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Kritische kanttekening bij de theorie van Schuur1

D.J. Henstra

Summary
This note contains some remarks with respect to the recent article ‘On the
emergence of the Seventeen Statutes in Twenty-four Land-laws’ by J.R.G. Schuur,
published in a previous volume of It Beaken. My remarks will mainly address
the dating of the Fifteenth Statute. Numismatic evidence puts beyond any doubt
that the wergild amount mentioned in the Fifteenth Statute should be dated at
the beginning of the 11th century. This can be confirmed by taking into account
a 15th century inventory of the history of wergild amounts, known as Fon jelde.
Hence Schuur’s theory is misguiding unless an assumption is added: that in the
11th century the Statutes did not yet have the formalized status of legal statutes
but were just rights ‘of old’, granted to or claimed by the Frisians.
Inleiding
Het artikel van Schuur ‘Over het ontstaan van de Zeventien Keuren en
Vierentwintig Landrechten’ in een vorig nummer van It Beaken geeft
aanleiding tot een weerwoord voor wat betreft zijn datering van de
Keuren. In dit artikel heeft Schuur zijn denkbeeld over het begrip ‘vrije
Fries’ in de middeleeuwse bronnen in een nieuw jasje gestoken. Daarbij
maakt Schuur ook gebruik van zijn eerdere kritiek 2 op mijn theorie
over de eerste optekening van de algemeen-Friese Keuren.3 In feite heb
ik in een publicatie uit 2008 die kritiek al weerlegd. 4 (Het is overigens

1
2
3
4

J.R.G. Schuur, ‘Het ontstaan van de Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten’,
in: It Beaken 72 (2010), p. 175-214.
Schuur, ‘Het weergeld van een vrije Fries’, in: It Beaken 69 (2007), p. 89-96.
D.J. Henstra, ‘Weergeld in de Friese landen’, in: It Beaken 68 (2006), p. 79-113.
Henstra, ‘Fon Jelde en de datering van de algemeen-Friese Keuren’, in: It Beaken 70
(2008), p. 289-296.

147

D.J. Henstra

merkwaardig – om niet te zeggen onwetenschappelijk – dat daarvan in
zijn laatste artikel geen melding wordt gemaakt). In zijn jongste artikel
heeft Schuur twee stellingen geponeerd waaraan zijn datering van de
algemeen-Friese Keuren is opgehangen:
1)	het weergeld (erfzoen) in de 15e Keur is dat van een edeling,
en dus hoger dan dat van een gewone vrije;
2) 	het weergeld (erfzoen) in de 15e Keur is uitgedrukt in
Engels geld.
Op grond hiervan komt Schuur tot de slotsom dat de datering van de
15e Keur (en de andere Keuren) gesteld kan worden op de 13e eeuw. Dat
is weliswaar in overeenstemming met de theorie van Bremmer als
verwoord in diens Hir is eskriven (2004), maar zijn standpunt is niettemin,
evenals dat van Bremmer, in strijd met de feiten. Ik zal dit toelichten.
Weergeld
Mogelijk zijn inderdaad alle vrije Friezen, zoals Schuur stelt, identiek met
‘konings edele of hoge heergenoten’ maar nergens staat dat zij een hoger
weergeld zouden hebben. Tijdens mijn dissertatie-onderzoek5 naar de
ontwikkeling van de Friese geldstandaard, maar ook in vervolgstudies,6
heb ik vele gevallen van weergeld (erfzoen) aangetroffen. Wanneer echter
niet met zoveel woorden is vermeld dat het om weergeld ging van een
rechter, priester of andere hooggeplaatste persoon, dan was dit steeds op
basis van het standaardweergeld (erfzoen) van 1664g zilver (tenzij het ging
om het litike ield, het kleine weergeld van 832g zilver van de kleine man;
vermelding van het kleine weergeld was overigens pas na het midden
van 14e eeuw aan de orde en is derhalve in dit kader niet relevant). De
tekst van de 15e Keur laat de optie niet toe dat er sprake zou kunnen zijn
van een speciale status van de getroffene; het gaat hier om het weergeld
(erfzoen) van ‘een’ weduwe of ‘een’ meisje of de vrouw van ‘een’ man. De
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eerstgenoemde stelling van Schuur is, zo kan worden geconcludeerd, uit
de lucht gegrepen.7
Wat de tweede stelling betreft: Schuur lijkt weinig notie te hebben van
de ontwikkeling van de geldstandaard en daarmee van de ontwikkeling
van het weergeld (erfzoen) in de Friese landen gedurende de middeleeuwen – zoals hij zelf trouwens erkent. 8 Hij mag mijn deels op de numismatiek steunende bevindingen dan ‘ingewikkeld’ vinden,9 dat betekent
niet dat hij deze naast zich neer kan leggen. Ik kan wat dit betreft niet
anders doen dan hem nogmaals verwijzen naar mijn artikel uit 2008
(zie noot iv) en bovendien naar de tekst Fon jelde die daarin integraal is
opgenomen en die ik hier voor de volledigheid (in vertaling en met enige
toelichting van mijn hand) herhaal:
Opdat men alle misdaden met geld zou kunnen boeten, stelde het volk vervolgens
de eerste erfzoen vast op 12 mark [1e helft 11e eeuw, mark van 160 d.]. Daar
kregen de bloedsvrienden 6 mark bij, die zij met elkaar verdeelden. Daarop werden
de erfzoenen tot 24 mark verhoogd [begin 12e eeuw]. Daarna tot 36 mark [12e
eeuw]. Op basis van 40 mark [mark van 144 d.] werden de wondboeten vastgesteld
alvorens men tot de godsvrede besloot. In overeenstemming daarmee stelde men de
halve erfzoen op 20 mark, een derde van de erfzoen op 13 1/3 mark. Daarna, toen
de mensen driester werden met doodslag en andere misdaden en de waarde van
de penning wegzonk, besloot men tot de godsvrede en stelde men de erfzoen op 100
pond [Fries; ca. 1250] en iedere wondboete dubbel. Daarna stelde men de erfzoen
op 200 mark [Fries; ca. 1260] en de wondboeten daarmee in overeenstemming.
Daarna op 300 mark [ca. 1270]. Daarna op 20 hoogste mark, de mark gerekend
op 12 pond Gronings. Deze 20 mark zijn (gelijk aan) 16 mark Engels [2e helft
13e eeuw, mark van 160 d.]. Overeenkomstig deze erfzoen werd elke wondboete
vastgesteld. Sindsdien bedroeg onze erfzoen 20 mark Engels [14e eeuw].
De hier tussen vierkante haken vermelde dateringen berusten voor een
deel op geschreven, gedateerde bronnen (zoals verdragen, statuten),
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Hier past te melden dat Schuur een eerdere uitspraak van mij op dit gebied verkeerd
interpreteert. In noot 116 concludeert Schuur namelijk dat ik geen standsverschillen
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Fries die vrij is.
Schuur, ‘Het ontstaan ‘, p. 203.
Ibidem.
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voor een deel op gedateerde muntvondsten en de weergeld-hypothese.10
Het Engelse geld, waarvan Schuur melding maakt, werd inderdaad pas
actueel in de tweede helft van de 13e eeuw, zoals hij zelf ook al stelt;
toen werd, ook volgens het registertje, het weergeld gesteld op 16 mark
Engels, verdubbeld wegens de godsvrede. Het historisch overzichtje
van waardeontwikkeling dat het register biedt, begint echter bij een
erfzoen van 12 mark (Fries), die vervolgens in de loop der tijd door de
devaluatie van de (Friese) penning opliep tot maar liefst 300 mark (d.i.
een verdubbeling wegens de godsvrede). Deze prijsverhoging wordt door
de feitelijke waardevermindering van de teruggevonden penningen
bevestigd,11 zoals ik in mijn dissertatie heb aangetoond. De 12 mark van
de erfzoen waarmee de ontwikkeling begon, komt overeen met de waarde
van de penning van de eerste helft van de 11e eeuw. In de meeste versies
van de 15e Keur wordt een weergeld (erfzoen) van 12 mark genoemd, wat
slechts als 11e-eeuws relict enige zin geeft. Derhalve is de penning van
de 15e Keur te dateren als een 11e-eeuwse penning en de bepaling die de
15e Keur bevat daarmee tevens als 11e-eeuws.
Rechten en Keuren
Is daarmee de theorie van Schuur geheel ontkracht? Ja, voor wat betreft het
tijdstip van ontstaan van de bepaling die de 15e Keur bevat; nee, voor wat
betreft de mogelijkheid dat de – in de 13e eeuw al oude – Keuren werden
aangeboden aan de Paus om langs die weg de oude Friese rechten te onderbouwen. Toch wil ik op dit punt een opmerking plaatsen, die misschien de
dateringskwestie in een ander licht kan plaatsen. Wij moeten misschien
een onderscheid maken tussen overgeleverde oude Friese rechten enerzijds
en Keuren anderzijds. Wat eens – in de 11e eeuw – in een (m.i. Friestalig)
manifest samengevatte rechten van de Friezen waren, zouden later – in de
13e eeuw – in een juridisch kader gegoten Keuren, gekozen door de Friezen, bekrachtigd door de koning, kunnen zijn geworden. Deze mogelijkheid zou recht doen aan enerzijds de op harde feiten berustende 11e-eeuwse
datering van het weergeldbedrag in de 15e Keur en anderzijds de opvatting
van een 13e-eeuwse juridische vastlegging van de algemeen-Friese Keuren.
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Voor datering op andere basis dan die van gedateerde schriftelijke bronnen geldt: de
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Byskrift grafyk:
De ontwikkeling van het zilverequivalent (in g) van de Friese
rekeneenheid (700-1500). (Uit: D.J. Henstra The Evolution of the
Money Standard in Medieval Frisia. A Treatise on the History
of the Systems of Money of Account in the Former Frisia
(c.600-c.1500), p. 257. Groningen (2000).)
Verder past mij hier een verklaring voor wat Schuur noemt ‘het 7-delig
pond’.12 Dat betreft als regel de (koninklijke) banboete, die van oudsher
3 pond bedroeg.13 Dat bleef zo toen het Friese pond niet meer bestond;
de Friezen konden een (koninklijke) banboete niet eigener beweging
aanpassen. Daarom werd een (Fries) pond gesteld op de laatste koers
die het rond 1300 had, voordat de Friese munt als geldstandaard was
verdwenen: 7 Keulse/Engelse penningen. Deze bijzonderheid gold de
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Schuur, ‘Het ontstaan’, p. 204.
Vgl. Henstra, ‘Weergeld’, p. 96 (tevens in: Henstra/Popkema, Fon Jelde, p. 90) en
Henstra, The Evolution, p. 348.
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onveranderbare (koninklijke) banboetes, en eventueel dergelijke andere
versteende teksten uit vervlogen tijden.
Tenslotte moet ik de mening ontkrachten, dat mijn bewijs voor de
datering van de 15e Keur ook zou gelden voor mijn opvatting over
de taal van de Keuren, nl. de Friese volkstaal.14 Dat is niet zo. Ik ben
weliswaar die mening toegedaan, die goed past bij wat wij weten van de
geschiedenis en bij mijn bevinding over de datering van de 15e Keur,
maar zij staat los van de dateringskwestie. Ik heb mij in het bewuste
artikel voor wat betreft de oorspronkelijke taal van de Keuren gebaseerd
op de argumenten van enkele filologen.
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