,24.  15 Steuer, ‘Schild’; 

Dickinson en Härke, Early Anglo-Saxon Shields.  16 Wormald, ‘The Leges Barbarorum’, 

47. Deze overeenkomsten werden vroeger gezien als intensieve tekstuele invloed van de 

ene Lex op de andere. Recent is dit echter ontkracht. Zie hiervoor Wormald, ‘The Leges 

Barbarorum’, 46, en Dilcher en Distler (red.), Leges – Gentes – Regna.  17 Lex Frisionum, 

tit. XXII,71-74.  18 D XIV,43-45 (Bireknade Bota, groep C).  19 D XIV,197 (Bireknade Bota, 

groep C).  20 Johnston, ‘Old Frisian Law and the Frisian Freedom Ideology’.  21 Voor een 

uitgebreidere behandeling van deze traditie, zie: Nijdam, Lichaam, eer en recht in mid-

deleeuws Friesland, 114–120.  22 E1 III,7 (Zeventien Keuren).  23 Quak, ‘Der altfriesische 

huslotha’.  24 De Bolswarder stadssecretaris Sibrandus Siccama, die in 1617 een be-

commentarieerde editie van de Lex Frisionum het licht deed zien, wees overigens reeds 

op de relatie tussen de botsplinters en de klipskelde. Zie: Dekker, ‘Sibrandus Siccama’s 

editie’, 108.  25 J VI,9 (17 Keuren). Alleen de Westerlauwerse redacties van deze keur 

(dus naast het hier geciteerde handschrift Jus Municipale Frisonum ook Codex Unia en 

Druk) hebben deze specifi caties. Zie: Hoekstra, Die gemeinfriesischen siebzehn Küren, 

96–104.  26 Gosses, ‘Deensche heerschappijen in Friesland’, 148.  27 De meest recente 

bespreking van de discussies is te vinden bij Salomon, Friesische Geschichtsbilder, 60–

77.  28 Gosses, ‘Deensche heerschappijen in Friesland’, 132–138; Salomon, Friesische 

Geschichtsbilder, 44–60.  29 Henstra, The Evolution of the Money Standard in Medieval 

Frisia.  30 Henstra, The Evolution of the Money Standard in Medieval Frisia, 67–68.  31 

Algra, Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten, 291–292.  32 Salomon, Friesische 

Geschichtsbilder, 63.  33 De originele Latijnse tekst heeft hier produntur (Cuius tributi 

onere per Karolum postea liberati produntur ‘The records say that later on Charles re-

lieved them of this onerous tribute’): Olrik en Ræder (ed.), Saxonis Gesta Danorum, 248; 

digitaal op: http://www2.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr/index.htm; vertaling: Ellis 
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Davidson en Fisher (ed. en vert.), Saxo Grammaticus, I, 273.   34 Zo ook Salomon, Frie-

sische Geschichtsbilder, 63.  35 Zie onder andere: Nijdam, ‘Old West Frisian bi tha sida’; 

Nijdam, ‘Thit sint tha latha’; Nijdam, Lichaam, eer en recht, dl II.  36 Het gaat hierbij 

met name om teksten als het Rudolfsboek en Thet Freske Riim. Zie Salomon, Friesische 

Geschichtsbilder, 51-52.  37 J V,7 (Magnuskeuren).  38 R1 X,10 (Thet is ak riucht). Zie 

over deze tekst: Johnston, “Ene zie borch tho bouwenn ... ”; over de betekenis van het 

rode en bruine schild in deze tekst: Mol, ‘Friese krijgers en de kruistochten’, 103.  39 Zie 

Bremmer, Hir is eskriven.
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Tabel 2. Overzicht wondlengtes en compensatiebedragen in de Lex 
Frisionum

Lengte
Tekst

I

Tekst

II

Tekst

III

Bedrag

I

Bedrag 
II

Bedrag

III

2.5 cm. 1 1 1 s. 1 s.

5 cm. 2 2 s.

6 cm. 3 3 s.

7.5 cm. 4 4 s.

12 cm. 1 5 4 s. 5 s.

15 cm. 2 6, 7 6 s. 6, 8 s.

18 cm. 3 8 8 s. 12 s.

31 cm. 4 12 s.

43 cm. 5 18 s.

49 cm. 6 24 s.
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