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Het betreft een editie van rechtsteksten die voorkomen 

in een handschriftencorpus uit de Groninger Omme-

landen uit de periode van de Late Middeleeuwen 

tot in de Vroegmoderne Tijd. Deze teksten bevatten Oudfries 

recht, maar zijn overgeleverd in een Nederduitse (Nedersaksi-

sche) vertaling. Daarmee waren ze tot nu toe te Fries voor de 

Groningers en te Gronings voor de Friezen en is deze belang-

rijke collectie rechtshandschriften als gevolg daarvan decen-

nialang grotendeels veronachtzaamd door onderzoekers. Deze 

rechtsteksten vormen echter de tastbare herinnering aan een 

tijd dat de Ommelanders zichzelf beschouwden als ‘Vrije  

Friezen’ en het Friese recht in hun gebied handhaafden.

In de Middeleeuwen maakten de Ommelanden qua recht 

en bestuursvorm deel uit van het gebied dat van het Vlie tot 

aan de Wezer liep en dat bestond uit een aaneenschakeling 

van autonome landsgemeenten: de vrije Friese landen. Een 

van hun belangrijkste vrijheden was de handhaving van 

het eigen recht. Vanaf het begin van de 13de eeuw werd dit 

gewoonterecht op schrift gesteld. Toen kort na 1400 het 

Fries in de Ommelanden meer en meer door het Nederduits 

(Nedersaksisch) werd verdrongen, onder andere onder de 

toenemende invloed van de stad Groningen, ontstonden er 

vertalingen van de oorspronkelijk Friese rechtsteksten.

Het werk is sinds 2004 uitgevoerd door prof.em. dr. Henk 

WURK UNDER HANNEN PETER VAN DER MEER

Peter van der Meer (Pijnacker, 
1958) studeerde geschiedenis aan 
de Universiteit Leiden en is sinds 
1990 verbonden aan de Fryske 
Akademy als onderzoeksme-
dewerker en informatiespeci-
alist. Een van zijn taken is het 
verzorgen van bronpublicaties 
en tekstedities, zoals Opkomst 
en ûndergong fan in boerebedriuw 
ûnder Achlum (2001), Skoalmas-
ters yn Fryslân, 1600-1950 (website 
Fryske Akademy, 2008) en De 
Beneficiaalboeken van Friesland, 
1543 (met Hans Mol, 2013).

Dit voorjaar zal een omvangrijk en uniek project van de Fryske Akademy worden afgesloten met de 

publicatie van het boek Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur.

Meijering, voormalig hoogleraar Fries en Duits aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam en tegenwoordig gastonderzoeker 

aan de Fryske Akademy, en door dr. Han Nijdam, onderzoe-

ker Oudfries aan de Fryske Akademy.

In het boek worden 28 rechtsteksten kritisch uitgegeven, die 

in de Ommelanden circuleerden, maar gerecipieerd werden 

vanuit uit het Westerlauwerse gebied (de huidige provincie 

Fryslân) en daar vertaald werden in het Nederduits. De 

teksten worden voorzien van een Nederlandse vertaling en 

afzonderlijk ingeleid, waarbij telkens op de Friese en op de 

Ommelander context van de tekst wordt ingegaan.

De ontsluiting van de Ommelander handschriften is in 

menig opzicht van belang. De handschriften bieden de 

mogelijkheid om de inhoud van nu verloren Westerlauwers 

Friese rechtshandschriften te bepalen. Bovendien geven zij 

een beeld van de rechtshistorische ontwikkeling in de Om-

melanden doordat ze het overgangsstadium tonen tussen 

het traditionele Friestalige recht naar de van meet af aan 

Nedersaksische teksten, zoals bijvoorbeeld het Ommelan-

der Landrecht van 1448 en het Zeendrecht van Fivelgo en 

Hunsingo. Ten slotte bieden de handschriften veel teksten 

die voor verder regionaal-historisch Ommelander onderzoek 

van belang zijn; bovendien schetsen zij een beeld van de 

schriftcultuur in de Groninger Ommelanden. <

Deel van het Ommelander 
handschrift. (Fryske Akademy)

Ommelander rechtsteksten

Han Nijdam (boven) en 
Henk Meijering voerden het 
werk uit.
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 KORT NIEUWS MARIJKE DE BOER

Friese Anjer 
BUOG heeft de Friese Anjer 2016 van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Fryslân gekregen. De 
‘Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone 
Gebeurtenissen’ krijgen de onderscheiding omdat ze 
verrassend en vernieuwend zijn. Bovendien leggen ze 
in originele theaterproducties een verbinding tussen 
professionals, amateurs en de plaatselijke bevolking. 
De prijs bestaat uit een speld, een oorkonde en een 
bedrag van 2.500 euro. BUOG is opgericht in 2002 
door Pieter Stellingwerf en Kees Botman. 
www.omropfryslan.nl

Vredeman de 
Vriesprijs 
De Vredeman de 
Vriesprijs voor 
architectuur kent 
twee winnaars. 
DP6architectuurstudio 
uit Delft wint met het 

ontwerp voor poppodium Neushoorn in Leeuwarden en 
J.O.N.G. Architecten uit Lemmer valt in de prijzen met 
het ontwerp van een vakantiewoning bij de camping en 
jachthaven van It Heidenskip. De publieksprijs is voor 
gezondheidscentrum De Hertog in Franeker, ontworpen 
door VNL Architecten uit Grou. De prijs van de 
provincie Fryslân wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings  
voor architectuur en vormgeving.
www.fryslan.frl

Anton Wachterprijs 
De 20ste Anton Wachterprijs, 
voor het beste literaire debuut, 
is toegekend aan schrijfster 
Roos van Rijswijk. Ze kreeg 
de prijs, een oorkonde en een 
beeldje van Anton Wachter 
voor haar boek Onheilig. De 
Ina Dammanprijs is uitgereikt 
aan Roeland van Wely voor zijn 
studie naar de Vestdijk-roman 
De Vuuraanbidders. 
www.leeuwardercourant.nl

Bildtse Kultuurpriis 
Alfred Miedema uit Sint Annaparochie heeft de 
Bildtse Kultuurpriis 2016 gekregen voor zijn werk 
in de toneelwereld. Hij is regisseur bij verschillende 

gezelschappen en speelde in 
toneelstukken. Op locaties binnen 
en buiten heeft hij de afgelopen 
jaren stukken georganiseerd 
en geregisseerd in het Bildts 
en Fries. Hij richtte zijn eigen 
toneelgezelschap Selskip AM op. 
www.leeuwardercourant.nl

Jopie Huisman 
Drie onbekende tekeningen van Jopie Huisman zijn 
boven water gekomen. De tekeningen zijn net na de 
oorlog gemaakt en tonen landschappen op Texel. De 
familie De Boer kwam het werk tegen in een doos met 
oude kalenders en liet het aan Pepy Huisman zien, 
huisarts van de familie en zoon van Jopie. Die kocht 
de tekeningen. Mogelijk wordt het werk in het Jopie 
Huisman Museum in Workum tentoongesteld. 
www.omropfryslan.nl

PC 
Het Keatsmuseum in Franeker heeft de oudste 
afbeeldingen van de PC in bruikleen gekregen van 

de Stichting 
Frjentsjerter 
Universiteit en 
een anonieme 
particulier. Het 
zijn twee originele 
tekeningen van de 
kaatswedstrijd uit 
1881 door Johan 
Conrad Greve 

uit Amsterdam. De tekeningen zijn gebruikt voor een 
gravure ter inspiratie voor de afbeelding op de zilveren 
Keningsbal van de PC.
www.keatsmuseum.frl

Ottema-Kingma Stichting
De website van de Ottema-Kingma Stichting is 
vernieuwd. In de database zijn bijna 34.000 items 
te vinden. Nieuw zijn de gedigitaliseerde publicaties 
van wijlen notaris Ottema zelf over onder andere 
Friese uurwerkmakers, scheepstimmerwerven, 
gebrandschilderd glas en veel porselein/aardewerk. 
www.oks.nl 

Hindeloopen 
De tentoonstelling ‘Hinde-
loopen’ in het Fries Museum is 
aangevuld met een jas en bijbe-
horende klompen van Viktor & 
Rolf. De Nederlandse ontwerpers 
lieten zich inspireren door de oude 
Hindelooper klederdracht. 
www.friesmuseum.nl

Streekmuseum 
Streekmuseum-
Volkssterrenwacht 
van Burgum is 
gerenoveerd en 
heropend met 
twee nieuwe 
tentoonstellingen. 

‘Bulthuis’ gaat over kapper Hendrik Bulthuis. Pronkstuk 
is zijn ontwerp van de 12-kwadraat BM-er uit 1931. 
‘Minsken’ gaat over de verschillen tussen arm en rijk 
in de periode 1850-1940. Er is veel zilver en textiel te 
zien en het spreekgestoelte waar Troelstra en Domela 
Nieuwenhuis regelmatig spraken. Doel is om van het 
museum ook een archeologisch steunpunt te maken. 
www.observeum.nl

Gerben Abma 
Skriuwer Gerben Abma is  
5 desimber 2016 yn syn wenplak 
Amsterdam ferstoarn. Hy is 84 
jier wurden. Yn syn studintetiid 
wie er al aktyf as skriuwer 
en publisearre er yn tal fan 
tydskriften. Hy skreau ek koarte 

ferhalen en gedichten. Yn boekfoarm debutearre er yn 
1962 mei de roman De útfanhuzer. De jierren dêrnei 
skreau Abma ferskate boeken op it mêd fan histoarje en 
streekskiednis. Hy skreau ek foar Fryslân.
 www.omropfryslan.nl

Kleare Kimen 
De oudste filmclub van Fryslân, Kleare Kimen, bestaat 
65 jaar. Het Fries Film Archief en Beeld & Geluid 
hebben een online tentoonstelling gemaakt over 
deze filmclub en de Friese filmmakers uit de jaren 
1950 en 1960. Op de website van het Amateurfilm 
Platform is de tentoonstelling te vinden, zoals veel 
films die de leden van Kleare Kimen gemaakt hebben. 
Op de website staan onder andere films over de 
Elfstedentochten van 1954, 1956 en 1963. 
www.amateurfilmplatform.nl

Jos Taekema 
Jos Taekema wordt het nieuwe Hoofd 
Collecties van het Fries Museum 
en Keramiekmuseum Princessehof. 
Eerder was hij de eerste directeur 
van Digitaal Erfgoed Nederland, 
hoofd Informatiediensten van het 
Rijksmuseum voor Volkenkunde 
in Leiden en hoofd Projectbureau 
van het Nationaal Museum voor 
Wereldculturen. Jos Taekema begint 

op 1 februari en volgt Marijke Brouwer op.
www.friesmuseum.nl
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