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Ph. H. Breuker (red.), Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en conunentaar. - Fryske
Akademy: LeeuwardenjLjouwert 1996, 292 blz. (ISBN 90-6171-828-7).

Het verschijnen van een broneditie is altijd een heugelijk feit. In dit geval gaat het
om een uitgave van een Middelnederlandse vertaling (±1350) van de Oudfriese
tekst, die in de literutuur tot nu toe bekend stond als het 'Oude Schoutenrecht', en die
aan het einde van de 16de eeuw is afgeschreven door Janus Dousa (Jan van der
Does) en een tweede kopiist, waarin we waarschijnlijk zijn zoon, Janus Dousa filius,
kunnen herkennen. De titel d~e Dousa aan zijn afschrift gaf is Landrecht der
Vriesne. en deze benaming wordt ook als titel voor deze uitgave gebruikt. De
auteurs en editeurs zijn namelijk van mening dat deze titel de lading veel meer dekt
dan de meer bekende naam 'Oud Schoutenrecht'. De inhoud van de tekst is namelijk
het 'Landrecht der Friezen' (van Westergo) dat waarschijnlijk ontstaan was naar
aanleiding van het zogenaamde condominiumverdrag (1165) (p_ 123), maar
materiaal bevat uit de periode van ongeveer 1100-1250 (p. 92).

Zoals van een teksteditie verwacht mag worden is er een inleiding op de tekst (po
9-15), gevolgd door de tekst zelf met vertaling (p. 18-65). Dan volgt een tweede
deel met commentaren (p. 69-273). We vinden er een stuk 'filiatie en datering' van
de hand van Breuker (p. 69-76), een bijdrage van Brenuner over 'Het taalldeed van
Doosás Landrecht der Vriesne' (p. 77-90), van Bostoen, 'Barlarns als de bezitter van
Dousa's brontekst' (p. 224-244), van Heesakkers, 'de twee kopiisten van het Land
recht der Vriesne' (p. 245-253), en van Algra, 'Concordantie op de uitgaven der
Landrecht-redacties' (p. 270-273).

Er zijn echter nog twee bijdragen van de hand van Algra, die enigszins vreemd
aandoen in de context van deze broneditie. Het gaat om 'De zeilrollte der officials
door Friesland' (p. 254-269), waarin bovendien terloops nog een klein tekstje
(Rimembrance comment on droit entrer en Oestfrise) wordt uitgegeven. en vooral
'Rechtshistorische aspecten van het Landrecht der Vriesne' (p. 91-223). Dit 132
pagina's tellende stuk (iets minder dan de belft van het totale boek) is bovendien van
een eigen index (p. 205-223) voorzien. Alleen al de omvang en vorm van dit artikel

wekken zo de indruk dat we met een zelfstandig organisme te maken hebben. Ook
de inhoud doet dat Omdat het niet alleen over de Dousa-tekst, maar over het 'Onde
Schoutenrecht' of 'Landrecht der Friezen' (dat ook in de Oudfriese handschriften Jus
Municipale Frisonnm, Codex Dnia en Druk: te vinden is) in zijn geheel gaat, slaat
het een kloof tussen de bijdragen van Breuker en Bremmer, en die van Bostoen.
Heesakkers en de 'Concordantie' van Algra, die allemaal wel uitsluitend op de hier
uitgegeven Dousa-tekst ingaan en het stempel 'Commentaar' verdienen.

Daarmee wil ik overigens niets afdoen aan de kwaliteit van Algra's 'Rechtshistori
sche aspecten van het Landrecht der Vriesne'. dat een schakel vormt in een reeks
opstellen van zijn hand over de oudste Friese rechtsbronnen. Deze begon met Ze
ventien Keuren en Vierentwintig Landrechten (Doom 1991) en werd afgesloten met
'Een datering van het "jong" Schoutenrecht', in: It Beaken 59 (1997), 57-91. Het is te
merken dat de auteur zich al een leven lang met deze materie bezig houdt, en zijn
verhandelingen zullen de komende jaren ongetwijfeld een baken voor de bestude-
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ring van de middeleeuwse rechtsgeschiedenis van Friesland blijven. Het is echter de
vraag of het onderhavige artikel in deze bundel geheel op zijn plaats was, en het niet
beter een kleine monografie had kunnen worden, of anders in een apart deel in deze
uitgave ondergebracht had moeten worden. Het roept nu bovendien vraagtekens op
bij de titel die aan deze editie is meegegeven. Indien er alleen bijdragen over de
Dousatekst in zouden hebben gestaan, was het zonder meer begrijpelijk geweest dat
de editie de titel van het handschrift, namelijk Landrecht der Vriesne meegekregen
heeft. Door de bijdragen van Algra echter, vraagt men zich af en toe af of het nu
over het Landrecht der Vriesne (=de Dousa-tekst) of het 'Landrecht der Friezen' (=
de complete tekstoverlevering) gaat.

Tenslotte nog iets over de tekstuitgave en de vertaling. De editeurs hebben geko
zen voor een ingewikkeld systeem van symbolen teneinde alles wat boven en onder
de regels of in de marge van het handschrift geschreven is weer te geven (p. 13). Het
is ongetwijfeld het ingewikkelde schriftbeeld van het afschrift van de Dousa's dat
hen tot deze oplossing heeft doen overgaan. Het resultaat is echter niet esthetisch.
De vertaling blijft naar mijn smaak te dicht bij het origineel, hetgeen niet nndig is,
omdat dat er naast staat. Hij is bovendien gelardeerd met allerlei opmerkingen
tussen vierkante haken, die beter in een notenapparaat opgenomen hadden kunnen
worden.

Wat met het verschijnen van Landrecht der Vriesne vooral weer in herinnering
wordt geroepen is het ontbreken van een lopende reeks edities van Oudfries of ver
want bronnenmateriaal (zoals deze Dousa-tekst). De twee reeksen die in het
verleden bestonden, de diplomatische reeks Oudfries{ch)e taal- en rechtsbronnen
(begonnen in 1927 met Oudfriesche oorkonden I van P. Sipma en geëindigd in 1977
met Oudfriesche oorkonden IV van O. Vries) en de meer rechtshistorisch
georiënteerde reeks Altfriesische rechtsquellen van W. J. Buma en W. Ehel (1963
1977), heSlaan sinds de jaren '70 niet meer, zndat de editie van Codex Aysma door
W. J. Buma et al. in 1993 buiten een reeks verscheen in een afwijkende opzet, dîe
echter leek op die van de Alifriesische rechtsquellen (bilingue editie en index op
rechtstermen). Het verscheiden van de twee bovengenoemde reeksen is een te
betreuren zaak, en maakt dat editeurs van Oudfries of verwant materiaal nu telkens
opnieuw het wiel moeten uitvinden en de lezer/gebruiker telkens weer aan een
nieuwe opzet moet wennen., Gezien deze stand van zaken hebben de edîteurs van het
Landrecht der Vriesne zeer admirabel werk geleverd.
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Der Rezensent wird die Besprechnng des vorliegenden Buches manchmal nnterbre
chen müssen, weil er sich aus gegebenem AnlaB einigema1e mit editorischer Theorie


