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Omdat een voorwoord of inleiding 
nu eenmaal hoort ...

Het is alweer lang geleden dat ik, terwijl ik enigszins doelloos door het 
internet surfte, de bewering las dat de Saksenspiegel uit de tijd stamt toen 
de Saksen tegen Karel de Grote vochten. Zelfs twee websites, één in het 
Duits en één in het Engels beweerden dat destijds. Ik zag er niet het nut 
van in om deze mensen erop te wijzen dat dit niet waar is, maar zette het 
plan om een bijdrage te schrijven over de Saksenspiegel op mijn lijst van 
voornemens, waarin dat werk in het juiste licht wordt gezet - ik wilde dat 
in het Duits, Engels en Nederlands doen. Vanwege de lage prioriteit van 
het project is het nu pas gerealiseerd, d.w.z. na talloze jaren; De noodzaak 
om daarnaar eerst verder onderzoek te doen werd bovendien lang geblok-
keerd door een hoge innerlijke weerstandsdrempel.

Voor dit project was het voor mij niet relevant dat er al boeken en 
artikelen over dat middeleeuwse werk en de schrijver ervan werden ge-
publiceerd, waarin veel feiten, waarschijnlijkheden, mogelijkheden en 
veronderstellingen werden besproken. Integendeel, sommige van deze 
werken werden hier als bron gebruikt. In vergelijking met de meeste 
bronnen is mijn bijdrage slechts een korte versie waarin veel is wegge-
laten, met en ook zonder duidelijke redenen. Bovendien bestaat er veel 
onduidelijkheid over aspecten van dit onderwerp, en deze worden in di-
verse publicaties ook nog eens verschillend geïnterpreteerd. Iets ervan 
zal ook merkbaar zijn in deze bijdrage.

De oorspronkelijk tekst schreef ik in het Duits, dit hier is mijn Neder-
landse vertaling. Voor alle duidelijkheid, er bestaat ook een Nederlandse 
Saksenspiegel, een vertaling van het Duitse boek, maar met aanpassingen 
aan situaties in het gebied dat nu Nederland is. Wanneer verder hier de 
naam Saksenspiegel opduikt, dan is het originele Duitse boek bedoeld.

Deze tekst wordt door mij gepubliceerd als een klein gratis eBook. Daar-
om zou het geen vervelende reacties moeten oogsten als op sommige 
plaatsen je aandacht wordt geleid naar sommige van de boeken die ik 
schreef. Ik hoop daardoor je interesse op te wekken om er tenminste een-



tje te kopen. Daartoe zijn achterin dit kleine werkje ook directe bestel-
links toegevoegd.
Maar natuurlijk kun je daarvoor ook direct contact met mij opnemen via 
een van de links die aan het begin op de titelpagina staan.

Nou, dan begin ik maar ...



… over het boek en zijn titel
Allereerst, een verduidelijking ... De Saksenspiegel heeft niets te maken 
met de Saksen of Saxen, de confederatie van volkeren die zich in de 3e 
of 4e eeuw vormde en waarvan de taal Oud-Saksisch was. Het heeft ook 
niets te maken met de (heidense) Saksen die in de 2e helft van de 8e en 
het begin van de 9e eeuw bittere gevechten leverden met Karel de Grote.  
Nee, de Saksenspiegel is geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, 
de jaren tussen 1220 en 1235 worden genoemd als de tijd van ontstaan. 
We bevinden ons dus in de Hoge Middeleeuwen. De Saksenspiegel is een 
boek, of meer precies, een rechtsboek.

Het eerste deel van de naam Saksenspiegel, Nedersaksisch: Sassen-
spegel, Middelnederduits: Sassen Speyghel, ook Spegel, verwijst naar de 
mensen die woonden in een gebied dat tegenwoordig ruwweg de deel-
staten Saksen-Anhalt, Saksen en grote delen van Thüringen omvat, maar 
zich ook daarbuiten uitstrekt, tot ver in Nedersaksen. 

Maar er bestaat ook de opvatting dat Eike von Repgow zijn boek 
bedoeld had voor de mensen uit een beperkter gebied:

De Sachsenspiegel werd opgetekend voor de Saksen die in 
het noordelijke voorland van de Harz woonden en deel uit-
maakten van de wijdverspreide volksstam. Eike schrijft expli-
ciet „onze voorouders“ in zijn boek, dus hij voelt dat hij tot dat 
volk behoort. In de Saksenspiegel vertelt hij ook het verhaal 
van de oorsprong van de volksstam, die hem wellicht uit ver-
halen bekend was.

Vertaald uit Heiner Lück, blz. 28

Door de band met het hertogdom Saksen-Anhalt en het bisschoppelijk hof 
van Maagdenburg is een ruimere verspreiding echter waarschijnlijker. 
De mensen die in dit grote gebied woonden werden nogal algemeen Sak-
sen genoemd, hoewel zij een gemengde bevolking vormden die zich sinds 
de 5e eeuw geleidelijk had gevormd en bestond uit Saksers, Thuringers, 
Slaven, Friezen, (Noord-)Zwaben en Franken. De verschillende etnische 
verwantschappen kwamen ook tot uiting in de rechtsbedeling, omdat in 
de regel het respectieve recht uit het gebied van herkomst van toepassing 



was in de rechtszaal. Niet alleen werd een dergelijke praktijk spoedig 
onhandelbaar, maar het kon ook gebeuren dat wanneer twee mannen sa-
men een misdaad begingen, zij verschillend werden gestraft indien er 
verschillen waren tussen de wetten van hun land van herkomst – de ene 
rechtsituatie kon voor hetzelfde delict gunstiger zijn dan de andere. 

Bovendien bestond het risico van een willekeurige vermenging van 
deze rechtssystemen - men kan zich afvragen of alle rechters werkelijk 
alle „subtiliteiten“ van de verschillende rechtssystemen kenden.

Dit kan de wens hebben versterkt om de wet te standaardiseren en 
op schrift te stellen, zodat alle betrokkenen er kennis van konden nemen. 
Het was tegen deze achtergrond dat de Sachsenspiegel ontstond.

Misschien speelt ook de streek van herkomst van de familie Rep-
gow, Oost-Westfalen, een rol. Maar het blijft allemaal een interpretatie.

Volgens zijn (Eike‘s) beschrijving strekten de Saksische gebie-
den zich uit over zestien bisdommen: Naumburg, Merseburg, 
Meissen, Brandenburg, Havelberg, Kammin, Halberstadt, 
Hildesheim, Verden, Paderborn, Osnabrück, Minden, Mün-
ster, Lübeck, Schwerin en Ratzeburg. De meeste van deze 
bisdommen vallen onder de aartsbisdommen Mainz en Keu-
len, en alleen de noordelijke en oostelijke vallen onder de 
aartsbisdommen Bremen en Maagdenburg, die Saksisch zijn 
in de letterlijke zin van het woord. Binnen het door Eike be-
schreven Saksen worden zeven leengoederen vermeld, d.w.z. 
wereldlijke vorstendommen die van de koning zijn afgeleid: het 
hertogdom Saksen, de Palts van Saksen, het markgraafschap 
Brandenburg, het landgraafschap Thüringen, het markgraaf-
schap Meissen, het markgraafschap Lausitz en het graafschap 
Aschersleben of Anhalt. 

Er zijn vijf koninklijke paltsen in dit gebied, namelijk Grone, 
Goslar, Wallhausen, Allstedt en Merseburg. Uit deze opsom-
ming blijkt duidelijk dat het door Eike beschreven Saksische 
land zowel oud als nieuw gekoloniseerd gebied omvat, waarbij 
de Saale, die door het midden van het gebied stroomt, sinds 
mensenheugenis de grens tussen de Duitse en Slavische 
volksstammen is geweest.



Dominante heersende dynastieën rond Eike‘s standplaats 
waren de Wettin-Markgraven van Meissen, de Thüringse land-
graven, de Brandenburgse Ascaniërs en de aartsbisschop van 
Maagdenburg resp. de bisschop van Halberstadt. 

Een aantal rijksabdijen, zoals Quedlinburg (waarover Eike‘s 
leenheer, de graaf van Falkenstein, baljuwrechten uitoefende) 
waren ook belangrijke politieke krachten in deze regio.

http://www.brandenburg1260.de/sachsenspiegel.html

Eike von Repgow verwijst door zijn boektitel niet rechtstreeks naar een 
geografisch gebied, maar alleen naar mensen die daar woonden:

eyn speygel der Sassen schal dit bok sin ghenant, went der 
Sassen recht is hire an bekant, alse an eneme speygele de 
vrowen ere antlat beschouwen.

In het Nederlands betekent dat ongeveer:

Dit boek wordt een spiegel van de Saksen genoemd, want het 
recht van de Saksen wordt eruit gekend, zoals vrouwen hun 
gezicht in een spiegel bekijken.

In die tijd werd het genoemde gebied onder de koning of keizer bestuurd 
door verschillende regionale vorsten en de aartsbisschoppen van Maag-
denburg. Het is niet duidelijk waar de auteur zijn „Spiegel“ precies heeft 
geschreven, er zijn verschillende opvattingen, één gangbare noemt te-
genwoordig het oostelijke Harz-voorland.

Het tweede deel van de naam, ‘spiegel’, verwijst naar een bepaalde groep 
middeleeuwse literatuur die tot doel had te informeren en te instrueren 
over allerlei gebieden van het leven, zoals recht, moraal, godsdienst en 
bestuurskunst. Voorbeelden van dergelijke werken, die ook werden aan-
geduid met het Latijnse speculum, meervoud specula (wat beschouwen, 
onderzoeken betekent), zijn: „Spiegel des Sünders“ (Spiegel der zonda-
ren)  uit de 15e eeu), „Heilsspiegel“ (Spiegel der Geneeskunst) uit de 14e 
eeuw, „Ritterspiegel“ (Ridderspiegel) uit ca. de 15e eeuw, Spygel der 

http://www.brandenburg1260.de/sachsenspiegel.html


gesuntheit (Spiegel der gezondheid) uit de 14e eeuw, „Der frawn spie-
gel“ (Spiegel der vrouwen) uit de 14e eeuw, „Spygel der Wyßheit“ (Spie-
gel der wijsheid) uit de 16e eeuw en de „Jungfrauenspiegel“ (Spiegel der 
maagden), latijn: Speculum virginum, uit de 12e eeuw.





… zal de schrijver eerst 
nader worden belicht

Voordat wordt ingegaan op de inhoud van de Sachsenspiegel, is nu eerst 
de schrijver ervan aan de beurt om nader te worden belicht. Er blijft ech-
ter veel onduidelijk over deze persoon...

Als voornaam wordt meestal Eike geschreven, maar Eicke, Ecco en 
Heiko komen ook voor. De achternaam kent nog veel meer variaties... 
Repgow, Repkow, Repko, Repchow(e), Repgau, Ripchowe en Repchau.

Zijn geboorte- en sterfdatum kunnen ook niet op een bepaald jaartal 
worden vastgesteld. Hij zou tussen 1180 en 1190 geboren zijn als inwo-
ner van het vorstendom Anhalt en hij overleed na 1233. De familienaam 
is verbonden met de plaats Reppichau in Saksen-Anhalt, die in de ste-
dendriehoek Köthen-Dessau-Aken ligt. De familie, oorspronkelijk waar-
schijnlijk van Oostfaals-Saksische afkomst, zou er een landgoed hebben 
bezeten; ook bezittingen in Maagdenburg worden vermeld.

Een aantal middeleeuwse termen zijn verbonden met de familie en dus 
ook met Eike von Repgow zelf, die te maken hebben met positie en 
status. De familie, althans die van Eike, wordt „Schöffenbarfrei“ (sche-
penbaarvrij) en „edelfrei“ (edelvrij) genoemd en zou tot de ministeriële 
klasse hebben behoord. Dit vereist enige opheldering …

• Schepenbaarvrij (scepenbar vri): Hoewel deze term wordt ver-
meld in de Sachsenspiegel en verscheidene malen in documenten 
uit de 12e en 13e eeuw in Noord- en West-Duitsland, is nooit 
helemaal duidelijk geworden wat er precies mee werd bedoeld. In 
ieder geval is het een status aanduiding. Schepenbaarvrije mensen 
dienden als juryleden in graafschapsrechtbanken, en de recht-
spraak in belangrijke zaken was grotendeels in hun handen. Zij 
mochten over iedereen in het rijk oordelen, maar als een Sche-
penbaarvrije man beschuldigd werd, mochten alleen zijn gelijken 
over hem oordelen, zelfs vorsten hielden zich erbuiten.  
      Het is moeilijk om een exacte statusbepaling te geven, maar 
Schepenbaarvrijen waren ruwweg vergelijkbaar met de lagere 



adel, de term ridderlijk (afstamming van (lagere) adelijke voorou-
ders) wordt hier genoemd, en hun positie als Schepen aan hogere 
hoven was in sommige streken van Duitsland erfelijk. 
     Aanvankelijk waren zij rechtstreeks ondergeschikt aan de 
koning, later ging hun dienst over in die van de vorst, de verant-
woordelijke graaf.

• Edelvrij: Edelvrije mensen, ook wel edelingen genoemd, waren 
oorspronkelijk rijke landeigenaren die driemaal zoveel weergeld 
(ook wel zoengeld en bloedgeld genoemd, betrof de vergoeding 
die door een dader of zijn familie na doodslag aan de familie van 
het slachtoffer moest worden gegeven)  moesten betalen als bij-
voorbeeld grote boeren. In de Hoge Middeleeuwen werden met de 
begrippen hoogvrij of edelvrij personen aangeduid die een dynas-
tieke afkomst (afstamming van een adellijke familie) konden aan-
tonen en die hun bezit als „vrij eigendom“ bezaten. Zij behoorden 
tot een adellijke stand volgens het landrecht, dat zij niet te danken 
hadden aan een dienst- of feodale betrekking. Hun eigen bezittin-
gen (onroerend goed en land) behoorden niet toe aan een vorst en 
zij waren dus slechts ondergeschikt aan de koning (of keizer).  
     Toen de oude Gouw-grondwet in de 11e eeuw kwam te verval-
len, werden hun gebieden beschouwd als rijksvrij, koningsvrij 
of rijksonmiddellijkheid (staatsrechtelijke term voor personen, 
steden, dorpen en landsdelen die niet aan een lokale heer maar 
onmiddellijk aan het rijk en de keizer verantwoording schuldig 
waren).  
     Edelvrijen vormden een middenklasse tussen de heersers van 
de oude Gouw-graafschappen en de middenvrijen van ridderlijke 
afkomst. Hun titel was lord of soms baron.  
     Dit deed geen afbreuk aan hun plichten in dienst van een vorst 
van het land waarin ze woonden.

• Ministerialiteit: In de vroege Middeleeuwen waren ministerie-
len niet-adellijke ambtenaren van een hoge vorst. Later waren zij 
meestal niet-adellijke beheerders van koninklijke landgoederen, 
kloosters en landgoederen van edelen, en hadden zij ook militaire 



taken. In de 13e eeuw, de tijd van Eike von Repgow, waren minis-
terialen ambtenaren of administrateurs in dienst van een vorst en 
behoorden zij vaak tot de lagere adel. Zij waren ook actief in de 
leidende klassen van de steden. 

Met deze drie benamingen is de sociale positie van Eike van Repgow en 
de familie waartoe hij behoorde wellicht enigszins duidelijk geworden.

Hoewel de familienaam van Eike vaak voorkomt in documenten 
uit de periode tussen 1156 en het begin van de 19e eeuw, wordt hijzelf 
slechts in zes documenten uit de periode tussen 1209 en 1244 genoemd:

Op de Mettine, het landgoed van de graven van Brehna ten 
zuiden van Zörbig, is Eicko de Ribichowe in 1209 getuige bij 
de verkoop van kasteel Spören door de burggraven van Giebi-
chenstein aan de bisschop van Naumburg. 

In 1215 getuigen Heico de Repechowe en andere edelen 
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en dominees in Lippehna bij Raguhn bij een rechtszaak van 
de vorst van Anhalt ten gunste van het kapittel van Coswig. 

In Grimma wordt Heiko de Ripchowe in 1218 genoemd als 
getuige in een document van markgraaf Dietrich van Meis-
sen (1162 - 1221), waarin een schenking van goederen door 
de markgraaf aan het klooster van Alt-Zelle bij Nossen wordt 
bevestigd. 

In 1219 wordt Eico de Repechowe opnieuw als getuige 
genoemd in een document van prins Hendrik I van Anhalt, 
waarin een geschil met het klooster van St. Simonis et Judae 
in Goslar wordt bijgelegd. 

De volgende vermelding van Eico de Ribecowe komt in 
1219 uit een document van landgraaf Lodewijk IV van Thürin-
gen (1217-1227) als getuige bij de landdingplaats in Delitzsch. 
Het betreft de bevestiging van een schenking van goederen 
aan het klooster van Alt-Zelle. 

De laatste keer dat Eico de Repchowe verschijnt is in 1233 
in Salbke (tegenwoordig een district van Maagdenburg) op 
de voormalige plaats van het graafschap Mühlingen, waar hij 
getuige is bij een verkoop van goederen tussen de markgra-
ven Johann I (ca. 1213-1266) en Otto III (ca. 1215 - 1267) van 
Brandenburg en het klooster Berge bij Maagdenburg. 

Vertaald uit Adolf Meyer 

Daarna verdwijnt hij uit de bronnen.

Eike von Repgow bezat de opleiding die nodig was om zijn beroemde 
werk de Sachsenspiegel te produceren. Dit had hij waarschijnlijk in de 
eerste plaats te danken aan zijn „Maagdenburgse“ omgeving. 

Hoewel uit de Sachsenspiegel blijkt dat Eike von Repgow een uitge-
breide algemene theologische opleiding had, vertrouwd was met de Bij-
bel en het kerkelijk recht en enkele hoge kerkelijke hoogwaardigheidsbe-
kleders persoonlijk kende, was hij geen theoloog – het is onbekend hoe 
en waar hij deze kennis heeft opgedaan. Er zijn slechts een paar indirecte 
aanwijzingen hiervoor. De Repgows waren sinds 1159 aantoonbaar leen-
mannen van de aartsbisschop van Maagdenburg. Zij bezaten een huis in 



de stad als leengoed dat tot het bisdom behoorde. Vermoedelijk samen 
met graaf Hoyer von Falkenstein zou Eike in 1233 in het dorp Salbke, 
een van de oudste nederzettingen bij de stad Maagdenburg, hebben ver-
bleven. 

De graaf zou een vertrouwd en gewaardeerd persoon zijn geweest aan 
het hof van de bisschop. Ten tijde van de totstandkoming van de „Sach-
senspiegel“ bestonden er nauwe contacten tussen Eike von Repgow en 
Hoyer von Falkenstein aan het hof van de aartsbisschop; de graaf zelf 



wordt beschreven als een leenheer, beschermheer of vriend van de auteur. 
Door zijn nabijheid tot het bisschoppelijk hof kon Repgow zich uit-

voerig op de hoogte stellen van het recht van de stad – het Magdeburgse 
recht is gedocumenteerd sinds de 10e eeuw – en zijn werk vertoont dan 
ook een duidelijke ontlening aan dit recht. De Sachsenspiegel maakt dui-
delijk dat Eike veel kennis had van het kerkelijk recht en het bestuur van 
ditt aartsbisdom.

Naast de reeds vermelde vraagtekens bij het leven van Eike von Repgow, 
is het ook niet bekend of hij zijn werk zelf „met de hand“ heeft geschre-
ven of dat hij het aan een klerk heeft gedicteerd. Het laatste lijkt waar-
schijnlijker, omdat de samenhang en het nauwe verband tussen lezen en 
schrijven dat wij zo vanzelfsprekend vinden, in die tijd nog niet beston-
den. In die tijd was het schrijven een grote kunst op zich, die moeizaam 
geleerd moest worden, vooral in kloosterscholen. Als je manuscripten uit 
de Hoge Middeleeuwen ziet, wordt dit begrijpelijk. 

Bovendien was het in de Middeleeuwen niet ongebruikelijk om ken-
nis, gedachten, enz. te dicteren en dus door iemand anders te laten op-
schrijven.

Eike von Repgow formuleerde een voor zijn tijd verbazingwekkend 
modern postulaat voor vrijheid: 

Toen er voor het eersten wetten werden opgesteld, was er 
geen knechtschap en waren alle mensen vrij ... Met mijn 
verstand kan ik het niet als waarheid beschouwen dat iemand 
het eigendom is van een ander .... Volgens de juiste waarheid 
vindt onvrijheid haar oorsprong in dwang en gevangenschap 
en onrechtvaardig geweld, dat sinds mensenheugenis tot een 
onrechtvaardige gewoonte is gemaakt en dat men nu als een 
recht wil hebben. 
(Landrecht III 42)

Vertaald uit Heiner Lück, blz. 10







...had eeuwenlang bestand en was 
geografisch wijdverspreid geldig

De historicus en rechtsgeleerde Wilfried Trusen (1924-1999), hoogleraar 
Duitse en vergelijkende rechtsgeschiedenis en kerkelijk recht, stelt met 
betrekking tot het verband van de Saksenspiegel met het Maagdenburgse 
recht vast, dat ... 

De schepenen van Maagdenburg, die anders zo gevoelig 
waren voor interpretaties en invloeden van buitenaf, namen 
de „Saksenspiegel“ onmiddellijk als hun eigen wet aan. Dit is 
verbazingwekkend en eigenlijk onverklaarbaar indien niet Eike 
von Repgow op de een of andere manier met hen in contact 
was geweest, als zijn wettenverzameling niet hun volledige 
instemming had gehad, misschien zelfs op hun mede-initiatief 
tot stand was gekomen of was geformuleerd op basis van de 
rechtsdocumenten van de Schepenen Stoel zelf. 

Vertaald uit Winfried Trusen

Dit ging zelfs zo ver dat de Saksenspiegel en de wet van Maagdenburg 
met elkaar werden vereenzelvigd. In 1325 schreef Johann von Buch (ca. 
1290-c. 1356), een rechter, een zeer belangrijk addendum (glossum) bij 
de Saksenspiegel:

... alliu meydeburgischem rechte, daz wir auch der sachsin 
spigel und ir privilegium heisin 

Vertaald 
... voor alles het Maagdenburger Recht, dat we ook Saksen-
spiegel en haar Privilege noemen.

Niet alleen schreef meneer von Buch een glossum (hier in de betekenis 
van verklarende en praktische aanvullingen en toelichtingen), er werden 
later talrijke glossi aan het boek toegevoegd, waarvan sommige als prak-
tische hulp voor de rechtbanken dienden. 
De Saksenspiegel is echter geen wetboek in de conventionele zin. Het is 



een schriftelijke neerslag van het gewoonterecht dat destijds in de regio 
van Eike von Repgow van kracht was en dat vaak voornamelijk monde-
ling werd overgeleverd. Hij schrijft hierover in het berijmde voorwoord:

De middeleeuwse rechtscultuur was in wezen mondeling 
van aard. Hoewel ook in de Germaanse koninkrijken bij de 
overgang van de oudheid naar de middeleeuwen  ook rechts-
akten ontstonden. Die bevatten echter slechts summiere 
voorschriften voor bepaalde gebieden van het rechtsverkeer. 
Het merendeel van de na te leven normen was ongeschreven 
gewoonterecht, waarvan de inhoud mondeling van generatie 
op generatie werd doorgegeven. In geval van conflict moesten 
de regels van het gewoonterecht hun bestendigheid voor de 
rechter bewijzen. 

Dit betekent dat het recht voor tijdgenoten in feite alleen 
zichtbaar werd in geval van een geschil, want zolang de regels 
werden nageleefd, was er geen reden om de inhoud ervan 
transparant te maken. Leken, d.w.z. ongeschoolde juristen, 
waren voornamelijk betrokken bij de rechtspraak. Zij pasten 
regels toe die zij van hun vaders hadden geleerd. Reeds door 
de mondelinge vorm van bestaan en overdracht van het recht 



waren de normen territoriaal en plaatselijk zeer verschillend. 
Bovendien bleef een persoon gebonden aan het rechtssys-
teem waarin hij of zij was geboren, en dat bleef zo, ongeacht 
waar hij of zij woonde. 

Heiner Lück, S. 30

Ten dele is dit ook het recht dat hij had toegepast en misschien had ge-
creëerd in zijn werk als schepen (lekenrechter); het was het recht van de 
„goede voorvaderen“, zoals hij het noemde.

Naast de reeds genoemde wet van Maagdenburg komen nog vele 
andere gewoonterechten in het boek samen, zoals dat van de Franken, de 
Slaven, de naar Saksen geëmigreerde Vlamingen en die van het handels-
verbond van de Hanzesteden.

De Sachsenspiegel beïnvloedde grote delen van Europa en vond zijn 
weg naar Midden- en Zuid-Europa en tot in Oost-Europa: Polen, Bohe-
men, Slowakije, de Baltische staten, Wit-Rusland en Oekraïne. Dat het 
ook in West-Europa ingang vond, blijkt uit een vertaling van het werk 
in het laat-Middelnederlands; een van de gepubliceerde werken in dit 
taalgebied heet veelzeggend: „Oude vaderlandse rechtsbronnen“: De 
Saksenspiegel in Nederland“.

De Sachsenspiegel werd een model voor talrijke andere 
wetboeken (Augsburger Saksenspiegel, Deutschenspiegel, 
Schwabenspiegel). Samen met de Maagdenburgse stadswet 
had het zijn werking tot ver in Oost-Europa (rond Krakau, Lem-
berg, Kiev, Minsk, Vilna, Riga, Reval, Thorn). Talrijke Poolse 
gedrukte edities verschenen in de 16e eeuw. Een Russisch 
wetboek uit die tijd was de „Russkaja Prawda“ (Russische 
Waarheid [Wet]), in Engeland was het de „Traktate de legibus 
et consuetudinibus regni Angliae“ (Tractaten over de wetten 
en gebruiken van Engeland) en in Denemarken het „liber legis 
Scaniae“ (Wetboek van Skåne) en de „Skänske Lov“ (Schoni-
sche Wet).

In het Koninkrijk Pruisen werd de Sachsenspiegel in 1794 
vervangen door het “Algemene Landrecht” en in het Koninkrijk 



Saksen door het “Saksische Burgerlijk Wetboek” van 1863. In 
Anhalt en Thuringen werd het pas in 1900 vervangen door het 
Burgerlijk Wetboek voor het Duitse Rijk dat nu van kracht is.

https://www.slub-dresden.de/entdecken/handschriften/sachsenspiegel

Er is geen ander Duits wetboek dat ooit nog zo‘n lange en geografisch 
wijdverspreide geldigheid bereikte – het behield zijn betekenis in geheel 
Europa gedurende meer dan zevenhonderd jaar. 

https://www.slub-dresden.de/entdecken/handschriften/sachsenspiegel




Landrecht, feodaal recht en 
prachtige verluchte manuscripten

Op grond van een passage in het berijmde voorwoord van het boek wordt 
aangenomen dat de Saksenspiegel eerst in het Latijn is geschreven en 
daarna, op bevel of verzoek van graaf Hoyer von Falkenstein, een verta-
ling in het Nederduits werd gemaakt. Dit wordt echter ook anders ge-
interpreteerd, in die zin dat Eike het eerst in het Latijn wilde schrijven, 
maar vervolgens op verzoek van de graaf van gedachten veranderde en 
het direct in het Nederduits formuleerde:

De opvatting bestaat ook dat Eike von Repgow het lange berijmde voor-
woord niet helemaal zelf heeft geschreven; latere auteurs zouden er delen 
aan hebben toegevoegd. Dit zou mogelijk kunnen zijn, aangezien noch 
een Latijns, noch zijn Nederduits origineel bewaard is gebleven. Er zijn 
slechts vier gedeeltelijk vergulde verluchte manuscripten bewaard ge-
bleven, die waarschijnlijk alle op één en hetzelfde oude originele hand-



schrift teruggaan; het hoeft dan ook niet te verbazen dat hun inhoud sterk 
op elkaar lijkt. Ze zijn genoemd naar hun huidige opslagplaats:

• Beeldmanuscript van Dresden:  
bevat de meeste en artistiek waardevolste picturale scènes;

• Beeldmanuscript van Heidelberg:  
Dit is het oudste, maar meest incomplete manuscript;

• Beeldmanuscript van Oldenburg:  
bevat de meest gedetailleerde tekst;

• Beeldmanuscript van Wolfenbüttel:  
dit is een jonger zusterhandschrift dan het handschrift van Dres-
den.



Deze vier handschriften zijn dus inhoudelijk niet helemaal identiek, hun 
volledigheid varieert, zij zijn alle gemaakt tussen 1295 en 1371. 

De functie van de afbeelden in die manuscripten dient de overeen-
komstige tekstpassages toe te lichten en te verduidelijken.

De mensen die in de handschriften worden afgebeeld, worden ge-
toond aan de hand van stereotypen en zo wordt hun rechtspositie herken-
baar gemaakt: 
Zo draagt de maagd haar haar los, terwijl het bij gehuwde vrouwen bij-
eengehouden wordt met een lint, draagt de minstreel zijn instrument en 
typische minstreelkleding, worden weduwen afgebeeld met een sluier, 
bisschoppen met een kromstaf, hebben bouwvakkers een strohoed op 
hun hoofd, wordt de (graaf)rechter getekend met een graafshoed en 
zwaard, en worden leden van de biergilden (een van de drie lagere vrije 
standen) afgebeeld met een biervat. 

Verder zijn er 341 handschriften van het Landrecht, het eerste deel 
van het werk, en 94 van het Lehnrecht (Feodaal Recht), het tweede deel. 
Bovendien zijn verschillende fragmenten bewaard gebleven. 

Het landrecht omvat het recht van een grotere domein dan 
een landstreek en is het recht van het vrije volk, met inbegrip 
van de boeren. Het regelt landaangelegenheden, erfenissen, 
huwelijk, verdeling van eigendom en aangelegenheden met 
betrekking tot buren, en een opeenstapeling van gewoonte-
recht. Het omvat ook het strafrecht en de rechterlijke organisa-
tie.

Het feodale recht, een apart onderdeel van het landrecht - om-
dat het in de Middeleeuwen een belangrijk levensgebied was 
- regelt de orde van de adel en de verhoudingen tussen de 
standen in het land, bijvoorbeeld de verkiezing van koningen, 
feodale plichten, enz. Het kan worden vergeleken met het 
huidige staatsrecht. 

In de Saksenspiegel zijn het dienstrecht, het hofrecht en het stadsrecht 
niet geregeld, wat tot onduidelijkheden leidde bij de opkomst van de ste-
den in de Middeleeuwen. Hoewel de auteur in zijn proloog inging op de 



onvolledigheid van zijn verzameling en de hulp van tijdgenoten inriep 
omdat deze verbetering behoefde, werden deze centrale punten niet aan 
de Saksenspiegel toegevoegd.

De wettelijke bepalingen werden gevormd naar het leven. Rechtszittin-
gen dienden als model. Over het geheel genomen zijn de juridische zin-
nen expressief, levendig en beeldend. Gedeeltelijk verschijnen er plech-
tige zinnen en juridische spreekwoorden: 

Wer ouch erst zu der mulen kumt, der sal erst malen

Vertaald: 
Wie het eerst bij de mulen komt, die maalt het eerst.

En:
Wor zwene man ein erbe nemen sollen, der eldeste teile unde 
der iungere kise. 

Vertaald:
Als twee mannen een erfenis moeten krijgen, dan verdeelt de 
oudste en de jongste kiest.

Vertaald uit https://dewiki.de/Lexikon/Sachsenspiegel

De Sachsenspiegel bevat dus de wet van verschillende levenssferen. Het 
is echter niet echt gestructureerd volgens een duidelijk systeem:

Rechtsbeginselen van privaatrecht, strafrecht, publiekrecht 
en procesrecht wisselen elkaar in een bonte opeenvolging af 
en lopen soms in elkaar over. Tussendoor, vaak met slechts 
enkele zinnen, worden talrijke individuele zaken behandeld, 
zoals juridische kwesties betreffende de dorpsherder, buren-
recht, verkeersrecht en andere. Historische, bijbels-historische 
of religieuze argumenten worden niet zelden, en soms vrij 
uitvoerig, aangevoerd ter rechtvaardiging van rechtssituaties 
en -postulaten.

Vertaald uit Walter Koschorrek

https://dewiki.de/Lexikon/Sachsenspiegel


Kort na 1300 werd een derde deel aan de twee toegevoegd.

In zijn proloog richt Eike zich met een religieuze verwijzing rechtstreeks 
tot de kring van geadresseerden voor wie hij zijn wetboek heeft gemaakt: 
Rechters, juryleden en iedereen die betrokken is bij de rechtsbedeling: 

God is selven regt, darumme is eme regt lef, dor dat sen se 
sich alle vore, den en gherichte van godes halven bevolen si, 
dat se alle richten, alse godes torn unde sin gerichte genedili-
ken over se irgan mothe. 

Vertaald:
God is zelf recht, daarom is recht Hem dierbaar, daarom moe-
ten allen die door God zijn opgedragen te oordelen, er zorg 
voor dragen dat zij zo oordelen dat Gods toorn en Zijn oordeel 
genadig over hen mogen zijn.

Vertaald uit Christa Bertelsmeier-Kierst

Hoewel de Sachsenspiegel een juridisch boek is, geeft het ons ook veel 
historische informatie:

Hij gebruikte het ook om ons kennis te laten maken met zijn 
omgeving. Het klinkt misschien overdreven om te zeggen dat 
de Saksenspiegel ons ook een kleine geschiedenis van de 
gebruiken van die tijd onthult. Er is sprake van markt en dorp, 
boerderij en hoeven, molens en akkers, ploeg en eg, kudde 
en herder, hooivork en varkensstal; daarnaast het ridderlijke 
leven: Kastelen, zwaard, schild en harnas, oorlogspaard, toer-
nooi en duel. Bij het lezen van de Saksenspiegel, althans zo 
voelde ik het, wordt men meegevoerd naar een voorbije we-
reld met problemen die verbazend veel gelijkenis vertonen met 
die van vandaag, waarin het sociale leven op een spannende 
en levensechte manier wordt weergegeven. 

Vertaald uit http://rechtsgeschichte-life.jura.uni-sb.de/Diederich_Repgow.htm

http://rechtsgeschichte-life.jura.uni-sb.de/Diederich_Repgow.htm






… enige voorbeelden uit het rechtsboek
Tot nu toe hebben we het gehad over de Saksenspiegel en de schrijver 
ervan. Nu is het tijd om enkele voorbeelden uit het boek te geven, hoofd-
zakelijk aan de hand van de tekst van Paul Kaller, die het in het Hoog-
duits vertaalde (zie bibliografie). Deze voorbeelden zijn niet volledig on-
bewerkt overgenomen; er zijn enkele wijzigingen aangebracht voor een 
beter begrip.



1e voorbeeld

Landrecht, Boek I
16. van het aangeboren recht

Niemand kan een ander recht verwerven dan het recht dat hij 
bij de geboorte verkreeg. Maar indien hij zijn recht voor het 
gerecht verwerpt en voor zichzelf een ander recht opeist, dat 
hij niet kan bewijzen, verliest hij beide; [behalve de slaaf die 
vrijgelaten is, die het recht der vrijen ontvangt]. 
Als het kind vrij en echt is, krijgt het het recht van zijn vader. 
Maar indien de vader een dienstknecht of de moeder dienst-
vrouw is, verkrijgt het kind het recht, dat het op grond van de 
geboorte toekomt.  

2e voorbeeld

Landrecht, Boek I
39. recidivist*: geen toelating tot de eed  

In plaats daarvan een Godsoordeel 

Zij die hun recht door roof of diefstal hebben verloren en die, 
indien zij de tweede maal van diefstal of roof worden beschul-
digd, zich door hun eed niet kunnen vrijspreken, zij hebben de 
keuze uit drie dingen: het hete ijzer dragen**, of in een koken-
de ketel tot aan de elleboog reiken, of zich verdedigen tegen 
een beroepsvechter. 

* recidivist: herhalingsdader - mensen die ooit veroordeeld zijn en op-
nieuw een misdaad plegen.
** Het zogenaamde “dragen van het hete ijzer” is een juridisch gebruik 
dat reeds in de late Middeleeuwen achterhaald was, resp. een folterme-



thode voor bestraffing en waarheidsvinding. Een roodgloeiend stuk ij-
zer moest met de blote hand over een afstand van ten minste 6 stappen 
worden gedragen. Het werd gezien als een manier van Godsoordeel om 
de onschuld of schuld van de beschuldigde te bewijzen door Gods tus-
senkomst, d.w.z. door een “wonder”, waardoor de waarheid aan het licht 
kwam. Gewoonlijk werd het dragen van het hete ijzer gebruikt voor mis-
daden van materiële aard, zoals diefstal of fraude, en dan nog alleen voor 
recidivisten. Er werd niet verwacht dat de proefpersoon geen verwondin-
gen zou oplopen, en daarom was een snelle en zuivere genezing van de 
onstane wonden voldoende als bewijs van onschuld.

3e voorbeeld

Landrecht, Boek II
51. van bakovens, privaat (Abort), varkensstal 

(Schweinestall), brandmuren.

Oven, toilet en varkensstal moeten op 1,5 meter van de om-
heining staan. 

Ieder zal ook zijn oven en zijn muur afdekken, opdat de 
vonken niet naar het erf van een ander vliegen en hem scha-
den. 

Toiletten die gericht zijn naar het erf van een ander, moeten 
eveneens tot op de grond zijn omheind.

4e voorbeeld

Landrecht, Boek II
56. dijkplicht. Van veranderingen op de oevers 

en in de bedding van een rivier.

Van de dorpen aan het water liggen, en een dijk hebben om ze 
tegen de vloed te beschermen, zal ieder dorp zal zijn deel van 
de wal tegen de vloed versterken. Maar als de vloed komt en 



de dam breekt, en zij die op dat gebied wonen met luid geroep 
worden opgeroepen, dan heeft degene die niet helpt om de 
dam te herstellen, het erfdeel (huis en grondstuk) verbeurd dat 
hij binnen de dijk heeft. 

Wat het water van het land wegspoelt, is verloren voor hem 
aan wie het land toebehoort. 

Maar als een nieuwe waterloop wordt gevormd, verliest hij 
niets van zijn land.

5e voorbeeld

Landrecht, Boek III

3. personen die niet veroordeeld mogen worden 

Geen vrouw die een levend kind baart, zal meer dan haar huid 
en haar* worden beoordeeld. Evenmin zal men recht spreken 
over dwazen en zwakzinnigen; maar wanneer zij kwaad doen, 
zal hun voogd ervoor boeten.

* Een soort openbare straf zonder verwonding van het lichaam, die dien-
de om te vernederen; de overtreder of overtreders werden aan een staak 
(schandpaal) gebonden en daarop werd het haar afgeknipt en het lichaam 
met roeden bestreken.

6. voorbeeld

Landrecht, Boek III

27. van kinderen uit een ongeldig huwelijk 

Indien een man zonder het te weten een vrouw huwt, die hij 
niet mag huwen, en bij haar kinderen verwekt, worden zij later 
terecht gescheiden; het schaadt noch de kinderen, die vóór 



de scheiding geboren zijn, noch de kinderen, die de moeder 
draagt, in hun recht. 

Nog een voorbeeld uit het Landrecht van de Saksenspiegel:





... de rechtssituatie van de 
reizende muzikanten 

De Saksenspiegel bevat vele soorten wetten voor vele verschillende groe-
pen van de samenleving in die tijd. Hier wordt, bij wijze van voorbeeld, 
een van deze groepen en hun rechten enigszins belicht... 

Het gaat om zelfstandig werkende muzikanten, die in de 13e eeuw 
gerekend werden tot de grotere groep van speellieden en het “reizende 
volk”. Dat wil zeggen, muzikanten in (vaste) dienst aan het hof van een 
edelman of stadsmuzikanten, zoals minstrelen, vallen niet onder deze ca-
tegorie; zij hadden een hogere status en ook een regelmatig inkomen. 

De groep waartoe rondtrekkende muzikanten behoren, wordt speel-
lieden, “spelüde” genoemd. In engere zin waren zij eigenlijk gewoon 
muzikanten: instrumentale muzikanten, zangers en acteurs en die ook 
mensen ten dans vroegen op volksfeesten - entertainers. 

In ruimere zin, en zo werd de term ook in de Saksenspiegel gebruikt, 
omvatte het bijvoorbeeld ook acrobaten, narren, goochelaars, verhalen-
vertellers en zelfs (pseudo)-genezers.

Niettemin bestond de kern van het rondreizende volk in de Middel-
eeuwen uit muzikanten, pijpers, trompettisten, trombonisten, schalmei- 
en doedelzakspelers, violisten, draailierspelers, harpisten, paukenisten, 
drummers, zangers en dichters. In hedendaagse termen waren “reizende” 
muzikanten een randgroep in de middeleeuwse samenleving, die amu-
sement verschaften, maar persoonlijk op een afstand werden gehouden.

Op de middeleeuwse kermissen maakte hun verschijning deel 
uit van de algemene gang van zaken. Artistieke en muzikale 
activiteiten worden meestal in één adem genoemd in versla-
gen vanaf de 13e eeuw, waarin het aantal speellieden sterk 
toenam. Blijkbaar werden de voorstellingen, van welke aard 
ook, gewoonlijk met muziek gepresenteerd. “Kunststukjes zo-
als balanceer-demonstraties, acrobatische dansen en dwaze 
capriolen werden meestal begeleid door muziek.” 

Het zijn echter niet alleen gezamenlijke optredens van mu-
sici en artiesten die zijn vastgelegd; de speellieden uit de Mid-



deleeuwen vervulden vaak meerdere taken in een en dezelfde 
persoon. “Velen van hen waren niet alleen meesters op ver-
schillende instrumenten en volledig thuis in de poëzie, maar 
beheersten ook allerlei acrobatische en gymnastische kun-
sten, kluchtige theatervoorstellingen en nog veel meer (...).”  

Hun verschijningsvormen waren even gevarieerd als hun 
repertoire van verschillende optredens. Zo behoorden naast 
muzikale prestaties ook dansen - meestal op de eigen muziek 
- maar ook vaardigheden als jongleren, dieren temmen, goo-
cheltrucs of koorddansen tot het brede beroepsprofiel van de 
speelman. Slechts in zeldzame gevallen werkte hij uitsluitend 
als gespecialiseerd musicus. Bovendien beheerste hij meestal 
een aantal andere kunsten zoals acrobatiek, dans, goochel-
trucs, enz.: “Talrijke picturale getuigenissen verwijzen (...) naar 
activiteiten als berenleider, koorddanser, goochelaar, genezer, 
jongleur, acrobaat en kwakzalver. De minstrelen waren dus 
universele kunstenaars, maar hun hoofdactiviteit was muziek 
maken.

Vertaald uit Rüdiger Becker S. 31

Der Sachsenspiegel besagt zu dieser Gruppe: Wenn jemandem aufgrund 
eines erlittenen Unrechts eine ‚Wiedergutmachung‘ zusteht, erhalten 
Spielleute nur eine Scheinbuße und zwar „den Schatten eines Mannes“.

Um dies in ein Beispiel zu verdeutlichen: Nach einem erlittenen kör-
perlichen Angriff gibt der Sachsenspiegel dem Spielmann nur das Recht, 
die Genugtuung durch einen gleichen Schlag an dem Schatten seines 
Gegners zu erhalten, jeder andere hingegen darf das an der Person selber 
tun. 

In tegenstelling tot de muzikanten aan het hof of die in de ste-
den, die een vaste betrekking hadden, werden de speellieden 
gerekend tot de “oneerlijken”; zij waren  zoals al het “reizende 
volk”, zonder eer of rechten, hetgeen dicht in de buurt komt 
van de status van iemand die vogelvrij verklaard is. Zij werden 
ongeschikt geacht om terecht te staan en mochten noch als 
eiser noch als getuige in voor de rechtbank verschijnen.





Bovendien waren zij niet in staat tot het afleggen van trouw 
van een leensman, mochten zij geen wapens dragen en wer-
den zij niet aanvaard door de ambachtsgilden. 

Ondanks hun precaire sociale situatie, die vaak in schril 
contrast stond met hun algemene populariteit en het gebruik 
van hun “diensten” door alle sociale klassen tot en met de cle-
rus, waren de speellieden volgens de Saksenspiegel toch niet 
aan volledige wetteloosheid onderworpen: 

“Ook al is een man een speelman of een buitenechtelijk kind, 
dat maakt hem nog niet gelijk aan een dief of een rover”. Hij 
werd beschermd door andere rechtsbeginselen, zoals de ker-
kelijke wetten of de vrede van het land, afgekondigd door de 
koning of de vorst. Wie “een iemand verwondt die niet de sta-
tus van rechtspersoon heeft, of berooft of doodt en de vrede 
met hem verbreekt, die zal worden berecht volgens de wet van 
de vrede”. In het geval van schending van de rechtsvrede was 
er geen behoefte aan een particuliere rechtszaak, die was de 
speellieden immers ontzegd. 

Als een speelman of een andere persoon zonder rechten 
iets werd aangedaan, had hij vaak alleen recht op een schijn-
boete, afhankelijk van de plaatselijke wet. Catalogi van boetes 
naar gelang van de sociale klasse van de benadeelde partij 
zijn ook te vinden in de Saksenspiegel. Hier staat: “Kinderen 
van geestelijken* en buitenechtelijke kinderen krijgen als boe-
tedoening een karrenvracht hooi, zoals tweejarige ossen kun-
nen trekken. Speellieden en allen die zichzelf in Lijfeigenschap 
begeven, krijgen de schaduw van een man als boetedoening.

Vertaald uit 
https://musikkoffer-sachsen-anhalt.de/musik-leben/spielleute-im-sachsenspiegel/

* Aangezien alle priesters in deze tijd celibatair moesten zijn, waren “priesterlijke kin-
deren” automatisch onwettig; maar aangezien hun vader in de dorpen meestal bekend 
was (en gerespecteerd werd als priester), genoten zij niettemin een bijzondere positie. 
 

https://musikkoffer-sachsen-anhalt.de/musik-leben/spielleute


Volgens de Saksenspiegel behoort de speelman echter niet tot de laagste 
sociale groepen. Het Landrecht zegt:

al si ok en man speleman oder unecht geboren, he n'is doch 
roveres noch deves genot nicht, alse men kempen op en le-
den moge

Vertaald

Ook al is iemand speelman of buitenechtelijk geboren, dat 
maakt hem nog niet tot een van de rovers en dieven tegen wie 
beroepsstrijders worden uitgezonden. 

Ook rondtrekkende (zwervende) vrouwen waren niet geheel rechte-
loos; in de Saksenspiegel staat dat als een man een “reizende vrouw” 
verkrachtte, dat wil zeggen, als hij met haar naar bed ging zonder haar 
toestemming, hij zijn leven kon verbeuren.







.. maar betweterij wordt niet geaccepteerd ...
Het was Eike von Repgow blijkbaar duidelijk dat de inhoud van zijn 
Saksenspiegel hem blootstelde aan aanvallen van diegenen die ofwel zijn 
visie op het recht niet deelden, ofwel (om welke reden dan ook) geen dui-
delijke, ondubbelzinnige rechtsregels wensten. Hij wil al kritiek onder 
ogen zien, maar accepteert geen betweterij, zoals hij duidelijk maakt in 
zijn rijmend voorwoord:

Ik ben nu een doelwit gelijk aan het wild
waar de honden naar blaffen. 
Wie mijn leer niet aanstaat, die kan mij tegenspreken, 
zo goed als hij kan. 
Maar sommigen denken meester zijn op hun gebied, 
die nauwelijks een meester zou blijven, 
wanneer hij met mij moest wedijveren.

––––––––––––––––––––––––

En hier eindigt deze bijdrage. Nog veel meer informatie en subtiliteiten 
van het recht in de Hoge Middeleeuwen zou het doel van dit kleine e-
book te buiten gaan. Veel meer informatie kan worden gehaald uit het 
volgende overzicht van de gebruikte bronnen, en het prachtige boek van 
Heiner Lück “Der Sachsenspiegel - Das berühmteste Rechtsbuch des 
Mittelalters” (De Saksenspiegel - Het beroemdste wetboek van de Mid-
deleeuwen) kan bijzonder nuttig zijn.

Wat nog volgt zijn eerst de directe bestellinks naar de gepre-
senteerde boeken, dan het overzicht van de bronvermeldin-
gen, waarvan verscheidene met een paar verklarende woor-
den.



Directe bestel-links naar de 
voorgestelde boeken

Directe bestellink voor een door de auteur gesigneerd exemplaar van het 
Engelstalige boek “Germanic Magic” met opdracht:
https://hg-shop.eu/germanic-magic-2/

Directe bestellink voor een door de auteur gesigneerd exemplaar van het 
boek “Goden van de Lage Landen” met opdracht:
https://hg-shop.eu/nl/goden-van-de-lage-landen/

Directe bestellink voor een door de auteur gesigneerd exemplaar van het 
boek “De Nerthus claim” met opdracht:
https://hg-shop.eu/nl/nerthus-nl/

Directe bestellink voor een door de auteur gesigneerd exemplaar van het 
boek “Odin. Een mythologische wandeling” met opdracht:
https://hg-shop.eu/nl/wandeling/

Directe bestellink voor een door de auteur gesigneerd exemplaar van het 
duitsstalige boek “Göttin Holle” met opdracht:
https://hg-shop.eu/de/gottin-holle/

Directe bestellink voor een door de auteur gesigneerd exemplaar van het 
Engelstalige boek “At Elder Shrines” met opdracht:
https://hg-shop.eu/at-elder-shrines/

Directe bestellink voor een door de schrijfster gesigneerd exemplaar van 
het boek “Astrologisch voornamenboek” met opdracht:
https://hg-shop.eu/nl/voornamenboek/

https://hg-shop.eu/germanic
https://hg-shop.eu/nl/goden
https://hg-shop.eu/nl/nerthus
https://hg-shop.eu/nl/wandeling
https://hg-shop.eu/nl/voornamenboek


Bronvermeldingen 

1. Boeken en artikelen

Adolf Meyer,  Eike von Repgow – Verfasser des „Sachsenspiegels“. In: 
CZ (Cellische Zeitung), 13. Juni, 2010.

Christa Bertelsmeier-Kierst, Eike von Repgow: ‚Sachsenspiegel‘. In: 
Klassiker des Mittelalters, 2019, p. 59-82.

Cl. Freiherr von Schwerin, Sachsenspiegel, Landrecht, Stuttgart, 1977.

Dietlinde Munzel-Everling, Der Sachsenspiegel. Die Heidelberger Bil-
derhandschrift. Faksimile -  Transkription – Übersetzung – Bildbeschrei-
bung. Interaktive CD-ROM, Heidelberg, 2009. 

Het installatiebestand voor interactief gebruik werkte niet 
onder Windows 10 en 11, maar de vele afbeeldingsbestanden 
en PDF-teksten op de CD kunnen zonder problemen worden 
gebruikt.

Friedrich Ebel, Sachsenspiegel. Landrecht und Lehnrecht, Stuttgart, 
1993.

Heiner Lück, (Hrsg.), Dresdner Sachsenspiegel. Vollständige Faksimile-
Ausgabe im Originalformat des Dresdner Sachsenspiegels Mscr. Dresd,. 
M 32 der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden. Aufsätze und Untersuchungen, Graz, 2011. 

Een prachtig boek met veel informatie over de Saksenspiegel 
en zijn auteur, en met een schat aan verdere historische infor-
matie.

Heiner Lück „Der Sachsenspiegel“ – Das berühmteste Rechtsbuch des 
Mittelalters, 1. Ausgabe 2017, Sonderausgabe 2022, Darmstadt, 2022.

Dr. Karl Gustav Homeyer, Des Sachsenspiegels erster Theil, oder das 



Sächsische Recht. Nach der Berliner Handschrift V.J. 1369, dritte umge-
arbeitete Ausgabe, Berlin, 1861.

Frank-Michael Kaufmann und Peter Neumeister, Wege zur Edition der 
Sachsenspiegelglosse-Landrecht des Johann von Buch. In: Denkströme, 
Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Heft 5, 2010, S. 
156-168.

Hans-Peter Schneider, Daz ein Recht mac vromen. Der Sachsenspiegel 
– ein Rechtsbuch von europäischem Rang. In: Wolfenbütteler Hefte 15, 
Wolfenbüttel 1994. 

Matthias Thiele, Der Sachsenspiegel. Deutsches Rechtsbuch des Mit-
telalalters. Seine Entstehung und Verbreitung in Europa. Examensarbeit, 
München, 2016 (GRIN Verlag).

Paul Kaller, Der Sachsenspiegel. Übersetzt und eingeleitet von Paul Kal-
ler, Münchern, 2002.

Een Hoogduitse vertaling van de Saksenspiegel.

Peter Landau,  Der Entstehungsort des Sachsenspiegels. Eike von Rep-
gow, Altzelle und die anglo-normannische Kanonistik. In: Deutsches Ar-
chiv 61, 2005, S. 73-101. 

Rüdiger Becker, Circusmusik in Deutschland. Ergebnisse musikwissen-
schaftlicher und musikpädagogischer Forschungen zu einer vergessenen 
Gattung. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Hu-
manwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, 2008. 

Walter Koschorrek, Der Sachsenspiegel in Bildern. Aus der Heidelberger 
Bilderhandschrift, Frankfurt a.M., 1976.

Winfried Trusen: Die Rechtsspiegel und das Kaiserrecht. In: ZRG 102 
(1985), S. 12–59 





2. Websites

Een website met achtergrondinformatie en links naar websites waar de 
verluchte handschriften als digitale facsimile’s kunnen worden bekeken.
https://www.slub-dresden.de/entdecken/handschriften/sachsenspiegel

Wikipedia-Site over Eike von Repgow
https://de.wikipedia.org/wiki/Eike_von_Repgow

Website met een laudatio voor Eike von Repgow door Mathilde Diede-
rich (staatssecretaris in het ministerie van Justitie van Saksen-Anhalt), 
gehouden in 1999.
http://rechtsgeschichte-life.jura.uni-sb.de/Diederich_Repgow.htm

Website met informatie over de Saksenspiegel door Ruth Maria Hirsch-
berg, januari 2003.
http://www.brandenburg1260.de/sachsenspiegel.html

Nederlandstalige Wikipedia-Site over de Saksenspiegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksenspiegel

Website van de CZ (krant van de stad Celle) over Eike von Repgow uit 
2010.
https://www.cz.de/Celle/Aus-der-Stadt/Celle-Stadt/Eike-von-Repgow-
Verfasser-des-Sachsenspiegels

Website met het Saksenspiegel-Online Project.
https://www.sachsenspiegel-online.de/export/ssp/index.html 

een deelpagina ervan  is b.v.:
https://www.sachsenspiegel-online.de/cms/meteor/jbrowser/index.
jsp?id=49

Website van de stad Maagdenburg met de pagina: “Saksenspiegel en 
Maagdenburgs Recht”.

https://www.slub-dresden.de/entdecken/handschriften/sachsenspiegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Eike_von_Repgow
http://rechtsgeschichte-life.jura.uni-sb.de/Diederich_Repgow.htm
http://www.brandenburg1260.de/sachsenspiegel.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksenspiegel
https://www.cz.de/Celle/Aus-der-Stadt/Celle-Stadt/Eike
https://www.sachsenspiegel-online.de/export/ssp/index.html
https://www.sachsenspiegel-online.de/cms/meteor/jbrowser/index.jsp?id=49
https://www.sachsenspiegel-online.de/cms/meteor/jbrowser/index.jsp?id=49


https://www.magdeburg.de/?object=tx,37.35515.1

Wikipedia Site over het begrip ‚edelfrei‘.
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelfrei

Website van het dorp Reppichau met informatie over de Saksenspiegel 
en de auteur ervan.
http://www.reppichau.de/index.php/de/

Website met het PDF-bestand “Die Spielleute nach spätmittellterlichen 
deutschen Rechtsquellen”, von Harald Lacina. Een leesproeve.
https://www.solivagus.de/wp-content/uploads/2016/02/Leseprobe_HP_
Lacina.pdf

Website “Österreichisches Musiklexikon online” met een artikel over 
speellieden..
https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Spielleute.xml

Website met het „Mittelalter-Lexikon“ met een bijdrage over speellieden.
https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Spielleute

Website met het PDF-bestand “Der Entstehungsort des Sachsenspiegels 
Eike von Repgow, Altzelle und die anglo-normannische Kanonistik, door 
Peter Landau. Downloaden is mogelijk.
http://docplayer.org/32323923-Der-entstehungsort-des-sachsenspiegels-
eike-von-repgow-altzelle-und-die-anglo-normannische-kanonistik.html

Website waar het artikel “Eike von Repgow: ‘Sachsenspiegel’” van 
Christa Bertelsmeier-Kirst uit 2019 als PDF kan worden gedownload.
https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/109067?mode=full

Website waar het artikel „Der Sachsenspiegel“, Duits wetboek van de 
Middeleeuwen. Seine Entstehung und Verbreitung in Europa van Matthi-
as Thiele (Examensarbeit, 2016) deels kan worden gelezen en het geheel 
tegen betaling besteld kan worden.
https://www.grin.com/document/341849

https://www.magdeburg.de/?object=tx,37.35515.1
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelfrei
http://www.reppichau.de/index.php/de
https://www.solivagus.de/wp-content/uploads/2016/02/Leseprobe_HP_Lacina.pdf
https://www.solivagus.de/wp-content/uploads/2016/02/Leseprobe_HP_Lacina.pdf
https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Spielleute.xml
https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/Spielleute
http://docplayer.org/32323923-Der-entstehungsort-des-sachsenspiegels-eike-von-repgow-altzelle-und-die-anglo-normannische-kanonistik.html
http://docplayer.org/32323923-Der-entstehungsort-des-sachsenspiegels-eike-von-repgow-altzelle-und-die-anglo-normannische-kanonistik.html
https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/109067?mode=full
https://www.grin.com/document/341849


Website waar het artikel “Von der Gerichtslinde zum Hofgericht. Aspekte 
mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Rechtsgeschichte imRaum zwi-
schen Harz und Heide” als PDF kan worden gelezen en gedownload.
https://geschichtsverein-salzgitter.de/pdfs/symposien/160219sympo_
rep.pdf

Op deze pagina van Wikimedia Commons kunt u het boek “Das Zeitbuch 
des Eike von Repgow” downloaden. oorspronkelijk in het Nederduits ... 
enz. van H.F. Massmann (uitgever) uit 1857.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BLV_042_Das_Zeitbuch_
des_Eike_von_Repgow.pdf

Website waar een Middelnederlandse vertaling en bewerking van de Sak-
senspiegel kan worden gelezen en als PDF kan worden gedownload. 
https://dbnl.org/tekst/_sak001saks02_01/index.php

Webseite met de korte bijdrage “Der Sachsenspiegel” van Rudolf Dad-
der.
https://www.deutschland-lese.de/streifzuege/geschichtliches/der-sach-
senspiegel/

3. Illustraties

De referenties van de afbeeldingen worden hier vermeld in de volgorde 
waarin zij werden getoond. Aangezien het hier een eBoek betreft, zijn de 
paginanummers weggelaten.

Achtergrond van het cover:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Seite_aus_der_Oldenburger_Bilder-
handschrift.jpg

h t t p s : / / s a m m l u n g e n . u b . u n i - f r a n k f u r t . d e / m s m a / u r n /
urn:nbn:de:hebis:30:2-257302
Fragm. germ. III 5 - Sachsenspiegel, 3. deutsche Fassung, Ordnung Ic, 
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14. Jh. Online-Ausgabe Frankfurt am Main: Univ.-Bibliothek, 2015. 
URN: urn:nbn:de:hebis:30:2-257302

Urkundenorte (Karte nach Heiner Lück: Über den Sachsenspiegel. Ent-
stehung, Inhalt und Wirkung des Rechtsbuches. Halle 1999, S. 21), wei-
terbearbeitet von Christa Bertelsmeier-Kierst

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Reppichau,Eike_von_Repgow_Ge-
denkstein.jpg. 
Fotograf: M_H.DE (25. Mai 2010). Lizenz: CC-BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dresdner_Sachsenspiegel_
fol_4_(Karl_von_Amira,_1902).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dessau,Eike_von_Repgow.
jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sachsenspiegel.jpg

Heiner Lück, S. 35

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burg_Falkenstein_Luft-
bild_2.jpg 
Copyright: Gregor Rom

Cod. Pal. germ. 164: Heidelberger Sachsenspiegel
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/touch/cpg164/#page/66

Dietlinde Munzel-Everling CD, Bild 29v

Dietlinde Munzel-Everling CD, Bild 20r
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