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Beschrijving van het onderzoeksproject 

 

(i) Friesland, een case study in Europese context 
 
Een van de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda betreft het project Europa (‘Wat is Europa? 

Verleden, heden en toekomst’). Terecht wordt in de uitwerking van die vraag aandacht besteed aan de 

juridische fundamenten van Europa. De receptie van geleerd recht, dat wil zeggen het canonieke en in 

het kielzog daarvan van het Romeinse recht, in middeleeuws en vroegmodern Europa creëerde een 

min of meer gemeenschappelijke internationale rechtscultuur. Het unificerende effect van dit 

receptieproces heeft voor de ontwikkeling van Europa als geopolitieke eenheid een cruciale rol 

gespeeld. Juist nu ‘Europa’ als idee niet meer vanzelf spreekt, is reflectie op de herkomst daarvan 

belangrijk. 

 Dit onderzoeksvoorstel richt zich op de invloed van geleerd recht in Noordwest-Europa. Meer 

specifiek richt het zich op de regio Friesland, die als casus om verschillende redenen interessant is. 

Middeleeuws Friesland was in tegenstelling tot de omringende landen een autonoom gebied waarin de 

elite zichzelf bestuurde zonder landsheer of koning. Hierdoor werd het Friese recht een identity-

marker. De Friezen waren Fries door het recht dat zij hadden.  

 Al vanaf de dertiende eeuw was het inheemse recht in de oudste Friese rechtsboeken beïnvloed door 
het canonieke recht en het Romeinse recht (Gerbenzon 1965). Vanaf het einde van de veertiende 
eeuw ontstond een teksttraditie waarin inheems recht en canoniek en Romeins recht verregaand met 
elkaar vervlochten waren. Deze traditie vond in de vijftiende eeuw zijn hoogtepunt in de rechtstekst 
Jurisprudentia Frisica die is overgeleverd in één handschrift, de Codex Roorda (ca. 1480) 
(Gerbenzon 1956). Daarnaast bestond er aan het eind van de middeleeuwen een traditie die 
voornamelijk inheemsrechtelijk was, waartoe de incunabel Freeska Landriucht (ca. 1485) behoort.  

 In 1498 kwam Friesland voor het eerst onder het bestuur van een landsheer te staan. Volgens de 

traditionele opvatting zou één van de eerste landsheren, Georg van Saksen, bij de invoering van de 

Friese Saksische Ordonnantie (1504) de Friezen de keus tussen het Saksische recht of het Romeinse 

recht hebben gelaten. De Friezen kozen het ‘keizerlijke recht’. Dit betekende dat het Romeinse recht 

van toepassing was voor zover het geen inbreuk maakte op het inheemse Friese recht. De 

rechtshistoricus en Frisist Pieter Gerbenzon (1920-2009) duidde dit aan als een ‘omslag’ van het 

middeleeuwse Friese recht dat sterker was doordrongen van canoniek recht naar het Friese recht van 

de vroegmoderne tijd dat sterker was doordrongen van het Romeinse recht (Gerbenzon 1959). Het is 

echter de vraag in hoeverre de rechtsnormen voor en na de ‘omslag’ nu van elkaar verschilden. 

 Dat het opgetekende Friese inheemse recht aan het einde van de middeleeuwen voornamelijk een 

ideologische functie had, valt wellicht af te lezen aan het geringe aantal van 25 artikelen in de 

Costumen van Friesland (1542) die op last van Karel V (1531) naar Brussel werden gezonden 
(Gerbenzon & Algra 1983), maar het is niet uitgesloten dat inheems Fries recht voortleefde als 
gewoonterecht. Het Corpus aan inheems recht nam toe, toen op last van de Staten van Friesland 
(resolutie van 21 april 1598) een nieuwe compilatie van inheemse Friese rechtsteksten tot stand kwam. 
Deze nieuwe Friese Landsordonnantie werd in 1602 van kracht. Na in 1723 te zijn herzien, is deze 
ordonnantie van kracht gebleven tot aan het begin van de negentiende eeuw wetboeken werden 
ingevoerd met exclusieve werking. 
 
(ii) Probleemstelling 
 
In dit onderzoeksvoorstel staat Europa als product van de receptie van geleerd recht centraal. De 

manier waarop die receptie eenheid in verscheidenheid heeft gebracht is van historisch belang en 
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adresseert tevens enkele actuele problemen waarmee Europa worstelt. Dit onderzoek spitst zich toe op 

het receptieproces in Friesland. Daarmee wordt voorzien in een hiaat in de bestaande literatuur en 

wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale discours betreffende de vorming van 

rechtsstelsels in Noordwest-Europa en de receptie van vreemd recht als fenomeen. Als niet 

gefeodaliseerd, communaal bestuurd gebied nam Friesland gedurende de middeleeuwen een 

uitzonderingspositie in. Dat maakt de Friese casus vanuit comparatief perspectief belangwekkend.  

 Weliswaar zijn vóór de jaren zestig van de vorige eeuw reeds enige studies verschenen betreffende 

de receptie van het Romeinse recht in Friesland (Telting 1868, Apeldoorn 1940, Feenstra 1950, 1954), 

maar deze betroffen veelal de datering van de aanvaarding in Friesland van het bindende gezag van 

het Romeinse recht en de verhouding tussen het canonieke en het Romeinse recht in Friesland. Studies 

naar het inhoudelijke ‘gecanoniseerde’ Friese recht van de middeleeuwen en het ‘geromaniseerde’ 

Friese recht van de vroegmoderne tijd zijn er niet, met uitzondering van de beschrijving van arbitrage 

in de laatmiddeleeuwse rechtsbronnen en enige meer recente publicaties over een beperkt aantal 

specifieke vragen in het vroegmoderne recht (Gerbenzon 1956, De Jong 2014, 2015). De door 

Lokin c.s. in 1999 uitgegeven bundel heeft slechts enige thema’s beschreven die relevant zijn voor het 

huidige recht, maar dat niet op uitputtende wijze, en die in verband gebracht met het huidige recht.  

 Voor een beschrijving van de Friese rechtsontwikkeling in relatie tot de maatschappelijke 

ontwikkelingen van de late middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd op grond van normatieve 

bronnen is in de bestaande literatuur nog geen aanzet te vinden. Dit onderzoeksvoorstel beoogt 

derhalve antwoord te geven op de volgende vragen: 
 

a. Welke zijn de gevolgen geweest van de ‘omslag’ van 1504 voor de toepassing van canoniek en 

Romeins recht in Friesland? Kunnen wij spreken van continuïteit of moeten wij spreken van 

discontinuïteit? 

b. Hoe heeft het proces van receptie zich voltrokken zowel in de late middeleeuwen als ten tijde van 

de ‘omslag’? Had de laatmiddeleeuwse receptie een ander karakter dan de vroegmoderne receptie? 

c. Is de ontwikkeling in Friesland, zowel in de late middeleeuwen als ten tijde van de ‘omslag’, 
vergelijkbaar met die in andere gebieden in Noordwest-Europa, met name Denemarken? 

d. In welke mate hebben de onderzochte regionale receptieprocessen bijgedragen aan de 

gemeenschappelijke Europese rechtscultuur van de vroegmoderne tijd en aan de specifieke Friese 

rechtscultuur?  

e. In welke mate bevestigt het onderzoek bestaande theoriëen betreffende receptie van vreemd recht? 
 
(iii) Deelprojecten 
 
Dit project bestaat uit drie deelprojecten. 
 
a. Het eerste deelproject betreft de receptie van canoniek en Romeins recht in het middeleeuwse Friese 

recht van de 15e eeuw. De gevolgde methode is die van onderzoek en analyse van normatieve 

bronnen, met name de uitgegeven verzamelingen van Friese rechtsteksten. Voor wat betreft de 

Jurisprudentia Frisica kan de onderzoeker beschikken over een transcriptie van dit handschrift. Het 

onderzoek zal zich toespitsen op een aantal specifieke thema’s, verspreid over uiteenlopende 

rechtsgebieden, bijvoorbeeld de vraag hoe de gelaedeerde kan optreden tegen aantasting van zijn 

fysieke integriteit en de vraag hoe de rechthebbende van een onroerende zaak kan optreden tegen 

inbreuk op zijn feitelijke macht. Daarbij werpt de verhouding tussen het Friese recht, het Romeinse 

recht en het canonieke recht licht op de politieke en culturele Friese identiteit. Het eigenzinnige van de 

provincie Friesland wordt hiermee duidelijker in kader gesteld. De Oudfriese taal is hier onderdeel van.  
 
b. Het tweede deelproject betreft de toepassing van het geromaniseerde Friese recht in de periode na 

de ‘omslag’. De onderzoeksvraag zal zijn in hoeverre Romeins recht bepalend is voor de 

rechtspraktijk en welke rol het inheemse en canonieke recht nog hebben. De gevolgde methode is die 

van onderzoek en analyse van normatieve bronnen en rechtspraak. De onderzoeker zal dezelfde 

thema’s onderzoeken als voor de middeleeuwse periode worden onderzocht. De daarvoor te gebruiken 

bronnen zijn in de eerste plaats de commentaren op de Friese Landsordonnantie van 1602 (Saeckma, 

Herbayus en Nauta) en op de herziene Landsordonnantie van 1723 (Hamerster en Binckes). In de 

tweede plaats is dat de lagere rechtspraak zoals overgeleverd via de recesboeken van Sneek en de 

gedeeltelijk uitgegeven recesboeken van Leeuwarderadeel. In de derde plaats is er de rechtspraak van 

het Hof van Friesland. Gezien de omvang en de moeilijke toegankelijkheid van de civiele 



3 

 

sententieboeken en andere processtukken, zal de onderzoeker ingang moeten zoeken via de 

rechtsgeleerde literatuur (Huber, Van de Sande, Voorda, etc.). Daarbij wordt dus niet alleen onderzoek 

verricht in de Friese rechtsgeleerde literatuur (Friese Landsordonnantie en commentaren daarop), 

maar ook in het Friese archief (recesboeken, civiele sententieboeken en andere processtukken). Ook 

hier is de Oudfriese taal onderdeel van het onderzoek. 
 
c. Als derde onderdeel van dit onderzoeksvoorstel zal op basis van de twee promotieonderzoeken 

en andere bronnen, zoals het archief van de Hertogen van Saksen, een synthese worden geschreven die 

zich geheel toespitst op het thema van normatieve continuïteit en discontinuïteit in het Friese recht 

van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd en deze ontwikkeling plaatsen in een bredere 

sociaaleconomische en politieke context van vroegmodern Europa. Daarbij zal ook de vraag aan de 

orde komen in hoeverre het recht voor Friesland identiteitsbepalend is geweest.  

 Het onderzoek zal worden aanvangen op het moment dat de resultaten van de twee 

promotieonderzoeken zich duidelijk beginnen af te tekenen. Wat methode betreft zal de onderzoeker 

meer comparatief te werk gaan. Centrale vragen in dit derde onderdeel, resulterend in een 

monografie, zullen zijn: Was de ‘omslag’ van 1504 wel een cesuur? Had de receptie in de late 

middeleeuwen een ander karakter dan die ten tijde van de ‘omslag’? Is de receptie in Friesland 

vergelijkbaar met die in Denemarken en andere gebieden in Noordwest-Europa? Wat is de invloed 

geweest van deze receptie op de vorming van een Europese rechtscultuur? 
 
 
 


