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De relatie tussen Groningers en Friezen is zoals bekend negatief beïnvloed 
door de Friese Beweging. Dit geldt ook voor de bestudering van het Oudfriese 
recht. Het Oudfries werd namelijk in de 19e eeuw, toen de taal zo ongeveer 
ontdekt werd, nog gezien als een van de Oudgermaanse talen en daarmee 
eveneens als een van de vroegste bronnen voor kennis van de cultuur van de 
Germaanse volkeren. Ondanks het feit dat het Oudfries pas vrij laat – vanaf 
de 13e eeuw – was overgeleverd, werd deze taal toch hoog gewaardeerd. De 
erin geschreven teksten zijn grotendeels rechtsteksten. Geleerden uit de 19e 
eeuw beschouwden het Oudfries daarom als een belangrijke bron voor het 
‘Germaanse’ recht.

De beroemde Jacob Grimm (1785–1863) stuurde zijn leerling Karl von 
Richthofen (1811–1888) op dit corpus af om het in kaart te brengen.1 Von Richt-
hofen was immers geschoold als rechtshistoricus en daarom volgens Grimm 
geschikt voor deze klus. Von Richthofen stortte zich met overtuiging op zijn 
taak en bracht grootse dingen tot stand. In 1840 liet hij niet alleen een bijna 
600 pagina’s tellende bronneneditie het licht zien – Friesisiche Rechtsquellen – 
maar ook, als bijlage, een uitputtend Altfriesisches Wörterbuch dat nog eens bijna 
600 pagina’s besloeg.2 Deze twee monumenten zijn tot op de dag van vandaag 
belangrijk voor onderzoekers van het Oudfries. 

Von Richthofen nam in zijn editie niet alleen de Oudfriese rechtsteksten in 
hun oorspronkelijke Friese taal op, maar ook redacties die geschreven waren 
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in het Nederduits. Sinds het begin van de 15e eeuw waren er namelijk in de 
Groninger Ommelanden en op kleinere schaal ook in Ostfriesland (Emsingo 
en Riustringen) vertalingen gemaakt van Friese rechtsteksten omdat het Ne-
derduits de algemene omgangstaal in die gebieden was geworden. Het Fries 
werd er verdrongen, in de Ommelanden als gevolg van de steeds sterker wor-
dende invloed van de Drentse stad Groningen, waar vanouds geen Fries werd 
gesproken. Dit vertaalwerk heeft een corpus van ongeveer 150 handschriften 
opgeleverd, daterend van ca. 1420 tot het einde van de 18e eeuw, dat soms 
teksten bevat die niet in hun oorspronkelijke Friese redactie zijn overgeleverd. 

Begin van de Codex 

Fivelgo met het Boetere

gister van Kampa Jeldric. 

Tresoar Leeuwarden Hs 

R4 01. Foto: Tresoar.
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Na Von Richthofen verschoof het initiatief voor de bestudering van het Oud-
fries en het Friese recht van Duitsland naar Nederland, om meer precies te zijn 
naar Friesland. Misschien is het beter om te zeggen dat de internationale aan-
dacht voor de materie wat verslapte terwijl de Friezen stug doorgingen met het 
bestuderen van hun eigen taal en geschiedenis. Vanuit Friesland werden twee 
editiereeksen gestart. In 1927 zag het eerste deel van de reeks Oudfriese taal- en 
rechtsbronnen (1927–1977) het licht. De keuze viel telkens op handschriften die 
– tenminste grotendeels – in het Oudfries geschreven waren. Deze focus was 
het sterkst in de reeks Altfriesische Rechtsquellen (1963–1977). Hierin werden 
grosso modo dezelfde handschriften als in de Oudfriese taal- en rechtsbronnen 
uitgegeven, doch ditmaal kritisch (de reeks OTR was diplomatisch), voorzien 
van een Duitse vertaling en gerangschikt per rechtsgebied.3 De serie werd 
verzorgd door de Frisist en Germanist Wybren Jan Buma (destijds hoogleraar 
Fries in Groningen) en de Duitse rechtshistoricus Wilhelm Ebel. Het is de in-
vloed van de bevlogen Friese Beweger Buma geweest die ervoor gezorgd heeft 
dat uitsluitend de Friestalige rechtsteksten in de geselecteerde handschriften 
werden afgedrukt. Hierdoor verdwenen de Nederduitse (en Latijnse) teksten 
die in enkele van deze handschriften te vinden zijn uit beeld.

Door een toenemende focus op de Friese taal (c.q. het Oudfries) in combina-
tie met het Friese recht werden de in het Nederduits gestelde Friese rechtstek-
sten meer en meer een ondergeschoven kindje. Die tendens werd nog versterkt 
doordat de invloed van de rechtshistorici in deze gecombineerde en daardoor 
zeer specialistische discipline afnam. De rechtshistoricus Pieter Gerbenzon 
(1920–2009) besteedde nog wel aandacht aan het Friese recht ongeacht de 
taal waarin het geschreven was. Hij stelde onder andere een Apparaat voor de 
studie van Oudfries recht samen, waarin een uitputtend overzicht wordt gegeven 
van alle oude Friese rechtsteksten. Samen met de hoogleraar Fries aan de Vrije 
Universiteit, Henk Meijering, gaf hij daarnaast de inhoudsbeschrijvingen van 
enkele tientallen Ommelander handschriften uit, waardoor een begin werd 
gemaakt met de verdere ontsluiting van dit corpus.4 Meijering is op zijn beurt 
in staat geweest zijn bevlogenheid door te geven, en zo werd in 1998 een van 
de belangrijkste Ommelander rechtshandschriften, Codex Hummercensis, als 
dissertatie uitgegeven. Eerder waren reeds enige teksten uit de Ommelanden 
bezorgd of bestudeerd.5 Het punt is dat de Ommelander handschriften geen 
plek hadden gevonden in de reeks Oudfriese taal- en rechtsbronnen. Een centraal 
handschrift als Codex Sickinghe wacht bijvoorbeeld nog steeds op een editie.6

De ideologische verwijdering tussen Groningen en Friesland heeft kortom 
sinds het begin van de 20e eeuw veel interessante bronnen uit de Ommelan-
den ernstig onderbelicht gelaten. Enkele onderzoekers zoals Redmer Alma, 
Pieter Gerbenzon, Henk Meijering, en diens promovendi Tom Johnston en 
Johanneke Sytsema, hebben getracht deze gaten te vullen, maar de taak is 
groot en vereist meer mankracht. Gelukkig zijn de zaken de laatste jaren ten 
goede veranderd. Een teken hiervan is het feit dat Meijering, nu met emeritaat, 
aan de Fryske Akademy is verbonden als bijzonder vakgroepslid vanwege zijn 
editieproject ‘Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechts-
literatuur’, waarin hij edities tot stand brengt van Ommelander vertalingen 
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van Westerlauwerse Oudfriese rechtsteksten. Daaruit blijkt dat nu ook aan de 
Friese kant de ogen geopend zijn voor het belang van dit bronnencorpus.

In het vervolg van dit artikel staat een handschrift centraal dat rond 1430 ge-
schreven is in Fivelgo: in een periode dus dat het Fries er al bijna uitgestorven 
was. Een tekst uit dit handschrift krijgt onze bijzondere aandacht. Het is het 
langste boeteregister dat in het Oudfries geschreven is. De tekst staat op naam 
van een thingmon genaamd Kampa Jeldric. Onderzocht zal worden over welke 
juridische, anatomische en medische kennis hij beschikte om deze unieke 
tekst te kunnen componeren. Daarmee zijn we tevens in staat wat meer licht te 
werpen op de mysterieuze functie van de kampa of pugil.

Codex Fivelgo
Het handschrift dat bekend staat als Codex Fivelgo (of Fivelgoër Handschrift) 
bevindt zich tegenwoordig in Leeuwarden. Het maakt deel uit van de zoge-
naamde Von Richthofencollectie; de verzameling handschriften die Karl von 
Richthofen tijdens zijn leven wist te verwerven en die in 1922 door de Provin-
ciale Bibliotheek van Friesland – sinds 2002 opgegaan in Tresoar – zijn aange-
kocht.7 Het handschrift dateert van ca. 1430 en is geschreven op papier in een 
cursief handschrift. Het bevat een combinatie van rechtsteksten die algemeen 
geldig waren en teksten die van toepassing waren op een kleiner rechtsgebied. 
De overige Oudfriese verzamelhandschriften vertonen een zelfde beeld. Codex 
Fivelgo bevat bijvoorbeeld de panfriese teksten die bekend staan als De 17 Keu-
ren en De 24 Landrechten, maar ook de lokalere Keuren van Fivelgo en Oldambt, 
De Hunsingoër Keuren van 1252 en Het sluisrecht van de Drie Delfzijlen. 

Het handschrift is opgesteld in een tijd dat het Fries in de Ommelanden 
sterk onder druk stond van het Nederduits. De invloed van het Nederduits is 
niet alleen in het Oudfries van dat handschrift merkbaar, maar twee teksten zijn 
zelfs helemaal in het Nederduits geschreven: de Willekeuren van Focke Ukena 
en Het sluisrecht van de Drie Delfzijlen. Bovendien zijn de bijna-contemporaine 
marginale aantekeningen, aangebracht door twee verschillende handen, even-
eens in het Nederduits. We hebben, kortom, te maken met een handschrift dat 
‘in einer zweisprachigen Umgebung entstanden [ist]’.8

De edities van Codex Fivelgo verschenen vlak na elkaar. In 1970 promoveer-
de Bo Sjölin op de diplomatische uitgave van het handschrift, dat verscheen 
in de reeks Oudfriese Taal- en rechtsbronnen.9 Niet alleen wordt de uitgave van 
de Oudfriese tekst vergezeld door een Duitse vertaling, maar hij wordt ook 
vooraf gegaan door een uitputtende analyse van de taal en de inhoud. In 1971 
werd Codex Fivelgo opnieuw uitgegeven, ditmaal als vijfde deel in de serie 
Altfriesische Rechtsquellen, onder de titel Das Fivelgoer Recht.10 Als gevolg van de 
focus op Friestalige teksten zijn de Nederduitse Willekeuren van Focke Ukena en 
Het sluisrecht van de Drie Delfzijlen, alsmede het Latijnse Dijkrecht van Omptata 
Tya-Delfzijler Dijk niet in deze editie opgenomen. Dat is een storende omissie, 
temeer daar deze reeks expliciet bedoeld was om het Friese recht toegankelijk 
te maken voor een grotere groep rechtshistorici.

Van de 30 bekende Fivelgoër rechtsteksten zijn er 11 in Codex Fivelgo te 
vinden. Zo ontbreken in Codex Fivelgo bijvoorbeeld de oude Fivelgoër Keuren, 
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gedateerd op de tweede helft van de 13e eeuw.11 Het is zeer aannemelijk dat deze 
rechtstekst oorspronkelijk in het Oudfries opgetekend is, getuige de Friese spo-
ren in de overgeleverde Latijnse en Nederduitse redacties.12 Codex Fivelgo bevat 
dus niet al het Fivelgoër recht. Deze verzamelhandschriften met Fries recht 
moeten dus gezien worden als compilatiehandschriften met meer of minder 
volledige verzamelingen van het recht uit een bepaald gebied.

Een sleutelrol voor de datering van Codex Fivelgo spelen de Nederduitse 
Willekeuren van Focke Ukena. Deze willekeuren zijn opgesteld in 1427 en zul-
len na de afname van de politieke betekenis van deze Oostfriese hoofdeling 
in 1431, en zeker na zijn dood in 1436 hun betekenis hebben verloren.13 Focke 
Ukena’s willekeuren zijn verder een scharnier tussen de twee delen waaruit het 
handschrift is opgebouwd. De eerste tien teksten zijn namelijk (Westerlauwers 
georïenteerde) panfriese teksten. Focke Ukena’s tekst (tekst X dus) kan daar 
om ideologische of om praktische redenen aan toegevoegd zijn. Het tweede 
deel – tekst XI tot en met XXIV – bestaat uit teksten die gericht zijn op Fi-
velgo en Oldambt. Dit tweede deel lijkt bovendien aanvankelijk een zelfstandig 
handschrift te zijn geweest. Het begint met een opvallend grote kapitaal en de 
eerste pagina is afgesleten. De twee delen zijn echter wel van dezelfde hand en 
moeten al redelijk snel samengevoegd zijn.

Boeteregisters
Binnen de Oudfriese rechtsteksten neemt het genre van de boeteregisters een 
prominente en om twee redenen zelfs belangrijke plaats in. Ten eerste komt 
in elk Oudfries verzamelhandschrift met rechtsteksten minstens een boete-
register voor. In Codex Fivelgo nemen de boeteregisters zelfs meer dan een 
kwart van het gehele handschrift in. De teksten zijn echter allerminst literair 
te noemen en dat is waarschijnlijk de reden geweest dat moderne onderzoe-
kers ze lang links hebben laten liggen. Het zijn namelijk opsommingen van 
mogelijke verwondingen die tijdens een conflict zijn ontstaan en de daarvoor 
te betalen compensatie door de dader aan het slachtoffer. Meestal bestaan de 
afzonderlijke bepalingen uit een aanduiding van het type verwonding, gevolgd 
door een geldbedrag. 

De tweede reden waarom de boeteregisters zo belangrijk zijn is dat ze de 
oudste papieren hebben van alle Oudfriese rechtsteksten. Zij zijn namelijk di-
rect terug te voeren op de zogenaamde wondlijsten die in de diverse Leges Bar-
barorum te vinden zijn. Deze zogenaamde ‘Germanenwetten’ zijn in de vroege 
middeleeuwen onder de Merovingische en Karolingische vorsten opgesteld. De 
wondlijsten die in de Lex Frisionum – die uit het einde van de 8e eeuw stamt – 
opgetekend zijn, vertonen directe parallellen met de Oudfriese boeteregisters, 
waardoor vaststaat dat we met dezelfde rechtstraditie te maken hebben, die 
al die eeuwen gecontinueerd is. Vanzelfsprekend had de tijd in de circa vijf 
eeuwen tussen de optekening van de Lex Frisionum en die van de Oudfriese 
boeteregisters niet stil gestaan. We vinden dan ook naast de overeenkomsten 
heel veel verschillen.14 

De overlevering van de Oudfriese boeteregisters valt kort als volgt samen te 
vatten.15 De oudste tekst die we kennen is een Algemeen (Oosterlauwers) Boete-
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register, dat in de oudste rechtshandschriften uit de 13e eeuw is overgeleverd in 
ver van elkaar verwijderde redacties. De tekst kan dus goed al in de 12e eeuw of 
misschien zelfs eerder ontstaan zijn. In de loop van de 13e eeuw ontstaan dan 
in de diverse Oosterlauwerse landsgemeenten regionale boeteregisters, die in 
de jongste handschriften uit de periode ca. 1400–1450 geheel ontwikkeld zijn 
en het Algemene Boeteregister dan verdrongen hebben.

Voor Westerlauwers Friesland is de situatie anders. Het Algemene Boetere-
gister is hier niet overgeleverd. We vinden slechts regionale boeteregisters in de 
rechtshandschriften uit dit gebied, die allemaal laat 15e-eeuws zijn. Bij nadere 
beschouwing blijken deze teksten echter terug te gaan op vier 13e-eeuwse boete-
registertradities, namelijk van Oostergo en de drie oudste delen van Westergo: 
Franekeradeel, Wonseradeel en Wymbritseradeel.

Alvorens dieper op het karakter en de betekenis van de Oudfriese boetere-
gisters in te gaan, volgen hier eerst enkele voorbeelden, natuurlijk afkomstig 
uit het boeteregister van Kampa Jeldric: 

fonta aga
47. Thet age allegader vte: en half geld. 
48. Thet age alle blind and onsittande: en thrimen ield. 
50. Thes tares rene: xxxvj scillinga, mith ene ethe to haliane. 
51. Thes ringes: alsa fule buta ethe. 
52. Tha glisinga: alsa fule buta ethe. 

Het oog
47. Ligt het oog er geheel uit: een half weergeld
48. Is het oog helemaal blind maar zit het nog in de kas: eenderde weer-
geld.
50. Ongewild tranen van het oog: 36 schellingen, te claimen met behulp 
van een aanklachtseed.
51. Een breuk van de oogkas: net zo veel, zonder aanklachtseed.
52. Kan men alleen nog maar door een dunne spleet zien: net zo veel, zon-
der aanklachtseed.

398. Jstet ben allegader of, sa istet feritste lith C scillinga.
399. Etta knibola: xxxvi scillinga.
400. Ettere fotwirst: xxiiij scillinga.
401. Anderto thi fot ene halue geld.
402. Aldus ach thet ben nene marra bote, sa hit allegader of is mitha fote.16

398. Is het been geheel afgeslagen, dan is de compensatie voor het verste 
lid 100 schellingen.
399. Bij de knie: 36 schellingen.
400. Bij de enkel: 24 schellingen.
401. En daarbij kost de voet een half weergeld.
402. Voor het been wordt dus in totaal geen hogere compensatie berekend, 
wanneer het geheel afgeslagen is samen met de voet.
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De meeste boeteregisters beginnen met een lijst van verwondingen aan het 
fysieke lichaam, maar vervolgen daarna met opsommingen van allerlei mo-
gelijke verwondingen van wat ik het sociale en het politieke lichaam heb ge-
noemd: schendingen van iemands land, huis, vee, vrouw, knechten en meiden. 
Daarnaast passeren ook allerlei beledigingen of beledigende handelingen de 
revue, zoals iemand met onrein vocht begieten, de vieze schoen aan iemands 
kleren afvegen of iemand simpelweg met woorden beledigen.17 

De boeteregisters zijn zo prominent aanwezig in het Oudfriese recht van-
wege hun praktische relevantie.18 Ze fungeerden in de vetemaatschappij die 
middeleeuws Friesland was als hulpmiddel om waar mogelijk vetes tussen 
individuen en families te voorkomen en anders bij de uiteindelijke verzoening 
van een dergelijke vete. Ze hielpen om beide partijen het gevoel te geven dat 
door een geldelijke compensatie de zaken weer in evenwicht waren en vrede 
tussen de partijen echt mogelijk was. Daarvoor is het nodig om een korte 
schets te geven van het maatschappijtype en van de historisch-culturele context 
waarin deze teksten gebruikt werden.

Middeleeuws Friesland – de kuststrook langs de Noordzee tussen Vlie en 
Wezer – bestond waarschijnlijk al vanaf de 12e eeuw uit een aaneenschakeling 
van autonome gebiedjes. Elk van deze landsgemeenten had een eigen bestuur, 
dat werd samengesteld uit de leden van de Friese elite, de Vrije Friezen. Deze 
bestond uit de sociale laag van de adel en de eigenerfden. Deze Vrije Friezen 
hadden toegang tot bestuur en rechtspraak. Zij hadden het voorrecht om deel 
uit te maken van de gerechtsvergaderingen (in het Oudfries: thing) en om 
rechtszaken aanhangig te maken. Het rechterschap rouleerde jaarlijks onder 
hen. In deze pre-staat was er geen overheid die het geweldsmonopolie naar 
zich had toegetrokken. De Vrije Friezen hadden het recht om geweld te gebrui-
ken als zij dat nodig achtten.

In een dergelijke samenleving draait alles om status, sociaal aanzien, an-
ders gezegd: eer. Er wordt voor dit soort maatschappijen dan ook wel gesproken 
over eer-economieën. Eer kon gewonnen of verloren worden op verschillende 
manieren. Daartoe behoorde zeker het voeren van vetes, die meestal begonnen 
met een conflict waarbij de eer verdedigd moest worden en dan konden uitlo-
pen op een doodslag. Een dergelijke doodslag kon de aanleiding zijn voor een 
langdurige vete, die meerdere leden van beide betrokken verwantengroepen 
het leven kon kosten. Als dan uiteindelijk weer een verzoening tot stand kwam, 
moesten alle doden en verwondingen aan beide kanten geheel gecompenseerd 
worden. De boeteregisters hielpen om vast te stellen wat er uiteindelijk nog 
betaald moest worden door een van beide groepen om te zorgen dat iedereen 
het gevoel had dat de zaken weer in evenwicht waren, en er weer vrede kon 
heersen tussen beide partijen. Pas dan kwam er een verzoening tot stand.

Het meest primitieve Germaanse rechtssysteem was eveneens gebouwd 
op eer – op mannen van eer die elkaar aanklaagden. Een aanklacht kon weer-
legd worden door het zweren van een onschuldseed, eventueel met hulp van 
zogenaamde eedhelpers die als een soort character witness getuigden van de 
oprechtheid van de verdedigende partij. Een man van eer deed immers alles in 
de openbaarheid. Hij was er met andere woorden niet bij gebaat te liegen. Het 
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paste simpelweg niet in de erecode van de Germaanse krijgers. Pas later kreeg 
in het procesrecht het vinden van de ware toedracht van zaken meer en meer 
aandacht en verdwijnt dit oude systeem naar de achtergrond. Dit zien we onder 
onze ogen gebeuren in het Oudfriese recht.

De boetes uit de boeteregisters waren bedoeld om iets weer goed te maken, 
om iets te compenseren. Anders gezegd: om een verstoord evenwicht te her-
stellen. Het woord ‘boete’ is dan ook etymologisch verwant aan ‘beter’ en komt 
in zijn oorspronkelijke betekenis van repareren nog voor in de uitdrukking 
‘(vis)netten boeten’. 

Gevecht met dolken. 

Gewelfschildering  

in de kerk van Stedum 

uit de 15e eeuw.  

Foto: Groenling  

(fotowebsite Flickr).
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Anders dan hedendaagse letselschadelijsten, die tot op zekere hoogte verge-
lijkbaar zijn met de middeleeuwse boeteregisters, betekenden de geldbedragen 
meer dan geld tegenwoordig doet. In de eerste plaats konden de bedragen ook 
betaald worden in natura zoals textiel en stuks vee. Bovendien was geld in die 
tijd nog geen geld in onze moderne zin van het woord, maar primair gemunt 
zilver (of zeldzamer: goud), dat nog een sacraal karakter had. Vandaar het kruis 
dat op bijna elke munt stond. 

Tenslotte waren de middeleeuwse compensaties beter in staat om werkelijk 
te compenseren dan het hedendaagse smartengeld ten gevolge van letselschade, 
omdat de betaalmiddelen grosso modo overeenkwamen met de elementen waaruit 
de personhood van Vrije Friezen was opgebouwd. Anders gezegd: omdat hun status 
afhankelijk was van niet alleen hun fysieke presentie en capabiliteit, maar ook van 
hun bezittingen (land, huis, goud, dienstlieden, vee, zilver, textiel) en hun relaties 
(verwanten, echtgenote), kon het verlies van een element worden goedgemaakt mid-
dels het aanvullen van de hoeveelheid van de andere elementen. Het eerverlies dat 
door beschadiging of verlies in een categorie ontstaan was, kon weer teniet gedaan 
worden door het betalen met een bepaalde hoeveelheid uit een andere categorie.

Het boeteregister van Kampa Jeldric
Kampa Jeldric heeft het langste Oudfriese boeteregister gecomponeerd dat we 
kennen. In een tekst die 408 bepalingen telt, worden alle mogelijke verwondin-
gen aan het lichaam en hun bijverschijnselen systematisch behandeld. Hij is 
tevens de enige samensteller van een dergelijke tekst die we bij naam kennen. 
Kampa Jeldric maakt zichzelf bekend in de epiloog op zijn tekst: 

408. Nu understondat thisse dicht and thine ethela scrifta.
Aldus scemma scriwa on alle tha lickama tha unda.
And thit heth edicht en wis mon in sina sinne
and heth let thet scriva ut sina munde,
Kampa Jeldric thi thingmon, alhiron.
Wasa thit bok nout understonda ne kan,
nammer scrift hi nen unda riucht wif iefta mon. 

408. Begrijp nu deze tekst en dit edele geschrift.
Op deze wijze moet men de wonden op het gehele lichaam registreren.
En dit heeft een wijs man gecomponeerd in zijn geest
en heeft het laten opschrijven uit zijn mond,
Kampa Jeldric, de dingman, alhier.
Wie dit boek niet begrijpen kan, 
zal nooit een wond correct ‘schrijven’ bij vrouw of man.

In deze lange tekst zijn twee onderdelen te onderscheiden:

I Het eigenlijke boeteregister (§.1 – §.316)
II Een leerdicht over het correct taxeren (skriva ‘schrijven’) van verwondin-
gen (§.317 – §.408)
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In het eerste deel is, op basis van het oudere Algemene Boeteregister, de systema-
tiek van de Oosterlauwerse boeteregisters tot in groot detail uitgebouwd. De sa-
mensteller heeft namelijk niet alleen verschillende redacties van het Algemene 
Boeteregister bestudeerd, maar eveneens materiaal verwerkt uit de regionale 
teksten Hunsingoër Boeteregister en Emsingoër Boeteregister.19

Een voorbeeld geeft mijns inziens voldoende inzicht in Kampa Jeldrics 
compilatiewerk. In enkele boeteregistertradities komt een bepaling voor over 
zaken die een man niet meer zo goed kan na een verwonding aan hetzij zijn 
ruggengraat, hetzij zijn onderlijf (de tradities variëren hierin enigszins). In 
het Algemene Boeteregister treden zij het duidelijkst naar voren omdat zij daar 
gecanoniseerd zijn tot elf wendan ‘zaken’. De Hunsingoër redactie wijkt hier 
af van de overige redacties van deze tekst, zodat er in totaal dertien wendan te 
ontwaren zijn. Kampa Jeldric noemt ze de elf wendan, maar somt alle dertien 
mogelijkheden op: 

fonta fif sinnem
21. Dith send tha fiif sin: siune, here, rene, smaka, fele. Thisse fiif sin ne ach 
ma nowerna to scriwane buta a twam logum, binna inda haude and athefta 
alle olinga there waldwaxa, xxxvi scillinga, thet is v scillingan ende v pannigan 
sunder ene fiarling, mith ene ethe to haliane. Thet tha lithe therfon ewert se, 
therney tha allewa wendan: thet hi sa wel ne muge wesa a bethe ne a bedde, a 
wayne ne a wedzie, a wey ne a wetre, a skipe ne an yse, a huse ne a godishuse, bi 
sine wiwe wesa, by sine fiure alsa sitta, ne a nenre ferd hine selua sa bireppa, sa 
hi er machte; sa is thera xi wenda ec xij scillingan, thet is xxij panninga sunder 
ene halling.Thio bote mith ene ethe to haliane.20

Over de vijf zintuigen
21. Dit zijn de vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, smaak, voelen. Deze vijf 
zintuigen mag men nergens ‘schrijven’ behalve op twee plekken: binnen 
in het hoofd en aan de achterkant helemaal langs de ruggengraat, met een 
compensatie van 36 schellingen, dat is 5 schellingen en 5 penningen min 
een fiarling, te claimen met een eed. Als de ledematen erdoor verslechterd 
zijn, dan kan men de elf wendan claimen: ‘dat hij niet meer zo goed kan 
zijn (1) in bad noch (2) in bed (3), op de wagen noch (4) op het paard (5), 
op de weg noch (6) op het water (7), op het schip noch (8) op het ijs (9), 
thuis noch (10) in de kerk (11), met zijn vrouw samenzijn (12), bij zijn vuur 
zitten (13), noch op enige reis zichzelf bewegen zoals hij dat vroeger kon’; 
dan is de compensatie voor elk van de elf wendan 12 schellingen, dat is 22 
penningen minus een halling. De compensatie te claimen door middel van 
een (aanklachts)eed.

Een ander in het oog springend kenmerk is de systematisering van de bijver-
schijnselen – zaken zoals een blijvende handicap of ontsierend litteken, die 
het gevolg konden zijn van de primaire verwonding. Hiervoor kon een extra, 
bijkomende compensatie geclaimd worden. Oorspronkelijk werden deze 
bijverschijnselen bij slechts een lichaamsdeel getaxeerd, zoals de ‘gezichts-



44  historisch jaarboek groningen 2010

han nijdam

verminking’ bij het hoofd. Maar Kampa Jeldric heeft deze bijverschijnselen 
bij elkaar gebracht en tot een standaard rijtje gemaakt dat hij opsomt bij elk 
lichaamsdeel dat hij behandelt. Hij heeft daarmee een systematiek gecreëerd 
die ervoor zorgt dat zijn boeteregister logisch opgebouwd is. Hij behandelt 
ten eerste het lichaam van hoofd naar tenen zoals de meeste boeteregisters 
doen, maar gaat ten tweede bij elk lichaamsdeel dat hij behandelt het rijtje 
bijverschijnselen langs, al naar gelang ze van toepassing zijn op dat specifieke 
lichaamsdeel. Het Algemene Boeteregister loopt met andere woorden simpel 
en lineair van hoofd naar tenen, waarbij de bijverschijnselen onderdeel zijn 
van deze eendimensionale tekst die gememoriseerd moest worden door de 
rechtskenner. Het boeteregister van Kampa Jeldric zit anders in elkaar. Door 
de bijverschijnselen tot een subcategorie te maken ontstaat een systeem dat uit 
twee niveaus of lagen bestaat. 

Alvorens de tekst verder inhoudelijk onder de loep te nemen, moet hier eerst 
een opmerking gemaakt worden over wat nu precies op naam van Kampa 
Jeldric staat. Daarvoor moeten we wat beter kijken naar het tweede deel van de 
tekst (bepaling 317–408), dat begint met een kop Masterschip. De eerste bepa-
lingen van dit onderdeel luiden aldus: 

Masterschip
317. Understonda thisse dicht: aldus scel ma alle tha tana biriuchta.
318. Thet scel j vnderstonda, thet ma efter tha serilsa beth nene vnda.
[319.]
320. A sex logum wille ic iv that biriuchta, hu ma in tha lithum fon ene sleke jef 
fon ena stete twina inhalinga muge brenga to scrifta.

Tabel 1. De bijverschijn-

selen in het Boeteregister 

van Kampa Jeldric

1  abel and inseptha  ‘verhoogd en verdiept littekenweefsel’

2  wlitewlemmelsa  ‘verminking van het gelaat’

3  hete and kelde  ‘overgevoeligheid voor hitte en koude’

4  wederwondelinge  ‘overgevoeligheid voor weersverandering’

5  sinewerdene  ‘peesbeschadiging’

6 benes breke  ‘botbreuk’

7 benes onstal ‘vastgroeien van vlees aan het bot’

8 blodes inrene ‘naar binnen vloeien van bloed’

9 blodes utrene ‘naar buiten vloeien van bloed’

10 gersfel ‘afhakken van een stuk van het lichaamsdeel’

11 stemblinge ‘verminking’

12 lithsmelinge ‘verkleining van een ledemaat ten gevolge van de wond’

13 lithwege ‘verstuiking’

14 fif sin ‘verslechtering van de vijf zintuigen’

15 sex stekan ‘zes naaldsteken (om een wond dicht te naaien)’

16 omma stempene ‘stokken van de adem’

17 stivenge ‘stijf worden van een lichaamsdeel ten gevolge van de wond’
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Onderwijzing
317. Begrijp deze tekst: op deze wijze moet men alle tenen gerechtelijk 
behandelen.
318. Dat moet je begrijpen, dat men geen enkele wond moet compenseren 
naar de hoeveelheid pijn die hij veroorzaakt.
[319.]
320. Ik wil jullie uitleggen hoe voor zes lichaamsdelen het mogelijk is om 
voor een slag of een stoot twee claims te laten registreren.

Het woord tana ‘tenen’ is met opzet vet gedrukt in dit citaat. Ik houd het na-
melijk voor niet onmogelijk dat hier onder invloed van de voorafgaande bepa-
ling, waar het over de tenen gaat (de afsluiting dus van de behandeling van het 
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lichaam van hoofd naar tenen), het woord unda ‘verwondingen’ abusievelijk is 
vervangen voor tana. Deze lezing wordt ondersteund door de marginale aan-
tekening die op deze plaats in Codex Fivelgo staat: van allen wonden.21 Dan ook 
ontstaan keurige parallelle bewoordingen in bepaling 316 en in de afsluitende 
paragraaf 408: 

317. Understonda thisse dicht: aldus scel ma alle tha [unda] biriuchta.

408. Nu understondat thisse dicht and thine ethela scrifta. Aldus scemma scriwa 
on alle tha lickama tha unda.

Alleen ook in dit gedeelte – de 93 paragrafen tussen §.317 en §.408 – spreekt 
een ic ‘ik’ de lezer (iu ‘jullie / u’) direct toe, zoals bijvoorbeeld blijkt uit §.320 
uit het hierboven aangehaalde citaat.22 Het is dus niet onmogelijk dat wat nu 
als deel II van het Boeteregister van Kampa Jeldric gezien wordt in feite een losse 
tekst is, dat we het ‘Leerdicht van Kampa Jeldric’ zouden kunnen noemen. Deel 
I (§.1 – §.316) en II (§.317 – §.408) lopen echter tevens zonder overgang in elkaar 
over. Door doorlopende verwijzingen naar het skriva ‘taxeren’ van wonden in 
deel I lijkt het er het meest op dat deel II bedoeld was als een soort bijlage bij 
deel I. Voorlopig is het daarom het best de tekst als een geheel te beschouwen 
en te spreken over het Boeteregister van Kampa Jeldric.23

Kampa Jeldric: naam of functie?
Of Kampa Jeldric nu alleen deel II of beide delen van de tekst die bekend staat 
als het Boeteregister van Kampa Jeldric samengesteld heeft, een ding staat vast: 
Kampa Jeldric had verstand van het gerechtelijk taxeren van verwondingen. Dit 
wordt in het Oudfries skriva genoemd, wat letterlijk ‘schrijven’ betekent, maar 
begrepen moet worden als ‘een verwonding opschrijven in het gerechtsregister 
als claim of juridische aanspraak’. De functie die hierbij hoorde was die van 
de skrivere, wat letterlijk ‘schrijver’ betekent, maar gelezen moet worden als 
‘gerechtelijk taxateur’.

Over het skriva geeft Kampa Jeldric vele aanwijzingen in zijn tekst. Hij 
beheerst de stof volledig. Was hij dan zelf een skrivere? Dat zegt hij niet van 
zichzelf: hij noemt zichzelf een thingmon ‘dingman, advocaat’. Bovendien zit 
in zijn naam waarschijnlijk ook nog een gerechtelijke functie verborgen. Hoe 
moet immers zijn dubbele naam geïnterpreteerd worden? Het element Jeldric 
is niet problematisch: dat is een variant van de bekende persoonsnaam Ethelrik. 
Het raadsel zit in het element Kampa. Er dienen zich hier drie mogelijkheden 
aan. 

De oudste betekenis van kampa (ook wel kempa in het Oudfries) is ‘kamp-
vechter’ (in het Latijn: campio). In de Oudfriese rechtsteksten wordt hij op ver-
schillende plekken aangeduid als bereskinzede kempa, dat is: ‘blootgescheende 
tweevechter’. Hij was een professionele krijger die indien hij daarvoor betaald 
werd de plaats innam van een van de strijdende partijen wanneer de rechtszaak 
uitliep op een tweekamp. Bij een tweekamp, een van de verschijningsvormen 
van het zogenaamde Godsoordeel, wordt het vonnis aan de hogere machten over-
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gelaten. Wie wint heeft gelijk, omdat God dat dan zo heeft aangewezen. Volgens 
de Lex Frisionum behoeft geen weergeld betaald te worden voor de kampvechter 
en ook de Oudfriese rechtsbronnen geven een verminderd weergeld voor het 
doden van een kempa tijdens de tweekamp.24 Men kan dit als het risico van het 
vak bestempelen. Tegelijkertijd wijst dit er op dat de sociale status van de kempa 
niet erg hoog was. Dit lijkt niet te stroken met Kampa Jeldric die een wis mon 
‘wijze man’ wordt genoemd, en ook nog eens thingmon ‘advocaat’ is.

De tweede optie is dan ook, dat Kampa een persoonsnaam is. Inderdaad is 
een aantal Friese functie-aanduidingen tot persoonsnamen geworden: Kampa 
(modern Fries Keimpe) is daar een van, evenals Skelta ‘schout’ (modern Fries 
Skelte) en Asega ‘wetspreker’ (modern Fries Aesge). We vinden de naam Kempa 
of Kampa al vanaf de 13e eeuw in het gehele middeleeuwse Friese gebied.25 
Als we Kampa Jeldric echter zo moeten interpreteren, dan is de naam Jeldric 
problematisch: het lijkt een gewone nominatiefvorm te zijn, terwijl je voor een 
patroniem, wat Jeldric dan zou moeten zijn, een genitief *Jeldrics of iets als 
*Jeldricama zou verwachten.

De derde optie is dat kampa een functie aanduidt die wat anders betekent 
dan het oorspronkelijke ‘kampvechter’. Dit is voor het Oosterlauwerse gebied 
inderdaad aanwijsbaar. We treffen namelijk in diverse Latijnse bronnen man-
nen aan die aangeduid worden met pugil – dus kempa in het Oudfries – die 
zeker geen simpele kampvechters kunnen zijn.26 Deze pugiles vervulden name-
lijk het hoogste rechterambt in bepaalde jaren. Zo is er bijvoorbeeld een pugil 
Rodbern van Farmsum die prominent naar voren treedt in de bekende Kroniek 
van het klooster Bloemhof (in Fivelgo dus!) en die in 1282 redger (dus hoogste 
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rechter) is, ten tijde van de aanloop tot de beroemde Menaldavete die in deze 
bron wordt beschreven.27 

Isaac Gosses heeft dit dossier in 1909 als eerste gelicht.28 Hij wees op het 
verschijnsel en verzamelde bovendien de attestaties van pugil in deze uitge-
breide betekenis. Hij vond ze voornamelijk in de Kroniek van het klooster Bloem-
hof en daarnaast in een enkele oorkonde en in de exemplaverzameling van 
Caesarius van Heisterbach.29 De attestaties zijn afkomstig uit de Ommelanden, 
meer bepaald Fivelgo, en Riustringen en Oestringen. Gosses vermoedde dat de 
ontwikkeling van ‘kampvechter’ naar ‘hoge gerechtsdienaar’ wellicht verlopen 
was via een soort politie-achtige invulling van de functie. Aangezien de kempa 
toch rondliep met zijn sterke armen, kon hij net zo goed een echte ‘sterke arm 
van de wet’ worden. Maar Gosses geeft zelf al toe dat dit pure speculatie is. 
Wilfried Ehbrecht komt in een recente bundel tot de typering ‘besonders waf-
fengeübte Adlige’.30 Verder dan dat komen we hoogstwaarschijnlijk niet.

Aan dit pugil-dossier kunnen we mijns inziens nu Kampa Jeldric toevoegen, 
die daarmee tevens de enige attestatie in het Oudfries vormt van de titel pugil 
in zijn geëvolueerde betekenis. Hij zou in een Latijnse bron dus met *pugil 
Jeldric aangeduid zijn. Kampa Jeldric is bovendien interessant, omdat de at-
testaties die Gosses heeft gevonden alle uit de 13e eeuw stammen, terwijl we 
Kampa Jeldric waarschijnlijk in de 14e of zelfs in de vroege 15e eeuw moeten 
plaatsen. Bovendien levert het geval Kampa Jeldric nog wat extra inhoudelijke 
kennis over de pugil, al blijven de contouren van de functie of titel vaag. In 
de volgende paragraaf zullen we namelijk zien over welke juridische kennis 
Jeldric beschikte.
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Juridische kennis
Hierboven werd al gezegd dat de skrivere kennis bezat over het taxeren van 
verwondingen, teneinde slachtoffers in staat te stellen correcte en goede claims 
te kunnen indienen bij de diverse Friese gerechten. Maar over hoe dat nu pre-
cies in zijn werk ging bezitten we maar bitter weinig gegevens.31 Alleen in de 
13e-eeuwse Brokmerbrief bijvoorbeeld lezen we iets over een gerechtsregister 
(Oudfries: skrift). In september en in juni werden in Brokmerland zaken of 
claims in het gerechtsregister genoteerd. Er is verder helaas geen enkel ge-
rechtsregister met zekerheid bewaard gebleven, hoewel het aannemelijk is dat 
bijna elk gerecht er een had.32

Ook van de skrivere weten we minder dan we zouden willen. Wel lijkt 
duidelijk dat het een gerechtsambt was. In een Westerlauwerse rechtstekst 
uit Wymbritseradeel staat namelijk dat de skrivere door de grietman (rechter) 
aangenomen wordt en een ambtseed moet afleggen.33 Dit beeld wordt beves-
tigd door de Fivelgoër Keuren (13e eeuw). Daar valt te lezen: De dar men to den 
ambochte des wonden scriftes keset, de neme den veerteensten penning (‘wie tot het 
ambt van het wonden schrijven wordt gekozen, heeft recht op een veertiende 
deel van de toegekende compensaties’).34 De skrivere was met andere woorden 
een beëdigd ambtsdrager, en dus geen ongeschoolde klerk die alleen vanwege 
het feit dat hij kon schrijven in dienst werd genomen. Hij had bovendien recht 
op een percentage van de toegekende compensaties.

Kampa Jeldric had zeker de kennis die nodig was om skrivere te zijn. Deze 
bepaalde namelijk hoe een verwonding precies geregistreerd werd, of met 
andere woorden welke claim er precies werd neergelegd bij het gerecht. Een 
verwonding leidde immers tot het vaststellen van een compensatiebedrag 
(Oudfries: bote), waarover een rechtszaak werd gevoerd tussen slachtoffer en 
dader. En dat is nu precies wat Kampa Jeldric in zijn tekst doet: aangeven wat 
de bedragen zijn van bepaalde verwondingen en daarbij exact vermelden hoe 
claims al of niet bij elkaar opgeteld kunnen worden, welke bijverschijnselen bij 
een bepaald type verwonding extra kunnen worden geclaimd, etc. Kort samen-
gevat gaat het om deze afwegingen:

* Waar op het lichaam verwondingen en bijverschijnselen ‘geschreven’ 
konden worden.
* Maxima: bovengrenzen van verwondingen en bijverschijnselen, hetzij in 
aantal, hetzij in de totale hoogte van de te claimen compensatie.
* De ene verwonding volgt automatisch uit de ander.
* De ene verwonding sluit de andere uit.

Een verwonding leidde dus tot een optelsom van mogelijk claimbare bedragen. 
Bovendien geeft Kampa Jeldric aan voor welke verwondingen of bijverschijn-
selen een aanklachtseed gezworen moest worden. Deze konden klaarblijkelijk 
ook gestapeld worden, zodat het proces uit het over en weer zweren van ver-
scheidene aanklachts- en onschuldseden kon bestaan.

Het voeren van een juridisch proces vanwege een aangebrachte verwonding 
was kortom geen eenvoudige zaak. Er bestond veel kennis over soorten ver-
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wondingen over hoe deze vertaald moesten worden in een aanklacht. Kampa 
Jeldric heeft deze kennis, die dus vastgelegd was in de boeteregisters, tot een 
hoog niveau verfijnd en gesystematiseerd. Het woord skriva (vaak in het zin-
netje thet scel ma scriva ‘dat moet men [op die wijze] registreren’) komt in geen 
enkel ander boeteregister zo vaak voor.

Anatomische en medische kennis 
Kampa Jeldric wist (tot op zekere hoogte) hoe het menselijk lichaam in elkaar 
zat en hoe het functioneerde.35 Omdat hij een systeembouwer was, heeft hij 
enerzijds sommige anatomische schemata die in de diverse boeteregisters aan 
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te wijzen zijn bewust omgewerkt, en anderzijds enige medische kennis die in 
zijn tijd in omloop was in zijn tekst verwerkt. Daardoor treffen we in zijn tekst 
enkele anatomische en medische termen en omschrijvingen aan, die in geen 
enkel ander boeteregister te vinden zijn.

Dat Kampa Jeldric een systeembouwer was en dat dit ook tot uiting komt in 
de anatomische schemata die hij hanteert, wordt wellicht het best geïllustreerd 
door zijn indelingen van het gebit en de hand. Verschillende Oosterlauwerse 
boeteregisters onderscheiden acht voortanden, vier hoektanden en kiezen of zelfs 
vier voortanden, vier tanden, vier hoektanden en kiezen. Kampa Jeldric maakt de 
dingen simpel en heeft het slechts over het verlies van kiezen en tanden. Daar 
moet aan worden toegevoegd dat de bepaling over tanden bij Kampa Jeldric een 
regelrechte ontlening aan het Algemene Boeteregister is, die specifiek gaat over 
de acht voortanden. Het lijkt er dus zelfs op of Jeldric alleen kiezen wilde on-
derscheiden en tot eenheid wilde maken en vergeten is de oude ontlening te 
schrappen. Dit beeld dringt zich nog sterker op bij de hand. De ‘duim’ ontbreekt 
namelijk in het gehele boeteregister van Kampa Jeldric. Hij spreekt slechts van 
‘vingers’, waar de duim dus ook toe gerekend wordt. Dit is opmerkelijk, omdat 
in alle andere boeteregisters de duim apart behandeld wordt en extra hoog ge-
taxeerd wordt vanwege zijn rol bij het kunnen grijpen van dingen.

Verder komt een aantal termen voor lichaamsdelen uitsluitend voor bij 
Kampa Jeldric. Dat hij alleen mula ‘mond’ heeft is opmerkelijk, omdat dit de 
voorloper is van het modern Friese mûle. Uniek zijn ook zes organen die niet 
‘geschreven’ moeten worden omdat iemand die daaraan verwond raakt niet kan 
overleven: 

407. Sex thing senter in tha liwe, ther ma thor nout scriwa, thetter ammer muge 
libba, ther ther ene dolch one hebbe. Thet ene senta thirman anta lunglagan and 
thio milte and thio liwere, thio herte and thi wasanda. Hwasa thene breinsiama 
heth inda haude, sa mei hi thach libba and hi wert thach sere therfon ewert. 

Er zijn zes dingen in het lijf die men niet mag ‘schrijven’, omdat het slacht-
offer het nooit kan overleven, als hij daar een wond aan heeft. Dat zijn de 
darmen en de nieren en de milt en de lever, het hart en de slokdarm. Wie 
in zijn hoofd een fistel naar zijn brein heeft, die kan het overleven maar hij 
wordt daardoor ernstig beschadigd.36 

Afgezien van het hart en de slokdarm worden de overige vier organen nergens 
in de boeteregisters genoemd. Dat zegt tegelijkertijd twee dingen. In de eerste 
plaats komen interne organen nauwelijks voor in de boeteregisters. De reden 
daarvoor was dat men al heel snel aan verwondingen aan deze organen over-
leed. In dat geval werd er een weergeld of mangeld geclaimd door de naaste 
verwanten van het slachtoffer. Het boeteregister hoefde in een dergelijk geval 
niet geraadpleegd te worden. In de boeteregisters worden overigens wel sim-
pele wondbehandelingen beschreven, zoals het dichtnaaien of dichtbranden 
van wonden. Daarnaast wordt vreemd genoeg trepanatie beschreven in enkele 
boeteregisters – toch geen ongevaarlijke ingreep.
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Deel Bepaling Onderwerp Kopjes in tekst

I 1–26 hoofd fonta fif sinnem (21), are (22), age (23)

I 27–46 oor ara

I 47–59 oog fonta aga

I 60 bloed dat loopt uit neus, mond of geslachtsdelen fon blodrene

I 61 instructie voor correct taxeren

I 62–78 neus fonter nose

I 79–91 kaak / wang fonter tziaka

I 92–95 kiezen fon kesum

I 96–107 tong fonter tunga

I 108 tanden fonta tuskum

I 109–120 lippen wera

I 121–122 neus en lippen fonter nose

I 123–138 nek hals

I 139–156 arm fon ene lomma erm

I 157–160 vingers en vervolg arm fingran

I 161–211 hand en vingers fontar hond

I 212–251 romp thruchdede

I 252–263 geslachtsdelen fonta machtum

I 264–286 been en voet lom ben

I 287–316 tenen tan

II 317 epiloog tenen / proloog tekst masterschip

II 318–319 algemene opmerkingen over pijn en taxatie bij verlamming

II 320–326 zes lichaamsdelen waar bij een slag of stoot extra vorde-
ringen getaxeerd moeten worden

II 327–335 verlies / verlamming van een van de zes ledematen (han-
den, ogen, voeten) is een half / eenderde weergeld 

buta scrift

II 336–337 over wonden die niet dicht willen gaan en het taxeren van 
wonden nadat ze genezen zijn 

epen vnde

II 338–351 over de mosdolch ‘kneuswond’ mosdolche

II 352–367 vrouw (borsten en uitrukken van een oorring) wyf

II 368–387 brandwonden fon bronde, fon wetere

II 388–406 uitvalsverschijnselen ten gevolge van verwonding aan 
ruggengraat

fonter waldwaxa

II 407 zes organen waarbij een verwonding dodelijk is (darmen, 
nieren, milt, lever, hart, slokdarm)

merc wel

II 408 epiloog: Kampa Jeldric merc

Tabel 2. Structuur Boete

register van Kampa Jeldric.
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De bepaling over de zes zaken waar een mens aan sterft laat zien dat Kampa 
Jeldric juist wel een of meerdere medische werken geraadpleegd heeft. Deze 
vaak berijmde werken waren in de 14e eeuw ruim voorhanden en moeten een 
inspiratiebron voor Kampa Jeldric zijn geweest. Het feit dat hij in deel II van 
zijn werk geregeld rijmt zou hier ook op kunnen wijzen. 

In de 14e eeuw komt ook de ‘wondenman’ op, een afbeelding van een mans-
figuur die op alle mogelijke manieren verwond is. Hij wordt in verschillende 
chirurgische handboeken aangetroffen. In sommige beeldtradities wordt bij de 
wonden dan ook aangegeven of zij curabilis (te genezen) of incurabilis (niet te 
genezen) zijn. Een dergelijke afbeelding kan de bron zijn geweest voor Kampa 
Jeldrics opmerking over de zes zaken waaraan je sterft. 

Er is nog een belangrijke passage in zijn tekst die er op wijst dat Kampa 
Jeldric medische werken tot zijn beschikking had:

389. Hwene sa ma slait iefta vndat, thet hi altherfon wert in ther jecht ief in ther 
fallanda secht, sa ach hi bi riuchta thet halue ield aldervmbe, thet hi heth tha 
serlike deda and thet scomelike ewel, 
want hi mei to lesta 
den dath ther on resta.
390. Hwene sa ma vndat in thet lif and him therfon kumth thet steenewel, herum 
iefta frowm, sa achter bi riuchta en thrimen ield. [...].37

389. Wie zodanig wordt geslagen of verwond, dat hij daardoor jicht of de 
vallende ziekte krijgt, heeft het volle recht op een half weergeld, omdat hij 
de pijnlijke verwonding en de schaamtevolle ziekte heeft, want hij kan uit-
eindelijk hieraan sterven
390. Wie in de romp verwond wordt en daardoor blaasstenen ontwikkelt, 
hetzij bij mannen hetzij bij vrouwen, heeft het volle recht op een derde 
weergeld. [...].

Jicht, epilepsie (‘vallende ziekte’) en blaasstenen komen verder nergens in de 
boeteregisters voor. Echter wel in middeleeuwse chirurgieën.38 Kampa Jeldric 
probeerde kortom meer dan enige van zijn voorgangers medische kennis te 
verwerken in zijn boeteregister. 

Besluit
 In dit artikel heb ik Kampa Jeldric en zijn boeteregister onder de loep geno-
men, nadat ik al zwaar op hem geleund had voor mijn boek Lichaam, eer en 
recht. Daar duikt zijn naam weliswaar telkens op omdat hij zo’n belangrijke 
bron van informatie is, maar gaat hij voor het overige toch vaak op in de massa 
van alle Oudfriese boeteregisters die daar bestudeerd worden. Daardoor kon 
ik minder aandacht besteden aan het exclusieve karakter van zijn tekst, en 
ook niet aan de correcte interpretatie van zijn naam. Ik doel op het feit dat hij 
hoogstwaarschijnlijk een pugil was. Dat het zwaartepunt van de attestaties van 
deze vrij zeldzame titel in Fivelgo ligt is een extra aanwijzing dat Kampa Jeldric 
uit dit gebied kwam.

Deel Bepaling Onderwerp Kopjes in tekst

I 1–26 hoofd fonta fif sinnem (21), are (22), age (23)

I 27–46 oor ara

I 47–59 oog fonta aga

I 60 bloed dat loopt uit neus, mond of geslachtsdelen fon blodrene

I 61 instructie voor correct taxeren

I 62–78 neus fonter nose

I 79–91 kaak / wang fonter tziaka

I 92–95 kiezen fon kesum

I 96–107 tong fonter tunga

I 108 tanden fonta tuskum

I 109–120 lippen wera

I 121–122 neus en lippen fonter nose

I 123–138 nek hals

I 139–156 arm fon ene lomma erm

I 157–160 vingers en vervolg arm fingran

I 161–211 hand en vingers fontar hond

I 212–251 romp thruchdede

I 252–263 geslachtsdelen fonta machtum

I 264–286 been en voet lom ben

I 287–316 tenen tan

II 317 epiloog tenen / proloog tekst masterschip

II 318–319 algemene opmerkingen over pijn en taxatie bij verlamming

II 320–326 zes lichaamsdelen waar bij een slag of stoot extra vorde-
ringen getaxeerd moeten worden

II 327–335 verlies / verlamming van een van de zes ledematen (han-
den, ogen, voeten) is een half / eenderde weergeld 

buta scrift

II 336–337 over wonden die niet dicht willen gaan en het taxeren van 
wonden nadat ze genezen zijn 

epen vnde

II 338–351 over de mosdolch ‘kneuswond’ mosdolche

II 352–367 vrouw (borsten en uitrukken van een oorring) wyf

II 368–387 brandwonden fon bronde, fon wetere

II 388–406 uitvalsverschijnselen ten gevolge van verwonding aan 
ruggengraat

fonter waldwaxa

II 407 zes organen waarbij een verwonding dodelijk is (darmen, 
nieren, milt, lever, hart, slokdarm)

merc wel

II 408 epiloog: Kampa Jeldric merc



54  historisch jaarboek groningen 2010

han nijdam

Kampa Jeldric biedt het meest ontwikkelde boeteregister dat is gecompo-
neerd. Niet alleen is deel II van zijn tekst het enige tractaat over het taxeren 
van wonden, maar tevens verwerkt Kampa Jeldric meer dan de andere boetere-
gisters medische kennis in zijn tekst, en probeert hij deze kennis te gebruiken 
voor de praktijk van het taxeren van verwondingen.

Gek genoeg verdwijnt deze hoogontwikkelde kennis na dit hoogtepunt. Het 
Nederduitse Ommelander Landrecht van 1448 bevat namelijk weliswaar een 
lang gedeelte over verwondingen, maar het haalt bij lange na het niveau van 
Kampa Jeldric niet meer.39 Wat is er in deze periode met de boeteregisters en 
de hieraan ten grondslag liggende kennis gebeurd? Meer onderzoek naar het 
functioneren van de boeteregisters of de praktijk van het taxeren van verwon-
dingen in de Ommelanden in de late 15e eeuw is wenselijk.40
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