
Workshop Middeleeuws Fries recht: ontsluiting, digitalisering,
bestudering

20 april 2017
Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD, Groningen

In het kader van Historikernetzwerk organiseren de Fryske Akademy en het 
Drents Archief een bijeenkomst over de ontsluiting van middeleeuws Friese 
rechtshandschriften in de breedste zin des woords. De studie naar het 
Oudfriese recht kent een lange traditie maar ook een perspectiefvolle 
toekomst. Het belang van de studie is groot en bestrijkt  disciplines als 
taalkunde, rechtsgeschiedenis en middeleeuwse geschiedenis van de Friese 
landen. 

Daarnaast zijn de mogelijkheden voor digitalisering en ontsluiting  sterk 
toegenomen en verbeterd, waardoor materiaal beter en met minder 
inspanning voor een breed en internationaal wetenschappelijk publiek 
beschikbaar gesteld kan worden. Ook wordt voor het eerst sinds lange tijd in 
het onderzoek de taalbarrière tussen Fries en Nedersaksisch (Nederduits) 
overbrugd.

De concrete aanleiding voor deze workshop is het in het kader van dit project 
door IT-bedrijf CGI opgestelde advies ‘Historisch erfgoed. Samenwerking 
Fryske Akademy en Cartago’, waarin de mogelijkheden tot samenwerking 
tussen de Taaldatabank van de Fryske Akademy en het Digitale oorkondeboek
van Groningen, Drenthe en Oost-Friesland Cartago zijn onderzocht. 

Alle reden dus om aan deze mogelijkheden in de vorm van een workshop 
aandacht te besteden en de verschillende perspectieven te presenteren.

De workshop is bedoeld voor:

• onderzoekers die wetenschappelijke behoeften en ideeën willen delen 

en/of geïnteresseerd zijn in de innovatieve ontwikkelingen van het 
vakgebied van het Oudfriese recht.

• eigenaars en beleidsmakers van het bronmateriaal . De bedoeling is dat

tijdens de workshop wordt nagedacht over beheer en ontwikkeling van 
materiaal en wellicht ook over de financiering daarvan.



PROGRAMMA
12:30 Welkom en lunch

13.30 Beheer en ontwikkeling van bronmateriaal voor middeleeuws Fries 
recht 
Eduard Drenth (Fryske Akademy)

14:30 Ontsluiting van de bronnen van het middeleeuwse Friese recht
Redmer Alma (Drents Archief)

15:30 -16:00  Koffiepauze

16:00 Middeleeuws Fries recht in internationaal comparatief perspectief
Han Nijdam (Fryske Akademy)

17:00 Afsluiting en borrel


