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Fryske modellen foar de rjochtspraktyk

De Fryske Akademy sil op koarte termyn te set mei it gearstallen fan in modelleboek foar
de rjochtspraktyk yn Fryslán. It Taalburo fan 'e Fryske Akademy, dêr't kollega Rienk de
Haan him dwaande háldt mei ûnder mear it ûntwikkeljen fan Fryske termen foar begripen
dy't gjin Fryske beneaming hawwe, hie sûnt de tachtiger jierren de winsk foar sa'n boek
op papier stean, mar troch tiid- en jildkrapte is it der noait fan kaam. Yn 'e Buro-argiven
is wol in samling fan akten, testaminten en oare dokuminten oanlein, mar jitris, dêr echt
wat mei dwaan waard him net. Tusken sawat 1997 en 1999, yn 'e tiid dat ik oan it skriu
wen wie mei it yn desimber 2000 ferskynde Frysk juridysk wurdboek, kaam by my it idee
boppe om in modelleboekprojekt fan 'e grûn te krijen.

Juridysk Wurdboek

It begjin leit dus by it juridysk wurdboek. Yn it Advies van de commissie Friese taal in het
rechtsverkeerfan maart 1992 wurdt it ferlet dêrfan neamd troch de kommisje, dy't as taak
hie om de ministers fan Ynlanske Saken en Justysje te advisearjen oangeande de fraach
aft, en sa ja, yn hokker gefallen en ûnder hokker betingsten, yn mear gefallen as doe tas
tien wie, de Fryske taal brûkt wurde kinne soe yn it bestjoerlik ferkear en it rjochtsferkear.
De korrimisje seach de easken dy't it rjochtsferkear seis stelt as in beheining foar it brû
ken fan it Frysk. Der is ommers sprake fan in lanlik jildende rjochtsienheid en rjochtswis
sigens en beskerming fan belangen fan tredden. De oare beheining wie neffens de kom
misje it Frysk seis. It Frysk wie te min ûntwikkele om it oer alle boegen yn it rjochtsfer
kear te brûken en op grûn fan ûndersyk hie boppedat bliken dien dat der te min justitia
belen wienen om it Frysk skriftlik nei behoaren te brûken. Om it Frysk better beslein op it
iis te krijen, advisearre de kommisje om in Nederlánsk-Frysk juridysk wurdboek gear te
stallen.
By it meitsjen fan juridyske teksten kin it juridysk wurdboek sûnt ferline jier brûkt wurde
en ik nim oan dat it ek wol brûkt wurdt. It meitsjen fan Frysktalige teksten sil troch de
oanwêzigens fan it wurdboek der net dreger op woarn wêze, mar, en dat leit allinne mar
foar de hán, it skriuwen fan Frysktalige juridyske teksten bliuwt troch de bank foar juris
ten dreger as it produsearjen fan Nederlánsktalige teksten. Juristen hawwe ommers har
oplieding en har skriuwtrening yn it Nederlánsk hán. Begryplik, dat om 'e easken fan 'e
prosesekonomy in jurist earder kiest foar in Nederlánsktalige as foar in Frysktalige akte.

Fryske modellen

Om de jurist te geriven, moat der dus in Frysk modelleboek komme. In modelleboek kin
noait de tekst fan bygelyks in akte hielendal foarbakke, want in notaris - en no brûk ik
Ernest de Lange syn metafoar - komponeart op basis fan in model. It model is dus in help
middel en dat helpmiddel kin in oantrun wêze om ta in hegere produksje fan Frysktalige
juridyske teksten te kommen. Mei de ferrûming fan it brûken fan Fryske juridyske teksten
- de resinte wet dy't it mooglik makket karbrieven fan ferienings en stifings yn it Frysk op
te stellen én yn te skriuwen - is it ferlet fan sokke modellen allinne mar grutter woarn. De
ministearjes fan Ynlanske Saken en Keninkryksrelaasjes en fan Justysje, de provinsje
Fryslán en net te ferjitten it Fryske notariaat hawwe mei it jaan fan jild foar it projekt ek
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oanjûn dat it ferlet bûten kiif is.
It nij gear te stallen modelleboek is net it earste Fryske modelleboek. Yn 1979 ferskynde
fan 'e hán fan notaris W.J. Nijenhuis it boekje Fryske modellen toar it notariaat. Yn dy
Akademypublikaasje steane sechtjin modelteksten dêr't de Seiskipsakte fan 1879, wêr't
it bewäld fan de earestiennen fan 'e bruorren Joast en Eeltsje Halbertsma yn regele
wurdt, de earste is. Dêrnei folgje folmachten, in kodisyl, in ferklearring fan erfrjocht, guon
testaminten, in hypoteek-, keap- en pachtakte en in skinkingsdokumint.
By it oersetten fan 'e Nederlánsktalige juridyske terminology nei it Frysk ta is fansels ek
sjoen nei de kar dy't Nijenhuis dien hat. Hy hat derfoar keazen om frjemde wurden safol
Ie mooglik te mijen, mar yn 'e praktyk koe er dêr neffens eigen sizzen net altyd sûnder.
Yn it juridysk wurdboek is der krektoarsom foar keazen om frjemde wurden, of om se oars
te neanÎen ynternasjonalismen, net te mijen om't dy yn 'e rjochtstaal no ien kear husriem
binne. Yngefal't it Frysk in gongbere eigen fariant hie, is wolris fan in frjemd wurd öfwykt.
Nijenhuis keas der Iykas yn it wurdboek foar om gjin feráldere en net mear gongber Frysk
op te nimmen. Oan 'e oare kant naam er wol ris in feräldere wurd op om't it in juridysk be
gryp goed werjout. Sa hat Nijenhuis keazen foar foarwerd as Frysk ekwivalint foar voor
waarde. Dat feráldere Fryske wurd komt net yn it juridysk wurdboek foar.
Nijenhuis syn modelleboekje is kwa ynháld net mear by de tiid en boppedat te beheind,
mar kwa taal is it dus ek net mear fan dizze tiid. In nij modelleboek kin kwa taalkar, kwa
Frysk, oanslute by it juridysk wurdboek.

Projekt foar in nij Frysk Modelleboek

By it beskriuwen fan it projekt Modelleboek foar de Fryske rjochtspraktyk is yn oerlis mei
in tal notarissen in foarriedich oersjoch makke fan de oer te setten of te bewurkjen model
len. It strafrjocht is ek frege oft der Fryske modellen makke wurde moatte, mar der is gjin
ferlet. Likemin is der ferlet binnen it sivyl- en famyljerjocht yn justysje. By de provinsjale
oerheid koe ek net oanjûn wurde wat foar modellen oft nei it Frysk ta moatte soene.
Foarearst beheint it modelleboek him dus ta teksten foar it notariaat. Wat troch it notari
aat oanjûn is as winsklik om oerset te wurden is noch net definityf. Ik stel my foar dat al
wurkjendewei de definitive foarm fan it modelleboek stal krije gil. Der is in begeliedings
ploech fan juristen gearstald dy't my - ik sil de utfierder fan it Iikernöch fjouwer/fiif jier duor
jende projekt wêze - mei rie en die bystean si\. De utgongspunten fan de modellen sille
it Modellenboek voor de rechtspraktijk fan utjouwerij Kluwer en de teksten fan 'e KNB
(Keninklike Notariële Beropsorganisaasje) wêze.
Wa't de mänske rige fan it modelleboek fan Kluwer ken, begrypt dat lang alle modellen
net yn it Frysk oerset wurde kinne yn 'e tiid dy't foar it projekt beskikber is. Alle modellen
hoege ek net, om't der (noch) tefolle beheinings binne om it Frysk Iykas it Nederlánsk yn
it rjochtsferkear te brûken.
Ik jou no in globaaloersjoch fan 'e foarriedige ynhäld fan it Fryske modelleboek.

It gros fan 'e modellen fait ûnder it privaatrjocht en is keppele oan it Boargerlik Wetboek.
It BW1: houliksmienskip, houliksbetingsten, mienskip fan goed, partnerskipsbetingsten,
gearlibbingskontrakt, skiedingskonvenant, fádijregeling, ûnderbewäldstelling.
It BW2: fertsjintwurdiging fan tsjerken, folmacht ta fertsjintwurdiging bisdom/parochy, op
rjochting fan in feriening, fêstlizzing karbrief fan in feriening, husháldlik reglemint fan in
feriening, oprjochting NV, utjefte oandielen, oprjochting fan in stifting.
It BW3: registerferklearring fan 'e dea fan in fruchtbrûker, oanfurdiging/fersmiten ekseku
teel bewald, algemiene folmacht, akte ta levering fan in ûnreplike saak, akte fan oer
dracht, akte skieding en dieling fan in ûntbûne houliksmienskip/neilittenskip, akte fan
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boelbeskriuwing, akte fan ferdieling, skuldbekentenis, bankhypoteek.
It BW4: ferklearring fan erfrjocht, ferklearring fan eksekutele, geheim of sletten testamint,
ûnderskate testaminten, boelfolmacht, boelferdielingsakten.
It BW5: fêstiging hiemtsjinstberheden.
It BW6: akte fan ûntslach ut solidêrens.
It BW7: keapoerienkomsten, prosessen-verbaal, tekst oankundiging frijwillige iepenbiere
ferkeap, ynskriuwingsbiljet, fêststellingsoerienkomsten.
It BW7A: oannimmingskontrakt, akten fan ynbring, brûklienoerienkomst, skuldbekente
nis.
It Wetboek fan keaphannel: fennoatskip ûnder firma, regeling oangeande fuortsetting
fan it bedriuw, kommanditêre fennoatskip.
Belestingwetjouwing: fersyk frijskatting fan belesting, fersyk utstel fan betelling, oanjef
te foar it rjocht fan suksesje, oanjefte rjocht fan skinking, fersyk om frijskatting fan suk
sesjerjocht, oanjefte foar de oerdrachtsbelesting.
Pachtwet: pachtoerienkomst.

Gjin paskleare oplossings

By it oersetten fan de juridyske dokuminten sil fansels it juridysk wurdboek brûkt wurde.
Sûnder dat wurdboek soe it oersetten grif mear tiid naam hawwe. Yn it niisneamde oers
jochje fan 'e foarriedige ynhäld fan it modelleboek stiet as oersetting fan 'kwijtschelding'
'frijskatting' en foar 'hoofdelijk' 'solidêr'. Twa oersettingen dêr't by it redigearjen fan it
wurdboek lang oer neitocht en praat is. Dat neitinkproses hoecht foar dizze en in soad
oare gefallen net wer dien te wurden. It wollykwols net sizze dat it juridysk wurdboek foar
alle oersetproblemen fan 'e modellen in paskleare oplossing hawwe si!. It wurdboek hat
omisjes en grif ek tekoartkommings.
It wurdboek is gearstald benammen op basis fan in grut tal wetsteksten en besteande juri
dyske wurdboeken en wurdlisten. Dat betsjut in needsaaklike beheining. It projektmjittige
wurkjen wurket sokke beheîningen no ien kear yn 'e hän. Moaier hie west dat it projekt
Fryske modellen en it projekt juridysk wurdboek tagelyk utfierd wienen, want dan hie de
praktyk fan it skriuwen fan Fryske juridyske teksten in rol spylje kinnen by it gearstallen
fan it wurdboek. Oersetoplossingen foar it wurdboek hienen tagelyk oan 'e praktyk toetst
wurde kinnen.
Hawar, gjin inkeld wurdboek is of, is folslein as it ferskynt en mei it wurkjen oan Fryske
modellen kinne tekoarten en ûnkrektichheden yn it wurdboek foar in part opspeurd wurde
en kinne guon korreksjes, oanfollings en ferbettere oersettings ynventarisearre wurde en
yn in eventuele folgjende printinge oanbrocht wurde.

Werom nei de Fryske modellen. De utfier fan it projekt sil op tige koarte termyn fan ein
gean. Op dit stuit is dus net hûndert prosint wis wat krekt yn it boek opnaam wurde si!. In
begeliedingskommisje fan in seistal juristen, wêrûnder trije notarissen, sil him benammen
ek dwaande hälde mei de fragen hokker modellen oerset wurde moatte èn hokker model
len oersetprioriteit hawwe moatte. Dy fragen wol ik hjirre ek graach dellizze. Elk oar idee
oer de ynhäld fan it boek is fansels ek tige wolkom.
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