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INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

I. SITUATIESCHETS 

A. DE RAAD VAN VLAANDEREN 

 

Korte geschiedenis 

Toen de Raad van Vlaanderen op 15 februari 1386 in het leven werd 

geroepen, ontstond hij net als zoveel andere, van oorsprong middeleeuwse 

instellingen niet uit het niets. De vorst liet zich immers al veel langer 

omringen door een schare raadgevers1. De feodale consilium et auxilium-

gedachte, waarbij elke vazal de plicht had zijn heer met raad en daad bij te 

staan, kreeg op die manier een praktische invulling: zo was er in Vlaanderen 

al tijdens de 11de eeuw een curia comitis aanwezig. Vanaf de 13de eeuw sprak 

men veeleer van een consilium, en in de 14de eeuw evolueerde dit naar de 

term raed of conseil. Deze ‘instellingen’ - voor zover er een term voor kan 

worden gebruikt die een bepaalde graad van organisatie en regelmaat 

inhoudt ˗ hadden alle een ambulant karakter. 

Zowel in Vlaanderen als daarbuiten vond vanaf de 13de eeuw een 

verschuiving in de bezetting van dergelijke raden plaats. Wegens de 

toenemende complexiteit van bestuursactiviteiten ruimden de traditionele 

adellijke raadsheren gedeeltelijk plaats voor personen met een grondige 

opleiding, veelal van gegoede afkomst. Van binnenuit ontstonden 

daarenboven informele kernen van raadsheren die zich over één of enkele 

bevoegdheidsaspecten bogen. Dergelijke organisch gegroeide situaties 

legden de kiem voor latere gespecialiseerde instellingen. 

                                                           
1 VANDERMAESEN M., Curia comitis en grafelijke en hertogelijke Raad, in PREVENIER W. en 

AUGUSTYN B. (red.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Studia 

72), Brussel, 1997, p. 44-66. 
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De grafelijke raad velde vanaf de 13de eeuw vonnissen, maar kon niet als 

een exclusief rechtsprekend orgaan worden aanzien: de machtige, 

geprivilegieerde Vlaamse steden zouden zo’n justitieraad immers nooit 

aanvaarden en de raad had nog talloze andere taken2. In 1328 zorgde graaf 

Lodewijk van Nevers echter voor een doorbraak. Tijdens de jaren die 

volgden op zijn overwinning te Cassel versterkte hij de bevoegdheden van 

de grafelijke raad door deze toe te staan zittingen te houden om uitsluitend 

gerechtelijke zaken te behandelen. De specifieke benaming van die zittingen 

bezorgde de raad als gerechtshof tevens zijn naam, de Audiëntie van de 

graven van Vlaanderen. 

Vanaf het midden van de 14de eeuw nam het aantal zittingen van de 

Audiëntie gestaag toe. Processen-verbaal ervan werden opgetekend in een 

apart register, het zogenoemde ”Bouc van de Audiencie”. Daaruit blijkt dat 

deze gerechtelijke sectie zelfs tijdens de Gentse opstand van 1379-1385 bleef 

werken3. Met de komst van Filips de Stoute, de Bourgondische hertog die in 

1384 het graafschap Vlaanderen van zijn schoonvader Lodewijk van Male 

erfde, zou de situatie echter grondig veranderen4. Na de ondertekening van 

de vrede van Doornik op 18 december 1385, richtte hij te Rijsel de vroegste 

versie van de eigenlijke Raad van Vlaanderen op. De instelling die hij met 

zijn uiterst beknopte ordonnantie van 15 februari 1386 creëerde5, heette toen 

nog de Camere van den Rade en bestond uit een gerechtelijke en een financiële 

sectie6. 

                                                           
2 BUNTINX W., Audiëntie van de graven van Vlaanderen, in PREVENIER W. en AUGUSTYN B. 

(red.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Studia 72), Brussel, 1997, 

p. 123-125. 
3 Slechts twee boucken zijn integraal bewaard: RAG, RVV, 2327: Register van acten en 

sententiën, maart 1370 - 3 juli 1374 en RAG, RVV, 2328: Register van acten en sententiën, 1374 - 5 

september 1378. Beide werden uitgegeven: DE PAUW N. (red.), Bouc van de Audiencie. Acten en 

sentenciën van den Raad van Vlaanderen in de XIVe eeuw (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 

Letterkunde. 3e reeks 17), Gent, 1901-1903, 2 dln. 
4 BUNTINX J., De audiëntie van de graven van Vlaanderen (ca. 1330 - ca. 1409). Studie over het 

centraal grafelijk gerecht (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor Wetenschappen, 

Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren XI), Brussel, 1949, p. 44-53. Zie ook 

BUNTINX J., De l’origine de l’audience du comte de Flandre, in Revue du Nord, 1948, XXX, 120, p. 

210-222. 
5 Voor een overzicht, inclusief bronverwijzingen, van alle besproken instructies in deze 

inleiding, zie ill. 2 - Instructies. 
6 Tegenwoordig wordt deze ordonnantie eerder als een vorm van bestendiging van een 

bestaande situatie beschouwd. Lodewijk van Male had immers al een vrijwel sedentaire raad te 

Gent die deze benaming droeg, als deel van zijn grafelijke raad. 
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Beide afdelingen, waarvan de gerechtelijke zou uitgroeien tot de Raad 

van Vlaanderen en de financiële de latere Rekenkamer zou worden, kunnen 

worden gezien als een voortzetting van de informele kernen die al in de 

grafelijke raad ontstonden. De organisatiestructuur ervan was nog uitermate 

beperkt. De oprichtingsordonnantie telde slechts 21 artikelen: twee 

raadsheren kregen het hoofdzakelijk gerechtelijke takenpakket 

toegeschoven, terwijl de overigen het financiële luik voor hun rekening 

namen. Op het vlak van adviesverlening aan de vorst, een restant van de 

oorspronkelijke activiteiten van de grafelijke raad, vormden beide 

afdelingen een geheel. Vaak kregen zij daarvoor nog bijstand van andere 

leden uit de entourage van de graaf7. 

 

Tijdens de laatste jaren van de 14de eeuw ontwikkelde de gerechtelijke 

afdeling zich langzamerhand tot een zelfstandige justitieraad die steeds 

meer medewerkers telde. Algauw was er ook een vroege vorm van 

openbaar ministerie aanwezig om de belangen van de vorst en het 

graafschap te behartigen, wat anno 1386 nog niet expliciet werd vermeld8. 

De financiële en gerechtelijke secties groeiden in de praktijk langzaam 

uiteen, tot ze tijdens de eerste jaren van de 15de eeuw ook geografisch van 

elkaar werden verwijderd: de Rekenkamer bleef te Rijsel, terwijl de 

justitieraad zich te Oudenaarde vestigde. 

Er restte echter nog één moeilijkheid: door de oprichtingsordonnantie 

van 1386 hield die andere gerechtelijke instelling, de Audiëntie, niet op te 

bestaan9. Wat bevoegdheden betreft, verschilden beide instellingen slechts 

weinig. Beide hadden een gerechtelijke taak. Voor de Raad van Vlaanderen 

was dit echter core business, terwijl de Audiëntie eerst en vooral een 

grafelijke adviesraad bleef die een bijkomende gerechtelijke opdracht had 

gekregen. Deze nuance was van wezenlijk belang voor de houding van de 

Vlaamse steden, die in de pas opgerichte Raad gedurende de volgende 

eeuwen een sterke bedreiging voor hun privileges zouden zien. De Leden 

van Vlaanderen waren begin 15de eeuw dan ook fervent voorstander van de 

Audiëntie. Toen het aantal zittingen afnam ten voordele van de Raad van 

                                                           
7 BUNTINX J., Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent, toegang 

008), Brussel, 1964-1979, deel 1, p. 7-8. 
8 Voor het officie-fiscaal, ut infra. 
9 BUNTINX J., De audiëntie…, p. 46-53. Even werden de acties van beide instellingen zelfs samen 

in één register genoteerd. Zie RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 

15 april 1389. 
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Vlaanderen, volgde er algauw protest - in die mate zelfs, dat Filips de Stoute 

en Jan zonder Vrees de Audiëntie nooit officieel durfden afschaffen. 

Laatstgenoemde liet de instelling een stille dood sterven via zijn instructie 

van 17 augustus 1409: enkel een aantal raadsheren van de Raad van 

Vlaanderen konden, één of enkele keren per jaar en naar eigen inzicht wat 

de noodzaak ervan betrof, samen als Audiëntie zetelen. Het spreekt vanzelf 

dat dit het informele einde van de instelling betekende - een ingreep die 

duidelijk als een tactische zet van de Bourgondische hertogen kan worden 

beschouwd. 

 

De Raad van Vlaanderen heeft in zijn bestaan heel wat verschillende 

residenties gekend, hoofdzakelijk tijdens de 15de eeuw. Telkens een conflict 

de werking van de instelling bedreigde, werd hij door de vorst van 

standplaats veranderd, evenwel meestal voor relatief korte duur10. Bij de 

effectieve splitsing van de Camere van den Rade werd de gerechtelijke sectie 

op 1 augustus 1405 officieel naar Oudenaarde overgebracht. Nog geen twee 

jaar later, op 30 april 1407, verliet men deze stad ten voordele van Gent, 

nadat de Gentse stadsmagistraat hiervoor behoorlijk wat druk had 

uitgeoefend. Voor de allereerste keer hielden de raadsheren er zitting in het 

Gravensteen, een locatie die de voornaamste residentie van de instelling 

gedurende het ancien régime zou worden. 

Tijdens die eerste Gentse periode kreeg de oprichtingsordonnantie van 

1386 een belangrijke opvolger met de al eerder genoemde ordonnantie van 

Jan zonder Vrees ”touchant certaine & nouvelle instruction pour les gens du 

conseil de mondict Seignieur, par luy ordonné faire residence continuele dans la ville 

de Gand” - tevens het eerste echte gebruik van de benaming Conseil of Raad 

[van Vlaanderen]. Deze tekst, van 17 augustus 1409, behandelde niet alleen 

personeel en werking van de Raad. Voor het eerst kwamen ook de 

                                                           
10 Voor een overzicht, zie ill. 1 - Residentieplaatsen. Tenzij anders vermeld, gebaseerd op 

BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 7-11, aangevuld met DUMOLYN J., Het hogere personeel van 

de hertogen van Bourgondië in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), Gent, 2001, 

doctoraatsverhandeling, deel 1, p. 113-118 en VAN PETEGHEM P., Raad van Vlaanderen, in 

PREVENIER W. en AUGUSTYN B. (red.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in 

Vlaanderen tot 1795 (Studia 72), Brussel, 1997, p. 137. Afwijkende of aanvullende gegevens 

worden in voetnoten verduidelijkt. 
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bevoegdheden ervan uitvoeriger aan bod11. Gevolg was dan ook een 

conflictsituatie met diverse Vlaamse steden, die hun voorrechten aanzienlijk 

beknot zagen. Ook te Gent rees heel wat tegenkanting, zodat Filips de Goede 

zich uiteindelijk genoodzaakt zag op 2 oktober 1439 de Raad te Gent te 

ontbinden en hem op 8 oktober te Kortrijk terug in te stellen. Deze twee 

acties werden op 13 oktober van datzelfde jaar gevolgd door een nieuwe 

grafelijke instructietekst. 

 

 

15 februari 1386 1 augustus 1405  Rijsel 

1 augustus 1405 30 april 1407   Oudenaarde 

30 april 1407 2 oktober 1439   Gent (Gravensteen) 

8 oktober 1439 10 juli 1440   Kortrijk 

10 juli 1440 eind 1447   Gent (Gravensteen) 

eind 1447 16 november 1451  Dendermonde 

18 november 1451 20 december 1463  Ieper 

10 januari 1464 8 januari 1488   Gent (Gravensteen) 

8 januari 1488 24 mei 1488   Brugge 

24 mei 1488 27 januari 1490   Gent (Gravensteen) 

27 januari 1490 18 september 1492  Dendermonde 

5 oktober 1492 5 maart 1498   Ieper 

5 maart 1498 16 december 1579  Gent (Gravensteen) 

16 december 1579 18 maart 1585  

18 december 1579 18 maart 1585   Gent (Gravensteen) 

2 januari 1580 18 maart 1585   Douai 

18 maart 1585 23 maart 1678   Gent (Gravensteen) 

23 maart 1678 3 maart 1679 

 23 maart 1678 3 maart 1679   Gent (Gravensteen) 

 19 april 1678 3 maart 1679   Brugge 

3 maart 1679 22 november 1778  Gent (Gravensteen) 

22 november 1778 1 januari 1787   Gent (Voldersstraat) 

1 januari 1787 14 mei 1787   Gent (Voldersstraat)12 

14 mei 1787 11 januari 1790   Gent (Voldersstraat) 

11 januari 1790 midden december 1790  Gent (Voldersstraat)13 

midden december 1790 1 december 1795  Gent (Voldersstraat) 

 

ill. 1: Residentieplaatsen 

 

                                                           
11 Of deze ordonnantie de echte ‘geboorte’ van de Raad inhield, of veeleer een nieuwe 

bestendiging van een reeds verworven organisatiestructuur en competenties was, is momenteel 

nog voorwerp van discussie. Zie DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 107-108. 
12 Als Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie, ut infra. 
13 Als Soevereine Raad van Vlaanderen, ut infra. 
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Opnieuw op expliciete vraag van de stad Gent keerde de Raad van 

Vlaanderen terug naar het Gravensteen, ditmaal op 10 juli 1440. De situatie 

bleef echter gespannen en leidde onder meer tot verbanning van diverse 

raadsheren. De moeilijke positie waarin de justitieraad zich bevond, valt niet 

alleen te verklaren via dergelijke geïsoleerde incidenten. In de herhaalde 

15de-eeuwse krachtmetingen tussen vorst en steden werd de instelling heen 

en weer geslingerd tussen vorstelijk gezag en gewestelijke belangen. Deze 

tiende juli 1440 was dan ook de begindatum van een tweede Gentse periode, 

die slechts een kleine zeven jaar duurde. Eind 1447 volgde een overplaatsing 

naar Dendermonde, hoewel er behoorlijk wat onduidelijkheden bestaan 

rond deze verhuisactie14. Op 24 november vertrok een eerste bode in naam 

van de Raad vanuit Dendermonde, maar in december 1447 en zelfs tijdens 

de zomer van 1448 bevonden de meeste raadsheren zich nog te Gent. De 

toestand regulariseerde zich pas met de afschaffing van de Dendermondse 

Raad op 16 november en de eedaflegging in het Zaalhof te Ieper op 18 

november 1451, al gepland in het voorjaar van datzelfde jaar. Rond de 

periode van de verhuizing werd voor de Raad te Ieper een nieuwe instructie 

opgesteld, die verscheen op 13 november. 

Het Ieperse verblijf verliep relatief rustig en de raadsheren konden de 

vooraf bepaalde termijn van twaalf jaar volledig uitzitten. De laatste zitting 

in het Zaalhof vond plaats op 20 december 1463, waarna een derde verblijf 

in het Gentse Gravensteen aanving op 10 januari, de eerste zittingsdag van 

het nieuwe jaar. Luttele maanden voor de verhuizing, op 13 juli 1463, 

maakte Filips de Goede van de gelegenheid gebruik om nog vlug een 

nieuwe, uitgebreide instructie uit te vaardigen voor de instelling. Deze vijfde 

zogenoemde kerninstructie was aanzienlijk uitvoeriger dan de vorige 

teksten en stelde orde op zaken na de woelige eerste eeuwhelft. 

Twintig jaar later, ten tijde van het eerste regentschap van aartshertog 

Maximiliaan van Oostenrijk over de minderjarige Filips de Schone, volgde 

een nieuwe ordonnantie. In deze uitgebreide instructie werd onder meer aan 

de samenstelling van de Raad getornd15. De Nederlandstalige tekst, 

                                                           
14 Zie DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 115-116. 
15 Voor een kritische bespreking van zowel de tekst als de inleiding van de uitgave van E. 

Strubbe, zie VAN PETEGHEM P., De verordening van 1483 voor de Raad van Vlaanderen herzien, in 

Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Liber Amicorum 

Jan Buntinx (Symbolae. Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A, X), Leuven, 1981, 

p. 341-350. Zie ook RAG, RVV, 2415: Register van acten en sententiën, 3 oktober 1483 - 13 april 

1484, fol. 224 e.v. 
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daterend van 6 september 1483, erkende het regentschap van Maximiliaan 

echter niet ten voordele van de regentschapsraad die door de Drie Leden 

van Vlaanderen in juni 1483 was opgericht. Nadat de eerste fase van deze 

‘Vlaamse Opstand’ ten voordele van de aartshertog was beslecht, verloor de 

instructie van 1483 voor de Raad impliciet haar bestaansrecht; president en 

raadsheren grepen in de praktijk vermoedelijk al heel snel terug naar de 

kerninstructie uit 1463. Ondanks verdere strubbelingen bleef de Raad nog 

enkele jaren in Gent resideren, tot Maximiliaan in 1487 het bevel gaf de 

instelling over te hevelen naar het iets minder woelige Brugge. Hiervoor 

werd het jaareinde gebruikt. Op 18 en 22 december vonden de laatste 

zittingen te Gent plaats, terwijl de eerste acties van de Brugse Raad 

geregistreerd werden op 8 januari 148816. De doortocht te Brugge zou echter 

van korte duur zijn. Al op 24 mei 1488 werd de instelling terug naar Gent 

gebracht. Dit was het gevolg van de vrede van Brugge en de oprichting van 

een tweede regentschapsraad. 

 

Die vierde Gentse periode blijkt achteraf de kortste uit de geschiedenis 

van de Raad. Tijdens deze eerste vijf maanden van 1488 werd even 

teruggegrepen naar de ordonnantie van 1483. In het najaar van 1489 sloeg de 

balans door in het voordeel van de vorstgezinden, wat een nieuwe 

verhuisactie met zich meebracht. De raadsheren vestigden zich in opdracht 

van Maximiliaan voor de tweede keer te Dendermonde, dicht bij het 

gezagsgetrouwere hertogdom Brabant. Volgens eigen registratie zetelde 

men er effectief vanaf 17 januari 149017. Via Ieper, dat als residentiestad 

diende tussen 5 oktober 1492 en 5 maart 149818, keerde de Raad als instelling 

nog op het einde van de 15de eeuw terug naar het centraal gelegen Gent. Hier 

zou hij ook blijven tot het einde van het ancien régime, met uitzondering 

van twee tumultueuze fases uit de verdere vroegmoderne geschiedenis19. 

Gedurende meer dan tachtig jaar was het Gravenkasteel de locatie waar 

de justitieraad zijn activiteiten in relatieve rust kon ontplooien. Tijdens 

                                                           
16 RAG, RVV, 2419: Register van acten en sententiën, 2 oktober 1487 - 15 februari 1488, 

respectievelijk fol. 121 (18 december), 130 (22 december) en 137 (8 januari). 
17 RAG, RVV, 7513: Register van sententies en appointementen interlocutoire, 17 januari 1490 - 

23 mei 1493, fol. 8: ”…residerende te Dendermonde sindert den XXVIIen dach van Lauwe”. 
18 VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice qui ont exercé jurisdiction souveraine sur la ville 

d’Ypres et la West-Flandre: le conseil de Flandre à Ypres (1451-1464), et deuxième séjour du conseil de 

Flandre à Ypres (1492-1498), Ieper, 1872, p. 283. 
19 Ut infra. 



20 
 

diezelfde periode verscheen ook één van de belangrijkste, zo niet de 

belangrijkste instructie voor de Raad van Vlaanderen: die van 9 mei 1522, 

later in de plakkaatboeken van Vlaanderen gepubliceerd als “Ordonnance et 

instruction faicte et renouvellée par l’Empereur Charles cinquième, touchant la 

reigle, ordre & pollice sur le faict & administration de la Iustice provinciale du Pays 

de Flandres”. Deze kerninstructie, al ten dele voorbereid door de ‘ampliatie’ 

of aanvulling op voorgaande instructies die door Margaretha van Oostenrijk 

op 18 juni 1510 was uitgevaardigd, bevat 145 artikelen en legt sterk de 

nadruk op interne organisatie20. 

 

 

1386, 15 februari: Oprichtingsordonnantie van de Raad- en Rekenkamer te Rijsel 

BRON: Instruction pour les gens du conseil du monsieur le Duc de Bourgoingne, Comte de Flandres, par 

luy ordonné faire residence en la ville de Lille, in Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der 

Ordonnancien, Statuten, Edicten ende Placcaerten soo van weghen der Keyserlyke ende Koninghlyke 

Maiesteyten, als huerlieder Doorlughtighste Voorsaeten, Graven ende Graefneden van Vlaendren, 

Nieuwelinghs Vermeerdert met Door-Gaende Marginale Aenwysinghen ende Volkommentafel, Gent, 

1639, p. 234 e.v. 

 

1409, 17 augustus: Instructie voor de Raad van Vlaanderen te Gent 

BRON: RAG, RVV, 141: Instructie voor de Camere van den Rade in Vlaanderen gegeven door 

Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië, te Douai. 

BRON: Ordonnance touchant certaine & nouvelle instruction pour les gens du conseil de mondict 

Seignieur, par luy ordonné faire residence continuele dans la ville de Gand, in Tweeden druck Vanden 

Eersten Bouck der Ordonnancien… , p. 237 e.v. 

 

1439, 13 oktober: Instructie voor de Raad van Vlaanderen te Kortrijk 

BRON: RAG, RVV, 34305 (ongefolieerd): Raden van Vlaanderen, Artois en Luxemburg; 

Parlement van Dôle: instructies, inrichting en werking, 16de en 17de eeuw. 

BRON: Lettres patentes de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, décrétant la composition et l’organisation 

du Conseil de Flandre à Courtrai, in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. XV e.v. 

 

1451, 13 november: Instructie voor de Raad van Vlaanderen te Ieper 

BRON: Instructions données par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, aux gens et suppôts du Conseil de 

Flandre, siégeant à Ypres, in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. LX e.v. 

 

1463, 13 juli: Uitgebreide instructie voor de Raad van Vlaanderen 

BRON: Instructions données par Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, aux gens et suppôts du Conseil de 

Flandre renouvelé, siégeant à Ypres, in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. CV e.v. 

                                                           
20 De tekst, met zijn historische context, wordt uitvoerig besproken in het standaardwerk van P. 

Van Peteghem over de Raad van Vlaanderen onder Karel V: VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515-1555). Een publiekrechtelijk onderzoek naar 

centralisatiestreven in de XVII Provinciën (Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut XV), 

Nijmegen, 1990, p. 39 e.v. 



21 
 

 

1483, 6 september: Uitgebreide instructie voor de Raad van Vlaanderen 

BRON: RAG, RVV, 2415: Register van acten en sententiën, 3 oktober 1483 – 13 april 1484, fol. 224 

e.v. 

BRON: Instructie omme de Raedslieden van de Camere van den Rade, zie STRUBBE E., De verordening 

van 1483 voor de Raad van Vlaanderen, in STRUBBE E. (red.), De luister van ons oude recht. 

Verzamelde rechtshistorische studies, Gent, 1973, p. 543 e.v. 

 

1510, 18 juni: ‘Ampliatie’, aanvulling op voorgaande instructies voor de Raad van Vlaanderen 

BRON: Instructions données au conseil de Flandre par Marguerite d’Autriche, in Recueil des 

ordonnances des Pays-Bas / Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden, deuxième série (1506-

1700) (Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van België, in-

quarto), deel 1, Brussel, 1893-1978, deel 1, p. 136 e.v. 

 

1522, 9 mei: Uitgebreide instructie voor de Raad van Vlaanderen 

BRON: Ordonnance et instruction faicte et renouvellée par l’Empereur Charles cinquieme, touchant la 

reigle, ordre & pollice sur le faict & administration de la Iustice provinciale du Pays de Flandres, in 

Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der Ordonnancien…, p. 249 e.v. 

 

1531, 22 augustus: ‘Ampliatie’, aanvulling op de instructie van 1522 voor de Raad van 

Vlaanderen 

BRON: Ordonnance et ampliation sur l’instruction du Conseil en Flandres, in Tweeden druck Vanden 

Eersten Bouck der Ordonnancien…, p. 274 e.v. 

 

1624, 20 april: Ordonnantie betreffende de procedure en de suppoosten van de Raad van 

Vlaanderen 

BRON: RAG, RVV, 142: Nieuwe instructie up ’t faict van procederen in den Raed van 

Vlaenderen (minuut of copie), 1624. 

BRON: Ordonnantie ghemaect by myne heeren vanden Raedt gheordonneert in Vlaendren, tot 

voorderynghe van Iustitie, ende goede directie vande proceduren vande zaecken in den zelven Raedt belet 

mitsgaders vande Greffien Deurwaerders ende Messagiers, van dien behelsende en wel d’Ordonnantien 

vanden Hove ghemaeckt in de Iaeren XVc LXXVII ende XVc XCIIII als diverssche andere voorgaende, in 

Tweeden deel van den placcaert-boeck inhoudende diverse ordonnantien, edicten ende placcaerten vande 

konincklycke Maiesteyten ende haere duerluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen, mitsgaeders van 

huerliederen provincialen raede aldaer, Antwerpen, 1662, p. 190 e.v. 

 

1667, 23 september: Aanpassing van en ‘ampliatie’ of aanvulling op de ordonnantie van 1624 

betreffende de procedure en de suppoosten van de Raad van Vlaanderen 

BRON: Ordonnantie van den Raede in Vlaenderen ter vervoorderinghe van justitie, ende goede directie 

vande Proceduren, etc vanden 20 April 1624 met de modificatien ende ampliatien zedert ghemaeckt, in 

Derden placcaet-boeck van Vlaenderen, inhoudende de Placcaeten, Ordonnancien, Reglementen, 

Tractaeten, Alliancien ende andere Edicten, gheëmaneert van weghen de koninghen van Spagnien ende 

van hunne doorluchtighste voorsaeten Graven van Vlaenderen, ende Souveraine Princen van dese 

Nederlanden, 2 dln., Gent, 1685, p. 110 e.v. 

 

1682, 24 januari: Korte ordonnantie betreffende de procedure voor de Raad van Vlaanderen 

BRON: Ordonnantie op het faict van proceduren in den Raede van Vlaenderen, in Derden placcaet-boeck 

van Vlaenderen…, p. 1379 e.v. 
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1702, 1 april: Corrigerende ordonnantie betreffende de procedure voor de Raad van Vlaanderen 

BRON: Ordonnantie van den Hove om te weiren de prolixiteyt van proceduren ende andere abuysen daer 

in geglisseert, in Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten Ordonnantien 

ende Decreten, gheëmaneert voor de Provincie van Vlaenderen sedert ’t jaer 1684 tot ende met 1739, 3 

dln., Brussel, 1740, p. 110 e.v. 

 

1720, 20 september: Corrigerende ordonnantie betreffende de procedure voor de Raad van 

Vlaanderen 

BRON: Ordonnantie van den Raede in Vlaenderen ten regarde van de abuysen in de proceduren, in 

Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen…, p. 121 e.v. 

 

ill. 2: Instructies21 

 

Kort daarop volgde een nieuwe ampliatie. De tekst daarvan werd door 

keizer Karel officieel uitgevaardigd op 22 augustus 1531 en wakkerde het 

oude conflict tussen vorst en steden opnieuw aan. Ook deze keer bood Gent 

de sterkste weerstand en volgden er onderhandelingen met de Vier Leden, 

maar tot een verhuizing van de instelling kwam het niet. Anno 1540 

verstomde met de Concessio Carolina ook alle openlijk verzet tegen deze 

ampliatie22. 

 

Een crisisperiode van heel andere aard brak aan toen Gent een 

calvinistische Republiek werd. Sinds de aanvang in 1577 werden de 

zittingen van de justitieraad voortdurend gestoord, raadsheren werden 

fysiek aangevallen en sommigen bekochten hun positie zelfs met de dood. 

Op 16 december 1579 verlieten de meesten de stad en zochten veiliger 

                                                           
21 In dit overzicht werden alle normatieve bronnen over samenstelling, organisatie en werking 

opgenomen die in de geschiedenis van de Raad van Vlaanderen als onontbeerlijk worden 

beschouwd, zeker voor wat de 14de tot de 16de eeuw betreft. Voor de 17de en 18de eeuw werd een 

selectie gemaakt (ut infra). Bij wijze van bronvermelding werd, indien mogelijk, zo vaak 

mogelijk verwezen naar de eigen uitgegeven versies van de Raad van Vlaanderen, met name 

naar de relevante passages in de plakkaatboeken. De titels die in die plakkaatboeken aan de 

normatieve bronnen werden gegeven, zijn uiteraard niet origineel en dateren uit de periode van 

uitgave. Indien er in het archiefbestand van de Raad bovendien een exemplaar van de 

normatieve bron te vinden is, werd ook die verwijzing opgenomen. 

In het vervolg van deze verhandeling wordt overigens verwezen naar deze instructies in 

verkorte vorm, nl. via een combinatie van jaartal en ˗ eventueel ˗ artikelnummer (bijvoorbeeld 

1624/8 voor het achtste artikel van de instructie van 1624). 
22 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 50-52. 
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oorden op23. De eerste sporen van hun officiële zittingen te Douai zijn 

gedateerd op 2 januari 158024. 

Anders dan de voorgaande verhuisoperaties betekende dit een echte 

scheuring binnen de instelling. Ondertussen bleef in het Gravensteen 

immers een tweede Raad werkzaam, die vanaf 18 december 1579 de 

activiteiten gewoon voortzette25. Pas een tijd na de inname van de stad door 

Farnese keerden de raadsheren uit Douai naar de zetel terug, ten nadele van 

de Gentse raadsheren. De eerste aantekening in het nieuwe resolutieregister 

stipte op 18 maart 1585 de ”Wedercompste vanden raedt van Douaije” aan26. 

Een kleine honderd jaar daarna zou de geschiedenis zich herhalen, deze 

keer naar aanleiding van de verovering van Gent door de troepen van 

Lodewijk XIV27. Na onderhandelingen met de Franse koning en bijhorende 

beloftes bleven toenmalig president Errembault en tien raadsheren in de 

stad. Op 23 maart 1678 legden zij de eed af. Elf anderen konden niet akkoord 

gaan met de voorstellen die op tafel lagen en vertrokken naar Brugge, waar 

ze in april 1678 de activiteiten van de Raad onder Spaans bewind 

voortzetten. Beide instellingen bleven maandenlang naast elkaar bestaan. 

Pas na het definitieve vertrek van de Franse troepen, op 28 februari 1679, 

keerden de Brugse raadsheren op 3 maart terug naar Gent. Tussen de vrede 

van Nijmegen en deze gebeurtenis in hadden de Fransgezinde raadsheren al 

uitvoerig gelobbyd bij de Spaanse koning om hun daden te verdedigen. 

Beide groepen positioneerden zich een tweetal maanden pal tegenover 

elkaar, tot op 14 mei het statuut van de ‘Gentse’ fractie definitief werd 

geregeld. Oud-president Errembault vertrok naar Frankrijk, terwijl de 

overigen op post konden blijven. 

 

                                                           
23 COUCKE M., Een prosopografische studie over de hogere functionarissen van de Raad van 

Vlaanderen (1633-1675), Gent, 2007, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 27. 
24 Het eerste register van de Raad in Douai begint immers op 2 januari. Zie RAG, RVV, 164: 

Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581. 
25 RAG, RVV, 2572: Register van acten en sententiën, 18 december 1579 - 26 mei 1581. 
26 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 1. Zie ook RAG, RVV, 

7621: Register van de Secrete Camere, 18 maart 1585 - 31 december 1586. 
27 COUCKE M., Een prosopografische studie…, p. 27 en VAN PETEGHEM P., De Vrede van 

Nijmegen (1678) en de raadsheren van de Raad van Vlaanderen, de politiek-ideologische gevolgen van een 

internationale overeenkomst, in STOCKMAN L. en VANDERMEERSCH P. (red.), Liber Amicorum 

Achiel De Vos, Evergem, 1989, p. 250-251. 
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Vanaf de 16de-eeuwse kerninstructie met latere aanvullingen werd geen 

ordonnantie meer uitgevaardigd die fundamentele wijzigingen inhield of 

een breed gamma aan onderwerpen behandelde. Voor zowat alle aspecten 

van de werking van de Raad bleef men teruggrijpen naar de tekst van 1522. 

Bij eventuele onduidelijkheden of wanpraktijken verschenen wel toelich-

tingen of herhalende ordonnanties. Veruit de belangrijkste was die van 20 

april 1624, met aangepaste versie van 23 september 1667. Nadien volgden 

nog enkele noemenswaardige regulerende teksten over de procedure, 

meestal ter beteugeling van specifieke wanpraktijken. De voornaamste van 

deze uiterst beknopte ordonnanties werden als laatste opgenomen in de lijst 

van instructies, zoals weergegeven in ill. 2: het betreft de ordonnanties van 

24 januari 1682, 1 april 1702 en 20 september 1720. Uiteraard is dit overzicht 

allesbehalve exhaustief. Voor de volledige bestaansperiode van de Raad van 

Vlaanderen zijn tal van aanvullende regelgevende teksten over 

organisatorische of bevoegdheidsaspecten te vinden, zeker vanaf het einde 

van de 16de eeuw. 

 

Na de tweede cesuur in deze instellingsgeschiedenis volgt een lange 

eeuw van relatieve rust, enkel onderbroken door een ingrijpende 

verhuisoperatie. Wegens plaatsgebrek en onaangepaste werkruimtes verliet 

de - ondertussen sterk uitgebouwde - Raad met al zijn medewerkers en het 

omvangrijke archief op 27 november 1778 voorgoed het Gentse Gravensteen, 

om zijn intrek te nemen in het voormalige jezuïetenklooster in de 

Voldersstraat te Gent. Een verhuizing van dergelijke omvang was tot dan 

toe ongezien en werd dan ook uitvoerig voorbereid. 

Alle moeite voor de herlokalisering ten spijt, volgde het definitieve einde 

van de instelling nauwelijks twee decennia later. Een eerste poging werd 

ondernomen door Jozef II, die de justitieraad op 1 januari 1787 afschafte 

binnen het kader van zijn grootschalige gerechtelijke hervormingen. Op 

exact dezelfde locatie werd een nieuw Koninklijk Tribunaal van Eerste 

Instantie opgericht, dat bemand werd door heel wat medewerkers van de 

voormalige Raad. Luttele maanden later diende Jozef II zijn verregaande 

maatregelen op te schorten, wat te Gent meteen gebeurde. Al in mei 1787 

hernam de vroegere justitieraad zijn activiteiten28. Op 11 januari 1790 kreeg 

                                                           
28 In eigentijdse inventarissen van de documenten van het Koninklijk Tribunaal wordt geen 

enkel stuk vermeld dat van latere datum is dan 14 mei 1787. Zie RAG, RVV, 34584: Stukken 
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de Raad zelfs tijdelijk een soeverein statuut naar aanleiding van de 

oprichting van de Verenigde Nederlandse Staten. Vanaf die datum, en tot 

ongeveer het einde van datzelfde jaar, werd in documenten gesproken van 

de ‘Soevereine Raad van Vlaanderen’29. 

Anno 1791 kreeg de justitieraad zijn oude statuut terug. In de 

tumultueuze periode die daarop volgde, slaagde de instelling erin deze 

positie mits een aantal onderbrekingen nog een vijftal jaar te handhaven. 

Uiteindelijk kwam het doodvonnis van de Raad er door het decreet van 6 

Frimaire jaar IV (27 november 1795), dat bepaalde dat de raadsheren op 1 

december daarop volgend definitief de registers moesten sluiten. Na vier 

eeuwen activiteit werd te Gent in de Voldersstraat plaats geruimd voor het 

Tribunal de Première Instance30, dat op gerechtelijk vlak het begin van de 

nieuwste tijd betekende. 

 

Bevoegdheden 

Een exhaustieve opsomming van de competenties van een ancien-

régime-organisatie is een mission impossible. Dit geldt zeker voor een 

overheidsinstelling met een lange levensduur, zoals de Raad van 

Vlaanderen. Toevoegingen, inkrimpingen, betwistingen en verschuivingen 

binnen zowel tijd als ruimte waren veelvuldig. Bevoegdheden waren 

meestal het resultaat van een organisch groeiproces, dat pas naderhand in 

formele teksten werd geconsolideerd31. Deze gang van zaken is ons al 

bekend van bij de beschrijving van het ontstaan van de instelling en de 

bijhorende kerninstructies. Tijdens het bestaan van de Raad moet het voor 

het personeel en voor alle belanghebbenden geen sinecure zijn geweest om 

het overzicht te behouden. Dat is duidelijk merkbaar in allerhande 

                                                                                                                                        
betreffende het koninklijk tribunaal van eerste instantie te Gent, 1787: inventarissen van 

papieren. 
29 De scheiding tussen respectievelijk RAG, RVV, 524: Register van brieven en rescripties, 21 

januari 1789 - 5 november 1789 en 25 december 1790 - 3 augustus 1793 en RAG, RVV, 525: 

Register van brieven en rescripties, 13 januari 1790 - 1 december 1790 maakt het mogelijk de 

overgang tussen de Soevereine Raad en de gewone Raad ergens rond de jaarwisseling te 

plaatsen. 
30 Vandaag huist de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent in het 

gebouwencomplex. 
31 DE SCHEPPER H., Rechter en administratie in de Nederlanden tijdens de zestiende eeuw, in Recht en 

instellingen in de oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber amicorum Jan 

Buntinx (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A, X), Leuven, 1981, p. 

372. 
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normatieve teksten en eigentijdse drukwerken. Wat bevoegdheden betreft, 

werd ook daarin volledigheid angstvallig vermeden. De Raad werkte dit 

overigens zelf ten dele in de hand: het opstellen van een compleet 

bevoegdheidsoverzicht zou namelijk limitatief werken en eventuele 

bevoegdheidsuitbreiding in de weg staan. 

 

Bovenstaande bedenkingen indachtig, werd gepoogd de informatie die 

vandaag voorhanden is in een logische structuur samen te brengen32. Deze 

werd hoofdzakelijk geïnspireerd door de samenstelling van het 

archiefbestand ‘Raad van Vlaanderen’ en biedt bijgevolg een veeleer 

archivistische blik op de zaak. Het resultaat is echter allesbehalve diachroon 

en houdt niet of nauwelijks rekening met de genoemde verschuivingen. 

Onderstaand overzicht is bovendien eerder algemeen en biedt als het ware 

een ‘grootste gemene deler’ als introductie tot het onderwerp. Een 

diepgaande studie van de competenties van de Raad is gespecialiseerde 

materie, waarin een onderzoeker zich via bestaande detailpublicaties verder 

kan verdiepen33. 

Een eerste aandachtspunt, dat minder tot de eigenlijke bevoegdheden 

maar des te meer tot het takenpakket van de Raad hoorde, was de opdracht 

om zich intern te organiseren. Het runnen van een openbare instelling met 

een uitgestrekt ressort vergde immers heel wat inspanningen. Om alles vlot 

te laten verlopen, zeker met het oog op enkele woelige episodes in de 

geschiedenis van de Raad, kon niet enkel op instructies van hogerhand 

worden gesteund. Het personeel had genoeg bewegingsvrijheid om zelf 

voor een interne taakverdeling te zorgen en zich voldoende te 

documenteren. Dit blijkt duidelijk uit de aanwezigheid van archiefstukken 

                                                           
32 Zie ill. 3 - Bevoegdheden. Tenzij anders vermeld, hoofdzakelijk gebaseerd op BUNTINX J., 

Inventaris…, deel 1, p. 15-19 (bevoegdheden) en p. 34-38 (archiefschema), DE FRENNE L., Het 

archief van de fiscalen van de Raad van Vlaanderen. Een denkoefening over het statuut van de 

procesdossiers en een nadere toegang hierop voor de periode 1658-1662, Brussel, 2005, onuitgegeven 

verhandeling master na master archivistiek, p. 23-30, MONBALLYU J., De gerechtelijke 

bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen in vergelijking met de andere ‘Wetten’ (1515-1621), in 

JACOBS B.C.M. en NEVE P.L. (red.), Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad 

van Brabant, Tilburg, 30 en 31 januari 1993 (Brabantse Rechtshistorische Reeks VII), Assen, 1994, p. 1-

26, VAN PETEGHEM P., Raad van Vlaanderen… en DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 148-

186. Afwijkende of aanvullende gegevens worden in voetnoten verduidelijkt. 
33 Een uitgebreide bibliografie, waaronder heel wat detailstudies betreffende procedure en 

bevoegdheden van de Raad, is onder meer te vinden in VAN PETEGHEM P., Raad van 

Vlaanderen…, p. 147-152. 
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in verband met het personeel, instructies en jurisdictie, rekeningen, 

inventarissen en dergelijke meer, eigen aan de interne keuken van een 

instelling. 

Bij het begrip ‘Raad van Vlaanderen’ wordt automatisch de idee van een 

gerechtshof opgeroepen. Dat is uiteraard correct, maar de instelling 

beschikte ook over een aantal competenties die in sommige overzichten 

gewoon worden weggelaten. Nochtans is die nuance al te lezen in het 

allereerste artikel van de oprichtingsordonnantie van 15 februari 1386: de 

twee raadsheren, die samen de zogenoemde gerechtelijke sectie vormden, 

waren ‘hoofdzakelijk’ aangesteld voor gerechtelijke taken of ”ordonnez 

principalement pour le faict de Iustice”34. Helaas zijn, zoals J. Dumolyn al 

vaststelde, de bronnen niet altijd even duidelijk over welke andere 

bevoegdheden het gaat35. 

In onze reconstructie worden de voornaamste bijkomende taken, met 

risico voor anachronismen, onder een bestuurlijke koepel gegroepeerd. 

Daaronder bevindt zich een tweedeling bestaande uit enerzijds advisering 

en anderzijds registratie en publicatie. 

Beide bestuurlijke competenties van de Raad weerspiegelen de rol die de 

instelling speelde binnen het graafschap Vlaanderen enerzijds en binnen de 

Nederlanden anderzijds. De Raad van Vlaanderen was immers het opperste 

openbare bestuur op gewestelijk niveau en fungeerde in dat opzicht als 

doorgeefluik tussen de centrale instellingen en de lokale en regionale 

besturen van het graafschap. Dit werkte in beide richtingen en betrof niet 

alleen het louter doorgeven van informatie36; de Raad vormde duidelijk ook 

een eigen mening en werd in de loop van zijn bestaan steeds frequenter 

geraadpleegd over allerhande onderwerpen. De instelling verkeerde vaak in 

een moeilijke positie, aangezien niet alleen verwacht werd dat de raadsheren 

de belangen van het graafschap behartigden, maar ook de vorstelijke rechten 

in het gebied vrijwaarden37. 

                                                           
34 1386/1. 
35 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 150. 
36 J. Dumolyn spreekt bijgevolg over de Raad van Vlaanderen als regionaal centrum van 

informatievergaring, en merkt op dat heel wat van die informatie nauwelijks sporen in het 

archief heeft achtergelaten. 
37 Deze dubbele positie hield tevens een wisselwerking met de standenvertegenwoordiging, de 

Leden of Staten van Vlaanderen, in. De president van de Raad van Vlaanderen was immers 

gemachtigd om, in opdracht van de vorst, de plenaire vergadering van de Staten van 

Vlaanderen samen te roepen. 
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ORGANISATIE 

 

DE RAAD ALS BESTUURLIJK ORGAAN 

1. Advisering 

2. Registratie en publicatie 

 

DE RAAD ALS GERECHTELIJK ORGAAN 

1. Rechtspraak in conflicten 

1.1. Civiele rechtspraak 

1.1.1. In eerste aanleg 

1.1.2. In beroep 

1.2. Criminele rechtspraak 

2. Vrijwillige rechtspraak 

 

DE RAAD ALS TOEZICHTHOUDEND ORGAAN (HET OFFICIE-FISCAAL) 

1. Organisatie 

2. Bestuurlijke taakuitoefening 

3. Gerechtelijke taakuitoefening 

 

DE RAAD ALS ADMIRALITEIT SUPRÊME 

1. Organisatie 

2. Bestuurlijke taakuitoefening 

2. Gerechtelijke taakuitoefening 

 

ill. 3: Bevoegdheden 

 

In zijn adviesverlening probeerde de Raad van Vlaanderen rekening te 

houden met beide richtingen. De behandelde onderwerpen waren heel 

uiteenlopend38. Als schakel tussen het centrale en het lokale gezag was de 

Raad bijvoorbeeld het eerste controleorgaan voor de samenvoeging van 

diverse gewoonterechtelijke tradities tot formele uitgevaardigde wetten39. 

Andere aspecten waarover de Raad werd geconsulteerd, waren 

benoemingen van lokale en regionale ambtenaren, militaire acties, 

organisatie van vieringen, bijvoorbeeld naar aanleiding van inauguraties, 

financiële kwesties van lokale en regionale besturen, … Er was, 

                                                           
38 Helaas is in het archief van de Raad van Vlaanderen geen aparte reeks consulten te vinden, 

zoals soms wel het geval is bij andere gelijkaardige instellingen. Informatie over adviesgeving 

dient hoofdzakelijk te worden gezocht in de reeksen resoluties (inclusief secrete camere), 

briefwisseling en dergelijke meer. 
39 GILISSEN J., Les phases de la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII provinces 

des Pays-Bas, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1950, XVIII, p. 36-67 en 239-290. 
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begrijpelijkerwijs, onderwerpsmatig een overlapping tussen hetgeen de 

Raad als bestuurlijk corpus besprak en hetgeen onder de toezichthoudende 

functie van het officie-fiscaal viel40. Dat dit evenwicht in de praktijk niet 

eenvoudig te vinden was, blijkt uit soortgelijke archiefstukken die in de 

deelbestanden van beide archiefvormers voorkomen. Het officie-fiscaal zou, 

naar het einde van het ancien régime toe, bovendien steeds meer 

bestuurlijke bevoegdheden naar zich toe trekken en met een hogere mate 

van zelfstandigheid gaan werken41. 

Onder ‘registratie en publicatie’ worden allereerst de ontvangst en 

verdere verdeling van plakkaten en ordonnanties begrepen. De ruime 

verzameling normatieve documenten in het archief van de Raad houdt 

verband met de eerder genoemde toetsing aan gewestelijke en lokale 

privileges. De justitieraad speelde echter ook een belangrijke rol bij de 

inwerkingtreding van wetgeving. Pas wanneer een tekst gepubliceerd was 

in het consistorie van de Raad en er met hetzelfde doel exemplaren aan 

lokale en regionale besturen waren bezorgd, was de inhoud ervan geldig in 

het graafschap Vlaanderen. Andere sporen van registratie zijn hoofdzakelijk 

te vinden in enkele nagelaten registers van ‘anoblissementen’ (adelsbrieven) 

en van ‘commissiën’ (aanstellingsbrieven). 

 

Het uitgebreide gerechtelijke takenpakket is het meest gedocumenteerde, 

zowel wat beschikbare archiefbestanddelen als hedendaagse literatuur 

betreft42. Een primaire opsplitsing kan eenvoudig worden gemaakt via het 

onderscheid tussen (vrij)willige rechtspraak en rechtspraak in conflicten, 

ook wel voluntaire respectievelijk contentieuze rechtspraak genoemd. 

De vrijwillige of voluntaire rechtspraak heeft in oorsprong niets met 

conflicten te maken43. Dit hield in dat partijen voor de Raad van Vlaanderen 

verschenen en allerhande overeenkomsten afsloten. De neerslag daarvan 

                                                           
40 Ut infra. 
41 Zie onder meer TIERENTEYN L. en ALEXANDRE P., Histoire des origines, des développements 

et du rôle des officiers fiscaux près les conseils de justice dans les anciens Pays-Bas depuis le XVe siècle 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l’Académie royale des 

sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, collection in-8. 45.4), Brussel, 1891 voor meer 

achtergrondinformatie. 
42 Ter vergelijking: een snelle blik op de inventaris van het kernarchief wijst uit dat er ruwweg 

264 zuiver bestuurlijke archiefbestanddelen en ca. 7609 gerechtelijke aanwezig zijn. 
43 Een bijkomende vorm van oneigenlijke rechtspraak was de scheidsrechterlijke bevoegdheid 

van de Raad, ook wel arbitrage genoemd. 
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werd in een speciale reeks geregistreerd. Zo’n overeenkomsten, waarvoor 

ook de termen ‘akten en contracten’, ‘wettelijke passeringen’ of ‘voluntaire 

condemnatiën’ gebruikt worden, hielden in feite in dat de partijen zich 

vrijwillig op voorhand lieten veroordelen tot het nakomen van de inhoud 

van de overeenkomst. Verkopen, verpachtingen of schenkingen zijn slechts 

enkele voorbeelden van de veelzijdige inhoud van de registers. Het grote 

voordeel bij het laten ‘passeren’ van deze akten bij de Raad en niet bij een 

lokale schepenbank, was dat de gewestelijke justitieraad de partijen een 

grotere garantie kon bieden wat de naleving ervan betrof. Vanuit Gent kon 

immers de uitvoering van de akten en contracten doorheen het hele 

graafschap worden afgedwongen. Voornamelijk de hogere sociale klasse en 

in het bijzonder de medewerkers van de Raad maakten gebruik van deze 

mogelijkheid. 

Veel omvangrijker was de rechtspraak in conflicten, waarin opnieuw een 

tweedeling kan worden gemaakt44: enerzijds de civiele of burgerlijke 

rechtspraak en anderzijds de criminele of strafrechtspraak, die vanaf het 

einde van de 16de eeuw elk apart werden geregistreerd. De strafprocedure 

kon leiden tot doodstraffen of zware lijfstraffen, maar ook geldboetes of 

verbanningen konden worden uitgesproken. 

Binnen het civiele deel sprak men recht in zowel eerste als tweede (soms 

ook derde) aanleg, waarbij de eerste aanleg vooral voorbehouden was voor 

enkele uitzonderingsgevallen. De bekendste daarbij zijn de zogenoemde 

casus reservati, cas réservés of voorbehouden gevallen, waarvan nooit een 

exhaustieve lijst verschenen is. Vast staat wel dat het om een aantal items 

gaat waarbij de persoon van de vorst, zijn domein en zijn rechten betrokken 

waren, of zaken die hij om bepaalde redenen naar zich toe wou trekken45. 

                                                           
44 Enkele kleinere bevoegdheden, waarvan weinig sporen terug te vinden zijn in het huidige 

archiefbestand, worden in dit overzicht achterwege gelaten. Voor de volledigheid dient echter 

te worden onthouden dat de Raad als vertegenwoordiger van de vorst ook de bevoegdheid 

heeft gehad om bijvoorbeeld brieven van gratie of octrooien te ‘interineren’ of te controleren en 

te bevestigen. 

Advisering in de vorm van de laatmiddeleeuwse praktijk van hoofdvaart, waarbij een lagere 

rechtbank een hogere om een bindend advies kon verzoeken, hoorde tot 1522 eveneens thuis in 

het takenpakket van de Raad van Vlaanderen. Zie MONIER R., Le recours au chef de sens au 

Moyen Age dans les villes flamandes, in Revue du Nord, 1928, XIV, p. 5-19. 
45 Een beknopt, maar helder overzicht kan worden aangetroffen in onder meer BUNTINX J., De 

Raad van Vlaanderen, in Consilium Magnum 1473-1973. Herdenking van de 500e verjaardag van het 

Parlement en de Grote Raad van Mechelen, Brussel, 1977, p. 192-193. Zie ook WIELANT P., Practijke 

civile, Antwerpen, 1573, tijd 1 cap. 20 en tijd 5 cap. 5 art. 12, onder meer via WIELANT P., 



31 
 

Het gaat onder meer om majesteitsschennis, overtredingen van specifieke 

vorstelijke bevelen, inbreuken tegen personen en instellingen onder 

vorstelijk sauvegarde, aanslagen tegen het vorstelijk domein en de bijhorende 

rechten, misdrijven door en tegen vorstelijke ambtenaren tijdens de 

uitoefening van hun ambt of door voorname edelen, zware vormen van 

oproer en verstoring van de openbare orde, valsmunterij en processen 

aangaande bezitrecht. Laatstgenoemde ‘possessoire’ geschillen werden 

tijdens het ancien régime als een privaatrechtelijke materie behandeld, maar 

werden zo belangrijk geacht voor het behoud van de openbare vrede, dat ze 

rechtstreeks tot de bevoegdheden van de vorstelijke hoven werden 

gerekend. De beoordeling van zaken ratione personae in eerste aanleg, waarbij 

de Raad van Vlaanderen zich bevoegd verklaarde over bepaalde categorieën 

personen, was nauw verwant met de voorbehouden gevallen en in het 

bijzonder met de term sauvegarde. Vorstelijke ambtenaren en eigen personeel 

vielen hierdoor onder de bevoegdheid van de Raad van Vlaanderen, een 

voor hen gunstige praktijk (privilegium fori). 

Ook via het ’recht van preventie’ kwamen zaken in eerste aanleg voor de 

Raad. Partijen, waaronder ook de procureur-generaal van Vlaanderen, 

konden van oordeel zijn dat een zaak beter bij de Raad van Vlaanderen 

aanhangig werd gemaakt in plaats van bij een andere, meestal lokale 

rechtbank46. De Raad zelf kon eveneens van mening zijn dat een bepaalde 

zaak die al aanhangig was gemaakt bij een lokale of regionale rechtbank, 

beter door de eigen instelling kon worden behandeld. Dan ‘evoceerde’ hij de 

zaak. Deze evocatie gebeurde meestal onder het voorwendsel dat een snel 

optreden vereist was, vooral bij zaken die de openbare orde dreigden te 

verstoren en die aanleiding zouden kunnen geven tot verdere 

wanordelijkheden. Tot slot was er nog een laatste mogelijkheid om 

processen in eerste aanleg door de Raad Van Vlaanderen te laten berechten, 

waarbij opnieuw de identiteit van de partijen een rol speelde: conflicten van 

diverse aard tussen twee overheden of tussen een overheid en een 

particulier. Daarbij kon het zowel om een kerkelijke als om een wereldlijke 

                                                                                                                                        
STRUBBE E. (red.), Practijke civile (Fontes juris batavi rariores 3), Amsterdam, 1968, p. 58-59 en p. 

161-162. 
46 In de hierboven vermelde Practijke Civile van Wielant worden redenen gegeven die de Raad 

kon aanwenden om het recht van preventie in te roepen: WIELANT P., Practijke civile, 

Antwerpen, 1573, tijd 8 cap. 3, onder meer via WIELANT P., STRUBBE E. (red.), Practijke 

civile…, p. 251-252. Met ‘preventie’ werd in dit opzicht overigens bedoeld dat de vorstelijke 

justitieraad voorging om de zaak te behandelen. 
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instelling gaan. De Raad trad hier dus op als een bevoegdheids- of 

attributierechter. 

 

Een tweede, zo niet de belangrijkste bestaansreden van de Camere van den 

Rade, later gekend als Raad van Vlaanderen, was uiteraard zijn functie als 

beroepshof. De mogelijkheid om in civiele zaken in beroep te gaan bij deze 

vorstelijke rechtbank was eeuwenlang een doorn in het oog van de Vlaamse 

steden en lag mee aan de basis van talrijke conflicten met de vorst. De idee 

dat er zoiets zou bestaan als hogere en lagere rechtbanken, wat ‘in hoger 

beroep gaan’ toch impliceert, stootte de steden tegen de borst47. Het zou 

uiteindelijk tot het midden van de 15de eeuw duren eer Gent zich als laatste 

tegenstander moest neerleggen bij wat de stad als een aanslag op de 

stedelijke soevereiniteit beschouwde. Dit betekende de doorbraak van het 

hoger beroep of appel, dat Frans van oorsprong was en vanaf het begin van 

de Raad van Vlaanderen werd toegepast bij zaken uit Vlaanderen gallicant. 

Voor de Nederlandstalige regio’s van het graafschap was ondertussen al de 

techniek van reformatie ontstaan, een tweede vorm van ‘beroep’ waarbij de 

uitvoering van het vonnis van eerste aanleg niet werd opgeschort. Beide 

soorten beroep zouden vanaf het midden van de 15de eeuw tot aan het einde 

van de 18de eeuw naast elkaar blijven bestaan. 

Een beroepsprocedure tijdens het ancien régime was in theorie niet 

zozeer tegen de tegenpartij, dan wel tegen de rechters zelf gericht. Zij 

werden de ‘geappelleerde(n)’ genoemd, terwijl de partij die gedaagd werd 

door de ‘appellant(en)’ de term ‘geïnthimeerde(n)’ kreeg toegekend48. Op het 

eerste gezicht lijkt dit tegenstrijdig, indien de hierboven aangehaalde 

middeleeuwse visie op rechtspraak in herinnering wordt gebracht. In een 

beroepsprocedure volgde oorspronkelijk echter geen nieuwe beoordeling 

van de feiten - en dus van het beoordelingsvermogen van de rechters in 

eerste aanleg -; er werd veeleer nagegaan of het eerste proces volgens de 

regels van de kunst was gevoerd. Dit evolueerde tijdens het ancien régime 

echter in de richting van het huidige beroepssysteem, namelijk rechtspraak 

ten gronde. 

                                                           
47 Er dient eveneens rekening te worden gehouden met restanten van de middeleeuwse traditie 

van het oordeel door gelijken (iudicium parium) en van de aloude visie dat rechters de 

spreekbuis van God waren en zich dus per definitie niet konden vergissen. 
48 De term ‘geïnthimeerde(n)’ betekent letterlijk ‘de partij aan wie kennis werd gegeven (van het 

hoger beroep)’. 
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Uit het bovenstaande overzicht van bevoegdheden, zowel bestuurlijk als 

gerechtelijk, is al impliciet gebleken dat de Raad zich voortdurend in een 

spanningsveld tussen vorst en graafschap bevond. Enerzijds diende hij de 

eigenheden van het graafschap te verdedigen, wat onder meer tot uiting 

kwam in de toetsing van ordonnanties aan plaatselijke privileges. 

Anderzijds was het de taak van de gewestelijke justitieraad om binnen zijn 

territorium de belangen van de landsheer te behartigen, een positie die de 

Raad ook wel eens de stempel van instelling met een ‘januskop’ opleverde. 

Het officie-fiscaal of het openbaar ministerie, onder leiding van de 

procureur-generaal en de advocaat-fiscaal, was het orgaan binnen de Raad 

dat specifiek als ‘waakhond’ voor de vorstelijke belangen optrad, dat toezag 

op de naleving van ordonnanties en dat de openbare orde moest 

handhaven49. De taakuitvoering van het officie-fiscaal sloot dan ook nauw 

aan bij de hoofdbevoegdheden van de Raad50. 

Het officie-fiscaal stond uiteraard in beperkte mate in voor zijn eigen 

organisatie. Wat bestuurlijke aspecten betreft, gingen de fiscalen vooral 

tijdens de 18de eeuw een belangrijke rol spelen binnen het geheel van de 

Raad. De vele opdrachten die vanuit de centrale instellingen aan de 

gewestelijke justitieraden werden toebedeeld, werden in Vlaanderen 

hoofdzakelijk door het openbaar ministerie uitgevoerd. Door middel van 

algemene circulaires en individuele vragenlijsten wonnen de fiscalen infor-

matie in over diverse onderwerpen. Beheer van steden, dorpen en heerlijk-

heden, van religieuze instellingen, controle op bepaalde beroepsgroepen, 

informatiegaring over economische activiteiten, infrastructuur en talrijke 

andere aspecten uit het dagelijkse beheer van het graafschap komen in het 

bestuurlijke archief van de fiscalen aan bod. 

In het kader van deze toezichthoudende functie kon het officie-fiscaal 

aansluitend zowel burgerlijke als strafrechtelijke vorderingen instellen of 

lokale hoven verplichten in een bepaalde zaak op te treden. Omgekeerd, 

                                                           
49 Van oorsprong verwijst de term ‘fiscus’, te zien in het woord ‘officie-fiscaal’ en de 

verzamelnaam ‘fiscalen’, immers naar het vorstelijk domein, en aansluitend ook naar de 

inkomsten uit dat domein. 
50 In principe zou de bespreking van de bevoegdheden van de Raad in zijn geheel en van de 

fiscalen in het bijzonder samengevoegd moeten worden in één tekst. Om het geheel zo 

transparant mogelijk te houden werd hier echter bewust gekozen voor een opsplitsing in de 

uiteenzetting, naar analogie met de ordening van het archiefbestand van de Raad van 

Vlaanderen. 



34 
 

indien de vorst door een bepaald geding geschaad dreigde te worden, 

voegden de fiscalen zich als partij in dat geding bij de aanleggende of 

verwerende partij. Oorspronkelijk mochten zij ook als gewone advocaten of 

procureurs voor particulieren optreden, maar die praktijk werd in 1522 een 

halt toegeroepen. Tot slot konden de fiscalen ook worden ingeschakeld om 

toe te zien op de correcte uitvoering van een vonnis of een besluit van de 

Raad van Vlaanderen. Strikt gezien was ook dit immers een ‘zaak van de 

vorst’, aangezien het een beslissing van een vorstelijke rechtbank betrof. Zo 

kon één der fiscalen aanwezig zijn bij een executie of zelfs de begrafenis van 

een veroordeelde. 

 

Tot slot zetelde de Raad van Vlaanderen tijdens de 18de eeuw sporadisch 

in een totaal andere hoedanigheid. Toen op 30 april 1694 de Conseil 

d’Amirauté suprême werd afgeschaft, werden de bevoegdheden van deze 

rechtbank voor maritieme zaken overgedragen aan de Raad van 

Vlaanderen51. Het archief van de oude instelling werd anno 1696 

overgebracht naar het Gravensteen, maar zou in 1900 getransporteerd 

worden naar het Algemeen Rijksarchief te Brussel. De 18de-eeuwse 

activiteiten van de Raad van Vlaanderen als Admiraliteit Suprême zijn 

uiteraard wel gedocumenteerd in een aparte afdeling van het Gentse 

archiefbestand52. Er kan uit worden opgemaakt dat de raadsheren zich 

daarvoor apart organiseerden en een beperkte registratie van prises sur mer 

in de vorm van kaapvaartdossiers bijhielden, maar dat de hoofdactiviteit 

van de Raad als Admiraliteit op het gebied van rechtspraak in hoger beroep 

kan worden gesitueerd. 

 

Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat het begrip 

scheiding der machten, door Montesquieu en anderen vanaf het midden van 

de 18de eeuw theoretisch uitgewerkt, tijdens het ancien régime totaal niet van 

toepassing was53. Naast het overduidelijke domein van de rechterlijke macht 

was de Raad ook actief op beide andere vlakken: wetgevend, onder meer via 

                                                           
51 BUNTINX J., Inventaris…, deel 7, p. 20-22. Voor een gedetailleerd overzicht inzake de 

activiteiten van het oude hof, zie de inleiding in BOLSEE J., Inventaire des archives des conseil et 

sièges d’Amirauté (Algemeen Rijksarchief, toegang T 094), Tongeren, 1932. 
52 Het deelarchief betreffende de Admiraliteit bevat tevens enkele 17de-eeuwse retroacta. 
53 Zie ook DE SCHEPPER H., Rechter en administratie…, p. 369-370. 
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de rol van de instelling in het ontstaan van allerhande ordonnanties, en 

uitvoerend, via zijn activiteiten als toezichthoudend orgaan. 

 

Met de beschrijving van de veelomvattende bevoegdheden van de Raad 

van Vlaanderen is het bevoegdhedenverhaal echter nog niet ten einde. Het 

bovenstaande overzicht dient immers te worden gezien in samenhang met 

de territoriale bevoegdheid, het ressort van de instelling. De volledige 

territoriale geschiedenis van het graafschap Vlaanderen met alle 

verschuivingen door de tijd heen, zou ons hier echter te ver leiden en werd 

al uitvoerig gedocumenteerd54. 

 

Samenstelling 

Bij de bespreking van de samenstelling van de Raad dient eerst en vooral 

een zelfde kanttekening te worden gemaakt. Een volledig overzicht, 

inclusief alle mutaties wat onder meer aantallen en statuten betreft, is 

onbegonnen werk voor een beknopte inleiding. Gelukkig is ook voor dit 

aspect heel wat literatuur voorhanden. Uit een aantal basiswerken werd 

opnieuw een schema gepuurd, waarin het personeel van de Raad van 

Vlaanderen in vijf grote clusters wordt opgedeeld55. De eerste groep, de 

Raad stricto sensu, is tevens de meest bestudeerde groep personeelsleden van 

de instelling. Reeds tijdens het bestaan van de instelling en gedurende de 

19de eeuw werden overzichten opgesteld56, maar ook in de 20ste eeuw was het 

‘hogere’ personeel vaak het voorwerp van gedetailleerde studies voor een 

                                                           
54 VERMEIR R., Politiek-institutionele en sociaal-economische geschiedenis 16de-18de eeuw, in Hoe 

schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 12de tot de 18de 

eeuw, Gent, 2004, p. 94-95 (beknopt overzicht) en AUGUSTYN B., Het graafschap Vlaanderen en 

zijn territorium (9de eeuw - 1795), in PREVENIER W. en AUGUSTYN B. (red.), De gewestelijke en 

lokale overheindsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Studia 72), Brussel, 1997, p. 17-23 (historische 

verschuivingen). 
55 Zie ill. 4 - Samenstelling. Tenzij anders vermeld, gebaseerd op BUNTINX J., Inventaris…, deel 

1, p. 11-15, DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 127-147, VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p. 63-87 en VAN PETEGHEM P., Raad van Vlaanderen…, p. 135-

140. Afwijkende of aanvullende gegevens worden in voetnoten verduidelijkt. 
56 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 1: Recueil des recherches historiques et chronologiques du 

conseil provintial ordonné en Flandres, ca. 1795 en FOPPENS J., Histoire du Conseil de Flandre, 

précédée d’une notice historique et accompagnée de notes par A. O’Kelly et Huyttens, Brussel, 1869 of 

in Algemeen Rijksarchief, Reprints 91, Brussel, 1997. Hoe dichter bij de eigen eeuw, hoe 

betrouwbaarder deze studies zijn. 
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bepaalde periode57. Bijna alle aangehaalde werken behandelen ook het 

openbaar ministerie, dat eveneens tot die categorie wordt gerekend. De 

definitie ‘lager personeel’ verschilt van auteur tot auteur en houdt een 

impliciet waardeoordeel in. De term wordt hier dan ook bewust vermeden. 

Onder de Raad stricto sensu worden allereerst de president en zijn 

raadsheren verstaan, aangevuld met eventuele commissarissen. Allen waren 

doorgaans juristen. De president, ook wel voorzitter of eerste der raadsheren 

genoemd, droeg uiteraard de eindverantwoordelijkheid en verpersoonlijkte 

de rol van de Raad als vertegenwoordiging van de vorst in het graafschap. 

Dit hield een breed takenpakket in, zoals de ordehandhaving binnen de 

instelling, de verdeling van de procesdossiers ter rapportering en het 

voorzien in permanentie tijdens vakantieperiodes. Het overige personeel 

diende bovendien in zijn handen de eed af te leggen. Bij afwezigheid werd 

hij vervangen door de oudste onder de ordinaire of gewone raadsheren. 

Wat de raadsheren betreft, zijn er tijdens het lange bestaan van de 

instelling diverse statuten mogelijk geweest. Ook hun aantal varieerde 

doorheen de tijd: van de oorspronkelijke twee raadsheren uit 1386 klom het 

cijfer vlug, tot het tijdens de 15de en 16de eeuw een relatief stabiele zes (in 

1463), acht (in 1522) tot twaalf personen bereikte58. Begin 17de eeuw waren er 

officieel veertien à vijftien raadsheren, hoewel de groep in de laatste twee 

eeuwen soms veeleer het twintigtal benaderde. Er zijn, met andere woorden, 

een aantal pieken en dalen waar te nemen die vooral verband hielden met 

de toestand van de staatskas. Een en ander groeide uiteraard ook historisch, 

zoals de reïntegratie van de ‘afvalligen’ na het bestaan van twee Raden 

tijdens het laatste kwart van de 17de eeuw. Ook werden geregeld extra 

raadsleden zoals extraordinaire of buitengewone, supernumeraire of 

boventallige en plaatsvervangende raadsheren in dienst genomen. Tot slot 

veranderde het statuut van de raadsheren-commissarissen in het begin van 

de 17de eeuw: deze functie, die via de kerninstructie van 1451 in het leven 

werd geroepen, werd anno 1610 gelijkgeschakeld met het statuut van 

gewone raadsheer. Aanvankelijk betrof het echter vier personen die speciaal 

werden aangenomen om alle enkwesten uit te voeren. Hun bezoldiging 

verschilde van die van de gewone raadsheren, aangezien zij geen 

                                                           
57 Naar de studies van Dumolyn (1419-1477) en Van Peteghem (1515-1555) is hierboven al 

meermaals verwezen. Aan de universiteit Gent werden diverse andere periodes via 

licentiaatsonderzoek belicht, ut infra. 
58 Zoals J. Dumolyn vaststelde, blijkt dit in realiteit geen strikt lineaire stijging te zijn geweest; 

het aantal raadsheren schommelde telkens licht in de buurt van de genoemde cijfers. 
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standaardbedrag ontvingen. Hun ‘wedde’ werd enkel gebaseerd op hun 

werkvolume, wat uiteraard spanningen tussen beide soorten raadsheren 

opleverde. 

 

De twee topfunctionarissen binnen het openbaar ministerie of het officie-

fiscaal worden doorgaans ook tot de raadsheren gerekend59. Beiden werden 

pas voor het eerst vermeld in de instructie van 1409. Zowel de procureur-

generaal als de advocaat-fiscaal namen aanvankelijk deel aan de gewone 

zittingen en namen enkwesten voor hun rekening, voor zover zij zelf geen 

belanghebbende partij waren. Samen waren zij verantwoordelijk voor de 

speciale taken die het officie-fiscaal te beurt vielen. Daarbij speelde de 

procureur-generaal de voornaamste rol ter behartiging van de vorstelijke 

belangen: hij was het immers die de eindverantwoordelijkheid voor de 

informatiegaring droeg, die tot vervolging overging of die zich partij stelde 

in zaken die de vorst aanbelangden. De advocaat-fiscaal pleitte vervolgens 

de zaken die door zijn collega waren aangebracht. Sinds het ontstaan van het 

ambt was hij steeds een universitair geschoold jurist, wat niet altijd kan 

worden gezegd van de procureur-generaal. 

Al vroeg in het bestaan van het officie-fiscaal werd officieel voorzien in 

een substituut voor de procureur-generaal. Deze werd hoogstwaarschijnlijk 

gerecruteerd onder de procureurs van partijen, die deel uitmaakten van de 

zogenoemde ‘balie’60 die aan de Raad was verbonden. Pas een kleine eeuw 

later kon ook de advocaat-fiscaal een beroep doen op een substituut. Deze 

ambtenaar droeg indien nodig alle verantwoordelijkheden van de eigenlijke 

fiscaal, maar werd over het algemeen niet als vaste medewerker van de 

Raad beschouwd. Uiteraard kon zowel de procureur-generaal als de 

advocaat-fiscaal zich, net als alle andere besproken functionarissen, ten 

persoonlijken titel van medewerkers voorzien. Dergelijke onofficiële 

bedienden bewogen zich in de grijze zone van de instelling en zijn als 

dusdanig nauwelijks te identificeren. 

In de griffie61 waren binnen de ‘schrijversfamilie’, drie verschillende 

functietypes aanwezig: griffier, klerk en notaris. Laatstgenoemde diende als 

plaatsvervanger voor de griffier. De functie van notaris werd in het begin 

                                                           
59 Wat het openbaar ministerie betreft, zie ook VERHAEST H., De vroegste geschiedenis van het 

openbaar ministerie bij de Raad van Vlaanderen, Gent, 1981, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. 
60 Ut infra. 
61 Ut infra. 
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vaak gecumuleerd met de ontvangerij van de exploten, die zich bij de 

ondersteunende diensten bevindt. De griffie groeide in de loop der eeuwen 

uit van een eenmanszaak tot een dienst met diverse vaste medewerkers, 

onder leiding van één tot maximum vier griffiers. Het aantal klerken, die 

door de griffiers grotendeels persoonlijk in dienst werden genomen, was al 

sinds de 15de eeuw gestaag stijgend. Het is echter praktisch onmogelijk om 

het aantal klerken precies te berekenen. 
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OPENBAAR MINISTERIE 

Procureur-generaal 
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ill. 4: Samenstelling 

 

Aansluitend bij deze drie duidelijk te onderscheiden clusters waren er 

enkele specifieke functionarissen actief die, overkoepelend, als onder-

steunende diensten kunnen worden beschouwd. De ontvanger van de 

exploten, een functie die eveneens in 1409 werd gecreëerd maar waarvan de 

taken oorspronkelijk door achtereenvolgens de notaris en de procureur-
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generaal werden uitgevoerd, stond daarvan het dichtst bij de activiteiten 

van de Raad. Als rekenplichtig ambtenaar was hij verantwoordelijk voor 

ontvangsten van boetes uit vonnissen en veroordelingen, vergoedingen voor 

exploten en voor de geconfisqueerde goederen. Uitgaven, in het algemeen 

betalingen ten behoeve van de werking van de justitieraad, bestonden onder 

meer uit vergoedingen voor reizen van bodes, deurwaarders en raadsheren, 

voor getuigen, beulen, biechtvaders en voor allerhande materiaal. Soms 

regelde de ontvanger ook praktische zaken, zoals de voorbereiding van een 

verblijf voor één of meer raadsheren, of werd hij als speciaal gezant 

uitgestuurd om gevoelige boodschappen over te brengen. Aan zijn functie 

waren tevens belangrijke machtigingen verbonden. Hij kon de inning van 

boetes zelfs met dwang laten voltrekken, waardoor hij in nauw contact 

stond met de deurwaarders van de Raad. 

De functie van de tweede ontvanger, de ontvanger van de rapporten, is 

tot op heden minder gedocumenteerd62. Dit ambt werd pas aan het einde 

van de 16de eeuw gecreëerd. Voorheen was de boekhouding van de inning 

en verdeling van de rapportgelden in handen van de griffie. Het was dan 

ook op initiatief van de griffiers van de Raad dat deze taak werd uitbesteed 

aan een ontvanger die er voldoende aandacht aan kon schenken. Het 

bijhouden van ˗ onder meer ˗ welke raadsheer in welk proces als rapporteur 

aan de Raad was opgetreden, welke raadsheren bij dat rapport aanwezig 

waren en welke financiële transacties hiervoor dienden te gebeuren, hield 

een uitgebreide administratie in. Er was dan ook sprake van een apart 

‘comptoir’ van de rapporten. 

Reeds tijdens de 15de eeuw groeide het aantal deurwaarders gestaag aan: 

van twee in 1409 tot zestien in 148363. Gaandeweg werd aan elke persoon 

een vaste residentieplaats toegekend, verspreid over het graafschap. Dit 

proces liep gelijk met de verschuiving binnen hun functie-inhoud: 

oorspronkelijk was een deurwaarder immers belast met de toegangscontrole 

tot de zittingen van de Raad en, bijgevolg, met het binnenleiden van de 

partijen. Dit bleef de taak van de zogenoemde eerste deurwaarder, maar 

                                                           
62 In het vervolg van deze verhandeling zal het beeld van de rol die de ontvanger van de 

rapporten in de instelling speelde enigszins worden bijgesteld, ut infra. 
63 Wat de deurwaarders betreft, zie onder meer VERHAEST H., De gedwongen tenuitvoerlegging 

van vonnissen en acten in de rechtspraak van de Raad van Vlaanderen (1430-1520), in KOSTER-VAN 

DIJK J. en WIJFFELS A. (red.), Miscellanea forensia historica. Ter gelegenheid van het afscheid van 

Prof. mr. J.Th. de Smidt (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de Grote Raad, nieuwe reeks 

XIV), Amsterdam, 1988, p. 295-324. Algemener, zie LESAGE X., Den Duerwaerder. Geschiedenis 

van het gerechtsdeurwaardersambt, Kapellen, 1993. 
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over het algemeen evolueerden zij tot uitvoeringsambtenaren van de 

vonnissen en bevelschriften van de justitieraad. Deurwaarders waren 

meestal geen juristen, maar werden toch verondersteld een uitgebreide 

praktische kennis van het recht te hebben. Deze praktizijnen werden dan 

ook vaak ingeschakeld voor andere taken, zoals het uitvoeren van 

enkwesten. 

De leden van een derde groep, de gezworen bodes of messagiers, waren 

de enigen die gesloten brieven van de Raad van Vlaanderen mochten 

bezorgen. Deze groep stond dan ook in dienst van de voltallige instelling. 

Wanneer een messagier niet aan het werk was, werd hij geacht in de buurt 

van de Raad en in het bijzonder de president te blijven, om de dienst waar te 

nemen. Deze functionarissen mochten trouwens naar eigen inzicht - maar 

ook op eigen verantwoordelijkheid - taken delegeren aan persoonlijke 

medewerkers. 

De zetel van de instelling, globaal genomen het Gentse Gravensteen, kon 

uiteraard niet zonder technische medewerkers. De huisbewaarder of 

conciërge stond in voor alle lokalen die door de Raad werden gebruikt. Deze 

verantwoordelijkheid was behoorlijk vergaand. Hij moest zorgen dat aan 

alle materiële voorwaarden was voldaan opdat een zitting kon plaatsvinden, 

inclusief het onderhoud van de klok en het aanmaken van een vuur. Ook de 

huiskapel viel onder zijn ‘werkterrein’. Zijn collega, de cipier, droeg zorg 

voor de gevangenis. 

Alle genoemde functionarissen binnen deze ondersteunende diensten 

worden als vaste medewerkers van de Raad beschouwd64. In het bijzonder 

de ontvanger van de exploten, de huisbewaarder en de cipier kwamen het 

meest van allen in contact met allerhande ‘leveranciers’ die zich in de 

schaduw van de instelling bewogen en niet tot de medewerkers worden 

                                                           
64 Hun beroepsactiviteiten waren echter niet exclusief voor de Raad voorbehouden. Vooral 

deurwaarders en messagiers werden vaak gedeeld met naburige, kleinere instellingen zoals de 

Wetachtige Kamer van Vlaanderen en de Rechtbank van de Indaginge te Gent, alle met zetel in 

het Gravensteen. Ook wat wat andere groepen medewerkers betreft, behoren overlappingen tot 

de mogelijkheden. Het feit dat er bijvoorbeeld raadsheren van de Raad van Vlaanderen naast 

enkele leenmannen in de Wetachtige Kamer zetelden, is tevens bekend. Deze laatste instelling 

raakte daardoor overigens vanaf de 16de eeuw verweven met de Raad van Vlaanderen. Verder 

onderzoek naar de Wetachtige Kamer is echter noodzakelijk om alle praktische gevolgen van 

deze verwevenheid te kunnen inschatten. Zie OPSOMMER R., Wetachtige Kamer, in 

PREVENIER W. en AUGUSTYN B., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 

1795 (Studia 72), Brussel, 1997, p. 157-167. 
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gerekend: kaarsenmakers, boekverkopers, houtleveranciers, horlogemakers, 

verkopers van schrijfgerei, maar ook de biechtvader en de beul. 

 

Tot slot mag de aanwezigheid van een groot aantal procureurs en 

advocaten, die gezamenlijk onofficieel ‘de balie’ kunnen worden genoemd, 

niet over het hoofd worden gezien. Hoewel ze jaarlijks door de Raad werden 

beëdigd, kan men ze niet als vaste medewerkers beschouwen. Anders dan 

voor de advocaten was voor de procureurs een maximumaantal bepaald, 

waardoor zij een iets sterkere band met de instelling hadden. Beide 

beroepscategorieën waren echter niet exclusief aan de Raad verbonden. 

Toch worden ze gerekend tot de ‘suppoosten’ van het hof, een 

verzamelnaam voor alle medewerkers van de Raad van Vlaanderen, en 

vielen ze onder het privilegium fori. 

De verhouding tussen beide functies was hierboven al merkbaar in de 

taakverdeling tussen de functionarissen van het officie-fiscaal, 

respectievelijk de procureur-generaal en de advocaat-fiscaal. Partijen 

werden bij de rechtbank vertegenwoordigd door een procureur, terwijl hun 

zaak inhoudelijk werd gepleit door advocaten. Laatstgenoemden waren 

universitair geschoolde juristen, die de functie soms als opstap gebruikten: 

onder de raadsheren bevonden zich bijvoorbeeld vaak voormalige leden van 

de advocatuur. De leden van de balie verzamelden zich in twee 

verschillende verenigingen, waaronder een soort van corpus - vaak 

verkeerdelijk als tuchtraad beschouwd - dat ‘de deken en de eed van de 

praktizijnen’ werd genoemd. Dit orgaan werkte nauw samen met de 

justitieraad en diende in zijn rol van beroepsvereniging tevens als 

aanspreekpunt. Benoemingen binnen de deken en de eed werden zelfs 

frequent genoteerd in de resolutieregisters van de Raad, aangezien het 

laatste woord in dergelijke beslissingen tijdens de 18de eeuw de raadsheren 

toekwam. Verder was er ook de Confrerie of Broederschap van de heilige 

Ivo, patroonheilige der juristen. Deze werd in 1677 te Gent opgericht en 

verzorgde naast de belangen van zijn eigen leden hoofdzakelijk kosteloze 

rechtsbijstand voor armlastigen pro Deo et Sancto Yvone65. 

                                                           
65 Betreffende deze broederschap verscheen VAN PETEGHEM P., De Broederschap van de heilige 

Ivo en de Gentse advocaten tijdens het Ancien Régime. Op zoek naar sporen van de cultus van de heilige 

Ivo in het graafschap Vlaanderen, maar vooral te Gent, in Tijdschrift voor Privaatrecht, 2008, p. 1383-

1401. 



42 
 

Het precieze aantal procureurs en advocaten dat aan de Raad verbonden 

was, is quasi onmogelijk te achterhalen wegens gebrek aan systematische 

registratie. Volgens P. Van Peteghem kende het aantal advocaten de grootste 

evolutie. Zo zou er sprake zijn van een tiental in 1477 tot ca. 247 aan het 

einde van het ancien régime. De andere functies, waaronder het 

procureurschap, werden in de mate van het mogelijke beperkt in aantal 

gehouden, via de instelling van een maximumaantal. Zo blijkt een lijst uit 

1720 slechts 47 procureurs te bevatten66. 

Wat de interne organisatie van de Raad betreft, staat het onderzoek nog 

in zijn kinderschoenen. In de kerninstructies wordt een aantal basisprincipes 

aangereikt, maar over de eigenlijke invulling daarvan is nauwelijks iets 

bekend. Hier zijn nochtans uiterst interessante onderzoeksthema’s aan 

verbonden, zoals de taalproblematiek die duidelijk leefde binnen de 

instelling. De officiële voertaal van de Raad was gedurende het grootste deel 

van zijn bestaansperiode het Nederlands, met uitzonderingen tijdens de 

Bourgondische periode. Deze algemene stelregel gaf uiteraard problemen 

voor Franstalige partijen, een situatie waarvan men zich van in het begin 

bewust was: al in de kerninstructie van 1409 werden voorzieningen 

getroffen om ingediende geschriften te laten vertalen. 

Enkele organisatorische elementen behoren toch tot de algemene 

kennis67. Zo had de Raad een vast weekschema voor zijn zittingen, dat 

verschilde naargelang van de daglichtsterkte. In de zomerregeling begonnen 

de zittingen doorgaans een uur vroeger dan tijdens de winter, waarbij elke 

dag aanving met een misviering in de kapel van de Raad. Daarnaast werd 

een vakantiesysteem gehanteerd, waarbij de activiteiten van de instelling 

werden opgeschort rond Pasen, Pinksteren, Kerstmis en in de 

zomermaanden68. Deze vakantiedagen werden aangevuld met een groot 

aantal mesdagen die tevens tot de zon- en feestdagen of zogenoemde 

                                                           
66 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721, fol. 5. 
67 Tenzij anders vermeld, gebaseerd op BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 15, VAN 

PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, passim en VAN PETEGHEM P., Raad 

van Vlaanderen…, p. 135-140. Afwijkende of aanvullende gegevens worden in voetnoten 

verduidelijkt. 
68 Een specifiek overzicht is te vinden in VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming…, p. 89-92. De Raad richtte zich vermoedelijk al heel vroeg op het systeem dat 

werd gehanteerd binnen het Parlement van Parijs en - later - de Grote Raad van Mechelen, zoals 

archivalische sporen aanwijzen: bijvoorbeeld RAG, RVV, 148: Lijst der vacanties in de Grote 

Raad te Mechelen, ca. 1500. 
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solemnele feriën behoorden. Daarnaast onderscheidde Wielant, die de term 

solemnele feriën gebruikte, nog repentine feriën en rustieke feriën69. Deze laatste 

werden ingeroepen uit economische noodzaak, bijvoorbeeld oogst, of om 

andere noodzakelijke redenen in het belang van de gemeenschap. Repentine 

feriën konden om diverse andere redenen worden uitgeroepen door de vorst. 

Uiteraard zijn ook heel wat uitzonderlijke situaties te noemen die niet 

binnen deze categorieën te plaatsen zijn, zoals barre weersomstandigheden. 

Doorgaans wordt geschat dat de activiteiten van de Raad elk jaar gedurende 

180 à 190 dagen werden opgeschort. Er werd echter in permanentie voorzien 

voor dringende zaken, zoals problemen met dijken, voor nieuw 

binnengekomen zaken of voor lopende zaken die geen uitstel duldden. 

Hoewel de Raad oorspronkelijk startte met één enkele ‘kamer’ of zitting, 

werd dit tijdens het eerste kwart van de 17de eeuw verdubbeld tot twee 

kamers. De aanwezige raadsheren werden verdeeld, waarbij de eerste kamer 

werd voorgezeten door de president en de tweede kamer door de oudste 

raadsheer. Ieder jaar werden de kamers ‘vernieuwd’ en de raadsheren 

herverdeeld. Deze verdubbeling was echter geen eenmalige evolutie. Tijdens 

de laatste twee eeuwen van de Raad werd af en toe met drie, en op bepaalde 

momenten zelfs met vier of vijf kamers gewerkt. De periodisering en de 

praktische repercussies daarvan zijn tot nu toe onvoldoende onderzocht. 

Vast staat wel dat dit systeem los stond van een ander organisatorisch 

element, de Secrete Camere. Deze term werd gebruikt voor de besloten 

zittingen van de Raad van Vlaanderen. Daarin werden onder andere de 

meer delicate materies besproken, zowel wat interne werking als 

bestuurlijke en gerechtelijke zaken betreft. Oorspronkelijk werden dergelijke 

zittingen tussen de gewone door genotuleerd, maar al vanaf 1516 ontstond 

een aparte reeks registers van de Secrete Camere. 

 

Werkomgeving 

Ruim vier vijfde van de totale werkingsperiode van de Raad resideerde 

de instelling in het Gentse Gravensteen70. De manier waarop de 

                                                           
69 WIELANT P., Practijke civile, Antwerpen, 1573, tijd 4 cap. 20, onder meer via WIELANT P., 

STRUBBE E. (red.), Practijke civile…, p. 255-256. 
70 Wanneer alle periodes in het Gravensteen worden samengeteld, resulteert dit in ca. 345 jaar; 

de totale werkingsperiode van de Raad was ca. 409 jaar. Zie tevens CHARLES L., De Raad van 

Vlaanderen, in BARBRY N. e.a. (red.), Huizenonderzoek in Gent: het Elisabethhuis (Huizenonderzoek 

in Gent 2), Gent, 1997, p. 98. 



44 
 

werkomgeving daar werd ingedeeld was o.i. representatief voor de andere 

periodes. Voor deze locatie beschikken we echter over een unieke bron, 

namelijk het grondplan van het Gravenkasteel met een bijhorende legende 

over het gebruik van de ruimtes, zoals het werd getekend door Jean Denis 

Brismaille in het najaar van 177971. Deze bekende plattegrond, waarvan een 

reproductie in het Gravensteen te bezichtigen is, kan worden getoetst aan 

een schets uit diezelfde periode waarop eveneens de bestemming van 

diverse kamers is aangeduid72. Daarenboven bieden een aantal oude 

brochures en publicaties over het kasteel waardevolle bijkomende 

inlichtingen over indeling, ruimtegebruik en wijzigingen doorheen de tijd73. 

Helaas ligt de nadruk in dergelijke publicaties meestal op de middeleeuwse 

geschiedenis van het gebouw, de periode van voor de Raad, en moeten losse 

aanknopingspunten worden gecombineerd om een totaalbeeld te bekomen. 

De meeste van deze publicaties dateren uit het einde van de 19de en het 

begin van de 20ste eeuw. In het midden van de 20ste eeuw werd uitgebreid 

archeologisch onderzoek gevoerd naar de site. De resultaten daarvan 

werden door de dienst Stadsarcheologie van Gent hoofdzakelijk in de jaren 

1980 geanalyseerd en gepubliceerd74. Ook bij dit onderzoek had men, 

enigszins logisch, hoofdzakelijk belangstelling voor de periode van de eerste 

bouwwerken (10de eeuw) tot de 14de en de 15de eeuw, toen het 

gebouwencomplex zijn residentiële functie verloor en het een ‘administratief 

centrum’ werd. 

                                                           
71 Getekend naar aanleiding van de verkoop van delen van het kasteel, te vinden in ARA, VERZ 

Kaarten en plannen in handschrift, 570: Plan figuratif des bâtiments du Vieux-Conseil (le vieux 

bourg ou château des anciens comtes de Flandre) à Gand, levé par Brismaille (hoogte 95 cm., 

breedte 66 cm.). 
72 ARA, VERZ Kaarten en plannen in handschrift, 1813: Carte intitulée: Esquisse, en forme de plan 

figuratif, enseignant la situation du terrain et les bâtiments du Conseil en Flandre, ainsi que le 

terrain et bâtiments appartenant au Vieux-Bourg (hoogte 95 cm., breedte 65,5 cm.). 
73 Tenzij anders vermeld, hanteren we beschrijvingen uit de volgende publicaties: 800 jaar 

Gravensteen, Gent, 1980; HEINS A., Le château des comtes de Flandre: notice historique et description 

du monument. Ses aspects avant et après la restauration, Gent, 1907; ’s Gravensteen te Gent. Gids voor 

den bezoeker, Gent, 1920; VAN DER HAEGHEN V. en DE WAELE J., Contribution à l’histoire du 

Château des Comtes à Gand, 1439-1446, in Messager des Sciences Historiques, 1895, p. 281-312 en 

VAN DUYSE H., Le château des comtes de Gand. Notice pour servir de guide aux visiteurs des ruïnes, 

Gent, 1892. We achten het belangrijk om publicaties van zowel voor als na de ingrijpende 

restauratie van het gebouwencomplex te gebruiken. 
74 Geregeld zijn updates te consulteren in de publicatiereeks Stadsarcheologie. Bodem en monument 

in Gent, Gent, s.d., reeks 2. 
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Het is hier uiteraard niet de bedoeling om een archeologisch geïnspireerd 

onderzoek naar de verschillende verbouwingsfases van het Gravensteen 

doorheen de vroegmoderne tijd te voeren. Deze beschrijving heeft 

voornamelijk als doel enkele termen en ruimtes die doorheen deze 

verhandeling worden vermeld, te kunnen situeren. Deze ‘wandeling’ 

doorheen het Gravensteen is, met andere woorden, opgesteld met het oog 

op een beter begrip van wat volgt. 

In ill. 5, een bewerking van het 18de-eeuwse plan van Brismaille, kunnen 

alle vertrekken van de Raad worden gesitueerd én kan bovendien de vorm 

van de huidige, sterk gerestaureerde versie van het complex worden 

herkend. Zo bleef de locatie van de toegangspoort, op de hoek van de 

huidige Geldmunt, tot op heden ongewijzigd. Ten zuiden van deze ingang 

bevonden zich tijdens de 18de eeuw de vertrekken van de conciërge (A), 

inclusief een koer. Verder langs de walgang trof men het kantoor van de 

messagiers (B), terwijl zich op het uiterste punt in die richting – aansluitend 

bij de terreinen van de Oudburg – nog woonvertrekken met een koer (C) 

situeerden, die aan het einde van de 18de eeuw werden verhuurd. De 

ruimtes aan de andere kant, ten noorden van de toegangspoort, waren 

grotendeels gereserveerd voor de cipier (D1) en de ‘civiele gevangenen’ 

(D2). De bovenste buitenruimte, tegen de noordwand van de omwalling, 

was tevens gereserveerd voor de cipier zelf terwijl de omringde 

buitenruimte middenin de gevangenisvertrekken gebruikt werd voor de 

gevangenen. Dit hele complex was langs de oostzijde bovendien 

onderkelderd, maar wegens vochtigheid nauwelijks bruikbaar. Een beperkt 

aantal van die ondergrondse ruimtes werd ter beschikking gesteld van de 

conciërge. 

De grootste open ruimte, tussen de gebouwen aan de zuidwal en de 

hoofdgebouwen, was rechtstreeks toegankelijk vanuit de ingangspoort en 

werd qua gebruik logischerwijze gedeeld tussen de Raad en de Oudburg. 

Via deze weg bereikten bezoekers en medewerkers de trappen van de 

hoofdingang, waarlangs ze de grote zaal (E) in het donjon konden 

binnengaan. Via dezelfde weg kreeg men trouwens toegang tot de lokalen 

van de andere vorstelijke rechtbank die vanaf 1541 in hetzelfde gebouw 

zetelde, de rechtbank van de Indaginge (luitenant-civiel). 

 

ill. 5: Bewerking plan Brismaille (Gravensteen, 1779) 
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De grote zaal zelf was een ontmoetingsplaats75. Ze werd door de 

justitieraad hoofdzakelijk gebruikt voor ceremoniële doeleinden en was 

onder meer de locatie waar belangrijke verdragen en normatieve teksten 

mondeling werden gepubliceerd voor het hele graafschap76. 

Via hoofddoorgang (F) kwam men vervolgens in het consistorie (G), de 

vroegere ontvangstruimte van de graaf. Van 1442 tot 1779, uiteraard met 

uitzondering van de periodes waarin de justitieraad buiten Gent verbleef, 

vormde deze ‘dingkamer’ de voornaamste vergaderzaal van de Raad van 

Vlaanderen. De raadsheren hielden er niet-secrete zittingen; in 

aanwezigheid van advocaten, procureurs, deurwaarders, messagiers en 

andere omstaanders werden er tevens allerhande resoluties en plakkaten 

afgekondigd. Eindvonnissen, waarvan het dictum was goedgekeurd door de 

Raad, werden uitgesproken door de president en/of in uitgebreide versie 

door de griffier in het openbaar voorgelezen, precies in dat consistorie77. 

Deze ruimte stond logischerwijze met diverse andere vertrekken in 

verbinding, zoals de twee kleine kantoren aan de zuidwestkant. Zowel (H1) 

als (H2) hadden een grondverdieping die toebehoorde aan de Oudburg, 

maar op gelijk niveau met het consistorie vervulden de ruimtes enkele 

functies voor de Raad. Zo was in (H1) het kantoor van de rapporten 

gevestigd, terwijl er één niveau hoger – net als in (H2) – archief werd 

bewaard. 

Zowel het aansluitende terras (I) aan de westkant als het consistorie (G) 

zelf stonden in verbinding met een ruimte die was voorbehouden voor de 

fiscalen (J). Deze ruimte beschikte over een kleine voorkamer (K). Zij 

dienden hoogstwaarschijnlijk als doorgang naar de fiscale vertrekken, die de 

ruimte boven het consistorie in beslag namen, en eventueel als opslag. Het 

geschetste plan dicht kamer (J) echter een functie toe als vergaderruimte, in 

combinatie met een tweede vergaderzaal in ruimte (L1). In (L2) was volgens 

de schets de bibliotheek van de Raad te situeren. Brismaille, daarentegen, 

duidde (L1) en (L2) aan als twee vergaderzalen. De secrete zittingen van de 

Raad of de bijeenkomsten van de diverse kleinere groeperingen raadsheren 

                                                           
75 Zie RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 - 19 oktober 1558, fol. 

166 en RAG, RVV, 7615: Register van de secrete camere, 21 oktober 1558 - 28 november 1562, fol. 

58, waaruit blijkt dat dit in se een openbare ruimte was, mits het respecteren van enkele regels. 
76 800 jaar…, p. 10. Uiteraard gebeurde de registratie van deze teksten in de eigenlijke 

vergaderzaal, het consistorie. Pas na registratie en afkondiging werden ze van kracht. 
77 1522/51. 
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(de zogenoemde ‘kamers’ van de Raad78) vonden in ieder geval plaats in de 

noordwestelijke hoek van het complex. Eventueel kan er hier sprake zijn van 

multifunctionele ruimtes, waarbij de bibliotheek bijvoorbeeld ook dienst kon 

doen als vergaderzaal. Aansluitend op dit lokalencomplex bevonden zich 

nog een aantal kleinere kamers. Beide (M1)’s werd door Brismaille als 

voorkamers beschreven, terwijl het geschetste plan ze aanduidt als 

archiefkamers. Hoogstwaarschijnlijk diende (M2) datzelfde doel. 

Vanuit (L2), vergaderzaal / bibliotheek, kwam men in oostelijke richting 

op een doorgang uit. Ten zuiden bevond zich de kapel van de Raad (N), die 

op haar beurt in verbinding stond met de grote zaal (E)79. Dit is echter niet 

de oorspronkelijke locatie van de kapel van het Gravensteen, maar het 

resultaat van een 16de-eeuwse reorganisatie. De kapel van de Raad bevond 

zich voordien aan de oostkant van het hoofdgebouw, ergens in de smalle 

vleugel waar de rechtbank van de Indaginge een plaats had gekregen. 

 

Een laatste ruimte die zowel uit de grote zaal (E) als via het complex van 

vergaderzalen (J) (L) kon worden bereikt, is uiteraard de griffie (P). Zij 

bevond zich in een aanbouw aan de noordkant van het hoofdgebouw, langs 

de open koer (O) van de Raad, en bestond minstens uit een gelijkvloers, een 

eerste en een tweede verdieping. Op deze locatie waren oorspronkelijk de 

voorraadkelder en de keukens van het Gravensteen gevestigd, die in functie 

van hun nieuwe bestemming tijdens het ancien régime aan ingrijpende 

werken werden onderworpen. Deze achterbouw is helaas één van de 

weinige onderdelen van het Gravensteencomplex dat nog niet werd 

gerestaureerd. Anno 1913 verwijderde men enkel de niet-middeleeuwse 

constructies en werd een vooronderzoek uitgevoerd. De griffie van de Raad 

van Vlaanderen is momenteel een bouwval80 – een toestand waarover 

                                                           
78 Ut supra; ut infra. 
79 Die verbinding werd pas in 1654 tot stand gebracht, toen men op voorstel van griffier 

Jeronimus Masseau en na visitatie door de bisschop van Gent de kapel vergrootte, een 

steunmuur liet uitbreken, een andere ingang aanbracht en twee vensters toevoegde. Het geld 

daarvoor werd uit de kas van de kleine boeten gehaald. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 

januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 275 en 277. De kapel van het Gravensteen, waarvan het altaar 

sinds de 16de eeuw was toegewijd aan de H. Ivo en die bediend werd door een kanunnik van 

het Sint-Veerlekapittel, was een regelmatig aandachtspunt voor de raadsheren. In de 

resolutieregisters en in de rekeningen van de kas van de kleine boeten kunnen heel wat 17de- en 

18de-eeuwse aankopen van ornamenten worden teruggevonden. Aan het begin van elke 

zittingsdag vond daar een misviering plaats. 
80 Zie ill. 6, toestand zomer 2013. 
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tijdens de 18de eeuw reeds aan de alarmbel werd getrokken, voor wat het 

volledige Gravensteen overigens betreft81. De restauratie van dit deel, het 

‘noordelijke bijgebouw’, zou naar verluidt het komende decennium worden 

gerealiseerd. 

 

 

ill. 6: Toestand voormalige griffie (foto Joke Verfaillie, 2013) 

 

                                                           
81 Anno 1749 waren er bijvoorbeeld werken nodig aan de griffie en aan de kamer van de 

president. Ook in 1707 werd melding gemaakt van de algemene slechte toestand van het 

Gravensteen. RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 65; RAG, RVV, 

521: Register van brieven en rescripties, 10 februari 1749 - 22 december 1758, fol. 21 en RAG, 

RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 207.  

Zie tevens LEYDER D. en JOHAN F., Des monts de papiers pourris et illesibles. Of waarom de Raad 

van Vlaanderen in 1778 een nieuwe archiefkamer kreeg, in Archieflink, 2008, VIII, 1, p. 4-6 en 

SCHOORMAN R., A propos de la Restauration du Château des Comtes, in Messager des Sciences 

Historiques, 1890, p. 207-210, waarin de slechte toestand van het gebouw tijdens de jaren 1770 

wordt aangehaald ˗ de aanloop van de verhuis naar het jezuïetencomplex in de Voldersstraat, 

ut supra. 
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Het kelderniveau onder de griffie en de oostelijk aansluitende 

gevangenisruimte (D2) werden gebruikt door de cipier van het Gravensteen. 

Onder de smalle vleugel van de Indaginge bevonden zich op hetzelfde 

niveau nog vijf gevangeniscellen. 

 

Het noordelijke bijgebouw was niet de oorspronkelijke locatie van de 

griffie binnen het Gravensteencomplex82. Toen de Raad van Vlaanderen in 

het voorjaar van 1407 voor de eerste keer naar Gent werd overgeplaatst83, 

hielden de raadsheren zitting in de ruimte boven het latere consistorie en 

kregen de griffiers de noordelijke ruimte op dezelfde verdieping toebedeeld, 

de zogenoemde oude kamer van de gravin84. In 1442-1443 nam men echter 

het consistorie in gebruik als eigenlijke zittingskamer, waardoor de griffie 

een verdieping verhuisde en hun voormalige ruimte werd ingenomen door 

het officie-fiscaal. 

Volgens Vander Haeghen en De Waele, die deze specifieke periode voor 

het gebouw uitgebreid bestudeerden aan de hand van rekeningen, namen de 

griffiers echter niet onmiddellijk hun intrek in het vroegere 

keukengebouw85. Het werd immers eerst gebruikt als “chambre de retrait” 

voor de raadsheren, terwijl de klerk die verantwoordelijk was voor het 

register van acten en sententiën de kleine ruimte gebruikte die wij met (K) 

hebben aangeduid. Een ander lokaal, waar de rest van de griffie kon werken, 

bevond zich op de plaats van ruimte (J) – met andere woorden: alle 

basisdiensten van de justitieraad (hof, officie-fiscaal en griffie) bevonden 

zich tijdens de 15de eeuw op een heel beperkte oppervlakte. Nog diezelfde 

eeuw zou de griffie echter zijn intrek nemen in zijn definitieve lokalen (P). 

Aan het begin van de 16de eeuw werden daar overigens werken in 

uitgevoerd86. Zo gingen in 1516 twee schrijnwerkers aan de slag om de 

griffie van rekken te voorzien. Op hetzelfde moment werd ook een “chayere” 

of houten bank geïnstalleerd. 

  

                                                           
82 ’s Gravensteen…, p. 34-35. 
83 Ut supra. 
84 Wat archiefbewaarplaatsen betreft, zouden zij anno 1416 ook een klein kamertje in de buurt 

van de oude kapel tot hun beschikking hebben gehad. Daar bewaarden zij “les registres et autres 

escriptures secrètes de la dite chambre du conseil”. Zie VAN DER HAEGHEN V. en DE WAELE J., 

Contribution…, p. 31. 
85 VAN DER HAEGHEN V. en DE WAELE J., Contribution…, p. 27-e.v. 
86 Château des comtes, à Gand, in Messager des Sciences Historiques, 1833, p. 361-364. 
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B. HISTORIOGRAFIE87 

 

Zuidelijke Nederlanden 

Veel aspecten van de geschiedenis van de Raad van Vlaanderen bleven 

tot nu toe onderbelicht. Meer nog, een algemeen, wetenschappelijk 

naslagwerk over het hoogste gerechtshof van het voormalige graafschap 

Vlaanderen bestaat tot op heden niet. Op het einde van de 18de eeuw en in 

de tweede helft van de 19de eeuw verscheen een aantal overzichtswerken 

waarvan dankbaar gebruik kan worden gemaakt. Kritisch lezen is bij deze 

studies echter aan te bevelen. Uit het ancien régime stamt bijvoorbeeld het 

manuscript van Luc Jean Joseph van der Vynckt (1691-1779), zelf raadsheer 

van de Raad van Vlaanderen88. Bij de 19de-eeuwse algemene uitgaven 

kunnen achtereenvolgens de werken van M. Ganser (1846), J. Foppens 

(1869), A. Matthieu (1879/1880) en N. De Pauw (1897) als voornaamste 

worden aangestipt, weliswaar aan te vullen met de verhandeling van A. 

Vandenpeereboom (1872) over de Ieperse periodes van de Raad89. 

Met uitzondering van de publicatie van Vandenpeereboom zijn dit 

grotendeels klassieke, zij het vaak beknopte instellingsgeschiedenissen. Het 

manuscript van van der Vynckt onderscheidt zich door de aandacht die de 

auteur erin heeft voor de medewerkers van de Raad. Presidenten, 

raadsheren en leden van het officie-fiscaal kregen elk een pagina; de 

ontvangers van de exploten en de griffiers werden kort opgesomd. Deze 

personeelslijsten zijn echter allesbehalve volledig; voor de vroegste eeuwen 

is staving aan de hand van literatuur of bronnenonderzoek noodzakelijk. 

                                                           
87 Voor een uitgebreide bespreking van bronnenuitgaven en literatuur met betrekking tot de 

Raad van Vlaanderen tot ca. 1997 verwijzen we, om herhaling te vermijden, graag naar het 

artikel van P. Van Peteghem in de standaardpublicatie over de Vlaamse gewestelijke en lokale 

overheidsinstellingen tijdens het ancien régime: VAN PETEGHEM P., Raad van Vlaanderen…, p. 

147-153. Voor de vroegste periode geeft ook J. Dumolyn een beknopte, maar heldere ‘Stand van 

het institutionele onderzoek’ anno 2001: DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 98-99. 
88 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches historiques et chronologiques du Conseil provincial 

ordonné en Flandre. Contenant la premiere institution, le progres et les changemens arrivés audit 

conseille … depuis l’an de grace 1385 jusqu’au present 1771, Gent, [18de eeuw], 3 dln. 
89 Respectievelijk GANSER M., Le conseil de Flandre. Discours prononcé à l’audience de rentrée de la 

Cour d’Appel de Gand le 19 octobre 1846, à l’occasion de l’inauguration du nouveau palais de justice, 

Gent, 1846; FOPPENS J., Histoire…; MATTHIEU A., Histoire du conseil de Flandre, in Annales de 

l'Académie d'Archéologie de Belgique, 1879, XXXV, p. 173-460 of als monografie uitgegeven te 

Antwerpen, 1880; DE PAUW N., La Cour d’Appel de Gand depuis cinq siècles, Gent, 1897 en 

VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice… 
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Andere medewerkers, zoals de substituten van de procureur-generaal en de 

ontvangers van de rapporten, werd slechts algemeen gekaderd. 

Voorts lag de nadruk ruim een eeuw geleden hoofdzakelijk op 

bronnenuitgaven. Enkele registers uit het archief van de Raad van 

Vlaanderen werden zelfs integraal uitgegeven. Dit is het geval met de twee 

oudst bewaarde registers van acten en sententiën, meer bepaald nummers 

2327 (maart 1370 - 3 juli 1374) en 2328 (1374 - 5 september 1378)90. Beide 

dateren van voor de oprichting van de Raad en zijn in strikte zin archief van 

de Audiëntie. Uitgaven van andere documenten, al dan niet integrale 

bestanddeelnummers, zijn hier en daar in wetenschappelijke tijdschriften of 

studies te vinden. Vooral in het midden van de 19de eeuw gebeurde dit 

geregeld, hoofdzakelijk door V. Gaillard in het tijdschrift Messager des 

Sciences Historiques91. Als eindverantwoordelijke tijdens de eerste grote 

inventarisatieronde van het archief had hij daartoe immers alle middelen 

voorhanden. Hij wijdde ook enkele bronnenuitgaven in boekvorm aan 

interessante documenten die hij aantrof tijdens zijn activiteiten92. 

Op archiefwetenschappelijk gebied is er sinds de inventarisatie van J. 

Buntinx nauwelijks iets over het archiefbestand ‘Raad van Vlaanderen’ 

verschenen93. Enkel de verhandeling van L. De Frenne over het statuut van 

procesdossiers, specifiek toegespitst op het archief van de fiscalen van de 

Raad, en een recente bronbewerking van G. Rogiers zijn 

                                                           
90 DE PAUW N. (red.), Bouc van de Audiencie… 
91 Hij gebruikte het tijdschrift zelfs om historici te informeren over plan van aanpak en stand 

van zaken van de bewerking van het archief van de Raad van Vlaanderen, bijvoorbeeld in 

GAILLARD V., Archives du Conseil de Flandre, in Messager des Sciences Historiques, des arts et de la 

bibliographie de Belgique, 1852, p. 96-105. Zowel het Rijksarchief te Gent als de 

Universiteitsbibliotheek te Gent beschikken over de volledige reeks van de Messager. 
92 Zie onder meer GAILLARD V., Archives du Conseil de Flandre ou recueil de documents inédits 

relatifs à l’histoire politique, judiciaire, artistique et littéraire, mis en ordre et accompagnés de notes et 

éclaircissements, Gent, 1856. 
93 Zie hoofdzakelijk BUNTINX J., Inventaris… en BUNTINX J., De Raad van Vlaanderen (1386-

1795) en zijn archief (Standen en Landen I), Kortrijk-Heule, 1950, p. 55-76. 
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vermeldenswaardig94. In genealogische tijdschriften kan, aanvullend, tevens 

af en toe iets over het bestand worden aangetroffen95. 

Uit de 20ste eeuw bestaan vooral heel wat detailstudies met 

rechtshistorische invalshoek. Bevoegdheden, procedure en plaats in de 

gerechtelijke organisatie van het graafschap komen bijvoorbeeld uitvoerig 

aan bod in de indrukwekkende publicatielijst van J. Monballyu96. Daarbij 

aanvullend dient te worden gewezen op uitgaven van de 16de-eeuwse Corte 

instructies van Filips Wielant en publicaties over de Style ende Maniere van 

procederen in de Camere van den Raede in Vlaenderen, eigentijdse leidraden voor 

de gehanteerde procedures in de Raad97. Andere thema’s, zoals 

                                                           
94 Respectievelijk: 

- DE FRENNE L., Het archief van de fiscalen… 

- ROGIERS G., Criminele processen voor het hoogste gerechtshof in Vlaanderen, de Raad van 

Vlaanderen, eind zeventiende begin achttiende eeuw, Oostende, 2008-2013, 4 dln. Deze periode sluit 

overigens aan op de analyse die voor de 18de eeuw als studentenoefening aan de Universiteit 

Gent werd uitgevoerd. 
95 Bijvoorbeeld DEMUYNCK G., Het archief van de Raad van Vlaanderen - een onuitputtelijke maar 

moeilijk toegankelijke bron voor de genealogen, in Leiestam, 2006, XIV, 4, p. 573-575; 2007, XV, 1, p. 

593-594 en 2007, XV, 2, p. 601, waarin de slechte ‘beheersbaarheid’ van het bestand voor de 

raadplegers wordt aangekaart. 
96 Zie onder meer MONBALLYU J., De gerechtelijke bevoegdheid…; MONBALLYU J., De Raad van 

Vlaanderen, een soevereine justitieraad in strafzaken?, in Handelingen van het tweede Hof van Holland. 

Symposium gehouden op 14 november 1997 te Den Haag (Algemeen Rijksarchief. Publicatiereeks VII), 

Den Haag, 1998, p. 76-90; MONBALLYU J., De Raad van Vlaanderen en de hervorming van het 

strafrecht (1756-1787), in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1996, LIV, p. 47-77; MONBALLYU J., 

De hoofdlijnen van de criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen (16de tot 18de eeuw), in 

VAN RHEE C.H., STEVENS F. en PERSOONS E. (red.), Voortschrijdend procesrecht. Een 

historische verkenning, Leuven, 2001, p. 63-108; MONBALLYU J., Het onderscheid tussen de civiele 

en de criminele en de ordinaire en de extraordinaire strafrechtspleging in het Vlaamse recht van de 16de 

eeuw, in DIEDERIKS H.A. en ROODENBURG H.W. (red.), Misdaad, zoen en straf. Aspecten van de 

middeleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden, Hilversum, 1991, p. 120-132 en 

MONBALLYU J., ‘Van appellatiën ende reformatiën’. De ontwikkeling van het hoger beroep bij de 

Audiëntie, de ‘Camere van den Rade’ en de Raad van Vlaanderen (ca. 1370 - ca. 1550). Bijdrage tot de 

ontstaansgeschiedenis van het hoger beroep in de Nederlanden, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 

1993, LXI, p. 237-275.  

97 Bijvoorbeeld MONBALLYU J. (red.), Corte instructie in materie criminele (Filips Wielant: 

verzameld werk I), Brussel, 1995; WIELANT P., STRUBBE E. (red.), Practijke civile… en 

MONBALLYU J., De style ende maniere van procederen in de Camere van den Raede in Vlaenderen 

(1521) van Fransoys de Rycke (+1525), ten onrechte toegeschreven aan Lambrecht van den Bryaerde, 

president van de Grote Raad van Mechelen, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1981, XLIX, p. 361-

387. Andere normatieve bronnen zijn hoofdzakelijk te vinden in de reeks Plakkaatboeken van 

Vlaanderen – gepubliceerd door de Raad zelf – en de Verzameling van de Verordeningen der 

Nederlanden, uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten 

en verordeningen van België. 
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samenstelling, werden slechts voor beperkte periodes systematisch 

onderzocht, grotendeels in het kader van een breder onderzoeksconcept. Zo 

werden de raadsheren van de 15de en 16de eeuw ten gronde bestudeerd door 

respectievelijk J. Dumolyn en P. Van Peteghem, in hun studies naar 

centralisatie en staatsvorming; K. Van Gelder behandelde het probleem van 

de Anjouaanse benoemingen aan de hand van een casus over het 

presidentschap van de Raad98. 

In de afgelopen decennia zijn tal van licentiaatsverhandelingen en 

masterproeven met prosopografische en/of institutionele invalshoek 

voorgelegd, hoofdzakelijk aan de vakgroep geschiedenis van de Gentse 

universiteit. De reikwijdte van dergelijke studies bleef echter vrij beperkt99. 

                                                           
98 - Zie onder meer DUMOLYN J., Het hogere personeel…, uitgegeven in twee publicaties: 

DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen en de Rekenkamer van Rijsel. Gewestelijke overheids-

instellingen als instrumenten van de centralisatie (1419-1477) (Studia 94), Brussel, 2002 en 

DUMOLYN J., Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477) 

(Studies in urban social, economic and political history of the medieval and early modern Low Countries 

14), Leuven, 2003. Tevens van belang is bijvoorbeeld DUMOLYN J., De sociografie van 

laatmiddeleeuwse gerechtelijke instellingen. Het voorbeeld van Jan Wielant, griffier en raadsheer bij de 

Raad van Vlaanderen, in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude 

Wetten en Verordeningen van België, 2001, XLII, p. 7-62. 

- Zie onder meer VAN PETEGHEM P., Centralisatie in Vlaanderen onder Keizer Karel (1515-1555). 

Een onderzoek naar de plaats van de Raad van Vlaanderen in de Habsburgse Nederlanden, Gent, 1979, 

doctoraatsverhandeling, uitgegeven als VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming… Van belang zijn ook: VAN PETEGHEM P., Les Pays-Bas et ‘l’étatisation’ du travail 

aux conseils de justice. L’exemple du travail prescrit et du travail réel au Conseil de Flandre, in 

WIJFFELS A., Miscellanea Consilii Magni III (Verzamelen en bewerken van de jurisprudentie van de 

Grote Raad. Nieuwe reeks XII), Amsterdam, 1988, p. 111-139 en VAN PETEGHEM P., De Vrede van 

Nijmegen… 

- VAN GELDER K., De Vooght versus Sersanders. De strijd om het presidentschap van de Raad van 

Vlaanderen en het probleem van de ‘Anjouaanse’ benoemingen in de Oostenrijkse Nederlanden (1716-

1725), in Pro Memorie, 2010, XII, 1, p. 15-35. 
99 COUCKE M., Een prosopografische studie…; KARAGIANNIS E., De functionarissen bij de Raad 

van Vlaanderen (1477-1492). Een onderzoek naar de sociale invloeden bij de samenstelling van de Raad, 

Gent, 1992, onuitgegeven licentiaatsverhandeling; LAUWERS D., De leden van de Raad van 

Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419), Gent, 1999, onuitgegeven licentiaatsverhandeling; 

MOERMANS K., De culturele expressies van de leden van de Raad van Vlaanderen (1419-1477). Een 

verkennende prosopografische studie, Gent, 1999, onuitgegeven licentiaatsverhandeling; SIMONS 

J.L., De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1467-1476). Een onderzoek naar de sociale 

invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent, 1992, onuitgegeven licentiaatsverhandeling; 

VERHAEGHE C., De benoeming van de voorzitters en de raadsheren van de Raad van Vlaanderen 

(1598-1633), Gent, 2000, onuitgegeven licentiaatsverhandeling en VOLCKAERT S., De 

functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1386-1404): een onderzoek naar de sociale invloeden bij de 

samenstelling van de Raad, Gent, 1994, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. 



56 
 

Uit het ruime aanbod aan verhandelingen over de Raad van Vlaanderen 

kunnen ook enkele oudere studies worden aangestipt, waarin voornamelijk 

aspecten van bevoegdheid en procedure aan bod komen. We denken onder 

meer aan de verhandeling van M. Nouboers inzake de toepassing van het 

strafrecht in de Raad100. H. Verhaest bestudeerde het openbaar ministerie 

van de Raad van Vlaanderen tijdens de vroegste periode, aansluitend bij de 

verhandeling van K. Van Acker over de rechterlijke organisatie van het 

graafschap tot in de 13de eeuw101. Onder begeleiding van J. Buntinx werden 

aan de Leuvense universiteit onder meer twee verhandelingen gemaakt over 

de criminaliteit voor de Raad van Vlaanderen in de 18de eeuw102. 

Bij de genoemde voorbeelden kan echter een kanttekening worden 

geplaatst. Wat medewerkers betreft, is in het verleden bijna uitsluitend 

onderzoek gevoerd naar de hogere échelons. Met name raadsheren en leden 

van het openbaar ministerie kwamen al ruimschoots aan bod, terwijl het 

zogenoemde ‘lagere personeel’ buiten beeld bleef. Recente uitzonderingen 

op deze regel vormen bijvoorbeeld het onderzoek van J. Houssiau naar de 

secretarissen van de Geheime Raad103; de bundel “Les acteurs de la justice” 104, 

en de akten van het colloquium “Geschiedenis van de advocatuur in de Lage 

Landen”105. Advocaten en/of procureurs waren in het nabije verleden ook 

sporadisch het onderwerp van licentiaatsonderzoek106. Eerder kwamen in 

                                                                                                                                        
Deze voorbeelden kunnen worden aangevuld door middel van een gerichte zoektocht in de 

Aleph-catalogus van de Gentse universiteitsbibliotheek. 
100 NOUBOERS M., Het strafrecht in den Raad van Vlaanderen, Gent, 1944, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling. 
101 VERHAEST H., De vroegste geschiedenis… en VAN ACKER K. De rechterlijke organisatie van het 

graafschap Vlaanderen tot in de XIIIe eeuw, Gent, 1950, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. 
102 VERBRAECKEN A., Criminaliteit voor de Raad van Vlaanderen, 1718-1750, Leuven, 1981, 

onuitgegeven licentiaatsverhandeling en COLPAERT H., Kriminaliteit voor de Raad van 

Vlaanderen, 1750-1795, Leuven, 1981, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. 
103 HOUSSIAU J., Les Secrétaires du Conseil Privé sous Charles Quint et Philippe II (c. 1531 - c. 1567) 

(Standen en Landen. Bijzondere reeks 3), Brussel, 1998. 
104 MARTYN G., Les avocats au Conseil de Flandre (1386-1795): à la recherche d’une déontologie, in 

ROBAYE R. (red.), Les acteurs de la justice. Magistrats, ministère public, avocats, huissiers et greffiers 

(XIIe-XIXe siècle) (Travaux de la Faculté de Droit de Namur XXIV), Namur, 2002, p. 103-119. 
105 Gent, vrijdag 30 oktober 2009 (Universiteit Gent, vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van 

het Recht, i.s.m. tijdschrift Pro Memorie), met bijhorende bundel MARTYN G., DONKER G., 

FABER S. en HEIRBAUT D. (red.), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen (Pro Memorie, 

XI, 1-2), Hilversum, 2009. 
106 Zie bijvoorbeeld DE METS D., De procureurs bij de Raad van Vlaanderen in de aartshertogelijke 

periode, Gent, 2004, onuitgegeven licentiaatsverhandeling; DE BUCK G., De Gentse advokaten, 

1780-1830. Een onderzoek naar het sociaal profiel van een beroepsgroep, Gent, 1982, onuitgegeven 
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een artikel van H. Verhaest ook de deurwaarders aan bod, aan te vullen met 

het algemene overzichtswerk over het deurwaardersambt van X. Lesage107. 

Deze studies zijn tekenend voor een hedendaagse onderzoekstendens 

binnen de rechtsgeschiedenis, namelijk de hernieuwde aandacht voor de 

diverse actoren in het domein van justitie. 

Wat een stedelijke context betreft, bestaat in de geschiedschrijving wel al 

langer een traditie waarin de aandacht op de ‘schrijvers’ wordt gericht. A. 

Nevejans behandelde bijvoorbeeld de klerken in haar verhandeling over de 

14de-eeuwse schepenbank van de Keure in Gent. Zij sloot daarmee aan bij het 

uitgebreide artikel van P. Rogghé over de Gentse klerken van de 14de en de 

15de eeuw108. A. Schoutteet en H. Dendooven schreven onder meer over de 

klerken van het Brugse stadsbestuur; J. Paquet concentreerde zich op de laat-

middeleeuwse stadsadministraties van Brussel en Antwerpen109. Het aantal 

gelijksoortige voorbeelden is legio. Zo werden Ieper en Oudenaarde 

eveneens besproken, onder meer in de respectieve artikels van G. Des Marez 

en M. Hoebeke110. Opvallend genoeg handelen al deze studies hoofdzakelijk 

over de (late) middeleeuwen. G. Van Synghel merkt bovendien op dat dit in 

wezen detailstudies zijn, of observaties die werden neergelegd in 

                                                                                                                                        
licentiaatsverhandeling en OLYSLAEGERS A., ‘In dienst van de stad Antwerpen’. Een socio-

professionele studie van een groep ambtenaren (voornamelijk advocaten en procureurs), 1559-1598, 

Gent, 1991, onuitgegeven licentiaatsverhandeling. 
107 VERHAEST H., De gedwongen tenuitvoerlegging… Algemener, zie LESAGE X., Den 

Duerwaerder… 
108 NEVEJANS A., De administratie van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw, Gent, 

2002, onuitgegeven licentiaatsverhandeling en ROGGHE P., De Gentse klerken in de XIVe en XVe 

eeuw. Trouw en verraad, in Appeltjes van het Meetjesland, 1960, XL, p. 5-142. Zie bijvoorbeeld ook 

BOONE M., De la ville à l’Etat: les Tolvins, clercs de la ville de Gand, serviteurs des ducs de Bourgogne, 

in BLOCKMANS W., BOONE M. en DE HEMPTINNE T. (red.), Secretum Scriptorum. Liber 

alumnorum Walter Prevenier, Leuven / Apeldoorn, 1999, p. 327-350 waarin aandacht wordt 

besteed aan sociale mobiliteit. 
109 SCHOUTTEET A., De klerken van de vierschaar te Brugge, met inventaris van hun protocollen, 

Brugge, 1973; DENDOOVEN H., De Brugse klerken in de veertiende eeuw, Gent, 2007, 

onuitgegeven licentiaatsverhandeling en PAQUET J., La collaboration du clergé à l’administration 

des villes de Bruxelles et d’Anvers aux XIVe et XVe siècles, in Le Moyen Age, 1950, LVI, 1-2, p. 357-

372. 
110 DES MAREZ G., Les seings manuels des scribes Yprois au XIIIe siècle, in Bulletin de la Commission 

Royale d’Histoire, 1899, LXVIII, p. 631-646 en HOEBEKE M., Iets over middeleeuwse scribenten 

inzonderheid te Oudenaarde, in Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 

Letterkunde en Geschiedenis, 1960, XIV, p. 161-250. 
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aanverwante publicaties111. P. Horsman benadrukt het feit dat dergelijke 

studies zich meer op verschriftelijking en diplomatiek concentreren dan op 

archivering en administratie112. 

 

Net als voor de Raad van Vlaanderen, is ook voor andere (provinciale) 

justitieraden nog geen geen systematische studie voorhanden die de longue 

durée in samenstelling en organisatie behandelt. Indien er al personeelslijsten 

werden opgesteld, zijn die vaak uiterst beknopt en/of onbetrouwbaar, zoals 

de lijst van A. Gaillard voor de Raad van Brabant113. Zelden werd er 

bovendien aandacht besteed aan zogenoemd lager personeel, de uitgebreide 

studie van J. Nauwelaers over de Brabantse advocaten uitgezonderd114. Wel 

kunnen gelijkaardige studies, weliswaar hoofdzakelijk toegespitst op de 

hogere niveaus en voor beperkte periodes, hiervoor een voorbeeldfunctie 

vervullen. H. De Ridder-Symoens verrichtte onderzoek naar het sociale 

milieu, de universitaire studies en de carrière van de Brabantse raadsheren; 

het ietwat oudere onderzoek van C. Douxchamps-Lefèvre behandelt de 

procureurs-generaal bij de Raad van Namen tijdens de Oostenrijkse 

periode115. Er kan tevens worden gedacht aan het uitgebreide biografisch 

woordenboek van C. Bruneel over het personeel van de centrale instellingen 

tijdens de Oostenrijkse tijd116. Van recentere datum zijn dan weer het 

proefschrift van C. Thomas, waarin de lijn van Bruneels studie wordt 

doorgetrokken voor de Spaanse periode en het proefschrift van A. 

                                                           
111 VAN SYNGHEL G., “Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis”. De stedelijke secretarie 

van ’s-Hertogenbosch tot ca. 1450 (Middeleeuwse Studies en Bronnen 101), Hilversum, 2007, p. 20-21, 

waarin overigens ook nog tal van andere voorbeelden worden aangereikt. Ut infra. 
112 HORSMAN P., Abuysen ende desordiën. Archiefvorming en archivering in Dordrecht 1200-1920, ‘s 

Gravenhage, 2011, p. 18. Het onbreekt hen ˗ uiteraard vanuit archivistisch standpunt ˗ 

hoofdzakelijk aan substantiële aandacht voor de processen waarmee documenten worden 

gemaakt, hoe ze worden gebruikt en gearchiveerd. 
113 GAILLARD A., Le conseil de Brabant: histoire, organisation, procédure, Brussel, 1898-1902, 3 dln. 
114 NAUWELAERS J., Histoire des avocats au souverain conseil de Brabant, Brussel, 1947, 2 dln. 
115 DE RIDDER-SYMOENS H., Milieu social, études universitaires et carrière des conseillers au 

Conseil de Brabant (1430-1600), in Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de 

Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber Amicorum Jan Buntinx (Symbolae. Facultatis Litterarum et 

Philosophiae Lovaniensis. Series A, X), Leuven, 1981, p. 257-302 en DOUXCHAMPS-LEFEVRE C., 

Les procureurs généraux du Conseil de Namur sous le régime autrichien. Leur action en matière 

politique. Contribution à l’histoire des institutions et à l’histoire sociale du Namurois au XVIIIe siècle 

(Université de Louvain, Recueil de travaux d’histoire et de philologie, série IV, fasc. 22), Leuven, 1961. 
116 BRUNEEL C. m.m.v. HOYOIS J.P., Les grands commis du gouvernement des Pays-Bas autrichiens: 

dictionnaire biographique du personnel des institutions centrales (Studia 84), Brussel, 2001. 
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Verscuren over de 18de-eeuwse Grote Raad van Mechelen en het profiel van 

diens raadsheren117. 

 

In archiefwetenschappelijk opzicht getuigen de inleidingen op recente 

inventarissen van een nieuwe aanpak118. Die van de Raad van Brabant, 

bijvoorbeeld, richten zich niet alleen tot de raadpleger via een klassieke 

inventarisinleiding, maar bieden hem of haar ook inzicht in de taakverdeling 

van de griffiers en de secretarissen, de reeksvorming binnen het 

archiefbestand, de verschillende procedures en zelfs mogelijke 

zoekstrategieën. Voor de Grote Raad van Mechelen ontwikkelde D. Leyder 

in 2010 daarenboven een archiefgids119. Deze instrumenten kaderen, samen 

met de voorliggende verhandeling, in de inspanningen die de Belgische 

Rijksarchieven leveren in hun hoedanigheid van onderzoekscentra. Het 

afgelopen decennium werd een aantal onderzoeksprojecten opgestart 

waarin instellingen uit het ancien régime centraal staan120. 

 

Internationaal perspectief 

Binnen de internationale onderzoekswereld zit instellingengeschiedenis 

de laatste jaren opnieuw in de lift. De buurlanden van België, die we hier bij 

wijze van voorbeeld even aanhalen, kennen elk een aantal onderzoekers die 

zich op dat domein begeven. Daarbij krijgen gerechtelijke instellingen hun 

bijzondere aandacht. Hun studies getuigen daarenboven van een 

                                                           
117 THOMAS C., Le visage humain de l’administration. Les grands commis du gouvernement central des 

Pays-Bas espagnols (1598-1700), Brussel, 2014 en VERSCUREN A., An Aging Court in a Changing 

World? The Great Council of Malines in the Eighteenth Century, Leuven, 2013, onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling. 
118 OOSTERBOSCH M., Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen.  Procesbundels beroepen uit 

Vlaanderen. Ordinaris processen (nr. 1-1000) (Algemeen Rijksarchief, toegang T 494), Brussel, 1998; 

PUT E., Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Deel 1: Archief van de griffies (Algemeen 

Rijksarchief, inventarissen 256), Brussel, 1995 en PUT E., Inventaris van het archief van de Raad van 

Brabant. Deel 2: Archief van de secretariaten (Algemeen Rijksarchief, inventarissen 280), Brussel, 1999. 
119 LEYDER D., Les archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines (vers 1445 - 1797) (Gidsen 73), 

Brussel, 2010. Naar aanleiding van het voorliggende onderzoek verschijnt overigens een 

uitgebreide archiefgids over de Raad van Vlaanderen: VERFAILLIE J., Het archief van de Raad 

van Vlaanderen (1386-1795): gids voor de gebruiker, Brussel, 2014. 
120 Een aantal werd voorgesteld op een studiedag in het Algemeen Rijksarchief, waarvan de acta 

als volgt zijn verschenen: LIBERT M., NUYTTENS M. en THOMAS C. (red.), Beheren en 

beheersen tijdens het Ancien Régime. Handelingen van de studiedag georganiseerd te Brussel op 5 

oktober 2009 (Miscellanea Archivistica. Studia 194), Brussel, 2010. 
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vernieuwde aanpak. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Nederland 

verschenen bijvoorbeeld werken over de samenstelling van 

publiekrechtelijke ancien-régimeinstellingen waarin gebruik wordt gemaakt 

van de prosopografische methode. Vaak wordt dit soort onderzoek, waarbij 

een collectieve biografie wordt samengesteld van medewerkers van die 

instellingen, gecombineerd met een sociaal-institutioneel luik. 

Zo kwam een belangrijke bundel essays betreffende de Franse Parlements 

tot stand onder de redactie van J. Thomas en J. Poumarède121. Een aantal 

bijdragen hierin zijn uitdrukkelijk gewijd aan netwerkvorming. Eerder 

bestudeerde P. Sueur de Raad van Artesië122. Daarbij had hij onder meer al 

oog voor fenomenen als venaliteit en nepotisme. Belangrijk is ook het werk 

van F. Bluche, die in het midden van de 20ste eeuw een diepgaand onderzoek 

verrichtte naar de leden van het 18de-eeuwse Parlement van Parijs123. De 

combinatie van de prosopografische methode met een sociaal-institutionele 

invalshoek werd recenter uitdrukkelijk gemaakt door S. Jahns in zijn studie 

over de rechters van het Reichskammergericht, één van de hoogste 

gerechtelijke instanties van het Heilig Roomse Rijk124. In Frankrijk 

behandelde M. Popoff in navolging van F. Bluche de leden van het 

Parlement van Parijs, terwijl in Nederland collectieve biografieën van de 

raadsheren van het Hof van Friesland en de advocaten van het Hof van 

Holland tot stand kwamen125. 

Ook wat de institutionele en archiefwetenschappelijke benadering van 

gerechtelijk archief betreft, boekt men in het buitenland resultaten. Zo 

verscheen in Nederland bijvoorbeeld een aantal proefschriften waarin 

archiefvorming en de rol van de zogenoemde ‘schrijvers’ binnen ancien-

                                                           
121 POUMAREDE J. en THOMAS J. (red.), Les Parlements de Province. Pouvoirs, justice et société du 

XVe au XVIIIe siècle, Toulouse, 1996. 
122 SUEUR P., Le Conseil Provincial d’Artois (1640-1790). Une cour provinciale à la recherche de sa 

souveraineté (Mémoires de la Commission Départementale des Monuments Historiques du Pas-de-Calais 

18), Arras, 1978. 
123 BLUCHE F., Les magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Parijs, 1986. Zie ook andere 

uitgaven n.a.v. zijn doctoraatsverhandeling uit 1956. 
124 JAHNS S., Das Reichskammergericht und seine Richter. Verfassung und Sozialstruktur eines 

höchsten Gerichte im Alten Reich (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 

Reich 26), Keulen, 2003-2004, 2 dln. 
125 POPOFF M., Prosopographie des gens du Parlement de Paris 1266-1753, Parijs, 1996; BAKS P. e.a., 

De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 

1499-1811, Hilversum, 1999 en HUIJBRECHT R., SCHEFFERS S. en SCHEFFERS-HOFMAN J., 

Album advocatorum. De advocaten van het Hof van Holland, 1560-1811 (Algemeen Rijksarchief. 

Publicatiereeks III), Den Haag, s.d. 
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régimeinstellingen meer centraal komen te staan. G. Van Synghel 

behandelde de stedelijke secretarie van ’s Hertogenbosch tot het midden van 

de 15de eeuw, terwijl T. Thomassen via een soortgelijke methode de 16de- tot 

18de-eeuwse Staten-Generaal onderzocht126. Het onderzoek van P. Horsman 

over de archiefvorming in de stad Dordrecht liep zelfs van circa 1200 tot 

1920127. Net zoals voor de Zuidelijke Nederlanden het geval is, wordt met 

deze bijzondere aandacht voor de stedelijke context aangesloten op een 

bestaande historiografische traditie128. Tot recent waren in Nederland en, bij 

uitbreiding, in andere landen ook hoofdzakelijk detailstudies verschenen 

waarin de (late) middeleeuwen centraal staan. Zo werden de klerken van 

Haarlem en Leiden bijvoorbeeld besproken in een overzichtsartikel van A. 

van Steensel over het personeel van die steden tijdens de periode 1428-1572. 

Leiden kwam eerder aan bod in een artikel van F.W.N. Hugenholtz129. Dat 

dit geen louter Nederlands fenomeen is, bewijzen bijvoorbeeld bijdragen 

over het Duitse Thüringen en het Britse Wales130. In 2014 verschijnen 

daarenboven bijvoorbeeld ook een twee verzamelbundels over de link 

tussen stadsadministraties en het geschreven woord131. 

 

De reeks procesgidsen die de Nederlandse Stichting Oud-Vaderlands 

Recht de voorbije jaren bovendien heeft gepubliceerd, is een voorbeeld in 

                                                           
126 VAN SYNGHEL G., “Actum in camera… en THOMASSEN T.H.P.M., Instrumenten van de 

macht. De Staten-Generaal en hun archieven (1576-1796), Amsterdam, 2009, doctoraatsver-

handeling. 
127 HORSMAN P., Abuysen ende desordiën… 
128 Voor een uitgebreide bespreking van deze traditie wordt verwezen naar de publicaties van 

G. Van Synghel en P. Horsman, ut supra. 
129 VAN STEENSEL A., Het personeel van de laatmiddeleeuwse steden Haarlem en Leiden, 1428-1572, 

in Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 2006, IX, p. 191-252 en HUGENHOLTZ F.W.N., Clerc 

(secretaris) en pensionaris van de stad Leiden. Bijdrage tot de kennis van de stedelijke ambtenaren in de 

late Middeleeuwen, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1953, LXVI, p. 220-234. 
130 KLEEBERG E., Stadtschreiber und Stadtbücher in Mühlhausen in Thüringen vom 14-16 

Jahrhundert, in Archiv Für Urkundenforschung, 1909, II, p. 407-490 en GRIFFITHS R., The authors of 

urban records in Medieval Wales, in PREVENIER W. en DE HEMPTINNE T., La diplomatique 

urbaine en Europe au Moyen Age (Studies in urban social, economic and political history of the medieval 

and modern Low Countries 9), Leuven, 2000, p. 157-171. De volledige bundel van deze laatste 

referentie kan hier overigens worden aangestipt. 
131 MOSTERT M. e.a. (red.), Writing and the Administration of Medieval Towns (Utrecht Studies in 

Medieval Literacy 27), Turnhout, 2014 en MOSTERT M. e.a. (red.), Uses of the Written Word in 

Medieval Towns (Utrecht Studies in Medieval Literacy 28), Turnhout, 2014. Er wordt overigens ook 

gewezen op de andere publicaties in deze reeks. 
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zijn genre132. Zij worden als toonaangevend beschouwd voor toekomstige 

projecten. Deze gidsen introduceren de lezer op een laagdrempelige manier 

in het archief van de betrokken instellingen: rechterlijke organisatie in het 

ressort, samenstelling en organisatie, instructies, bevoegdheden, 

procesgangen met schema, enkele typische casussen, archief en toegangen, 

eigentijdse bronnen en literatuur komen erin aan bod, al dan niet aangevuld 

met een glossarium. Over dit genre verscheen in 2011 overigens een 

recensieartikel van de hand van E. Put133. Aansluitend hierbij kan worden 

verwezen naar de ontwikkeling van online onderzoekshandleidingen of 

tutorials, zoals die tegenwoordig worden aangeboden op de websites van 

diverse archiefinstellingen. De portaalsite van de Britse National Archives 

vervult daarin een voorbeeldfunctie134. 

                                                           
132 Bijvoorbeeld BROERS E.J.M.F.C. en JACOBS B.C.M., Procesgids Staatse Raad van Brabant 

(Procesgidsen 1), Hilversum, 2000; HEMPENIUS-VAN DIJK B.S., Hof van Friesland. De hoofdlijnen 

van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel 

(Procesgidsen 2), Hilversum, 2004; BECKER H.G.G., De Etstoel van Drenthe (Procesgidsen 3), 

Hilversum, 2004; BROOD P. en SCHUT E., Hoofdmannenkamer, sinds 1749 Hoge Justitiekamer van 

Stad en Lande van Groningen (Procesgidsen 4), Hilversum, 2004; LE BAILLY M.C. en VERHAS 

C.M.O., Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Procesgidsen 5), Hilversum, 2006; LE 

BAILLY M.C., Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (Procesgidsen 6), Hilversum, 2007; LE 

BAILLY M.C., Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1811) (Procesgidsen 7), Hilversum, 

2008; BROOD P. en VAN DER VEN F.A.J., Klaring van Overijssel (Procesgidsen 8), Hilversum, 

2010 en BERKVENS A.M.J.A., Soevereine Raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats 

Hof van Gelre te Venlo (Procesgidsen 9), Hilversum, 2011. Gidsen over het Hof van Utrecht, de 

Commissarissen Deciseurs van Maastricht en het Hof van Gelre te Arnhem zijn in 

voorbereiding. 
133 PUT E., De ontsluiting van vroegmodern gerechtelijk archief: beloften en impasses, in Pro Memorie, 

2011, XIII, 1, p. 96-102. 
134 Zie de portaalsite van de National Archives via http://www.nationalarchives.gov.uk. 

Dergelijke online gidsen zijn doelbewust beknopter opgesteld, maar hebben een heldere 

hiërarchische structuur en kennen diverse doorverwijzingen. 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
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II. PROBLEEMSTELLING EN METHODE 

 

Deze verhandeling sluit aan bij enkele hedendaagse onderzoekslijnen die 

in institutionele, (rechts)historische en archivistische studies vast te stellen 

zijn135. Het gaat, met name, hoofdzakelijk om de hernieuwde aandacht voor 

(gerechtelijke) instellingen uit de late middeleeuwen en de vroegmoderne 

tijd, voor de minder bekende actoren binnen het domein van justitie en voor 

de rol van de ‘schrijvers’ binnen ancien-régimeinstellingen, zij het dit keer 

niet in een stedelijke context. 

De griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de gewestelijke 

justitieraad van het graafschap Vlaanderen, is het voorwerp van ons 

onderzoek. Hoewel we hier in zekere zin te maken hebben met een studie op 

microniveau ˗ de griffie was immers slechts één dienst van de Raad ˗, wordt 

met de keuze voor een langetermijnbenadering toch gepoogd om tevens 

enkele hiaten in de historiografie over de instelling op te vullen. Een 

algemene geschiedenis van de Raad van Vlaanderen behoort echter niet tot 

onze doelstellingen. 

 

Bij wijze van centrale vraag gaan we op zoek naar bevestiging voor of 

ontkrachting van een hypothese. De griffie van een vroegmoderne 

justitieraad kan, naar analogie met moderne griffies, worden beschouwd als 

het zenuwcentrum van alle administratieve activiteiten136. De griffiers 

moesten samenwerken met de raadsheren als rechters, het officie-fiscaal als 

(onder meer) vorderende partij en, uiteraard, de ondersteunende diensten 

voor allerlei praktische aspecten. Zij waren binnen de instelling ook het 

aanspreekpunt voor de advocaten en de procureurs die de belangen van 

hun cliënten behartigden. Daarnaast werden de griffiers uiteraard ook 

ingeschakeld bij de verschillende activiteiten van de Raad op bestuurlijk, 

toezichthoudend en organisatorisch vlak. Ze bevonden zich, kortom, in een 

centrale positie tussen de verschillende groepen medewerkers én waren 

doorgaans betrokken bij het brede spectrum aan taken van de instelling. 

Onze hypothese luidt dan ook dat de griffiers hun stempel niet alleen op de 

                                                           
135 Ut supra, historiografie. Het geschetste overzicht wordt hier als kader gebruikt. 
136 Zie bijvoorbeeld VRANCKEN P., De griffier van de rechterlijke orde: historisch overzicht, in 

Gedenkboek CENEGER 1946-1996, Brussel, 1996. 
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archiefvorming, maar mogelijk ook op de werking van de Raad in zijn 

geheel hebben gedrukt. Uitzoeken of zij in staat waren zo’n invloed uit te 

oefenen en of zij dat ook effectief hebben gedaan, vormt met andere 

woorden de historische doelstelling van dit onderzoek. 

Over de identiteit137, het opleidingsniveau, de loopbaan en de 

ambtsuitoefening van die griffiers is tot op heden nauwelijks iets bekend. 

Meer nog, er bestaat onduidelijkheid over hun socio-professionele status ten 

opzichte van de andere medewerkers van de Raad. J. Buntinx, de archivaris 

die midden 20ste eeuw het archiefbestand van de Raad van Vlaanderen 

inventariseerde138, rekende de griffiers tot het zogenoemde ‘lagere 

personeel’. Hij verduidelijkte deze term niet. Ook de notarissen van de Raad, 

alle klerken, ontvangers van de exploten, deurwaarders, bodes, 

huisbewaarders en cipiers werden door hem in diezelfde categorie 

ingedeeld139. Diverse auteurs daarna namen deze classificatie over, zoals de 

licentiaatsverhandeling van M. Thomaes bijvoorbeeld aantoont140. Haar 

hoofdstuk over het lagere personeel van de Raad behandelt griffiers, 

ontvangers van de rapporten en van de exploten, deurwaarders, bodes, 

huisbewaarders en cipiers. Notarissen en klerken werden door haar 

hiërarchisch onder de griffiers geplaatst. 

In het doctoraatsonderzoek van P. Van Peteghem wordt voor het eerst 

met deze indeling gebroken. Samen met de ontvangers van de exploten 

werden de griffiers hierin tot het zogenoemde ‘hogere personeel’ gerekend, 

waardoor ze in de categorie van de president, de raadsheren, de procureur-

generaal en de advocaat-fiscaal terechtkomen141. J. Dumolyn volgde deze 

                                                           
137 Zo bestond er vóór dit onderzoek geen exhaustieve namenlijst van de griffiers van de Raad. 

Het dertigtal griffiers dat in het manuscript van L.J.J. Van der Vynckt wordt genoemd, vormt 

samen uiteraard een hoogst onvolledig overzicht. Zie VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 751-764, rubriek griffiers. 
138 BUNTINX J., Inventaris… 
139 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 14. Impliciet kan onder het ‘hoger personeel’ dus de 

president, alle raadsheren en de twee hoofdfunctionarissen van het officie-fiscaal worden 

verstaan. 
140 THOMAES M., De Raad van Vlaanderen (1585-1621). Bijdrage tot de studie van enkele aspecten van 

de instelling, Gent, 1974, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 34 e.v. 
141 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 63-64. De oorsprong van 

deze indeling wordt niet expliciet vermeld. In zijn “Synopsis en synthese” haalt hij wel aan dat 

zijn gebruik van de term raadsheren sensu lato, waartoe hij de griffiers rekende, duidt op alle 

personen die in de eerste helft van de 16de eeuw toegang hadden tot de secrete camere van de 

Raad ˗ een organisatorisch element dat in zijn onderzoeksperiode uiteraard nieuw was, en waar 

hij dus logischerwijze veel aandacht aan besteedde. 
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indeling en voegde de notaris ˗ een ambt dat tijdens bepaalde periodes 

samen met dat van de ontvanger van de exploten werd uitgeoefend ˗ aan die 

categorie toe142. Vanaf de jaren 1990 komt in besprekingen van de 

samenstelling van de Raad van Vlaanderen voornamelijk deze tweedeling 

terug, hoewel een aantal auteurs de oorspronkelijke visie van J. Buntinx blijft 

volgen143. Met andere woorden, hoofdzakelijk de griffiers en enkele leden 

van de ondersteunende diensten zijn de voorbije decennia vlot uitgewisseld 

tussen beide categorieën van de tweedeling hoger / lager. De vraag blijft dan 

ook hoe de griffiers op professioneel vlak kunnen worden gepositioneerd. 

Sloot hun profiel aan bij dat van het corpus en het officie-fiscaal, of veeleer 

bij dat van de balie of de ondersteunende diensten? 

 

De verdere vraagstelling en de methode die in deze verhandeling 

worden gehanteerd, zijn sterk gekleurd door de ontstaansgeschiedenis van 

ons onderzoeksproject. Het betreft immers een onderzoeksproject dat werd 

uitgevoerd in het Rijksarchief te Gent met de steun van de POD 

Wetenschapsbeleid, waar het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de 

Provinciën deel van uitmaakt. Naast een historische heeft deze verhandeling 

dus ook een archivistische doelstelling, die is gebaseerd op de noden van de 

hedendaagse archiefgebruikers144. 

Het archief van de Raad van Vlaanderen is inhoudelijk enorm rijk en 

fysiek uitermate omvangrijk145. De gebruikers ervan zijn zeer bedrijvig wat 

de consultatie van procesdossiers betreft. Beide partijen, datering en 

voorwerp van geschil zijn namelijk beschreven. De namen van de partijen 

zijn terug te vinden in de indexen van de huidige inventaris, die het 

gebruiksgemak gevoelig verhogen. Wat weinigen echter beseffen, is dat die 

verzameling procesdossiers allesbehalve volledig is. Dergelijke dossiers 

werden bijvoorbeeld geacht ‘gelicht’ of weer opgehaald te worden door één 

van beide partijen of hun vertegenwoordigers, na afloop van het proces146. 

                                                           
142 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 72-76, 127 en 143. 
143 Zie bijvoorbeeld KARAGIANNIS E., De functionarissen…, p. 61 e.v. en SIMONS J.L., De 

functionarissen…, p. 65 e.v. in vergelijking met CLAESSEN D., Jean-Baptiste van Steenberghen, een 

juristencarrière uit de 17de eeuw, Gent, 2001, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 31 e.v. 
144 Zie tevens VERFAILLIE J., Het archief…, woord vooraf. 
145 Het neemt in het Duivelsteen, tot eind 2014 nog de locatie van het Gentse Rijksarchief, zo’n 

1180 strekkende meter planklengte in. Daarnaast worden nog enkele tientallen strekkende 

meters onbeschreven stukken bewaard, ut infra. 
146 Over het statuut van procesdossiers in het archief van een justitieraad, ut infra. 
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Het enige correcte beeld van het aantal zaken dat in werkelijkheid werd 

behandeld, is bijgevolg enkel uit het kernarchief te halen. Het eerste deel van 

de inventaris, met rollen, vonnisboeken en zoveel meer, krijgt in de leeszaal 

jammer genoeg erg weinig aandacht. Met zijn formele, maar archivistisch 

correcte beschrijvingen ˗ het is nu eenmaal onmogelijk om alle seriële 

bronnen in de diepte te ontsluiten147 ˗ valt dit deel voor de onervaren 

raadpleger op het eerste gezicht wat tussen de plooien van de negendelige 

inventaris148. Bovendien is de kennis van het feit dat de Raad niet alleen 

gerechtelijke, maar ook bestuurlijke en toezichthoudende bevoegdheden 

had, bij archiefgebruikers eerder gering. Daar is uiteraard een reden voor. 

De weg vinden in dit behoorlijk juridisch-technische en ingewikkelde 

kernarchief is niet altijd eenvoudig en vergt voorafgaande studie. Weinigen 

wagen zich eraan, afgeschrikt door onvoldoende kennis van de 

administratieve en/of gerechtelijke procedures en de niet altijd 

vanzelfsprekende archiefvorming149. Met andere woorden: men raakt het 

spoor bijster bij de eigenheid van en de samenhang tussen de verschillende 

archiefreeksen. 

 

Beide terreinen, namelijk een vernieuwde studie van het instutionele en 

(rechts)historische kader en van de archiefvorming, met ˗ daarop 

aansluitend ˗ de latere vertaling van de verworven inzichten naar de 

hedendaagse archiefgebruiker toe, raken elkaar in onze centrale 

vraagstelling over de griffie. Om te achterhalen in welke mate de griffie, i.c. 

de griffiers in staat waren invloed uit te oefenen op de werking van de Raad, 

                                                           
147 Dit is wel één van de desiderata uit het onderzoeksveld, maar geen prioriteit voor 

ontsluiting. Zie bijvoorbeeld MONBALLYU J., Het gerechtelijk archief in de moderne tijden, 

standpunt van de navorser, in Bronnen voor de geschiedenis van de instellingen in België, Brussel, 1977, 

p. 636-647. 
148 Zie bijvoorbeeld DEMUYNCK G., Het archief… Voor (rechts)historici stelt dit probleem zich 

uiteraard in veel mindere mate. Eén van de maatschappelijke doelstellingen van het Rijksarchief 

is echter een breder publiek kennis te laten maken met de rijkdom van archivalisch erfgoed, 

waarbij de nodige context moet worden voorzien. 
149 M. Oosterbosch en D. van den Auweele spreken dan ook van een zekere drempelvrees. Zie 

OOSTERBOSCH M., Archief of niet? De procesdossiers van de Grote Raad voor de Nederlanden te 

Mechelen, in DE SCHEPPER H. en VERMEIR R., Hoge rechtspraak in de oude Nederlanden 

(Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis 5), Maastricht, 2006, p. 

65-78 en VAN DEN AUWEELE D., Van drempelvrees tot afwijzing. Omtrent de positie van juridische 

bronnenbestanden in het historisch onderzoek, in DAUCHY S., Ter overwinning van een historische 

drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. L’historien face aux sources juridiques. Handelingen 

van het colloquium, 20 maart 1992, Brussel, 1994, p. 119-132. 
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concentreren we ons op twee deelvragen150. Wie waren deze griffiers, 

waarvan we vermoeden dat het topambtenaren waren? En hoe werkte hun 

dienst, zowel intern als in het geheel van de Raad? 

Voor de beantwoording van beide vragen wordt een langetermijnvisie 

gehanteerd, over de volledige werkingsperiode van de instelling heen151. 

Daarenboven steunen we zo veel mogelijk op het archief van de Raad van 

Vlaanderen zelf, en vullen we dit slechts sporadisch met andere bronnen 

aan152. Met andere woorden, we kruipen in deze microstudie als het ware in 

het hart van de instelling en steunen hoofdzakelijk op haar eigen 

archivalische bronnen. De voorliggende studie is dan ook een 

‘archiefverhandeling’ in alle mogelijke betekenissen van het woord. 

Deze gecombineerde historisch-archivistische aanpak heeft uiteraard een 

aantal voor- en nadelen, waarbij de eerste hoofdzakelijk zullen moeten 

blijken uit de behaalde resultaten. Een onderzoeksperiode van 400 jaar ˗ die 

we als longue durée beschouwen ˗ zorgt er onvermijdelijk ook voor dat onze 

resultaten heel wat thematische onderzoekslijnen aanraken die momenteel 

historiografisch actueel zijn. We bevinden ons echter in de onmogelijkheid 

om ze ten gronde te behandelen, niet in het minst omdat het heel 

uiteenlopende thema’s betreft die meestal in gedetailleerde en 

gespecialiseerde studies aan bod komen. De beschrijvingsdiepte van de 

onderzoeksresultaten die wél kunnen worden voorgelegd, is logischerwijze 

niet van die aard als het geval zou zijn bij een onderzoeksperiode van 

pakweg één eeuw. Daarenboven moesten ook binnen dit onderzoek nog 

keuzes worden gemaakt, namelijk welke elementen uiteindelijk aan bod 

zouden komen en welke niet. Zowel in het deel over de griffie als in het deel 

over de griffiers heeft dit tot enkele beslissingen geleid op het gebied van 

methode en opzet van het onderzoek. 

                                                           
150 Cfr. de verdere indeling van deze verhandeling, namelijk ‘Deel I: De griffie’ en ‘Deel II: De 

griffiers’. 
151 Om het totaalbeeld zo overzichtelijk mogelijk te houden, wordt in de tekst een aantal 

historische realiteiten als het ware ‘afgevlakt’. Zo spreken we in Vlaamse context bijvoorbeeld 

systematisch van het grafelijke niveau, ook indien we het hebben over de periode van de 

Bourgondische hertogen. 
152 Dit houdt uiteraard verband met de archivistische doelstellingen van het onderzoek, waarbij 

het van primordiaal belang was om het archief van de Raad zo goed mogelijk te leren kennen. 

Aangezien de dienstverlening van het Gentse Rijksarchief doorheen onze onderzoeksperiode 

moest kunnen worden gewaarborgd, was het overigens per definitie geen evidentie om andere 

potentiële (elders bewaarde) bronnen aan te spreken. Over geraadpleegde aanvullende 

bronnen, ut infra. 
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‘Deel I: De griffie’, waarin de onderzoeksresultaten over de griffie als 

corpus zijn gepresenteerd, is opgesteld aan de hand van drie invalshoeken. 

Een inleidend hoofdstuk biedt een kader over ‘schrijversdiensten’ in het 

algemeen en de aanloop naar (het ontstaan van) de griffie van de Raad in het 

bijzonder. Ons eigenlijke onderzoeksonderwerp wordt in hoofdstukken 

twee en drie in extenso behandeld. Er werd gekozen voor het in beeld 

brengen van de evolutie van de samenstelling van de griffie en het 

analyseren van de werkprocessen van de dienst ˗ dit laatste, uiteraard, zo 

veel mogelijk in expliciete samenhang met kennis over de bewaarde 

archiefreeksen153. Daarbij aansluitend worden in beide hoofdstukken 

bijkomende onderzoeksvragen geformuleerd154. Zo kan aan de hand van de 

evolutie van de samenstelling van de griffie de vraag worden gesteld of de 

groei van deze dienst eerder organisch verliep of gestuurd was, vanuit de 

instelling of van hogerhand. Daarnaast zal ook blijken dat de verschillende 

aanwervingssystemen die op het griffiersambt van toepassing waren, een 

belangrijke rol speelden bij zowel de uitbouw van de dienst als het profiel 

van de griffiers155. 

                                                           
153 Door deze aanpak valt de verwevenheid tussen de Raad van Vlaanderen en de Wetachtige 

Kamer (ut supra) helaas buiten beeld. Deze ‘instelling’, voor zover zij vanaf de 16de en de 17de 

eeuw nog als een aparte organisatievorm kan worden beschouwd, zetelde eveneens in het 

Gentse Gravensteen en maakte gebruik van verschillende medewerkers van de Raad. Het betrof 

hoofdzakelijk raadsheren, deurwaarders, procureurs en advocaten, maar ook griffiers. De 

activiteiten van de Wetachtige Kamer waren vanaf de 16de eeuw echter zodanig beperkt, dat de 

betrokken medewerkers hun taken klaarblijkelijk tijdens hun normale bezigheden voor de Raad 

uitvoerden. Zoals vermeld, is echter geen kritische studie over de samenstelling, de 

bevoegdheden en het activiteitsniveau van deze ‘instelling’ voorhanden, waardoor het 

überhaupt moeilijk is om hier dieper op in te gaan. Er is tevens heel weinig archief van deze 

archiefvormer bewaard; de beschikbare stukken werden grotendeels van het archief van de 

Raad van Vlaanderen afgescheiden ˗ wat in feite even veelzeggend is. Zie OPSOMMER R., 

Wetachtige Kamer… 
154 Wegens een gebrek aan basisinformatie over de griffie bij de aanvang van dit onderzoek, is 

dit enigszins logisch. De formulering en uitwerking van verdere deelvragen komen bijgevolg in 

de respectieve hoofdstukken aan bod; in deze probleemstelling worden slechts enkele 

voornaamste aandachtspunten behandeld. Het volledige onderzoek werd overigens bemoeilijkt 

door het ontbreken van een algemeen historisch-wetenschappelijk naslagwerk over (de 

geschiedenis van) de Raad van Vlaanderen. 
155 Aanwervingsprocedures en, daarmee samenhangend, de bezoldiging van de griffiers (ut 

infra) waren geen van beide thema’s waarvoor een uitgebreide behandeling was voorzien. 

Aangezien dit eerste element doorheen het onderzoek belangrijk bleek te zijn, werd het in 

beperkte mate uitgewerkt: we voorzien basisinformatie, die hoofdzakelijk als leidraad voor 

‘Deel II: De griffiers’ wordt gebruikt. 
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In het hoofdstuk ‘Werkprocessen’ wordt een hedendaagse leidraad 

gehanteerd, namelijk de recente wetgeving met betrekking tot griffies in het 

huidige België. Het gebruik van een tweedeling die in die wetteksten is 

vastgelegd, leidt tot enkele verrassende inzichten in de rol van de griffie in 

het algemeen en die van de griffiers van de Raad in het bijzonder. De 

bijkomende vraag die we in dit hoofdstuk formuleren, is die naar de 

evolutie van het werkvolume van de Raad van Vlaanderen en ˗ bijgevolg ˗ 

van de griffie als administratief centrum. Deze vraagstelling is uiteraard 

gerelateerd aan vaststellingen die we over de uitbouw van de griffie konden 

doen. 

Eén van de centrale kwesties in dit eerste deel luidt uiteraard: in welke 

mate woog de griffie in de praktijk op de archiefvorming en, eventueel, op 

de werking van de instelling? Het kernarchief van de Raad kent immers de 

typische evolutie van elk overheidsarchief uit het ancien régime. Eén grote 

ruggegraatreeks, in dit geval de reeks registers van ‘acten en sententiën’, 

werd in de loop der eeuwen opgesplitst in of vervangen door een diversiteit 

aan registers en types documenten156. Dit proces, bifurcatie genoemd, ging 

doorgaans gepaard met een duidelijke toename van het documentvolume 

dat werd geproduceerd. Deze evoluties zijn archiefgerelateerd en kunnen in 

kaart worden gebracht, net als de documentaire weg die diverse zaken in de 

administratieve en/of gerechtelijke mallemolen moesten volgen. 

Als gevolg hiervan kunnen we ons een belangrijke vraag stellen. Waren 

de noden van de administratie in dergelijke processen bepalend, of werd 

alles gestuurd door richtlijnen van hogerhand? Hoe ging men bovendien om 

met zo’n evoluerende werksituatie? Bouwde men de griffiedienst verder uit 

                                                                                                                                        
Een ander voorbeeld van een niet-geselecteerde onderzoekslijn is de uitgebreide 

archiefgeschiedenis van het archief van de Raad. Vanuit archivistisch standpunt is dit een 

uiterst interessant gegeven waar her en der, verspreid, informatie over kan worden gevonden 

die tot de 15de-16de eeuw teruggaat. Met uitzondering van de rol van de griffiers bij het 

archiefbeheer van de Raad, die kort in het hoofdstuk ‘Werkprocessen’ wordt beschreven, draagt 

deze informatie echter niet bij tot onze eindconclusie en werd het thema bijgevolg niet in extenso 

uitgewerkt. Andere elementen, bijvoorbeeld deontologie, worden ook slechts zijdelings 

aangeraakt. 
156 Zie onder meer BUNTINX J., Dode archieven spiegels van levende instellingen, in Bronnen voor de 

geschiedenis van de instellingen in België, Brussel, 1977, p. 21-31 en VAN ROMPAEY J., De 

gerechtsregisters als bronnen voor de geschiedenis van het recht en de instellingen, in Bronnen voor de 

geschiedenis van de instellingen in België, Brussel, 1977, p. 253-261. Theorie is te vinden in 

JANSSENS G. en PUT E., Inleiding tot de archivistiek, Leuven, 2006 (herdruk), p. 23-24. 

De registers van acten en sententiën zijn bewaard in RAG, RVV, 2327-2605: Registers van de 

acten en sententiën, 1370-1642. 
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met personeel, of probeerde men de stijgende specialisering en werkdruk 

het hoofd te bieden door een verhoging in efficiëntie? En, opnieuw, op 

wiens initiatief? Het is zeker niet ondenkbaar dat de administratie, de 

eigenlijke Raad en de centrale overheid soms tegenstrijdige belangen 

hadden. Vooral de studie van de verschillende werkprocessen en de evolutie 

daarin is, met andere woorden, cruciaal. Wat was bovendien de 

taakverdeling tussen de griffiers, de notaris en de klerken enerzijds, de 

overige personeelsleden van de Raad ˗ en in het bijzonder de raadsheren ˗ 

anderzijds? Valt deze überhaupt te documenteren? 

 

In ‘Deel II: De griffiers’ komen de identificatie en het profiel van de 

griffiers aan bod. Dit gebeurt, onvermijdelijk, aan de hand van een 

prosopografische analyse, of dus de methode waarbij een selectie van 

persoonsgegevens over de griffiers wordt gebundeld tot een collectieve 

biografie157. Hoewel deze methode hier eerder pragmatisch wordt toegepast, 

leent een beroepsgroep zich daar als onderzoeksgroep of -populatie 

bijzonder goed voor. Een collectieve biografie kan immers slechts 

representatieve resultaten opleveren indien de onderzoekspopulatie 

duidelijk werd omschreven en afgelijnd ˗ wat bij de griffiers van de Raad 

uiteraard het geval is. Het pragmatische ligt hier eerder in het feit dat het 

prosopografische onderzoek geen doel op zich vormt158. De methode wordt 

vooral gehanteerd om één van beide deelvragen in dit onderzoek te kunnen 

behandelen, namelijk of uit het profiel van de griffiers kan worden ingeschat 

of ze in staat waren om effectief invloed uit te oefenen op de werking van de 

Raad. 

Daarvoor selecteerden we, naar analogie met de gehanteerde werkwijze 

in het eerste deel van deze verhandeling, een aantal onderzoeksthema’s. Er 

                                                           
157 We baseerden ons hoofdzakelijk op het volgende syntheseartikel: DE RIDDER–SYMOENS 

H., Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?, in Handelingen van de 

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1991, XLV, p. 95-117 en namen enkele 

voorbeeldstudies ter hand, waaronder uiteraard het doctoraatsonderzoek van P. Van Peteghem 

en J. Dumolyn, ut supra. 

Zie bijvoorbeeld tevens KEATS-ROHAN K.S.B., Prosopography Approaches and Applications. A 

handbook (Prosopographica et Genealogica 13), Oxford, 2007, waarin onder meer VERBOVEN K., 

CARLIER M. en DUMOLYN J., A Short Manual to the Art of Prosopography, p. 36-69 te vinden is. 
158 Zo beperken we ons duidelijk eerder tot gegevens uit seriële, kwantitatieve bronnen en 

komen meer kwalitatieve bronnen (persoonlijke geschriften, testamenten, iconografie, etc.) 

nauwelijks aan bod, met uitzondering van enkele voorbeelden bij de kennisachtergrond van de 

griffiers en bij de bespreking van een aantal socio-economische indicatoren. 
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werd hoofdzakelijk ingezet op elementen die een beeld schetsen van de 

kennisachtergrond van de griffiers, gecombineerd met een zo volledig 

mogelijk overzicht van hun loopbaan. Daarnaast kozen we ook voor 

bepaalde gegevens die wat meer inzicht bieden in hun leefwereld, 

toegespitst op hun geografische en familiale afkomst, inclusief schoonfamilie 

en nageslacht159. Binnen het hoofdstuk over leefwereld concentreren we ons, 

net als bij de gegevens over de griffiers zelf, eveneens sterk op 

beroepsgegevens van hun familieleden. 

Deze aanpak levert twee eindproducten op, namelijk een reeks 

biografische notities die per griffier werden opgesteld, gevolgd door een 

statistische verwerking met bijhorende interpretatie van die notities. Het 

‘biografisch woordenboek’ werd als bijlage in de tweede band van deze 

verhandeling opgenomen; de statistische verwerking is te vinden in deel II 

van de hoofdtekst. De systematische structuur van de biografische notities 

onthult welke vragenlijst op de onderzoekspopulatie werd toegepast. Het 

betreft: 

- Personalia: plaats en datum van geboorte en overlijden. 

- Loopbaan: scholing (uiterst beknopt160); carrière vóór griffiersfunctie, 

periode als griffier, eventuele carrière tussen twee griffiersfuncties in, 

carrière na griffiersfunctie (alle in extenso). 

- Afkomst: grootouders en ouders, waarbij ˗ indien mogelijk ˗ de 

gezinssamenstelling wordt weergegeven. De nadruk ligt vooral op 

namen, huwelijken, plaatsen van herkomst en beroepsgegevens. 

- Schoonfamilie: idem, waarbij hoofdzakelijk de schoonouders en ˗ indien 

mogelijk ˗ de schoonbroers en -zussen worden vermeld. 

                                                           
159 Ook bij deze selectie vallen mogelijke onderzoekslijnen noodgedwongen uit de boot. Zo 

werd bij een aantal griffiers vastgesteld dat zijzelf, hun vader of één van hun kinderen in de 

adel werden verheven. Indien zo’n informatie voorhanden is, hebben we ze weergegeven maar 

niet verder behandeld. Een belangrijker luik dat tevens onbelicht blijft, is het sociaal-

economische profiel van de griffiers. Uit de collectieve biografie en uit enkele gegevens over de 

werkprocessen van de griffie zal blijken dat de grens tussen persoonlijke en overheidsfinanciën 

bij hen eerder een grijze zone was. Een berekening van de bezoldiging van de griffiers, die uit 

een aantal heel uiteenlopende elementen bestond, valt echter buiten het bestek van deze studie. 

Mede om die reden opteerden we om ook hun privéfinanciën, die daar niet los van kunnen 

worden gezien, niet in kaart te brengen. Het financieel beheer van een ancien-régimeinstelling, 

i.c. een justitieraad, is overigens een complex en veranderend gegeven waarover tot op heden 

weinig onderzoek is gevoerd. 
160 Cfr. de korte uiteenzetting over de gehanteerde methode in het desbetreffende hoofdstuk. 
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- Kinderen: idem, waarbij ˗ indien mogelijk ˗ de huwelijkspartners van de 

kinderen worden weergegeven; eventueel bieden we ook informatie over 

enkele kleinkinderen. 

- Bezittingen: niet exhaustief onderzocht; toevallig aangetroffen gegevens 

werden hier voor eventuele toekomstige referentie opgenomen. 

- Opmerkingen: varia161. Hier wordt bijvoorbeeld systematisch vermeld 

of de betreffende griffier in de beperkte lijst van functionarissen van L.J.J. 

van der Vynckt voorkomt162 én geven we commentaar bij een eventuele 

problematische identificatie. Wanneer bij een bepaalde griffier bijkomend 

onderzoek is vereist, krijgt zoiets evenzeer een vermelding. 

- Aanvullende bronnen. Door de gehanteerde onderzoeksmethode, de 

focus op het instellingsarchief van de Raad, werd een aantal 

mogelijkheden (Rekenkamer, archief van andere instellingen en ˗ 

hoofdzakelijk ˗ familiearchieven en verzamelingen) niet geëxploreerd. 

Indien we kennis hebben van exacte verwijzingen, zijn ze onder deze titel 

opgenomen163. 

De statistische verwerking van de biografische notities is te vinden in 

Deel II van deze verhandeling164. Na een korte voorstelling van de 

                                                           
161 We achtten het, in het algemeen, belangrijk om toevallig aangetroffen gegevens toch in de 

biografische notities op te nemen, evenwel in verkorte versie. Zo’n info wordt niet gebruikt in 

de bijhorende statistische verwerking aangezien ze niet systematisch werd verzameld en ze heel 

divers van aard kan zijn. We hebben ons biografisch woordenboek echter opgevat als een 

gebruiksinstrument; ten behoeve van toekomste raadplegers worden bijkomende gegevens 

daarom wel vermeld. 
162 Ut supra. 
163 Ut infra. De betreffende archiefstukken of -bestanden zijn uiteraard niet opgenomen in onze 

bronnenlijst. Van de archiefbestanddelen die zich onder deze titel bevinden, hebben we de 

bestaande beschrijving uit de inventaris overigens letterlijk overgenomen, zelfs indien die 

beschrijving in een andere taal is opgesteld (hoofdzakelijk Frans). Hetzelfde geldt voor de 

archiefstukken die we zelf raadpleegden en waarnaar in voetnoten wordt verwezen. 
164 Een aantal practicalia over het gebruik van Band 2 en de bijhorende synthese moet worden 

aangehaald. Zoals wordt herhaald in het begin van de tekst, wordt bij de gegevens in ‘Deel II: 

De griffiers’ niet telkens verwezen naar het desbetreffende archiefstuk of de studie waaruit we 

ze haalden. Om die reden zijn de biografische notities in extenso uitgewerkt; dit is tevens de 

verklaring waarom af en toe herhalingen voorkomen. Onze bijlage is in principe een 

naslagwerk en leent zich minder tot een integrale doorname; herhalingen besparen de 

gebruiker het voortdurende geblader tussen verschillende notities in. 

Andere ingrepen zijn er gekomen met het oog op leesgemak. Zo wordt sporadisch gebruik 

gemaakt van de afkorting fa. / fs., zonder dat we de daarop volgende naam in genitiefvorm 

weergeven. Behalve in hun eigen biografische notitie worden de griffiersnamen in de bijlage 

gevolgd door een *. Als schrijfwijze voor hun familienaam gebruiken we overigens hun 
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onderzoekspopulatie wordt, zoals vermeld, vooral ingezet op 

kennisachtergrond, carrièreverloop en leefwereld. Hadden de griffiers 

bijvoorbeeld universitaire scholing genoten? Kunnen we ze, met andere 

woorden, in dat opzicht als evenknie van de raadsheren beschouwen? 

Daarnaast moet uiteraard ook het belang van praktijkervaring worden 

onderzocht, een vraag die rechtstreeks aansluit bij de studie van hun 

carrièreverloop. Werd een plaats in de griffie als een begin- of een eindpunt 

beschouwd en wat waren, in het eerste geval, de verdere carrière-

mogelijkheden? We stellen ons eveneens de vraag of de leden van de griffie 

in familiaal opzicht een eerder open of gesloten administratieve groep 

vormden. Een goed sociaal vangnet kon misschien wel onontbeerlijk blijken 

in het administratieve milieu. 

Een belangrijke pijler, samengevat onder de koepel ‘Leefwereld’, bestaat 

dan ook uit enkele zorgvuldig geselecteerde persoonsgegevens, zoals de 

geografische afkomst van de griffiers. Was dit een Gentse, of toch eerder een 

gewestelijke aangelegenheid? Belangrijker is uiteraard hun familiale 

afkomst, in combinatie met gegevens over hun eigen huwelijk ˗ inclusief 

schoonfamilie. Stamden de zogenoemde schrijvers uit bepaalde families? 

Kwamen in diezelfde verwantschapsbanden ook raadsheren of andere 

medewerkers van de Raad voor, of distantieerden deze zich van de 

administratieve ambtenaren? Ook in dit deel van de verhandeling duiken 

gaandeweg enkele bijkomende onderzoeksvragen op. Bij wijze van conclusie 

identificeren we dan ook enkele welomschreven familiale clusters binnen de 

onderzoekspopulatie. Daarnaast worden de berekende resultaten van de 

loopbaangegevens van verschillende verwanten samengevoegd, zodat een 

beeld ontstaat van de eventuele professionele opgang van de griffiers en hun 

families. 

                                                                                                                                        
handtekening als basis, ook indien die afwijkt van de gangbare vorm of van de vorm die door 

andere familieleden werd gehanteerd. Zo schreef een griffier die lid was van de familie van 

Steelant zijn familienaam systematisch als “van Steland”. Van drie verwante griffiers werden 

dan weer twee versies van hun familienaam gevonden, namelijk “Masceau” en “Masseau”. Dit 

gebrek aan standaardisering is in een wetenschappelijk werk enigszins betwistbaar; het maakt 

de griffiers echter wél duidelijk herkenbaar in archiefdocumenten van en over de Raad. 

Hetzelfde geldt voor hun voornamen. Wanneer geen eigen geschreven exemplaar van de 

voornamen beschikbaar was, gebruiken we de versie van op hun aanstellingsdocument en/of 

de meest teruggevonden versie. "ae"-vormen in voornamen werden wel gestandaardiseerd tot 

"aa" of "a". 
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Onze collectieve biografie is gebaseerd op een duidelijk omschreven, 

maar wel relatief kleine onderzoekspopulatie, i.c. 71 griffiers165. Het is dan 

ook de vraag of de groep onderzochte personen groot genoeg is om 

resultaatsgewijs het niveau van de Raad te overstijgen. Deels omwille van 

deze bedenking wordt dan ook niet of nauwelijks comparatief gewerkt, wat 

overigens ook grotendeels het geval is in het eerste deel van deze 

verhandeling. Uiteraard houdt deze keuze ook verband met de eerder 

aangehaalde opzet van het onderzoek, en met het feit dat ˗ zoals uit het 

historiografisch overzicht is gebleken ˗ in bestaande studies tot op heden 

weinig rechtstreekse vergelijkingspunten te vinden zijn. Het heeft o.i. 

minder zin om een vergelijking te maken tussen bepaalde detailgegevens, 

zonder dat we het overkoepelende beeld kunnen aanbieden. Het is echter de 

bedoeling dat onze gegevens naar de toekomst toe kunnen bijdragen aan 

ruimere onderzoeksthema’s166. Zo biedt een collectieve biografie van deze 

griffiers, een nieuwe gegevensset, niet alleen perspectieven voor de 

geschiedenis van de Raad en zijn archief als dusdanig, maar ook voor de 

studie van de vroegmoderne administratieve elite in het graafschap 

Vlaanderen in het algemeen en in het Gentse in het bijzonder167. 

 

De meeste basisinformatie die we ter beantwoording van de 

bovenstaande onderzoeksvragen gebruiken, is dus afkomstig uit het 

archiefbestand ‘Raad van Vlaanderen’. Doorheen deze verhandeling wordt 

gaandeweg kennis gemaakt met de eigenheden en gebruiksmogelijkheden 

van dat archief. We halen hier, tot slot, slechts enkele elementen aan die 

belangrijk zijn voor de gehanteerde methode. 

                                                           
165 Om de representativiteit niet uit het oog te verliezen, wordt bij elke statistische verwerking 

niet alleen de gehanteerde berekeningswijze uitgelegd, maar wordt tevens vermeld voor welk 

percentage van de volledige onderzoekspopulatie de berekeningen konden worden uitgevoerd. 

Een andere methode die we vaak hanteren is de opsplitsing van de griffiers over drie 

verschillende periodes (1386-1463, 1463-1619 en 1619-1795), gebaseerd op de drie verschillende 

aanwervingssystemen die op het griffiersambt van toepassing zijn geweest, ut infra. Uiteraard 

wordt telkens ook een totaalbeeld voor de volledige periode geboden. 
166 In de ‘Synthese en conclusies’ die aan het einde van deze verhandeling volgen, halen we 

enkele mogelijkheden aan. 
167 P. Lenders merkte in 1975 bijvoorbeeld op dat het ‘plebs’ van de ambtenarij, dat toch uit 

gegoede middens afkomstig was, nog uiterst weinig was bestudeerd. LENDERS P., De 

ambtenaar in de ondergeschikte besturen op het einde van het Ancien Régime. Het statuut van het 

openbaar ambt. De benoemingsprocedures, in Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse 

Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1975, XXIX, p. 84. 
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Voor de vroegste periode is men aangewezen op de registers van acten 

en sententiën, die ons al meteen voor een probleem van praktische aard 

stellen. Deze basisreeks heeft dezelfde, haast mythische eigenschappen als 

enkele basisreeksen van andere archiefvormers, bijvoorbeeld de 

schepenregisters van de Gentse Keure. Het staat buiten kijf dat de informatie 

in dergelijke reeksen bijzonder rijk is. Voor onderzoeksperiodes die meer 

dan enkele decennia bestrijken is het echter onbegonnen werk om zo’n 

reeksen integraal te gaan doornemen168. In het geval van de Raad zijn het 

hoofdzakelijk de 14de- en 15de-eeuwse exemplaren die van belang zijn, 

eventueel met uitbreiding tot de eerste helft van de 16de eeuw169. Voor die 

periodes hebben we ons onderzoek echter grotendeels op bestaande 

resultaten gebaseerd. We steunen met name op het doctoraatsonderzoek van 

J. Dumolyn en van P. Van Peteghem, en op de vaststellingen die J. Buntinx 

over de Audiëntie maakte. Dit is een bewuste keuze, aangezien onze eigen 

achtergrondkennis hoofdzakelijk de vroegmoderne tijd betreft. 

Verder van belang zijn onder andere enkele benoemingsregisters ˗ 

waarvan er slechts een tweetal bestaan ˗, en de verschillende reeksen 

resoluties en briefwisseling van de Raad. Daarenboven namen we alle 

kernreeksen ter hand om informatie te verzamelen over hun ontstaanswijze, 

datering, samenstelling en inhoud, vormgeving en eventuele evoluties 

daarin170. De weinig bewaarde stukken van en over de griffie, over het 

archief van de Raad en over verschillende organisatorische aspecten (onder 

meer handboeken, financiële documenten en oude ‘inventarissen’), vormen 

tevens een belangrijke maar helaas erg fragmentarische bron. Deze 

informatie wordt aangevuld met behulp van enkele ambtsgerelateerde 

procesdossiers. 

Daarnaast bouwden we een normatief kader op, gebaseerd op grote 

instructieteksten van hogerhand, beslissingen die door de Raad zelf werden 

genomen en sporadische aanwijzingen die de griffie ons heeft nagelaten. Bij 

de analyse van werkprocessen kunnen ze allemaal hun nut bewijzen. Want 

                                                           
168 In het geval van de acten en sententiën, die voor de jaren 1370-1642 beschikbaar zijn, gaat het 

om 279 registers van elk gemiddeld 12 à 15 cm breed. 
169 Het eerder aangehaalde bifurcatieproces in het archief van de Raad is hier de reden van. Zie 

tevens BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 53-57. 
170 In de bronnenlijst van deze verhandeling wordt weergegeven welke reeksen enkel om deze 

redenen werden gehanteerd, en welke stukken we in extenso raadpleegden. Het één sluit het 

ander uiteraard niet uit. Zo werd af en toe bijvoorbeeld toch gericht gezocht in de registers van 

acten en sententiën. 
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terwijl de instructieordonnanties het grote raamwerk schetsen171, zorgt de 

laatste categorie ˗ tot de kleinste kladaantekening toe ˗ voor de broodnodige 

detailopvulling. Er zijn bovendien enkele formulierboeken en andere 

eigentijdse hulpinstrumenten bewaard, die evenzeer een beeld geven van de 

normale taken van de administratie. 

Voor beide deelvragen bevindt zich uiteraard ook elders een schat aan 

informatie. Om eerder aangehaalde redenen werd zoiets slechts zeer 

sporadisch aangeboord. We maakten een uitzondering voor het archief van 

enkele centrale instellingen, aangezien dat van belang is voor het 

documenteren van de aanwerving van de griffiers en dus, primair, voor het 

samenstellen van de onderzoekspopulatie. In een normale 

benoemingsprocedure ˗ die op griffiers niet altijd van toepassing bleek te 

zijn ˗ viel de beslissing immers op het centrale niveau, weliswaar meestal op 

basis van informatie die door de Raad van Vlaanderen werd verstrekt. De 

uitgebreide reeksen rekeningen die zich in het archief van de Rekenkamer 

bevinden werden dan weer niet exhaustief geraadpleegd, niet in het minst 

omdat financiële aspecten uiteindelijk niet in een onderzoekslijn werden 

weerhouden. 

Voor de collectieve biografie van de griffiers leidde deze aanpak tot het 

maken van relatief harde keuzes. In theorie kan tot in het oneindige worden 

doorgegaan met informatie uit stadsarchieven, bestanden van andere lokale, 

regionale en gewestelijke instellingen, familie- of persoonsarchieven, archief 

van religieuze instellingen en documentaire verzamelingen. Hoewel zo’n 

collecties behoorlijk aanlokkelijk zijn, zijn we onze initiële opzet trouw 

gebleven en hebben we bijkomende consultaties zo veel mogelijk vermeden. 

Zoals uit de biografische notities blijkt, kon via de combinatie van het archief 

van de Raad, enkele welgekozen stukken van andere oorsprong én heel wat 

bestaande literatuur toch een behoorlijk homogeen geheel worden 

samengesteld. We maakten daarbij gebruik van gegevens die werden 

aangeleverd uit een andere hulpwetenschap, waar het archiefwezen sinds 

jaar en dag mee vertrouwd is. Verschillende genealogen hebben in loop van 

de 19de en de 20ste eeuw immers behoorlijk wat biografisch materiaal 

verzameld. Terwijl zo’n materiaal vroeger vaak in extenso werd 

gepubliceerd, is tegenwoordig ook veel informatie op het world wide web te 

                                                           
171 Om het notenapparaat niet onnodig te verzwaren, gebruiken we voor verwijzingen naar 

dergelijke instructieteksten een verkorte versie, ut supra. In het hoofdstuk ‘Werkprocessen’ 

worden bijkomende verkorte verwijzingen in voetnoot verduidelijkt. 
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vinden172. Het is met andere woorden treffend hoe de archiefgebruikers dit 

keer de archivaris van dienst konden zijn. 

                                                           
172 De correcte verwijzing naar alle gebruikte informatie is tevens in onze bronnenlijst en 

bibliografie te vinden. Zelf voerden we geen genealogisch basisonderzoek uit. Dergelijke 

informatie werd uiteraard wel met de nodige omzichtigheid behandeld, waarbij we vooral 

aandacht schonken aan gegevens die van de nodige bronvermeldingen zijn voorzien. 

Daarenboven hebben we er op gelet om enkel die gegevens te gebruiken die minstens 

gedeeltelijk met bestaande wetenschappelijke publicaties overlappen. Een zelfde techniek werd 

toegepast bij 19de-eeuwse publicaties van genealogische en/of biografische aard. 
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DEEL I: 

DE GRIFFIE 

I. SCHRIJVERSDIENSTEN, SPIL VAN EEN GEHEEL 

 

 

“Liefhebbers van de pen, comt minnaers van pratijcken, 

de geen die door hun handt, eens anders oordeel strijcken, 

en alle clercquen oock, de welcke het moet schrijven, 

wilt nu eens op dit werck, al ul sinnen strijven” 

Jacobus Kempeners, griffieklerk, 1720173 

 

“De griffier is het derde element in de gerechtelijke administratie, naast de 

rechter en het openbaar ministerie” - deze situering krijgt een griffier in het 

huidige België174. Het citaat, dat door P. Vrancken wordt aangehaald in zijn 

bespreking van de wet van 17 februari 1997175, is afkomstig uit de algemene 

toelichting bij die wet. Diezelfde toelichting definieert voor het eerst ook het 

begrip ‘griffie’binnen de context van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek: 

“enerzijds een autonome openbare dienst die bediend wordt door de leden van de 

griffie, anderzijds de plaats waar de griffier gerechtelijke functies vervult in verband 

met de rechterlijke organisatie en de rechtspleging en waar hij gerechtelijke akten 

bewaart”. Met andere woorden: een griffie is een autonome dienst, te situeren 

binnen een gerechtelijke instelling, waar taken worden uitgevoerd ter 

                                                           
173 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721, fol. 1. 
174 VRANCKEN P., De wet van 17 februari 1997 en de essentie van het griffiersambt, in De Schakel, 

s.d., 49, p. 5. 
175 Wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten. 
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ondersteuning van de werking van die gerechtelijke instelling176. Daarnaast 

wordt de term uiteraard ook gebruikt voor de lokalen waarin die dienst is 

gehuisvest. In elk Belgisch rechtscollege is een griffie aanwezig. 

Datzelfde wetboek geeft geen definitie van het begrip ‘griffier’177. 

Vrancken stelt eenvoudigweg dat de griffier de persoon is die de rechter 

bijstaat, onder welke benaming dan ook. Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 

wel de samenstelling van een griffie. Er is sprake van leden van de griffie en 

personeelsleden van de griffie, respectievelijk hoofdgriffiers, griffiers(-

hoofden van dienst) en adjunct-griffiers als leden, opstellers en beambten als 

personeelsleden. Daarnaast bestaan nog enkele bijzondere graden, zoals 

bibliotheekbeheerder of arbeider. 

 

Heden ten dage zijn de termen ‘griffie’ en ‘griffier’ inderdaad 

hoofdzakelijk voorbehouden voor gerechtelijke instellingen, met provinciale 

besturen als voornaamste uitzondering op die regel. Dit is echter niet altijd 

zo geweest. Het feit dat het voorkomen van een griffie bij de provincies nu 

anachronistisch aandoet, betekent immers dat dit ooit wél een normaal 

geachte toepassing van de term was. ‘Griffie’ is, net zoals zoveel andere 

termen, een evolutief begrip. Het is één van de benamingen die in het verre 

en nabije verleden kon worden gegeven aan een dienst waarin het uitvoeren 

van schrijfopdrachten centraal stond. 

Vooraleer de griffie van de Raad van Vlaanderen aan bod komt, wordt 

hier dan ook kort ingegaan op zogenoemde ‘schrijversdiensten’ in het 

algemeen. Een aantal voorbeelddefinities die in bestaande literatuur over 

uiteenlopende casussen te vinden zijn, brengen ons op het spoor van enkele 

gemeenschappelijke kenmerken. De meest voorkomende ancien 

régimetermen voor schrijversdiensten – griffie, kanselarij en secretarie – 

worden daarop aansluitend getoetst via terminologische naslagwerken, 

populistische en gespecialiseerde woordenboeken. Een beknopte 

etymologische benadering vormt vervolgens de inleiding tot een historische 

kaderschets, waarin de brug wordt gemaakt van de oorsprong van 

‘schrijversdiensten’ in het algemeen tot de ontstaansperiode van de Raad 

                                                           
176 Zie ook VANMALDEGHEM H., De griffier van de rechterlijke orde, Kapellen, s.d. De aard van 

die taken wordt in de wet van 1997 verder gespecificeerd, ut infra. 
177 VRANCKEN P., Griffiers in hoven en rechtbanken en parketsecretarissen, in HEIRBAUT D. e.a. 

(red.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, Brugge, 2004, p. 217-

225. 
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van Vlaanderen. Bij wijze van besluit wordt geëindigd met een voorstel tot 

definitie, toepasbaar voor zowel griffies, kanselarijen en secretarieën uit het 

ancien régime. 
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A. GRIFFIE, KANSELARIJ EN SECRETARIE? 

 

Op zoek naar de grootste gemene deler 

“Een instelling waar één of meerdere personen ten behoeve van het stadsbestuur 

meer dan incidenteel schriftelijke documenten uitvaardigen”, zo definieert G. Van 

Synghel de laat-middeleeuwse stedelijke secretarie van ’s-Hertogenbosch178. 

Daarbij benadrukt ze dat die secretarie al vroeg in de 13de eeuw zowel intern 

als extern schrijfwerk verzorgde. Eén van de eerste redactionele activiteiten 

die ze in haar onderzoek kon vaststellen, was te situeren op het terrein van 

de stedelijke regelgeving. Concreet betekende dit onder meer dat men de 

eigen lokale rechtsregels bijhield en dat men, indien gevraagd, daarvan 

afschriften verstrekte – respectievelijk het interne en het externe aspect. 

Hoewel de achtergrond van beide casussen totaal verschillend is, klinkt 

bovenstaande omschrijving conceptueel gelijkaardig aan de definitie die T. 

de Hemptinne geeft van een kanselarij, hoofdzakelijk gebaseerd op het 

voorbeeld van de Vlaamse grafelijke kanselarij: “een vaste inrichting voorzien 

van personeel belast met het voorbereiden en klaarmaken van de oorkonden die een 

met openbaar gezag bekleed persoon als disposant of in het belang en meestal op 

verzoek van partijen aflevert”179. Ook M. Damen kent de 13de-eeuwse kanselarij 

in Holland en Zeeland, naar analogie met een algemene definitie van J. 

Kruisheer, gelijkaardige eigenschappen toe: “een groep gespecialiseerde 

personen die werkend volgens zekere regels als taak hadden oorkonden van een met 

openbaar gezag beklede oorkonder te vervaardigen”180. Hij nuanceert die 

bovendien met de bevindingen van T. Van Riemsdijk, die in het begin van 

de 20ste eeuw al aantoonde dat de taken van de klerken van die kanselarij het 

                                                           
178 VAN SYNGHEL G., “Actum in camera…, p. 264. 
179 DE HEMPTINNE T., De grafelijke kanselarij, in PREVENIER W. en AUGUSTYN B. (red.), De 

gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Studia 72), Brussel, 1997, p. 86. 

Deze definitie wordt in verkorte versie (“een vaste inrichting belast met het voorbereiden en 

klaarmaken van de oorkonden” [ontstaan wanneer vorsten zich genoodzaakt zagen om op 

regelmatige wijze de hulp van personeel in te roepen bij het vervaardigen van oorkonden]) 

weergegeven in PREVENIER W. en DE HEMPTINNE T., Oorkondeleer, Gent, 2010, p. 55. 
180 DAMEN M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de 

Bourgondische periode (1425-1482) (Hollandse studiën 36), Hilversum, 2000, p. 107 en KRUISHEER 

J., De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 (Hollandse historische studiën 2), 

’s Gravenhage, 1971, deel 1, p. 177-179. 
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eenvoudige stramien van opstellen en uitvaardigen ruim te boven gingen181. 

De algemene bewoordingen waarmee een kanselarij wordt omschreven, zijn 

– alvast wat Holland betreft – dus slechts een uitgangspunt. Dit geldt 

ongetwijfeld evenzeer voor het graafschap Vlaanderen, wier instellingen 

voor verschillende andere gewesten uit de Nederlanden een voorbeeldrol 

vervulden. 

 

Wanneer het specifieke kader van bovenstaande voorbeelden even 

achterwege wordt gelaten, komen we tot een interessante vaststelling. Met 

bijna exact dezelfde bewoordingen zou een griffie kunnen worden 

omschreven. Een echte definitie voor deze term, gebaseerd op historische 

gegevens, wordt binnen de context van een specifieke casus door geen 

enkele auteur aangereikt. J. Koopmans komt er in zijn artikel over de Noord-

Nederlandse Staten-Generaal dichtbij wanneer hij stelt dat de voorzitters en 

andere gedeputeerden konden leunen op de griffie, “de ambtelijke 

ondersteuning die een permanent karakter had”. Naast de opstelling en 

ondertekening van brieven, resoluties, akten en andere belangrijke stukken 

verdiende deze dienst bij de Staten-Generaal het statuut van ‘ambtelijke 

ondersteuning’ vooral door zijn bijkomende taken. Zo vervoegde de griffier 

na opening van de vergadering bijvoorbeeld de voorzitter om de te 

behandelen stukken voor te lezen182. 

Niet geheel toevallig gebruikt ook Damen gelijkaardige bewoordingen 

voor ‘zijn’ kanselarij, die evolueerde van een kanselarij pur sang naar “het 

ondersteunende administratieve apparaat van de Raad [of Hof van Holland] 

waarvan het een onlosmakelijk onderdeel ging vormen”183. Hij koos er echter 

bewust voor om de term ‘kanselarij’ in zijn studie over de 15de eeuw te 

handhaven, ook al verwijst die in dat geval eerder naar het geheel aan 

administratief personeel van de Raad. Het corpus bestond tijdens de 

Bourgondische periode al uit een registerklerk, een groeiend aantal 

                                                           
181 VAN RIEMSDIJK T., De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het 

Henegouwsche en Beyersche huis, ’s Gravenhage, 1908, p. 40-62. 
182 KOOPMANS J.W., De vergadering van de Staten-Generaal in de Republiek voor 1795 en de 

publiciteit, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 2005, CXX, 3, p. 

391. 
183 DAMEN M., De staat van dienst…, p. 108-109. 
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secretarissen, een griffier en ondergeschikte klerken, later aangevuld met 

een adjunct- of substituut-griffier184. 

 

Ondanks grote verschillen in terminologie en – bijgevolg – context, 

kunnen we een opvallend aantal gemeenschappelijke kenmerken uit de 

bovenstaande voorbeelden puren. Het gaat immers telkens om een soort (1) 

dienst (“orgaan”; “inrichting”; “groep”; “apparaat”; “geheel”) die (2) 

allesbehalve tijdelijk is (“meer dan incidenteel”; “vast”; “permanent karakter”) 

en (3) en meestal bemand wordt door meerdere personen. Het 15de-eeuwse 

voorbeeld maakt zelfs gewag van minstens vijf verschillende interne 

functies. Het contrast met de beschrijving van de 13de-eeuwse stedelijke 

secretarie van ’s Hertogenbosch doet één of ander groeiproces qua bezetting 

vermoeden. 

Alle opgenoemde diensten zijn uiteraard (4) verbonden aan een groter 

geheel, hetzij een machthebbende persoon, organisatie of instelling 

(“stadsbestuur”; “graaf”; “hof of raad”; “Staten-Generaal”; etc.). Soms wordt 

expliciet vermeld dat de dienst in feite deel uitmaakt van een groter geheel 

(“onlosmakelijk onderdeel”; “personeel”). Voor die hogere eenheid verzorgt men 

(5) schrijfwerk (“schriftelijke documenten”; “oorkonden”; “administratie”), en dit 

(6) zowel voor intern gebruik als voor de eigenlijke taakuitoefening van het 

grotere geheel (“voorbereiden”; “klaarmaken”, “vervaardigen” en “uitvaardigen”; 

of gecombineerd in meer algemene termen zoals “ambtelijke ondersteuning”; 

“ondersteunend administratief apparaat”). Logischerwijze kan men rond deze 

diensten dus minstens twee verschillende documentstromen identificeren: 

geschreven documenten die binnen de dienst of, bij uitbreiding, binnen de 

overkoepelende eenheid circuleren, en geschreven documenten die als 

uitgaand beschouwd kunnen worden. Een derde stroom zou uiteraard 

bestaan uit inkomende documenten. 

Tot slot geven sommige auteurs een indicatie van het feit dat de equipe 

van deze dienst (7) over een zekere kennis diende te beschikken (“werkend 

volgens zekere regels”; “gespecialiseerde personen”). Bij anderen komt dit uiterst 

impliciet aan bod, onder meer door de specifieke vermelding van oorkonden 

als documenttype. Alle formele aspecten uit het domein van de diplomatiek 

                                                           
184 DAMEN M., De staat van dienst…, p. 108-109 en LE BAILLY M.C., Hof van Holland, Zeeland… 

p. 13-14. 
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indachtig, kunnen we immers veronderstellen dat het opstellen van 

dergelijke documenten inderdaad voer voor specialisten was. 

 

Verwarrende terminologie 

Niet alleen zijn er qua definiëring een groot aantal raakpunten te vinden, 

ook de eigenlijke termen uit de aangehaalde voorbeelden (griffie, secretarie, 

kanselarij) worden in diverse media als onderling inwisselbaar beschouwd. 

In populaire hedendaagse woordenboeken en zoekmachines zijn ze vaak als 

synoniemen geregistreerd. Ter illustratie: bij invoer van de zoekterm ‘griffie’ 

in een eenvoudige online synoniemendatabank krijgen we eerst een 

beschrijving (“secretarie van een rechtbank of gerechtshof, ook van Provinciale 

Staten […]”), en vervolgens het woord “kanselarij” als synoniem185. Dit wordt 

bevestigd door het groot woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale, 

dat voor ‘griffie’ het gelijkaardige “secretarie van sommige colleges: […]” laat 

noteren. Synoniem en hyperoniem zijn respectievelijk de termen “kanselarij” 

en “kantoor”186. Bij ‘secretarie’ treffen we opnieuw het hyperoniem “kantoor” 

aan, terwijl de omschrijving als volgt luidt: “bureau waar het administratief 

werk voor een publiek lichaam wordt verricht”. Een ‘kanselarij’, tot slot, wordt 

dan weer “een griffie, kantoor voor behandeling van staatsstukken” genoemd187. 

Bij wijze van synoniem krijgt deze zoekterm expliciet nog eens het woord 

“griffie” toegekend. 

Ook in het Frans doet zich iets gelijkaardigs voor. Zo beschrijft Larousse 

het lemma ‘greffe’ als “appellation courante de secrétariat-greffe”188. Een link 

met het woord ‘chancellerie’ komt evenwel minder voor in deze taal, net als 

in het Engels het geval is met ‘chancellery’ of ‘chancery’189. In het Duits blijkt 

                                                           
185 VAN KOL A., Synoniemen zoeken, s.l., 2007-2011, via http://synoniemen.net (geraadpleegd 

07.09.2011). 
186 Van Dale Online woordenboeken, module professioneel, Utrecht/Antwerpen, 2011, via 

http://www.vandale.nl (geraadpleegd 07.09.2011). 
187 De tweede betekenis die Van Dale biedt, namelijk een “kantoor van een gezantschap of 

consulaat” (hyperoniem: “gebouw”), wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
188 Larousse: Dictionnaire français, Paris, 2011, via http://www.larousse.fr/dictionnaires/français 

(geraadpleegd 07.09.2011). 
189 Larousse: Dictionnaire français / anglais, Paris, 2011, via http://www.larousse.fr/ 

dictionnaires/anglais (geraadpleegd 07.09.2011) en Van Dale Online woordenboeken, module 

professioneel, Utrecht/Antwerpen, 2011, via http://www.vandale.nl (geraadpleegd 07.09.2011). 

Beide geraadpleegde woordenboeken geven als Engelse vertaling voor ‘griffie’ of ‘greffe’ 

helemaal geen gelijkaardige term: in die taal werkt men eerder met het omschrijvende “clerk’s 

http://synoniemen.net/
http://www.vandale.nl/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/français
http://www.larousse.fr/%20dictionnaires/anglais
http://www.larousse.fr/%20dictionnaires/anglais
http://www.vandale.nl/
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de hedendaagse terminologische verwevenheid een stuk sterker. De term 

‘griffie’ wordt immers vertaald als “Kanzlei” of het specifiekere 

“Gerichtskanzlei”, terwijl de vertaling van het woord ‘kanselarij’ uiteraard 

eveneens “Kanzlei” is. ‘Secretarie’ wordt door Van Dale dan weer niet gelinkt 

aan beide andere termen, maar ziet zich vertaald als “Stadtverwaltung” of 

“Gemeindeverwaltung”. G. Van Synghel wijst dan weer op het feit dat in 

Duitstalige literatuur vaak de term “Kanzlei” gebruikt wordt voor een 

schrijfcentrum in een stedelijke context, terwijl het equivalent “Sekretariat” 

minder wordt gebruikt190. 

 

De drie termen- griffie, secretarie en kanselarij – worden ook in 

publicaties met historische inslag en/of gespecialiseerde woordenboeken 

sporadisch door elkaar gebruikt. In het standaardwerk van K. Stallaert over 

verouderde rechtstermen treft men bij ‘greffier / griffier’ de volgende uitleg 

aan: “deze benaming staat over ’t algemeen gelijk met die van secretaris of 

schepenen klerk, schijnt echter allengs bijz. toegepast geweest te zijn op den 

‘schrijver’ in rechtszaken”191. Daarenboven wordt een verwijzing aangereikt 

naar de term ‘secretaris’, die als synoniem naar voor wordt geschoven en 

verklaard wordt als geheimschrijver– uiteraard een verwijzing naar ‘secret’, 

geheim. Onder een ‘secretarie’ verstond men volgens Stallaert, naar analogie 

met de vorige verwijzing, een “griffie, kabinet van de sekretari(sen) of klerken bij 

de schepenbank, administratief lokaal in het schepenhuis”192. In het Glossarium 

iuris Brabantici van E. van Emstede treffen we de link tussen ‘griffier’ en 

‘secretaris’ slechts in één richting aan. Onder ‘greffier, greffe’ wordt 

“secretaris ener schepenbank; griffier” verstaan, terwijl bij ‘secretaris’ als 

algemene term enkel “secretaris ordinaris” of “gewone secretaris” voorkomt193. 

                                                                                                                                        
office” of het eenvoudigere “registry”, dat dan weer wel een synoniem vindt in het bekende 

“secretariat” – op zijn beurt omschreven als een “office”. Ook in een meer specifieke betekenis, 

namelijk binnen het kader van openbare besturen, gebruikt het Engels een omschrijvende term 

met het lange “town clerk’s office” als synoniem voor “secretariat”. Aangezien Engeland zowel 

qua instellingen als qua taalgebruik sterk afwijkt van de continentale voorbeelden en het Engels 

nooit relevant is geweest voor de Vlaamse instellingen, wordt deze taal verder buiten 

beschouwing gelaten. 
190 VAN SYNGHEL G., “Actum in camera…, p. 19. 
191 STALLAERT K., Glossarium van verouderde rechtstermen, Handzame, 1977-1978, deel 1, p. 534-

535. Letterlijk overgenomen in VAN HATTUM M. en ROOSEBOOM H., Glossarium van oude 

Nederlandse rechtstermen, Amsterdam, 1977, p. 143. 
192 STALLAERT K., Glossarium…, deel 3, p. 292-293. 
193 VAN EMSTEDE E.J.T.A.M., Glossarium iuris Brabantici, of zestalig verklarend woordenboek van de 

ambts- en rechtstaal gebezigd in het voormalige hertogdom Brabant, 1222-1781 (1807), Deurne-
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Een uitleg voor de termen ‘kanselarij’ of ‘kanselier’ komt in het 

glossarium van Stallaert niet voor. Daarvoor raadplegen we andere 

naslagwerken zoals het Middelnederlands woordenboek van E. Verwijs en J. 

Verdam. De beschrijving die daarin wordt gegeven, een ‘cancellier’ als 

“hoofd eener kanselarij, uitvaardiger van regeringsoorkonden”, maakt ons echter 

niet veel wijzer op het gebied van mogelijke synoniemen194. Het Glossarium 

iuris Brabantici verklaart een ‘cancellarije, cancelrye’ als “kanselarij, de kamer 

in het gerecht waar de archivalia werden bewaard”195. M. Van Hattum en H. 

Rooseboom spreken van “de plaats alwaar gezegelt worden de Beveelen van de 

Hoog Overheid, zo te zaaken van Justitie, als anderzints, tot staving van haar 

autenticiteit en gezag”196 en leggen daarmee zowel de nadruk op oorkonding 

als op de ruimte waar die oorkonding plaatsvond. 

Ook een heruitgave van een oud praktizijnenwoordenboek verwijst 

eerder naar bepaalde lokalen197. Een ‘cancellery’ kreeg de beschrijving 

“stadsboekkamer” of “briefkamer”, de ‘griffie’ was een “stukkamer” of 

“gedingkamer”, en een ‘secretary’ werd uitgelegd als “stadsschrijfkamer” of 

“geheimkamer”. Voor de eigenlijke benaming van de hoofdfunctionarissen 

van deze diensten werd vervolgens hetzelfde principe toegepast: de 

‘cancellier’ als “opperschrijver”, de ‘greffier’ als “hof- ofgerechtsschrijver” en de 

‘secretaris’ als “raad-, geheim-, gerechts- of staatsschrijver” of “persoon die zaken 

van staat te boek schrijft”198. De kern van de functie, het schrijvende aspect, 

blijft in deze versies dus bewaard terwijl het type van hoofdinstelling of 

locatie wisselt naargelang de term – maar ook wat dat aspect betreft blijven 

overlappingen voorkomen. 

 

Dat historici af en toe eveneens een wisselende terminologie gedogen, is 

al eerder gebleken Zo beargumenteert Damen het gebruik van de term 

                                                                                                                                        
Dordrecht, 1981, p. 1156 en 2234. In beide gevallen worden in het glossarium wel specifieke 

ambtenaren aangehaald, bijvoorbeeld ‘greffier van de generale charitate’, ‘greffier van de 

laekenhalle, Antwerpen’ of ‘secretaris van den stadhuijse, Antwerpen’. 
194 VERWIJS E. en VERDAM J., Middelnederlandsch Woordenboek, ’s Gravenhage, 1885-1941, 

lemma ‘cancellier’. 
195 VAN EMSTEDE E.J.T.A.M., Glossarium iuris Brabantici, …, p. 527. Bij ‘cancelier, cancellier’ 

verwijst dit naslagwerk specifiek naar het “hoofd van de kanselarij van de Hertog van Braband”. 
196 VAN HATTUM M. en ROOSEBOOM H., Glossarium…, p. 178. 
197 ENNIK J.E. en BROOD P., Practisyns woordenboekje of verzameling van meest alle de woorden in 

de rechtskunde gebruikelijk, Groningen, 1988, p. 15, 45 en 100. 
198 ENNIK J.E. en BROOD P., Practisyns woordenboekje…, p. 15, 46 en 100. 



88 
 

‘kanselarij’ voor de 15de-eeuwse administratieve dienst van het Hof van 

Holland, die even verantwoordbaar de benaming griffie of secretarie had 

kunnen krijgen199. L. Maes gebruikt daarenboven de termen griffie en 

kanselarij sporadisch door elkaar heen wanneer hij het heeft over de Grote 

Raad van Mechelen200. Deze justitieraad had trouwens tegelijkertijd 

secretarissen en griffiers in dienst201 en was daarmee geen uitzondering: ook 

in de Raad van Brabant bestonden beide functiebenamingen naast elkaar, 

wat een doorgedreven taakverdeling impliceert202. Andere instellingen, 

zoals de Raad van Vlaanderen, de Raad van Artois, de staatse Raad van 

Brabant en de staatse Raad van Vlaanderen maakten slechts gebruik van de 

term griffier. 

Het voorkomen van een griffie was overigens niet beperkt tot 

instellingen op gewestelijk niveau, zoals bovenstaande opsomming 

verkeerdelijk zou kunnen doen vermoeden. In alle mogelijke regionale en 

lokale bestuursniveaus konden griffiers voorkomen203. Zo stelde Sylvie De 

Smet vast dat het hoofdcollege van het Land van Waas vanaf de eerste helft 

van de 14de eeuw kon beschikken over een griffier. Deze persoon stond niet 

alleen in voor het schrijfwerk, maar had ook een inhoudelijke inbreng: zo 

maakte de griffier van het Land van Waas vaak deel uit van deputaties. 

Daarnaast beschikte de hoogbaljuw ook over een (persoonlijke) secretaris204. 

Ook de meeste dorpsbesturen hadden een griffier tot hun beschikking. Vaak 

was die verbonden aan de lokale schepenbank, maar hij voerde evenzeer 

bestuurlijke als gerechtelijke taken uit205. In plattelandsregio’s cumuleerden 

dergelijke functionarissen vaak verschillende ambten206. 

                                                           
199 Ut supra. 
200 MAES L., Het Parlement en de Grote Raad van Mechelen, 1473-1797, Antwerpen, 2009 (herdruk), 

p. 84. 
201 LEYDER D., Les archives du Grand Conseil…, p. 35-37. 
202 PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 17. 
203 Volgens de Dictionnaire de l’ancien régime was de griffie dan ook de ruimte waar alle akten 

van een bepaalde jurisdictie werden bewaard. Zie BELY L., Dictionnaire de l’Ancien Régime, 

Parijs, 2010, p. 619-620. 
204 DE SMET S., Voor de conservatie van den lande. Bijdrage tot het onderzoek naar intermediaire 

structuren in het graafschap Vlaanderen. Geschiedenis van het Hoofdcollege van het Land van Waas 

(1515-1700) en inventaris van het archief (1310-1796), Gent, 2011, onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling, deel 1, p. 77, 81, 90. 
205 MADDENS N., Parochies, in PREVENIER W. en AUGUSTYN B. (red.), De gewestelijke en lokale 

overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Studia 72), Brussel, 1997, p. 540-541. 
206 Zie bijvoorbeeld NECKEBROECK V., Het archief van de griffier? Het voorbeeld van Pieter Joannes 

Ghyselinck (1735-1803), Brussel, 2012, onuitgegeven masterproef archivistiek. Deze 18de-eeuwse 
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Op basis van bovenstaande steekproef kunnen we concluderen dat het 

onderscheid tussen het gebruik van drie schijnbare synoniemen enerzijds 

eenvoudig, anderzijds niet zo rechtlijnig te maken valt. Een algemene trend, 

die hoofdzakelijk geldig is voor de vroegmoderne tijd, is de rol van de 

omgevingsfactor. Een griffie treft men eerder aan bij een justitieraad, een 

schepenbank of een andere gerechtelijke instelling (cfr. huidig gebruik van 

het begrip); een secretarie komt meer, maar zeker niet uitsluitend voor in het 

stedelijke milieu. De term kanselarij in ruime zin wordt incidenteel gebruikt 

als mogelijk synoniem voor beide, terwijl een kanselarij in strikte zin 

uiteraard gesitueerd dient te worden als ontstaansmilieu van 

(middeleeuwse) oorkonden207. Het aantal uitzonderingen op deze regel is 

uiteraard legio. Veel hangt af van de specifieke ontstaansgeschiedenis van 

elke instelling en de vroegste ontwikkeling ervan. De reden waarom in één 

instelling de zogenoemde ‘schrijvende dienst’ griffie genoemd wordt en 

waarom men in een andere organisatie spreekt van een secretarie of een 

combinatie van beide, is met andere woorden quasi nooit in één oogopslag 

te bepalen.  

                                                                                                                                        
ambtenaar, te situeren in het zuiden van het huidige Oost-Vlaanderen, combineerde een groot 

aantal griffiers-, ontvangers- en baljuwsambten en was daarnaast onder meer procureur, 

notaris, gezworen prijzer en gezworen costumier. Het betrof daarbij niet altijd 

overheidsinstellingen: zo was hij van 1760 tot ca. 1789 tevens griffier van de Gaverse Sint-

Sebastiaansgilde. 
207 Walter Prevenier maakt een onderscheid tussen kanselarijen, die in dienst van territoriale 

vorsten, bisschoppen en officialen staan en georganiseerd zijn met het oog op het afleveren van 

oorkonden, en scriptoria als de plaatsen waar oorkonden effectief geschreven worden. Deze 

laatste konden verbonden zijn aan een kanselarij, een abdij of een (stedelijk) secretariaat. Voor 

een verdere bespreking, zie VAN SYNGHEL G., “Actum in camera…, p. 19 e.v. 
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B. HISTORISCH KADER 

 

Etymologische basis208 

Etymologisch gezien blijkt het woord ‘griffie’ het meest neutrale van de 

drie besproken termen te zijn. De oorsprong ervan ligt in het Oudgriekse 

werkwoord “γραφειν [graphein]”, dat schrijven of inkerven betekende en dat 

nu nog sterk naleeft in het gekende achtervoegsel ‘-grafie’. Via het bestaan 

van de afgeleiden “γραφειον [grapheion, schrijfstift – Lat.: graphium]” en het 

Latijnse “graphiarius [schrijver]” nam het Oudfrans tijdens de 11de eeuw de 

stamvorm ervan op in de term ”greffe [schrijfstift]”. Zoals vaak gebeurde 

werd dit woord doorgegeven in het Nederlands, wat resulteerde in twee 

woorden: het eenvoudige “griffie” of het meer gekende “griffel”, dat gebruik 

maakt van het Germaanse achtervoegsel –el ter aanduiding van 

gereedschappen. Sinds het ontstaan van die woorden vond in beide talen tot 

slot een cruciale betekenisverschuiving plaats. Gaandeweg werden zowel 

“greffe” als “griffie” niet (enkel) meer “datgene waarmee men schrijft”, maar 

vooral ook “de plaats waar men schrijft”. Opnieuw wordt verondersteld dat 

het Nederlands hierin het Frans gevolgd is, en wel ergens tussen de 11de en 

14de eeuw. 

Het woord ‘secretarie’ heeft een minder voor de hand liggende 

oorsprong. De oudste stam ervan is terug te leiden tot het klassiek Latijnse 

werkwoord “secemere [apart zetten, afscheiden]”, samengesteld uit de delen “se 

[terzijde]” en “cemere [(onder)scheiden (met behulp van een zeef)]”. Het onzijdige, 

zelfstandig gebruikte verleden deelwoord daarvan was “secretum [geheim, 

verborgen, afgezonderd]”, dat op zijn beurt de basis werd voor het woord 

“secretarius” in het middeleeuws Latijn. Rond de 11de eeuw werd deze term 

al in West-Europa gebruikt in de betekenis van “vertrouwd raadsman, 

geheimschrijver, notulist”. Uit dezelfde basis ontstonden tijdens het einde van 

de 14de eeuw ook het Franse “secret” en het Nederlandse “secreet [geheim]”. 

Uiteraard is het deze oorsprong waarop Stallaert en de auteurs van het 

eerder aangehaalde praktizijnenwoordenboek zich baseerden wanneer ze 

een “secretaris” onder meer als “geheimschrijver” beschreven209. Het 

Middelnederlands woordenboek van Verwijs en Verdam gaat daar echter 

                                                           
208 Tenzij anders vermeld, werden alle etymologische gegevens gebaseerd op PHILIPPA M. e.a., 

Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Leiden, 2003-2009, passim. 
209 Respectievelijk STALLAERT K., Glossarium…, deel 3, p. 292-293 en ENNIK J.E. en BROOD P., 

Practisyns woordenboekje…, p. 100. 
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nog een stap verder in: zo wordt een “secretarie” daarin beschreven als “een 

geheim of afgezonderd, voor iemand gereserveerd vertrek of kabinet; het kantoor van 

een geheimschrijver eener gemeente of van een ander lichaam van bestuur”. Hun 

“secretarijs” wordt logischerwijze dan ook opnieuw “geheimschrijver” of zelfs 

“heimelijke klerk”210. In deze term wordt dus vooral het vertrouwelijke 

element van het schrijverswerk benadrukt, hoewel dit in de praktijk eerder 

een universele eigenschap voor dergelijke functies is. 

‘Kanselarij’ sluit de termenreeks af als woord met de meest specifieke 

herkomst en betekenis211. Het klassiek Latijnse “cancellum [versperring, 

traliewerk]” ligt ervan aan de oorsprong: het gaf betekenis aan de 

Laatromeinse functie “cancellarius”. Dit was immers een beambte die tussen 

de eigenlijke magistraten en de lagere bedienden of ”officiales” kon worden 

gesitueerd. De stamvorm, die eerst in het Duits werd overgenomen en via 

het Frans het achtervoegsel ‘-ier’ kreeg, verwijst dus letterlijk naar een 

functionaris die bij het hekwerk staat die het publiek scheidt van de 

magistraten212. Via vroegmiddeleeuwse overname van dat basisconcept, 

oorspronkelijk in religieuze middens213, kwam men uiteindelijk tot het 

ontstaan van de gekende kanselarijen in strikte zin. 

 

Een lange voorgeschiedenis richting Raad 

Van alle termen en begrippen die al werden besproken, heeft ‘kanselarij’ 

met voorsprong de oudste achtergrond als effectieve dienst214. De 

                                                           
210 VERWIJS E. en VERDAM J., Middelnederlandsch…, lemma’s ‘secretarie’ en ‘secretarijs’. 
211 Zie ook PREVENIER W. en DE HEMPTINNE T., Oorkondeleer…, p. 92-93. 
212 Een ander woord voor cancelli zou “baculum (stok, staf, stut, later ook slagboom, afscherming)” 

geweest zijn, waaraan de termen “balie”, “barreau” en “barrister” hun betekenis ontlenen. Zie 

PREVENIER W. en DE HEMPTINNE T., Oorkondeleer..., p. 92-93. 
213 De term “cancellarius” werd in pauselijke bronnen voor het eerst gebruikt anno 1027; 

“cancellaria” tussen 1181 en 1185.“Cancelli” stond, in datzelfde kader, voor de tralies die het 

publiek van de griffier en andere officiële schrijvers afscheidden. Zie NAZ R., Dictionnaire de 

droit canonique, contenant tous les termes du droit canonique, avec un sommaire de l’histoire et des 

institutions et de l’état actuel de la discipline, Parijs, 1924-1965, deel 3, p. 454-464 (‘chancelier’) en p. 

464-471 (‘chancellerie’). 
214 Tenzij anders vermeld, werden alle algemene historische feiten over kanselarijen gebaseerd 

op PREVENIER W. en DE HEMPTINNE T., Oorkondeleer..., passim. De weergave in onze tekst is 

echter uiterst beknopt en veralgemenend. Voor de evolutionaire finesses, details over 

bevoegdheids- en organisatieverschillen naargelang periode of regio en verdere 

literatuurverwijzingen kan de geciteerde studie worden geraadpleegd. Er wordt tevens 
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Laatromeinse provinciale administratie werd ten dele overgenomen door de 

Merovingers, met in het bijzonder de oorkondenredactie. Zowel bij hen als 

bij de latere Karolingers wordt dit een belangrijke hofdienst, met één groot 

verschil: terwijl de Merovingische kanselier een wereldlijk statuut had, werd 

het ambt vanaf de heerschappij van Lodewijk de Vrome aan een geestelijke 

toevertrouwd. Meer nog, de volledige kanselarij kreeg een klerikale 

bezetting en de titel van aartskapelaan, voortaan het hoofd van de dienst, 

werd in 825 toegekend aan de abt van de Saint-Denisabdij bij Parijs. 

De introductie van clerici als schrijvend personeel kan gezien worden als 

een mijlpaal in de ontwikkeling van dergelijke diensten. Niet toevallig zijn 

de huidige termen ‘cler(ic)us’ in de zin van “geestelijke” en ‘klerk’ in de zin 

van “schrijver of kantoorbediende” nauw verwant215. Beide zijn afkomstig van 

het Oudgriekse “κληρος [klèros, aandeel, het erfdeel van God, Gods bijzonder 

eigendom – Lat.: clerus (geestelijkheid) en clericus (geestelijke)]”. De link met het 

schrijversambt is ook hier ontstaan via een betekenisverschuiving, die 

perfect geïllustreerd wordt in het Middelnederlands woordenboek van 

Verwijs en Verdam216. Daarin worden maar liefst vier verschillende 

beschrijvingen aan het woord ‘klerk’ gegeven, met als eerste uiteraard de 

basisbetekenis: (1) “een geestelijke, een persoon die de geestelijke wijdingen heeft 

ontvangen”217. Gezien het middeleeuwse contrast tussen het kennisniveau en 

de scholingsgraad van geestelijken en leken wordt daar echter al vlug een 

betekenis aan toegevoegd, namelijk (2) “al wie zich met wetenschappelijk 

onderzoek bezig houdt, die met boeken omgaat, etc.”. ‘Klerk’ kreeg dus een extra 

betekenis in de zin van “geleerde”218, contrasterend met begrippen zoals 

ongeletterde en leek – een term die dezelfde betekenisverschuiving 

onderging. Vanwege het feit dat scholing eveneens in handen was van deze 

geletterden, kon ‘klerk’ bovendien ook (3) “schoolmeester” of, verwarrend 

                                                                                                                                        
gewezen op Vorstelijke kanselarijen en Scriptoria in de Lage Landen, 10de-15de eeuw, in Handelingen 

van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2010, CLXXVI, 1 (themanummer). 
215 PHILIPPA M. e.a., Etymologisch woordenboek…, passim. Zie ook, onder meer, VAN EMSTEDE 

E.J.T.A.M., Glossarium iuris Brabantici, …, p. 568, waarin de eerste betekenis van ‘clerck, clerc, 

cleerc, claerc, cleric, clerke, klercque’ “geestelijke”is, de tweede betekenis “schrijver, klerk”. 
216 VERWIJS E. en VERDAM J., Middelnederlandsch…, lemma ‘clerc’. 
217 Oorspronkelijk werd de term zelfs toegepast voor alle vroege christenen, pas vanaf de 3de 

eeuw verengde de betekenis tot “geestelijke”. Zie NAZ R., Dictionnaire de droit canonique…, deel 

3, p. 827-872. 
218 Het glossarium van oude Nederlandse rechtstermen van Van Hattum en Rooseboom geeft 

dan ook meteen als eerste betekenis “geleerde”, en als tweede betekenis “schrijver”. VAN 

HATTUM M. en ROOSEBOOM H., Glossarium…, p. 184. 
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genoeg, “leerling of student (iemand die den graad van meester in eene wetenschap 

nog niet verworven heeft)” betekenen. 

Een vierde en laatste beschrijving met de nadruk op het geletterde aspect 

maakt de verschuiving compleet. Iemand die kon lezen en/of schrijven had 

immers veel kans om van die vaardigheden zijn beroep te maken, waardoor 

we uiteindelijk tot het gebruik van ‘klerk’ als benaming van (4) “een functie, 

een ambt” komen. Dit mag echter niet helemaal worden gelijkgesteld met de 

huidige betekenis. Terwijl Van Dale een ‘klerk’ nu ironisch genoeg beschrijft 

als “een kantoorbediende van lage rang, belast met schrijfwerk”219, ging het 

oorspronkelijk wel om een functie die een uiterst hoog aanzien genoot, en 

daarenboven belast was met een bepaalde vertrouwensgraad. Ook Verwijs 

en Verdam maken hier dus de inhoudelijk logische sprong naar de term 

“secretaris of geheimschrijver”. 

De Franse (“clerc”) en Engelse equivalent (“clerk”) van de hedendaagse 

term ‘klerk’ hebben uiteraard dezelfde oorsprong, hoewel in het Engels even 

frequent het woord “writer” wordt toegepast. Het Duits legt eveneens een 

eerder letterlijke link met de schrijvende functie van het ambt via de 

woorden “Schreiber, Schreibkraft” of het van oorsprong middeleeuwse 

“Skriptor”(scriptor). Een laatste Duits synoniem brengt ons echter terug bij 

ons historische uitgangspunt, namelijk de term “Kanzleiangestellte”. 

 

Na de verbrokkeling van het Karolingische rijk werden in diverse regio’s 

speciale kanselarijen opgericht die trouw bleven aan de ontstane tradities, 

zoals de Duitse kanselarij of de koninklijke Franse kanselarij. Beide diensten 

ontwikkelden zich tot uitgebreide administraties waarin een veelheid aan 

functies en een bijhorende taakverdeling werd gecreëerd. Tot het einde van 

de 11de eeuw bleef dit echter een organisatietype dat uitsluitend bij 

soevereine vorsten voorkwam220. Lagere gezagsdragers, zowel wereldlijk als 

geestelijk, lieten zich wel degelijk ook al eerder door individuele ‘schrijvers’ 

omringen: de vroegste voorbeelden hiervan werden in de 10de eeuw 

aangetroffen. Organisatorisch gezien groeide dit echter pas uit tot 

                                                           
219 Van Dale Online woordenboeken, module professioneel, Utrecht/Antwerpen, 2011, via 

http://www.vandale.nl (geraadpleegd 07.09.2011). 
220 De pauselijke kanselarij, waarvan de sporen opklimmen tot de 4de eeuw maar waarin de term 

“cancellarius” pas opduikt aan het begin van de 11de eeuw, wordt hier in dit overzicht buiten 

beschouwing gelaten. Uiteraard staat haar voorbeeldrol op het gebied van organisatie, 

taakuitoefening en administratieve vernieuwing hier niet ter discussie. 

http://www.vandale.nl/
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zogenoemde lagere kanselarijen aan het einde van de 11de of het begin van 

de 12de eeuw, naargelang de regio. In navolging van het alom gekende 

feodaliteitsprincipe stonden de vorstelijke kanselarijen hiervoor uiteraard 

model. 

Het graafschap Vlaanderen, waartoe we ons vanaf dit punt zullen 

beperken, was daarin geen uitzondering221. Een sleutelmoment in de 

geschiedenis van de Vlaamse grafelijke kanselarij blijkt het jaar 1089 te zijn. 

Graaf Robrecht II vaardigde toen immers een oorkonde uit waardoor de 

proost van het Sint-Donaaskapittel te Brugge voortaan het hoofd werd van 

de grafelijke administratieve diensten. De hoofdopdrachten van die 

administratie waren uiterst ruim en situeerden zich op het vlak van 

domeinbeheer, financiën en bestuur. De titel van cancellarius comitis of 

kanselier zou echter nog niet aan die eerste proost, Bertulf, worden 

toegekend, maar wel aan proost-kanselier Rogier vanaf 1127. Met andere 

woorden, de grafelijke kanselarij begon pas echt vorm te krijgen en vlot te 

functioneren onder de graven van het huis van de Elzas. Dit wordt 

bevestigd door de bronnen: de eerste oorkonde die op formele basis met 

zekerheid aan de grafelijke kanselarij toe te schrijven valt, werd anno 1128 

uitgevaardigd onder graaf Diederik van de Elzas222. Tegen het midden van 

de 12de eeuw nam de kanselarij-activiteit vervolgens aanzienlijk toe. 

Tegen dan waren al een aanzienlijk aantal functies ontstaan in de 

grafelijke administratie, elk met hun eigen taken – hoewel de verdeling van 

die taken over de verschillende functionarissen niet altijd bijzonder strikt 

gebeurde. Tijdens de 12de eeuw betrof het quasi uitsluitend geestelijken. 

Enkel aan het hoofd van de lokale ontvangstkantoren konden leken in dienst 

treden, een mogelijkheid die vooral bij de behandeling van financiële zaken 

vaak zou worden toegepast. Tijdens de 13de eeuw werd de uitzondering 

uiteindelijk de regel en sloeg de balans om in het voordeel van leken binnen 

de financiële administratie. De kanselarij zelf bleef echter het domein van 

clerici, terwijl het profiel van de proost-kanselier iets werd bijgesteld: vanaf 

1327 betrof het steeds een legist. 

 

                                                           
221 DE HEMPTINNE T., De grafelijke kanselarij…, p. 81-94 en PREVENIER W. en DE 

HEMPTINNE T., Oorkondeleer..., p. 99-100. 
222 Zie DE HEMPTINNE T. en VERHULST A., De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 - 

september 1191) (Verzameling van de akten der Belgische vorsten 6), Brussel, 1988-2009, deel 2, p. 19-

21 (nr. 4). 
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Het onstaan van deze kanselarij, die anno 1385 uiteindelijk grondig zou 

wijzigen door de oprichting van het ambt van kanselier van Bourgondië-

Vlaanderen, is terug te brengen tot een raakpunt in onze introductie tot de 

Raad van Vlaanderen: de curia comitis of grafelijke raad223. Deze uitgebreide 

hofdienst, ontstaan in de vroege 11de eeuw, bestond zowel uit edelen en 

ridders als uit clerici van de grafelijke kapel en droeg al vlug de kern van 

drie verschillende takken in zich224. De administratie werd langzamerhand 

verzorgd door de hierboven besproken (1) kanselarij, de zorg voor het 

materieel welzijn van de vorst kwam toe aan het (2) vorstelijk Hotel of Hof 

en de politieke en gerechtelijke bevoegdheden schoven door richting (3) 

consilium of Raad – een voorloper van de Raad van Vlaanderen. 

Zoals vermeld ruimden de traditionele adellijke raadsheren van de curia 

in het algemeen en het consilium in het bijzonder vanaf de 13de eeuw plaats 

ten voordele van personen met een ruime technische vorming. Tijdens het 

14de-eeuwse losvaste bestaan van de Audiëntie binnen de grafelijke Raad – 

de laatste stap richting Raad van Vlaanderen – is er zelfs sprake van een 

drietal categorieën: ambtenaren, praktizijnen en legisten225. De eerste groep 

bekleedde openbare functies binnen het graafschap en kwam hoofdzakelijk 

uit de jonge adel en het stedelijke patriciaat, of was zelfs van lagere sociale 

afkomst. Dit gold evenzeer voor de (meestal enige) praktizijn, in 

tegenstelling tot de geschoolde groep legisten die nog hoofdzakelijk 

Vlaamse clerici waren. Eén van hen was het hoofd van de grafelijke 

kanselarij, diverse anderen bekleedden hoge geestelijke posities en/of 

stonden aan het hoofd van een belangrijke heerlijkheid. Binnen de grafelijke 

raad verminderde de invloed van het personeelsbestand van de kanselarij, 

dat nog hoofdzakelijk bestond uit geestelijken, bovendien zienderogen. 

Slechts de kanselier-zegelbewaarder en de secretarissen van de kanselarij 

werden nog onder de 14de-eeuwse raadsheren opgenomen226. 

Diezelfde laïcisering werd recent door H. Callewier bevestigd in zijn 

proefschrift over de seculiere clerus van Brugge tijdens het midden van de 

15de eeuw227. Terwijl de vroegste landsheerlijke vorsten vaak geen andere 

                                                           
223 Ut supra. 
224 VANDERMAESEN M., Curia comitis…, p. 44-53. 
225 BUNTINX W., Audiëntie van de graven van Vlaanderen…, p. 123-126. 
226 VANDERMAESEN M., Curia comitis…, p. 47. 
227 CALLEWIER H., De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-

1477), Kortrijk, 2011, doctoraatsverhandeling, p. 273-275. Recent in uitgave verschenen als 
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keuze hadden dan het inschakelen van clerici in hun administratie, werd in 

Vlaanderen aan het einde van de 12de eeuw al een kentering ingezet. Van 

Callewiers 15de-eeuwse onderzoekspopulatie stond slechts ca. 10 % meer in 

dienst van de Bourgondische hertogen. Naast een beperkt aantal functies die 

per definitie aan clerici toekwamen, blijkt hun belang zich enkel nog 

geconcentreerd te hebben in welbepaalde sectoren die baat hadden bij hun 

geleerdheid: het waren raadsheren, rekwestmeesters, secretarissen, 

ambassadeurs, geneesheren en privéleraren. In lagere ambten en specifieke 

domeinen zoals financiën, daarentegen, kwamen ze nauwelijks meer voor. 

Hoewel de functie van raadsheer in de hertogelijke Hofraad, de toenmalige 

Grote Raad als voorloper van het Parlement van Mechelen en de 

gewestelijke raden met voorsprong de populairste was, is hier uiteraard 

vooral de secretarisfunctie van belang. Ook toen nog waren de hertogelijke 

secretarissen, die tot de kanselarij gerekend kunnen worden, vaak clerici. 

Het simultane bestaan van lekensecretarissen toont echter aan dat ook in de 

eens exclusief geestelijke kanselarij hetzelfde proces was ingezet. 

Beide tendenzen, namelijk het steeds meer inschakelen van een 

geschoolde ambtenarenklasse ten nadele van de adel en de wissel van 

hoofdzakelijk clerici naar geletterde en geschoolde leken binnen openbare 

functies, vonden uiteraard niet enkel in het vorstelijke milieu plaats228. Voor 

stedelijke administraties gold dit evenzeer. Te Gent ontwikkelde de functie 

van stadsklerk zich bijvoorbeeld vanuit losse opdrachten aan scribenten in 

de 12de eeuw, via een eigen stedelijk secretariaat met steeds verdere 

takendiversifiëring in de eerste helft van de 13de eeuw tot het ontstaan van 

heuse ambtenarenfamilies en een ambtenarenstand tijdens de 14de eeuw229. 

Callewier stelde vast dat stedelijke administraties tijdens de late 

middeleeuwen aanvankelijk graag gebruik maakten van geestelijken in alle 

                                                                                                                                        
CALLEWIER H., De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-

1477), Leuven, 2014. 
228 Voor een algemeen kader inzake bureaucratiseringsprocessen en de rol van ambtenaren 

wordt gewezen op VAN CAENEGEM R., Over koningen en bureaucraten. Oorsprong en 

ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen, Amsterdam-Brussel, 1977. Zie, aanvullend, 

bijvoorbeeld ook het themanummer Bureaucratie en bureaucratisering ˗ voornamelijk tijdens het 

Ancien Régime van het Tijdschrift voor Geschiedenis, 1977, XC, 3-4, passim en PREVENIER W., 

Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties (veertiende tot zestiende 

eeuw), in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1972, LXXXVII, 1, 

p. 44-59. 
229 NEVEJANS A., De administratie van de Gentse schepenen… Zie ook ROGGHE P., De Gentse 

klerken… 



97 
 

functieniveaus230. Dankzij de opkomst van de stadsscholen, die werd ingezet 

vanaf de 11de eeuw, en de algemene verschriftelijking van de maatschappij 

konden langzamerhand ook leken de noodzakelijke kennisgraad voor 

dergelijke ambten bereiken. 

In Brugge kregen, naar analogie met Antwerpen, Brussel en alle andere 

Vlaamse steden, geschoolde leken echter pas definitief de bovenhand in de 

15de eeuw. Clerici die er toen nog werkzaam waren, werden meestal 

aangenomen op basis van hun juristendiploma en niet meer omwille van 

hun ‘geleerde’ geestelijke statuut. Ook in de secretarie van ’s Hertogenbosch 

maakten seculiere geestelijken tot de eerste helft van de 15de eeuw 

hoofdzakelijk de dienst uit, tot ze definitief moesten wijken231. Dit proces 

valt natuurlijk niet los te zien van de ontwikkeling van het universitair 

onderwijs in het algemeen en het juridisch onderwijs in het bijzonder232. 

Hoewel de oudste Europese universiteiten al uit de 11de eeuw stammen, was 

vooral de oprichting van de oude universiteit Leuven anno 1425 een mijlpaal 

voor het onderwijs in de Nederlanden233. 

 

De griffie van de Raad van Vlaanderen was schatplichtig aan de evoluties 

die we in het kort hebben proberen schetsen. Toen Filips de Stoute aan het 

einde van de 14de eeuw met schijnbaar één pennetrek de Camere van den Rade 

in het leven riep, startte men niet met een onbeschreven blad – integendeel. 

Voor de studie van de samenstelling van de Raad, van in zijn vroege versie 

tot de latere uitbouw, is hetgeen daaraan voorafging cruciaal. 

De initiële bezetting van de nieuwe instelling, de achtergrond van de 

functionarissen en de types functies die gecreëerd of uitgebouwd werden, 

moeten dan ook in dat licht worden beschouwd. Een combinatie van 

achtergrondinformatie en nieuwe elementen kan ons inzicht bieden in de 

opties die bewindhebbers op institutioneel vlak hadden en de keuzes die ze 

uiteindelijk maakten. Daarenboven werden de besproken evoluties, zoals 

het ontstaan en de uitbouw van een wereldlijke ambtenarenklasse, uiteraard 

                                                           
230 CALLEWIER H., De papen…, p. 269-270. 
231 VAN SYNGHEL G., “Actum in camera…, p. 363. 
232 Denk bijvoorbeeld aan de receptie van het geleerde Romeinse recht, dat in navolging van 

Italiaanse universiteiten (Bologna) naast het canoniek recht werd onderwezen. 
233 Zie aangaande de stijgende invloed van legisten in laatmiddeleeuwse instellingen ook de 

synthese in DUMOLYN J., Staatsvorming en vorstelijke…, p. 217-224, waar onder meer wordt 

gewezen op diverse publicaties van H. De Ridder-Symoens over het onderwerp. 
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geen halt toegeroepen bij de oprichting van een nieuwe instelling. 

Wijzigingen in personeelsbezetting en -profielen in het algemeen en voor de 

griffie in het bijzonder kunnen enkel in dat kader correct worden geduid. De 

Raad van Vlaanderen wordt tijdens het verloop van deze studie dan ook 

beschouwd als een kind van zijn tijd.  
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C. EEN TOEPASBARE DEFINITIE 

 

Zoals P. Vrancken in zijn veralgemenend historisch overzicht over de 

griffier van de rechterlijke orde terecht opmerkt, en zoals we voor een 

beperktere periode ook in onze historische aanloop hebben aangetoond, 

hebben gezagsdragers zich sinds het ontstaan van het georganiseerde schrift 

zorgvuldig omringd met schrijvers234. Tijdens elk regime werd het principe 

verba volant, scripta manent wel op de één of andere manier toegepast, 

vertrekkende vanuit de schaarse geschriften ter handhaving van de eigen 

rechten, het opstellen van regels en het bijhouden van financiën tot de 

uiteindelijke papieren en - recent - digitale massamediale wereld van 

vandaag. Georganiseerde administratieve diensten zoals kanselarijen, 

secretariaten en griffies in al hun vormen nemen in die evolutie een 

elementaire plaats in. Wanneer we even teruggrijpen naar de zeven 

kenmerken die we als uitgangspunt uit een aantal laatmiddeleeuwse en 

vroegmoderne voorbeelden hebben gepuurd, kunnen we stellen dat die 

administraties in feite de spil van hun moederinstelling vormden. Zij 

zorgden er immers voor dat die instelling draaiende werd gehouden – 

waarbij hun taken, zoals al kan worden vermoed, het niveau van het 

‘schrijfwerk’ al heel vlug overstegen. Zonder administratieve diensten was 

de eigenlijke taakuitoefening, de raison d’être van de moederinstelling, 

onmogelijk. 

Aan het einde van deze introductie kan daar echter nog een dimensie aan 

worden toegevoegd. Niet alleen is het schrijvende element vaak 

onvoldoende om het takenpakket van de administratieve dienst te 

definiëren, de bezetting ervan kan ook quasi nooit gedefinieerd worden als 

één schrijvende functie. Hoewel de eenvoudigste relatie (schrijver - opdracht 

- document) vaak het uitgangspunt was bij het ontstaan van dergelijke 

diensten, haalt de realiteit deze situatie telkens maar al te vlug in. Bij diverse 

voorbeelden is soms expliciet, soms tussen de regels door gebleken dat de 

administratieve dienst in kwestie gaandeweg een complexe organisatie op 

zich ging vormen - kenmerken zoals diversifiëring van functies en 

titulatuur, taakverdeling en hiërarchie waren al vlug op hen van toepassing. 

De pauselijke kanselarij of de 11de-eeuwse kanselarijen van soevereine 

                                                           
234 VRANCKEN P., De griffier van de rechterlijke orde… en VRANCKEN P. (red.), Privilegium 

Tabellionatus. Een initiatief van de hoofdgriffiers en ere-hoofdgriffiers van de vredegerechten en 

politierechtbanken in Limburg, Genk, 1997. 
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vorsten zijn daar schoolvoorbeelden van, maar ook het 14de-eeuwse Gentse 

klerkenapparaat kan bij wijze van voorbeeld op basis van functie en titel al 

in categorieën worden opgedeeld. 

Wanneer we even een korte blik vooruit werpen richting vroegmoderne 

justitieraden, zien we dat deze constatatie in de verdere studie van de griffie 

van de Raad van Vlaanderen een grote rol zal spelen. Nochtans is het 

voorbeeld van de Vlaamse justitieraad schijnbaar relatief eenduidig in 

vergelijking met de - overigens later opgerichte235 - Raad van Brabant of de 

Grote Raad van Mechelen, waar tegelijkertijd griffiers en secretarissen aan 

het werk waren. In de Raad van Vlaanderen was enkel de titel ‘griffier’ 

voorbehouden voor de voornaamste schrijver(s), een functionaris die net als 

in quasi alle andere instellingen werd geassisteerd door een uitgebreid 

klerkenapparaat en enkele ondersteunende ambtenaren236. De officiële 

titulatuur binnen de administratieve dienst van de Vlaamse justitieraad is 

dus uiterst beperkt in vergelijking met sommige andere instellingen. 

De realiteit van de werkvloer zal dat rechtlijnige beeld echter 

ruimschoots inhalen: in algemene bevoegdheden en takenpakket verschilde 

de griffie van de Raad van Vlaanderen hoegenaamd niet met de 

aangehaalde voorbeelden. Elementen zoals werkwijze, taakverdeling en 

hiërarchie waren er evenzeer van toepassing, maar kwamen minder tot 

uiting in formele vorm. 

 

Met deze laatste twee vaststellingen, namelijk de centrale rol die 

administratieve diensten binnen een hoger organisatorisch kader spelen en 

de ontwikkeling van eigen organisatievormen om die taak naar behoren te 

kunnen uitvoeren, stellen we bij wijze van besluit een algemene definitie 

voor dergelijke administraties voor. De zeven kenmerken die we eerder al 

uit enkele voorbeelddefinities voor specifieke instellingen selecteerden, 

                                                           
235 Het feit dat de Raad van Vlaanderen inderdaad de vroegste gewestelijke justitieraad in de 

Nederlanden was en dus tot voorbeeld voor andere gewesten zou dienen, moet hier zeker in 

rekening worden gebracht. Deze pioniersrol werd door de leden van de Raad zelf herhaaldelijk 

benadrukt, zoals bijvoorbeeld in de 18de-eeuwse instellingsgeschiedenis van Luc Joseph van der 

Vynckt: hij plaatste en dateerde de Raad van Vlaanderen in zijn overzicht als eerste, gevolgd 

door de Raad van Holland, Brabant, Grote Raad van Mechelen, Namen, Gelderland, Artois en 

Luxemburg. Zie VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 21. Voor de Vlaamse 

justitieraad gold op haar beurt het Parlement van Parijs als ijkpunt. Zie tevens THOMAES M., 

De Raad van Vlaanderen…, p. 90 e.v. 
236 Ut supra. 
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bieden daarbij een houvast; de nuances en evoluties die we al hier en daar 

geschetst hebben, houden we in gedachten. 

Vroege ontwikkelingsfases buiten beschouwing gelaten, kan de volgende 

omschrijving toegepast worden op alle casussen die we tot nu toe hebben 

aangehaald. Griffies, secretariaten, kanselarijen of andere gelijknamige 

schrijversdiensten kunnen gedefinieerd worden als een permanente dienst, 

gekenmerkt door een zekere eigen organisatiegraad, bemand met 

verschillende ervaringsdeskundige of geschoolde personeelsleden en 

verbonden aan een grotere organisatievorm, waarvoor de dienst 

hoofdzakelijk maar niet uitsluitend administratieve taken verricht die van 

cruciaal belang zijn voor zowel de interne werking als de taakuitvoering. 

Kortweg, de spil van het geheel. 
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II. SAMENSTELLING 

 

 

“Den XVen maij 1674 sijn de Greffiers 

le Ruffon, Penneman, Overwale ende du Bois 

ghecommen aende Greffie vanden Raede 

van Vlaenderen […] 

ende hebben mij betaelt als de voorgaende” 

Lucas van der Lynden, notaris, 1674237 

 

A. VROEGSTE GESCHIEDENIS 

 

In de oprichtingsordonnantie van de Raad- en Rekenkamer te Rijsel, dd. 

15 februari 1386, wordt tevergeefs gezocht naar een vermelding van een 

griffier. Het eventuele bestaan van de functie wordt noch voor de hele 

instelling, noch voor de financiële of de gerechtelijke sectie afzonderlijk 

expliciet vermeld. Wat het voorkomen van die titel betreft, verwijzen de 

meeste auteurs dan ook meteen naar de eerste instructie voor de Raad van 

Vlaanderen te Gent, die werd uitgevaardigd door Jan zonder Vrees op 17 

augustus 1409238. Het derde artikel van die tekst bevat inderdaad de eerste 

officiële vermelding van een griffiersambt voor de Vlaamse justitieraad239. 

Wanneer de titel ‘griffier’ voor het eerst de facto werd gebruikt, is echter 

allesbehalve duidelijk, zowel in de bronnen als in de beschikbare literatuur. 

In 1386 beschikten de raadsheren en de rekenmeesters gezamenlijk over 

klerken, die werden aangeduid als ‘hun’ klerken: ”Item, que lesdicts 

                                                           
237 RAG, RVV, 689: Notitieboek van een advocaat, later notaris van de Raad van Vlaanderen, 

opvolger als dusdanig van Joos Masseau, gepromoveerd tot griffier van de Raad in de plaats 

van zijn broeder Jeroom Masseau, 1657-1687, s.p. 
238 Zie onder meer DAMEN M., De staat van dienst…, p. 120; DE PAUW N., La Cour d’Appel…, p. 

11; DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 140; LAMBRECHT D., Centralisatie onder de 

Bourgondiërs van audiëntie naar parlement van Mechelen, in Bijdragen voor de Geschiedenis der 

Nederlanden, 1966, XX, p. 85; VAN ELEWYCK T., L’avocat au (Grand) Conseil de Flandre, Gent, 

1928-1929, p. 13; VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 83 en 

VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 38-39. 
239 1409/3; ut infra. 
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Conseilliers & ceulx des Comptes, feront enregistrer diligeamment par leurs Clercs, 

leurs actes & appoinctements, & aussi toutes lettres qui seront à registrer”240. Een 

logische veronderstelling zou dus kunnen zijn dat het hier om 

privépersoneel ging, wat het 18de-eeuwse manuscript van van der Vynckt 

tevens doet uitschijnen241. Mede door het ontbreken van een specifiek zegel 

voor de instelling242 zagen de raadsheren zich in de beginperiode 

genoodzaakt om documenten met hun persoonlijke zegel te bekrachtigen en 

waren het hun gezworen klerken (”leurs clercs jurez”) die het register 

moesten bijhouden243. De bewoordingen van van der Vynckt zijn echter 

misleidend. Uit onderzoek blijkt immers dat de vroegste schrijvers van de 

gerechtelijke sectie te situeren zijn binnen het corpus van grafelijke 

secretarissen244. Dit gebruik is terug te voeren tot de Audiëntie, die wegens 

zijn ambulante karakter voor alle praktische zaken steeds een beroep deed 

op personeel van de grafelijke raad. 

De eerste schaarse sporen van klerken die binnen het gedeelde register 

van de Raad van Vlaanderen en de Audiëntie worden aangetroffen, 

bevestigen dit245. Jan de Brune en Jehan le Fevre vervulden aanvankelijk 

samen de schrijfopdrachten voor de Audiëntie én voor de gerechtelijke 

afdeling van de Camere van den Rade. Vooral de Brune had al een 

indrukwekkende staat van dienst, onder meer als grafelijk secretaris (met 

zekerheid vanaf 1361) in het algemeen en binnen de Audiëntie (periode 

1370-1378) in het bijzonder246. Tijdens het oprichtingsjaar van de Raad van 

Vlaanderen was hij dan ook minstens vijftig jaar oud. Dit kan niet worden 

gezegd van zijn collega, Jehan le Fevre, die hoogstwaarschijnlijk heel wat 

jonger was en door J. Buntinx niet kon worden geïdentificeerd als grafelijk 

secretaris. 

Met dit anciënniteitsverschil dienen de vaststellingen van Buntinx en 

Volckaert genuanceerd te worden. De griffierstaken voor de Raad werden 

                                                           
240 1386/16. 
241 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 21-23 en 750. 
242 De Raad van Vlaanderen zou pas in 1439 over een eigen zegel kunnen beschikken, ut infra. 
243 Deze persoonlijke betrokkenheid van de raadsheren en rekenmeesters, de zogenoemde 

membres van de Camere van den Rade, is tevens te vinden in de titulatuur die aan het einde van 

de 14de eeuw gebruikt werd. De instelling werd immers aangeschreven als en ondertekende met 

“Les gens du conseil de Monseigneur le Duc, ordonnez en Flandres”. 
244 Zie onder meer BUNTINX J., De audiëntie…, p. 140-144 en VOLCKAERT S., De 

functionarissen…, p. 38-39. 
245 RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 15 april 1389, passim. 
246 Zie onder meer BUNTINX J., De audiëntie…, p. 142-143, 283 en passim. 
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bijna uitsluitend door Jehan le Fevre vervuld. Op 7 mei 1386, nauwelijks drie 

maanden na de oprichting van de nieuwe instelling, treffen we hem voor het 

eerst in een register van acten en sententiën (“eust enregistré par moy Le 

Fevre”)247. Ook op bijvoorbeeld 11 februari 1387, 24 maart 1387 

(“ghecollationneert bij mij le Fevre”), 2 april 1387, 29 september 1388 en 17 juni 

1390 (“Jehan le Fevre, clerc de la chambre a Lille”) verschijnt zijn naam bij 

geregistreerde items248. De handtekening van de Brune daarentegen kan 

enkel worden aangetroffen op datum van 28 september 1388, in combinatie 

met die van collega le Fevre249. 

Diezelfde verhouding tussen beide collega’s treffen we in een  ander 

aspect van het vroegste griffierschap in zowel Audiëntie als Raad van 

Vlaanderen. De schrijvers werkten niet enkel uitvoerend, ze zetelden 

sporadisch zelf ook als volwaardig raadsheer250. Dit was al een oud gebruik 

dat in de Audiëntie werd toegepast en waarvoor enkel de meest 

verdienstelijke secretarissen in aanmerking kwamen. In de jonge Raad van 

Vlaanderen werd dit gebruik gedurende korte tijd in ere gehouden. 

Logischerwijze was het tijdens die eerste jaren voornamelijk Jan de Brune 

die geregeld in één van beide instellingen zetelde. Zijn aanwezigheid werd 

onder meer geregistreerd op 9 december 1386, 3 februari 1387, 13 juli en 28 

september 1388, 7 juni 1389, 7 januari en 22 augustus 1390. Volckaert meldt 

27 september 1393 als laatste datum van zittingsdeelname251. Ondertussen 

had de Brune de verantwoordelijkheid voor de griffie in 1388 klaarblijkelijk 

al volledig overgedragen aan le Fevre, die op 28 september 1388 tevens zelf 

voor het eerst als raadsheer in de Audiëntie zetelde252. Het heeft er alle schijn 

van dat de Brune er anno 1386 als ouderdomsdeken van de grafelijke 

secretarissen bij werd gehaald om le Fevre op te leiden. 

1388 blijkt inderdaad het sleuteljaar te zijn geweest waarin Jehan le Fevre 

het als schrijver zonder zijn ervaren collega diende te stellen: hij werd niet 

                                                           
247 RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 15 april 1389, fol. 7. 
248 RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 15 april 1389, fol. 52, 56, 59 

en 118 en RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 47. 
249 RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 15 april 1389, fol. 118. 
250 J. Buntinx beschouwt dit als de normale bekroning van de loopbaan van grafelijke 

secretarissen, een indicatie van een bepaalde anciënniteit. Zie BUNTINX J., De audiëntie…, p. 

144 en 283. 
251 VOLCKAERT S., De functionarissen..., p. 56. Dit is meteen ook de laatste datum waarvan we 

met zekerheid kunnen zeggen dat Jan de Brune nog in leven was. 
252 VOLCKAERT S., De functionarissen…, bijlage A. 
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alleen de eerste die het griffierschap van de Raad van Vlaanderen alleen 

waarnam, volgens J. de Seur werd hij vanaf 1388 ook verantwoordelijk voor 

de financiële sectie of de Rekenkamer. Hij maakte daarbij uiteraard gebruik 

van één of meerdere klerken, zoals bijvoorbeeld het geval was met Daniel 

Alaerts in 1390253. Het beeld dat de oprichtingsordonnantie uit 1386 schetst, 

namelijk dat de gerechtelijke en financiële secties aanvankelijk hun 

griffiepersoneel deelden en dat het, gezien het gebruik van het meervoud 

(“Clercs”) ging om minstens twee klerken, kan dus misschien worden 

bijgesteld. Meer nog, het bezittelijk voornaamwoord (“leurs”) dat daaraan 

voorafgaat, plaatsen we hier bij wijze van denkoefening even in een ander 

daglicht dan de oorspronkelijke interpretatie van van der Vynckt inzake 

privépersoneel van de raadsheren. Het lijkt ons evenzeer aannemelijk dat 

elke sectie over één klerk beschikte die als hoofdverantwoordelijke kon 

worden beschouwd voor de schrijverstaken – in het geval van de 

Raadkamer dus Jehan le Fevre, tot 1388 begeleid door Jan de Brune. Het 

voornaamwoord zou in dat opzicht dus eerder betrekking hebben op de 

tweedeling “lesdicts Conseilliers” enerzijds en “ceulx des Comptes” anderzijds 

in plaats van op de individuele leden van beide secties. 

Dit zou betekenen dat de interne taakverdeling de reële opsplitsing 

tussen Raad- en Rekenkamer op 1 augustus 1405 voorafging. Het zou 

bovendien ten dele de continuïteit in het schrijversambt tijdens de eerste 

twee verhuisacties van de Raad kunnen verklaren, zoals H. Verhaest al 

opmerkte254. Toenmalige ‘hoofdklerk’ Roeland de Moerkerke, afkomstig uit 

het westen van het graafschap Vlaanderen, volgde de gerechtelijke sectie 

anno 1405 immers naar Oudenaarde en een kleine twee jaar later ook naar 

Gent. Helaas gaat deze redenering slechts ten dele op. Een 18de- eeuwse druk 

waarin personeelsleden van de financiële sectie worden opgesomd, toont 

aan dat het dienstverband van de schrijvers van beide secties soms 

gelijklopend was, en soms helemaal niet255. Zo wordt voor de Rekenkamer 

anno 1386 een zekere Jean de Pacy vermeld, terwijl Jehan le Fevre inderdaad 

pas vanaf 1388 verschijnt. Recent onderzoek van J.B. Santamaria naar de 

beginjaren van de Rekenkamer wees echter uit dat le Fevre slechts uiterst 

                                                           
253 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 47. 
254 VERHAEST H., De vroegste geschiedenis…, p. 80. 
255 DE SEUR J. La Flandre illustrée par l’institution de la chambre du roi à Lille, l’an 1385, Lille, 1713, 

p. 64-66. De betrouwbaarheid van deze publicatie kan echter moeilijk worden ingeschat ˗ zo 

worden alle genoemde personen systematisch als ‘griffiers van de Rekenkamer’ aangeduid. 
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zelden voor de financiële sectie werkte256. Zijn officiële titel was dan ook 

“clerc de messeigneurs du conseil”. Tussen juni en december van 1390 

verdween le Fevre professioneel uit beeld. Hij werd opgevolgd door Pierre 

Joris, wiens handtekening op 21 december 1390 voor het eerst in een register 

van acten en sententiën verschijnt257. Deze Joris was echter van bij aanvang 

van zijn ambt “clerc du conseil et des comptes”, hoewel ook zijn activiteiten 

voor de financiële sectie eerder gering waren. Er waren in die periode 

immers nog meer functionarissen aanwezig die de titel “clerc des comptes” 

droegen: onder meer David Bousse (1394-1397), Dreue Sucquet (1395-1397) 

en Denis de Pacy (1397-1404)258. 

Ook Roeland de Moerkerke, die oorspronkelijk als klerk werkte onder 

Joris en zijn overste na diens overlijden in 1401 verving, was klerk van zowel 

de financiële als de gerechtelijke sectie. Op het moment dat Raad- en 

Rekenkamer definitief gesplitst werden, volgde hij de Raad van Vlaanderen 

richting Oudenaarde. Hoewel de Raad zich daar officieel op 1 augustus 1405 

vestigde, registreerde Santamaria al op 27 april 1404 de laatste activiteiten 

van de Moerkerke voor de Rekenkamer. Hetzelfde geldt overigens voor 

Denis de Pacy (1397-1404), die tijdens de periode van de Moerkerke nog 

actief was als klerk die exclusief was voorbehouden voor de financiële sectie. 

Wat de Rekenkamer betreft, zou een zekere Guérin Sucquet in juni 1406 

uiteindelijk de Moerkerke opvolgen. 

 

Er rest ons in deze vroegste geschiedenis uiteraard nog één vraag, 

namelijk wanneer de verantwoordelijke schrijver effectief de titel ‘griffier’ 

begon te dragen. Het archief van de Raad geeft hierover geen uitsluitsel, 

hoewel het dit misschien ooit had kunnen doen. Zo verwijst A. 

Vandenpeereboom anno 1874 naar een register van een griffier [Roeland de 

Moerkerke], getiteld “ontfanckbouck van den greffier beghonnen 1 Jannuary 

1403”, dat zich toen in het archief van de Raad bevond259. Helaas kan dit 

document heden ten dage niet meer gelokaliseerd worden en is het 

                                                           
256 SANTAMARIA J.B., La chambre des comptes de Lille de 1386 à 1419. Essor, organisation et 

fonctionnement d’une institution princière (Burgundica XX), Turnhout, 2012, p. 127-130. De Brune 

was overigens tevens actief in de financiële sectie, maar dan wel als rekenmeester. 
257 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 74. 
258 SANTAMARIA J.B., La chambre…, p. 127-130.Volgens deze auteur was er tot ca. 1414 

overigens een gebrek aan rekenmeesters, dat gecompenseerd werd met de aanwerving van een 

aantal klerken. 
259 VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. 71. 
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waarschijnlijk verloren gegaan. Deze vermelding spreekt in ieder geval een 

theorie tegen die onder meer door M. Ganser werd gevoed, namelijk dat er 

in de Raad van een griffier pas sprake zou zijn wanneer de instelling in het 

voorjaar van 1407 verhuisde naar Gent260. J. Foppens spreekt dit eveneens 

tegen en plaatst de toekenning van een griffierstitel aan het einde van de 14de 

eeuw, meer bepaald in het jaar 1398261. In zijn studie, die helaas nauwelijks 

gestaafd werd met bronnenmateriaal, stelde hij dat anno 1398 een 

procureur-generaal, zijn substituut en een griffier aan de gerechtelijke sectie 

van de Camere van den Rade werden toegevoegd. Deze timing wordt ten dele 

bevestigd door onderzoek van een andere 19de-eeuwse auteur, L. Tierenteyn, 

en in het 18de-eeuwse manuscript van van der Vynckt. De aanstelling van 

Jacques de la Tannerie als eerste procureur-generaal en Jean Le Cat als zijn 

substituut situeren ze beiden in dat jaar262. Van een eventuele griffier is bij 

hen echter geen sprake. 

Daarenboven blijkt 1398 ook voor de eerste sporen van het ambt van 

procureur-generaal niet te kloppen, hoewel dit gegeven in diverse 

publicaties werd overgenomen. Verhaest heeft dit in het kader van een 

licentiaatsonderzoek uitgebreid onderzocht en stelde allereerst vast dat de 

aanstelling van Jacques de la Tannerie al dateerde van 2 januari 1396263. 

Kwalitatief gezien zou het ambt omstreeks die periode zelfs al volledig 

gevormd geweest zijn en was er sinds het beginjaar van de Camere al een 

grafelijke procureur-generaal bij bepaalde zaken betrokken. De vroegste 

vermelding van deze functie stelt Verhaest vast op 1 mei 1386 – ongeveer 

tien jaar vooraleer de la Tannerie officieel bevestigd werd in zijn ambt. 

Op basis van de Histoire du Conseil de Flandre van A. Matthieu zou men 

eveneens kunnen constateren dat de griffierstitel al bestond omstreeks 1397. 

Hij citeert immers uit een overeenkomst tussen de Raad van Vlaanderen en 

het Gentse stadsbestuur aangaande allerhande privileges en vrijstellingen 

waarvan het corpus van de Raad, waaronder de griffier, kon genieten264. Wat 

                                                           
260 GANSER M., Le conseil de Flandre…, p. 13. 
261 FOPPENS J., Histoire…, p. 3-4. Dit zou betekenen dat de titel voor het eerst aan Pierre Joris 

toekwam, en niet aan opvolger Roeland de Moerkerke. 
262 Respectievelijk TIERENTEYN L. en ALEXANDRE P., Histoire des origines…, p. 54 en VAN 

DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 21. 
263 VERHAEST H., De vroegste geschiedenis…, p. 2-8 en 57-61.. Zie ook FREMAUX H., Histoire 

généalogique de la famille de La Tannerie, originaire de la Flandre Wallonne (1280-1650), in Bulletin de 

la Société de’études de la province de Cambrai, 1908, XII, p. 208-209. 
264 MATTHIEU A., Histoire…, p. 175. Dat corpus wordt omschreven als “conseillers tant ordinaires 

que commissaires, greffier, advocat fiscal et receveur d’exploits”. 
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hij echter als een ordonnantie door Filips de Stoute van 26 januari 1397 

beschouwt, komt quasi letterlijk overeen met passages uit de overeenkomst 

tussen de stad en de Raad van 16 januari 1497, uitgevaardigd door Filips de 

Schone265. Dat het hier om een vergissing van Matthieu gaat, lijkt ons 

logisch: anno 1397 was er immers geen enkele reden om een akkoord te 

sluiten met het Gentse stadsbestuur – van een officiële splitsing tussen de 

gerechtelijke en financiële sectie was toen nog geen sprake en de 

afgescheiden Raad zou pas tien jaar later voor het eerst in Gent zetelen, na 

kortstondig residentie gehouden te hebben in Oudenaarde. 

Een laatste jaartal dat her en der circuleert als vroegste vermelding van 

een griffierstitel, is 1388. Dit is ongetwijfeld terug te leiden tot Buntinx’ 

publicatie over de Audiëntie, waarin hij stelt dat de Brune en le Fevre voor 

de periode 1386-1388 de klerken waren voor die instelling en dat 

hoofdzakelijk le Fevre tegelijkertijd ging instaan voor de Camere van den 

Rade266. In de licentiaatsverhandelingen van M. Thomaes en S. Volckaert 

wordt deze datering als een eindpunt aanzien, terwijl we eerder vaststelden 

dat le Fevre tot minstens 17 juni 1390 op post bleef267. In laatstgenoemde 

verhandeling wordt bovendien verkeerdelijk gesproken over de toevoeging 

van een ‘secretaris’ in plaats van een ‘griffier’. Indien met die term echter een 

grafelijk secretaris bedoeld wordt, kan dit enigszins correct genoemd 

worden – buiten het feit dat er in 1388 geen wissel qua personeelsbezetting 

binnen de griffie voorkwam. Overigens spreekt die auteur zichzelf in 

biografische notities enigzins tegen268: zo wordt le Fevre voor de periode 

1386-1388 samen met de Brune griffier van de Audiëntie genoemd en anno 

1390 klerk bij de Raadkamer. Pierre Joris krijgt eveneens de titel van ‘klerk’, 

hoewel:“na zijn overlijden ca. 1401-1402 werd hij als griffier opgevolgd door 

Roland van Moerkerke”. 

Het vroegste gebruik van de titel ‘griffier’ is dus allesbehalve duidelijk en 

heeft bij menig auteur voor verwarring gezorgd269. Een definitieve uitspraak 

hierover is wegens gebrek aan meer uitgebreide contemporaine bronnen 

                                                           
265 Ordonnance et accort par forme de decret, faict par le Prince, entre ceulx de la Chambre du conseil en 

Flandres, & ceulx de la loy de Gand, touchant la francise desdictz du Conseil, in Tweeden druck Vanden 

Eersten Bouck der Ordonnancien…, p. 245 e.v. Zie vooral de aanhef en artikel 2. 
266 Ut supra. 
267 THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 13 en VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 

30. 
268 VOLCKAERT S., De functionarissen..., p. 62 en 73. 
269 Dezelfde terminologische verwarring blijkt uit SANTAMARIA J.B., La chambre…, p. 125, 

waar wordt vastgesteld dat in het geval van Pierre Joris verschillende termen werden gebruikt. 
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quasi onmogelijk. Gebaseerd op schaarse vermeldingen en geïnspireerd 

door het uitgebreide onderzoek van H. Verhaest omtrent het eerste 

(on)officiële optreden van een procureur-generaal in de Raadkamer, wagen 

we ons wel aan een hypothese. 

Het lijkt ons een relatief vaststaand feit dat de instructie van Jan zonder 

Vrees uit 1409 weliswaar het eerste normatieve, maar niet het allereerste 

gebruik tout court van de titel ‘griffier’ in de Raad van Vlaanderen bevat270. 

Zowel de Brune als le Fevre hanteerden de term echter niet: bij de laatste 

vermelding van Jehan le Fevre op 17 juni 1390, is ‘klerk’ het gebruikte 

woord271. Op 21 december van datzelfde jaar duikt Pierre Joris op in het 

register van acten en sententiën van de Camere van den Rade. Hij tekende 

echter – zoals steeds – enkel met zijn naam, zodat we geen uitsluitsel krijgen 

over zijn (on)officiële titel272. Ook zijn opvolger, Roeland de Moerkerke, 

ondertekende hoofdzakelijk met een afkorting van zijn familienaam, 

namelijk “Moerkke”273. 

Het is deze de Moerkerke die anno 1409 in de instructie officieel de titel 

van ‘griffier’zou dragen. Op dat moment was hij al ruim acht jaar in dienst 

als zogenoemde ‘hoofdklerk’. Slechts weinig auteurs specifiëren zijn tijdstip 

van aantreden verder, hoewel een afschrift van zijn akte van aanstelling wel 

degelijk werd bewaard. Het vierde register van charters van de Rekenkamer, 

bewaard in de Archives Départementales du Nord, leert ons dat de 

Moerkerke op 11 november 1401 door Filips de Stoute werd aangesteld “au 

poste de greffier du conseil et des comptes à Lille”274. Uit datzelfde register blijkt 

bovendien dat hij voorheen al een tijd werkzaam was als klerk van Pierre 

                                                           
270 In het Parlement van Parijs, de instelling bij uitstek waar de Raad zich aan spiegelde, 

gebruikte men de titel van ‘griffier’ officieel sinds 1361. Anno 1405 ondernam men daar een 

poging om het gebruik van die titel exclusief voor te behouden voor het Parlement, maar dit 

mocht niet baten: de term griffier raakte begin 15de eeuw in Frankrijk algemeen ingeburgerd. 

Zie onder meer DUCOUDRAY G., Les origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et XIVe 

siècles, Parijs, 1902, p. 244 en 261. 
271 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 47. 
272 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 74 (“Joris”) 

en fol. 179 (“moy P Joris”), zie ook RAG. RVV, 2333: Register van acten en sententiën, 1 mei 1400 

- 29 september 1402, fol. 121 (“P Joris”). 
273 Zie bijvoorbeeld RAG. RVV, 2333: Register van acten en sententiën, 1 mei 1400 - 29 september 

1402, fol. 247. 
274 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des 

chartes, 1369-1404, fol. 81. 
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Joris, “greffier du conseil”275. Dit geeft meteen een verklaring voor het feit dat 

beide mannen op 14 mei 1401 tegelijk hetzelfde document ondertekenden: 

één trad op in de hoedanigheid van griffier, de ander als klerk in zijn 

dienst276. Ook op 30 september 1401, twee maanden voor de wissel, 

ondertekende de Moerkerke nog een document in zijn hoedanigheid als 

“clerc de la chambre du conseil”277. 

Zowel Pierre Joris als Roeland de Moerkerke, respectievelijk de derde en 

vierde ‘hoofdklerk’ van de Raad van Vlaanderen, mochten zich dus als 

griffier beschouwen en werden in de praktijk waarschijnlijk ook zo 

aangesproken – hoewel ze zelf de titel in hun handtekening niet 

vermeldden. Het gebruik ervan in de instructie van 1409 kan bijgevolg 

beschouwd worden als een normatieve bevestiging van een bestaande 

situatie, zoals zo vaak voorkwam tijdens die eeuwen. Hoogstwaarschijnlijk 

is de term in gebruik geraakt omdat men een onderscheid wou maken 

tussen de zogenoemde ‘hoofdklerk’ en de klerken die bij die persoon in 

dienst waren. Bijgevolg kan het ontstaan van de griffierstitel in de 

Raadkamer tijdens het laatste decennium van de 14de eeuw, ten vroegste 

eind 1390 gesitueerd worden. 

  

                                                           
275 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des 

chartes, 1369-1404, fol. 66. 
276 Zie BONENFANT P. (red.), Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean 

sans Peur 1381-1419 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, première série), Brussel, 1974, 14 mei 

1401. 
277 BONENFANT P. (red.), Ordonnances de Philippe le Hardi…, 30 september 1401. Zie ook 

LAUWERS D., De leden… 

Hij had ondertussen ook officieel de toelating gekregen om brieven en appointementen te 

ondertekenen van zowel de Raad als de Audiëntie in afwezigheid van de griffier: ADN, 

Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des chartes, 1369-

1404, fol. 66. 
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B. VAN EENMANSZAAK TOT AMBTELIJK APPARAAT 

 

Het takenpakket van de ‘hoofdklerk’van de Camere van den Rade bestond 

anno 1386 uit alle taken die in de toekomst zouden worden toebedeeld aan 

de functies van griffier, notaris, klerk, ontvanger van de exploten en 

ontvanger van de rapporten van de Raad van Vlaanderen278. Tijdens de 

lange werkingsperiode van de instelling werd de griffie dus niet alleen 

intern uitgebouwd; men slaagde er eveneens in om een aantal taken af te 

scheiden en daarvoor nieuwe ambten in het leven te roepen. 

 

Eén griffier 

Op 17 augustus 1409 kregen Roeland de Moerkerke en zijn opvolgers, 

zoals vastgesteld, voor het eerst officieel de titel van ‘griffier’ toebedeeld in 

een instructietekst. Volgens het derde artikel van die tekst kon de griffier 

toen beschikken over één of meerdere klerken, “bons et souffisans”, maar 

verder griffiepersoneel werd niet vernoemd279. In de marge van het eerste 

plakkaatboek van Vlaanderen staat bij die ordonnantie echter een 

opsomming van de personeelsleden uit die tijd, waaruit blijkt dat er toch al 

een apart notarisambt bestond: Guido de Boeye combineerde die functie met 

de ontvangerij van de exploten280. Die toestand wordt in 1439 bij één van de 

talloze verhuisacties van de Raad bevestigd. Uit de opsomming die in de 

instructie voor de Raad van Vlaanderen te Kortrijk is opgenomen, blijkt dat 

een zekere Josse de le Braude zowel notaris als ontvanger van de exploten 

was281. 

                                                           
278 Merk op dat we hier nog niet te maken hebben met een strikte scheiding tussen de 

verschillende functiegroepen van de Raad. De ontvanger van de exploten en de ontvanger van 

de rapporten worden in ons schema uiteindelijk ingedeeld bij de ondersteunende diensten, 

terwijl de griffie slechts drie functietypes zal kennen: griffier, notaris en klerk. Zie ill. 7 - Schema 

samenstelling. 
279 1409/3. De interpretatie dat deze tekst tevens de introductie van één of meerdere 

ondergeschikte klerken betekent, zoals door diverse auteurs wordt aangehaald, blijkt in het 

licht van het bovenstaande relaas eveneens achterhaald. 
280 “Les Conseilliers & aultres qui furent en ceste annee 1409 le 17 d’Aougst, Instituez […] comme gens 

du Conseil en Flandres estoient […] messire Roelant de moerbeke greffier, Guiot de boye notaire & 

recepveur des exploictz, […]“ 
281 1439.“[…] Président, Conseillers, Greffier, Procureur, Advocat, Notaire et Huissiers […]; Maistre 

Jehan Wieland nostre Greffier d’icelle, […], Josse de le Braude, Notaire et Recepveur des explois, […]“. 
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In een instructie uit 1451, uitgevaardigd naar aanleiding van de 

toenmalige verplaatsing van de Raad naar Ieper, duikt er een nieuwigheid 

op282. Voor het eerst blijkt uit normatieve bronnen dat er sowieso meerdere 

klerken aanwezig waren, die allen een eed moesten afleggen. Meer nog, de 

noodzakelijke kwaliteiten van die klerken werden in het vijfde artikel 

duidelijk in de verf gezet – in tegenstelling tot het nietszeggende “bons et 

souffisans” uit 1409283. Ze moesten bekwaam zijn, ervaren, en kennis hebben 

van de procedures van de Raad van Vlaanderen284. Maar de hoogste waarde 

voor een goede klerk was klaarblijkelijk discretie – het begrip beroepsethiek 

was hun in de 15de eeuw niet vreemd285. Ook de daarop volgende 

instructietekst, uit 1463, biedt een nieuw element286. In het vijfde artikel van 

de instructie van 13 juli is er sprake van een “clercq principal”, of een 

zogenoemde eerste klerk287. 

Opvallend is ook het feit dat de ontvangerij van de exploten – in ons 

veralgemenend schema bij de ondersteunende diensten ingedeeld – vanaf 

dat tijdstip definitief werd afgescheiden van de griffiefuncties. Dit ambt zou 

nog een twintigtal jaar gecumuleerd worden met het beroep van procureur-

generaal, zoals diezelfde tekst uitwijst288. Pas vanaf 1483 werd er in een 

nieuwe instructie definitief een aparte functionaris voor de ontvangst van de 

exploten voorzien, meteen ook het voorlopige eindpunt van de ontplooiing 

van de hoofdfuncties in ons overzicht. Met uitzondering van de ontvangst 

                                                           
282 1451/1. Dit artikel bevestigt overigens de voorgaande toestand: “Premièrement, aura en ladite 

Chambre neuf conseillers ordinaires gens notables, dont l’ung sera président; ung greffier et ung notaire, 

qui sera receveur des explois, […]“ 
283 1409/3. 
284 1451/5. 
285 1451/9: “[…] Et prendront et auront lesdits greffier et notaire clercs habiles, sachans et entendans le 

style de la Chambre, lesquels feront sermens es mains dudit président, présens les autres conseillers en 

pleine Chambre, de tenir secret ce qui sera fait et besoigné devant eulx en ladite Chambre, et toutes les 

choses qui vendront à leur cognoissance“. 
286 Instructions données par Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, aux gens et suppôts du Conseil de 

Flandre renouvelé, siégeant à Ypres, in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. CV e.v. 
287 1463/5. 
288 1463/7: “Item et aura ledit procureur la charge de la recepte des explois de ladite Chambre, ainsi que 

par les lettres de mondit Seigneur a esté nouvellement ordonné”. Het document van vroegere datum 

waarnaar dit artikel uit de instructie van 15 juli 1463 verwijst, zijn de lettres patentes waarmee 

Filips de Goede op 4 juni 1463 de samenstelling van de Raad te Ieper vernieuwde. We treffen er 

inderdaad al de cumulatie procureur-generaal / ontvanger van de exploten in aan: “[…] ung 

nostre procureur général de Flandres, qui sera aussi nostre receveur des explois d’icelle nostre Chambre et 

exercera les deux offices ensemble. […]“. Zie Lettres patentes de Philippe-le-Bon, décrétant l’abolition et 

le renouvellement de la Chambre du Conseil de Flandre à Ypres, in VANDENPEEREBOOM A., Des 

cours de justice…, p. XCVIII e.v. 
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van de rapportgelden, dat tot dan toe nog door de griffie gebeurde, blijkt dat 

er eind 15de eeuw binnen de Raad van Vlaanderen geen sprake meer was 

van cumulatie van eender welk ambt289. 

 

 

ill. 7: Schema samenstelling griffie: deel 1386 tot 1522 

 

Op 9 mei 1522 volgde een uitgebreide ordonnantie die algemeen als dé 

belangrijkste instructie voor de Raad van Vlaanderen wordt beschouwd. 

Daarin wordt ook de griffie uitvoerig behandeld. Zo moest de griffier 

kunnen beschikken over een goede en bekwame notaris290. Voor wat de 

                                                           
289 1483/1: “Eerst zullen zijn in de voorseide camere, een president, tweede edele ende vijf raedslieden 

ordinaire, vijf commissarissen, een procureur-generaal, een advocaet-fiscael, een ontfanghere van den 

exploiten, een greffier, een notaris, zestien deurwaerders, […]“. 
290 1522/70: “[…] comme un Notaire de tele Court doibt estre, quy serve à ladicte Cour seulement […]”. 
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klerken van de griffier betreft, werd de noodzaak van hun deskundigheid 

weer aangehaald, maar er was ook een nieuwigheid: niet alleen was er een 

‘eerste klerk’ in de griffie aanwezig291, er was ook sprake van een officiële 

‘tweede klerk’292, samen de “deux principaulx Clercz” genoemd. De 

griffiedienst werd bovendien verder aangevuld met minstens twee of drie 

andere klerken, zoals gestipuleerd in artikel 73293. Zowel de notaris als de 

eerste en tweede klerk dienden de eed af te leggen aan het hof, opdat 

geheimhouding verzekerd zou zijn294. Aan de overige klerken werd geen 

gelijkaardige verplichting opgelegd. 

 

Op basis van bovenstaande stappen kunnen we al een aantal belangrijke 

conclusies maken. Zo zien we aan de hand van de gebruikte terminologie 

dat de griffier aan het begin van de 16de eeuw duidelijk aan het hoofd van 

een dienst stond en dat hij verantwoordelijk werd geacht voor de 

bekwaamheid van zijn personeel – denk maar aan zinsneden zoals “Item, 

aura ledict Greffier un bon notaire […]”295 of “[…] ledict Greffier tiendra et aura 

clercs en nombre competent […]”296. Per medewerker van de griffie kunnen we 

bovendien, verder in diezelfde uitgebreide instructie, voor het eerst een 

aantal welomlijnde taken lezen. Met andere woorden, aan het begin van de 

16de eeuw werd de bouw van een basisconstructie beëindigd – of, 

waarschijnlijker, voor het eerst volledig aan papier toevertrouwd – die in 

werking zou blijven tot aan het einde van het ancien régime. De 

voornaamste bouwstenen waren vanaf dat moment uitdrukkelijk aanwezig: 

de griffiersfunctie, een notaris, een eerste en tweede klerk en een aanvullend 

‘klerkenapparaat’. Wanneer de aanloop hiertoe schematisch wordt uitgezet, 

wordt duidelijk dat men zo’n anderhalve eeuw lang op zoek geweest is naar 

een goede formule297. We merken drie zaken op: de uitsplitsing tussen Raad- 

en Rekenkamer (potentieel eerst organisatorisch en vervolgens officieel), de 

afsplitsing van de ontvangerij van de exploten tot buiten de griffie en – 

uiteraard – het meest opvallende: de vertakking van de aanwezige 

basisfuncties binnen de eigenlijke griffie. 

                                                           
291 1522/71: “[…] un & le premier Clerc […]”. 
292 1522/72: “[…] un autre et second Clerc […]”. 
293 1522/73: “[…] Item, aura ledict Greffier encores deux ou trois autres Clercs pour le moins, au grand 

buffet du greffe, […]“. 
294 1522/72. 
295 1522/70. 
296 1522/71. 
297 Zie ill. 7 - Schema samenstelling griffie: deel 1386 tot 1522. 
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Twee griffiers 

Hoe goed gedocumenteerd de interne uitbouw van de griffie tot het 

midden van de 16de eeuw is, des te minder informatie is er beschikbaar over 

een aantal ingrijpende veranderingen die later zouden plaatsvinden298. In 

1587 werden er twee griffiers in plaats van één aangesteld, een evolutie – of 

revolutie, als het ware – die in de eerste helft van de 17de eeuw een nota 

waardig werd geacht in de plakkaatboeken van Vlaanderen. In de marge bij 

artikel 67 van de instructie van 1522 meldde men: “En l’an 1587, ont esté creez 

par sa maiesté deux greffiers et le notaire”299. Aan de overige griffiefuncties, de 

notaris en de aanwezige klerken, werd schijnbaar niet geraakt. Een volgende 

grote ordonnantie, die van 20 april 1624 betreffende de procedure en de 

suppoosten van de Raad van Vlaanderen, bevestigde dit feit al in de aanhef 

door zich te richten tot de griffiers, de notaris én de klerken300. 

In tegenstelling tot alle voorgaande wijzigingen wordt deze nieuwe 

situatie door geen enkele normatieve bron als dusdanig beschreven, laat 

staan dat de taken tussen beide griffiers een officiële verdeling kregen. Meer 

nog, alles wijst erop dat zij dit zelf hebben gedaan, zoals een kladtekst die 

amper één maand na aanstelling door de twee collega’s werd opgesteld, ons 

leert. Deze “poincten ende articlen” werden op 11 december 1587 aan papier 

toevertrouwd, naar eigen zeggen “tot eendrachtigheit vande twee greffiers” en 

“tot goede directie vanden dienste vande zelve greffie”301. Men kan zich 

voorstellen dat deze verdubbeling immers heel wat gevolgen had, niet in het 

minst voor de dagelijkse leiding en werking van de dienst. 

De overgang van één naar twee griffiersfuncties verliep op het eerste 

gezicht vrij makkelijk. De laatste zogenoemde ‘solo-griffier’, Henrij Stalins, 

was voor het eerst in dienst getreden op 23 november 1573 en had sindsdien 

                                                           
298 Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat na 1522 nauwelijks nog uitgebreide 

instructieteksten voor de Raad van Vlaanderen werden uitgevaardigd, met uitzondering van 

die van 1624. Ut supra. 
299 1522/67, editie uit 1639. De formulering van deze nota, ”esté creez par sa maiesté”, doet 

vermoeden dat het hier ging om een ingreep van buitenaf in plaats van een vraag vanuit de 

Raad zelf. 
300 1624: “[…] soo wel de Greffiers ende Notaris vanden zelfven Hove als haerlieder Clercken […]”. 
301 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645. 
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zijn pachtcontract drie keer weten te vernieuwen302. Aan zijn griffierscarrière 

kwam uiteindelijk een einde op 7 november 1587, toen hij als raadsheer van 

de Raad van Vlaanderen werd aangesteld303. Amper vijf dagen later, op 12 

november, werden bij wijze van opvolging in twee quasi identieke 

contracten twee personen als griffier aangesteld304. Beide waren geen 

onbekenden voor de Raad en voor de uittredende griffier. Zo vernieuwde 

Jacques de Bavière al op 11 april 1567 samen met alle andere suppoosten zijn 

eed als advocaat, ondertekende hij als plaatsvervanger van de griffier op 9 

december 1573 zelf de inschrijving van de admissie van Stalins in het 

register van de secrete camere en werd hij op 15 januari 1580 benoemd tot 

buitengewoon raadsheer sans gages305. Zijn collega, Louis Blancquart, had tot 

op dat moment een minder indrukwekkend curriculum vitae. Hij was echter 

wel de stiefzoon van Henrij Stalins en was al enkele jaren in zijn dienst actief 

als notaris van de Raad306. Vanuit deze positie is het dan ook niet te 

verwonderen dat hij het voortouw nam in de organisatie van het dubbele 

griffiersambt307. De eerder genoemde “poincten ende articlen” werden door 

hem opgesteld en vervolgens voorgelegd aan “Jacob de Bavière, zijnen 

confrater in officie” om na te zien en te becommentariëren308. Diens 

aantekeningen staan in de marge van het document. 

                                                           
302 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. Aangaande de verschillende aanwervingssystemen van de drie 

griffiefuncties in het algemeen en de griffier(s) in het bijzonder, en de diverse vormen van 

verloning of investering die aan die aanwervingssystemen verbonden waren, ut infra. 
303 ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map raadsheren. 
304 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

110-111. 
305 RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 dec. 1562 - 18 jul. 1570, fol. 233; RAG, 

RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 aug. 1570 - 14 jan. 1574, fol. 316A en RAG, RVV, 

602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, 

messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 99. 
306 Op 29 januari 1580, een kleine maand na de eerste zitting van de katholieke, Spaansgezinde 

helft van de Raad van Vlaanderen te Douai (cfr. beknopte geschiedenis), verscheen hij in naam 

van zijn stiefvader met de mededeling dat Henry Stalins nog een zestal weken nodig had om 

zijn verplaatsing naar Douai te regelen. Uit de daaropvolgende aantekeningen wordt duidelijk 

dat Louis Blancquart als plaatsvervanger van en vervolgens als notaris onder Stalins optrad. Zie 

RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 jan. 1580 - 10 april 1581, fol. 2 e.v. 
307 Hoogstwaarschijnlijk schuilt hier een akkoord inzake survivantie achter tussen stiefvader en 

stiefzoon, hoewel dit niet expliciet als mogelijkheid was voorzien in de pachtcontracten die 

Stalins had afgesloten. 
308 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645. 
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Vanaf 1587 stonden dus constant twee griffiers aan het hoofd van de 

griffiedienst van de Raad van Vlaanderen. De Bavière en Blancquart hebben 

ruim de kans gehad om een modus operandi uit te bouwen met twee personen 

aan het roer, want beiden hebben hun contracten diverse keren kunnen 

verlengen. Pas twintig jaar later, op 8 november 1607 ondertekenden de 

aartshertogen de vervanging voor één van hen. George Masseau meldde 

zich op 18 december 1607 met zijn benoemingsbrief aan en legde de eed af 

als griffier ter vervanging van Jacques de Bavière309. Ook de nieuwe griffier 

was op dat moment allesbehalve een onbekende: hij was al ruim een 

decennium aan het werk als notaris in griffiedienst. Meer nog, zijn 

benoeming als notaris van 16 september 1594 was gebeurd op unanieme 

voordracht van de Bavière en Blancquart, die hem ongetwijfeld al kenden 

vanuit zijn hoedanigheid van advocaat310. 

Kort na de introductie van het systeem met twee griffiers, 

bewerkstelligden zij overigens de creatie van een nieuw ambt, het laatste in 

de geschiedenis van de Raad. Van oudsher was de boekhouding betreffende 

de inning en verdeling van de rapportgelden in handen van de griffie. Het 

bijhouden van welke raadsheer in welk proces als rapporteur aan de Raad 

was opgetreden, welke raadsheren bij dat rapport aanwezig waren en welke 

financiële transacties hiervoor dienden te gebeuren, hield een uitgebreide en 

tijdrovende administratie in. Louis Blancquart en Jacques de Bavière zagen 

dit blijkbaar al vlug in, en legden de kwestie op eigen initiatief voor aan de 

raadsheren tijdens de zitting van 6 juni 1590311. Zij toonden met succes de 

noodzaak aan van een ontvanger die onophoudelijk in het comptoir van de 

rapporten kon werken en lieten de raadsheren de verloning van het nieuwe 

ambt bespreken. Ook deze laatste bevoegdheidsafstand was echter een 

schoolvoorbeeld van de officialisering van een situatie die de facto al bestond. 

Niet alleen was er klaarblijkelijk al een apart comptoir voor de rapporten, de 

taak werd meestal al aan een specifieke medewerker toegekend. Zo was een 

zekere Franchois Thille op 3 maart 1584 bijvoorbeeld al een “commis vande 

                                                           
309 Respectievelijk RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, 

raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 

enz., 1520-1732, fol. 142 en RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p. 
310 RAG, RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 260. Men zocht een 

vervanger voor notaris Jean De Bloys die gepromoveerd werd tot advocaat-fiscaal, en kende 

blijkbaar Masseau al als advocaat-postulant. 
311 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 74 en RAG, RVV, 7622: 

Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. 
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greffier nopende den ontfanck vande rapporte ende specien”312. De eerste 

verschijning van het ambt in een normatieve tekst, daarentegen, dateert 

volgens J. Buntinx uit 1619313. 

 

Drie / vier griffiers 

De tweede helft van de 17de eeuw hield een laatste ingrijpende wijziging 

in voor de griffie van de Raad van Vlaanderen, opnieuw op het niveau van 

de griffiers. In 1668 kwam een derde griffier de Raad vervoegen; anno 1674 

werd overgestapt naar een systeem van vier griffiers met, bijhorend, vier 

nieuwe aanwervingen. In tegenstelling tot de verdubbeling van het ambt in 

1587, komt in de 17de-eeuwse casussen wel duidelijk tot uiting dat het ging 

om ingrepen van buitenaf, die blijkbaar op niet veel bijval vanuit de 

instelling konden rekenen. 

Op 12 juni 1668 verscheen een zekere Jean Alexandre Baesbancq voor de 

Raad van Vlaanderen, “pretendant d’estre admis a la place de greffier en vertu de 

ses lettres patentes” – zoals de raadsheren in het resolutieboek lieten 

registreren314. De manier waarop deze gebeurtenis geformuleerd werd, laat 

meteen uitschijnen dat het hof niet van plan was om aan het verzoek tot 

admissie van deze onbekende Baesbancq te voldoen315. In de uitgebreide 

argumentatie die de raadsheren verzonden aan de landvoogd, verwezen ze 

naar een verbod op het aanvaarden van supernumeraire of extraordinaire 

personeelsleden, dat eerder werd uitgevaardigd, en naar het feit dat de Raad 

qua personeel eerder werd bevestigd in zijn “nombre ancien” – wat de 

griffiers betreft, twee dus. Daarenboven was er ook onvoldoende werk voor 

een extra griffier, zeker gezien het ressort van de instelling kort voordien 

gevoelig verminderd was316. Om die redenen, en om diverse andere die niet 

                                                           
312 RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, fol. 12. 
313 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 39. Zie ook THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 

36 
314 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 176. 
315 Jean Alexandre Baesbancq had voor 1668 geen enkele merkbare band met de Raad van 

Vlaanderen. Hij had tot op dat moment, net als zijn vader Michiel, gewerkt als deurwaarder 

voor de Rekenkamer te Rijsel – de stad waar hij vandaan kwam. Zie JEAN M., La chambre des 

comptes de Lille (1477-1667): l’institution et les hommes (Mémoires et documents publiés par la Société 

de l’Ecole des Chartes 36), Parijs, 1992, p. 345. 
316 Er wordt gedoeld op het Verdrag van Brussel (20 september 1664), waarmee een nieuwe 

grens tussen Vlaanderen en de Noordelijke Nederlanden werd vastgelegd en waardoor heel 

wat Zeeuws-Vlaams gebied verloren ging. Zie onder meer RAG, VERZ Kaarten en plannen, 33: 
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verder gespecificeerd werden, beschouwden ze de aanwezigheid van een 

derde griffier bijgevolg als onnodig of “inutil”. Het antwoord van de 

centrale overheid is ons niet bekend, maar alles wijst erop dat de Raad bot 

gevangen heeft. In de zomer van datzelfde jaar werd Baesbancqs aanstelling 

op normale wijze geregistreerd317. 

Verschillende medewerkers van de Raad, waaronder uiteraard collega’s 

van de griffie, lieten klaarblijkelijk niet na hun ongenoegen over de situatie 

te tonen. Nauwelijks enkele maanden na zijn aanstelling kloeg griffier 

Baesbancq al dat de notaris en de ontvanger van de rapporten hem 

weigerden uit te betalen318. De raadsheren zagen zich genoodzaakt in te gaan 

op deze klacht en alle personeelsleden aan te sporen om de richtlijnen van 

landvoogd Francisco de Castel Rodrigo, die Baesbancqs aanstelling had 

ondertekend, te volgen. Hierna werd het stil rond de derde griffier – 

opvallend stil, zelfs. Hoewel hij gedurende al die tijd werkzaam bleef bij de 

Raad, is zijn handtekening in de resolutieregisters pas voor de eerste en 

tevens de laatste keer te vinden in juli 1671319. Het lijkt erop dat de 

medewerkers van de griffie een buitenstaander, die hen ogenschijnlijk 

opgedrongen bleek, met heel veel moeite duldden. 

Deze gespannen situatie heeft slechts enkele jaren geduurd, want op 23 

mei 1672 sloot de centrale overheid een zeer vergaand akkoord met een 

zekere Maximiliaan le Rouffon, voormalig advocaat en toen al een viertal 

jaar ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen320. Die 

overeenkomst, die wegens lopende contracten pas officieel zou ingaan op 24 

mei 1674, verleende de nieuwe griffier een zeer hoge graad van 

zelfstandigheid. Hij mocht zelf kandidaten aanbrengen om vier 

griffiersambten te vervullen, hoewel deze uiteraard wel aan enkele 

                                                                                                                                        
Kaerte der limiet scheydingen in Vlaanderen van de jaren 1664, 1715, 1720, uytgegeven te Gent, 

by Augustyn Graet, in ’t jaer 1720 en AUGUSTYN B., Het graafschap…, p. 20. 
317 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

246. 
318 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 186. 
319 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 249. Dit is geen uniek 

geval. Uit een nadere toegang van de criminele examens uit die periode blijkt dat hij ook slechts 

één keer voorkwam als commis, namelijk in december 1672. Zie ROGIERS G., Criminele 

processen…, deel 1, p. 28. 
320 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

255. Voor zijn aanstelling als ontvanger van de exploten dd. 8 juni 1668, waarin hij tevens als 

advocaat-postulant wordt vermeld, zie in datzelfde register fol. 244. 



121 
 

kwalitatieve voorwaarden dienden te voldoen – ze moesten immers worden 

geadmitteerd door de Raad. Het ambt van notaris, daarentegen, werd door 

de aanwezigheid van vier griffiers overbodig geacht en mocht door le 

Rouffon dan ook, indien nodig, geschrapt worden van zodra de toenmalige 

bedienaar overleed of ontslag nam. Indien dit gebeurde voor de 

ingangstermijn van het nieuwe contract (24 mei 1674), verbond de vorst zich 

er daarenboven toe om zelf geen nieuwe notaris meer aan te stellen321. 

Verder kon le Rouffon naar believen klerken en eventuele onderklerken 

inschakelen. 

 

 

ill. 8: Schema samenstelling griffie: deel 1522 tot eind 18de eeuw 

 

Dit keer anticipeerde de centrale overheid op mogelijk protest. Meteen na 

het afsluiten van de overeenkomst met le Rouffon stuurde de landvoogd een 

brief naar de Raad van Vlaanderen ter kennisgave322. De raadsheren werden 

verzocht om le Rouffon en zijn collega’s (“avecq ses consors”) de eed te laten 

                                                           
321 Deze clausule was uiteindelijk niet nodig. Toenmalig notaris Lucas van der Lynden bleef in 

dienst tot in juni 1689, toen hij er door zijn hoge leeftijd niet meer in slaagde zijn taken naar 

behoren uit te voeren. Zie RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 

1737, fol. 33. 
322 RAG, RVV, 349: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1672 1e sem. 
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afleggen en hen in het bezit te stellen van de ‘griffies’ van de Raad323. De 

aansporing om dat onmiddellijk en zonder problemen uit te voeren, lijkt 

effect te hebben gehad. Tot de volledige overname van de griffie in mei 1674 

kunnen er in de resolutieregisters van de Raad geen tekenen worden 

gevonden van moeilijkheden tussen leden van de griffie en le Rouffon, die 

ondertussen actief bleef als ontvanger van de exploten. Eens het nieuwe 

contract was ingegaan, verschenen sporen van de nieuwe griffiers in de 

registers van de Raad324. Enkel hun vierde man, die Georges Jacques du Bois 

blijkt te zijn325, liet nauwelijks sporen na. Hij zou zich laten vervangen door 

Jacques de Vriese, een familielid, die in augustus 1677 voor het eerst 

geregistreerd werd als dienstdoende griffier tijdens een crimineel examen326. 

Schijn bedriegt echter. Uit de reeksen procesdossiers van de Raad blijkt 

dat de overname van de griffie toch niet in goede aarde gevallen was. Zo 

raakte le Rouffon al heel vlug betrokken in een aanslepend en goed 

gedocumenteerd conflict met zijn voorgangers over griffierechten en de 

overname van het ambt, inclusief archieven en sleutels327. Anno 1678 had hij 

in zijn vroegere hoedanigheid als ontvanger van de exploten ook een zaak 

lopen tegen de ontvanger van de rapporten over fiscale rapporten en in 1679 

lag hij in conflict met een raadsheer over een financiële kwestie. Eén jaar 

later liep er nog een proces met zijn voorgangers aangaande zegelrechten328. 

Maar ook buiten de instelling zijn er sporen van rivaliteit tussen le Rouffon 

en zijn (voormalige) collega’s te vinden. Zo is er in het archief van de Grote 

Raad van Mechelen een procesdossier bewaard waaruit blijkt dat er grote 

spanningen waren tussen hem en griffier Frans Thevelijn, één van zijn 

voorgangers329. Interessant genoeg dateert dit dossier grotendeels wél van 

                                                           
323 “[…] Nous vous faisons ceste, pour vous ordonner, de recepvoir Maximilien le Ruffon […] à serment 

et à la possession des Greffes dud(ic)t Conseil, au pied de ses l(ett)res patentes, et ce sans aucun dilaij ou 

difficulté […]”. 
324 Bijvoorbeeld in RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, passim. 
325 RAG, RVV, 689: Notitieboek van een advocaat, later notaris van de Raad van Vlaanderen, 

opvolger als dusdanig van Joos Masseau, gepromoveerd tot griffier van de Raad in de plaats 

van zijn broeder Jeroom Masseau, 1657-1687. 
326 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 78. 
327 Ut infra. 
328 Respectievelijk RAG, RVV, 16345 en 16402-16403, 16707, 16871 en 16989. 
329 ARA, GRM Officie-fiscaal, 682: Les fiscaux joints à Maximilien Le Rouffon, receveur des 

exploits du Conseil de Flandre, contre François Thevelin, greffier dudit Conseil de Flandre, joint 

à lui les quatre membres des Etats de Flandre au sujet de l’évocation au Grand Conseil de la 

cause sur injures dudit le Rouffon contre ledit Thevelin, 1673-1674. Zie ook RAG, RVV, 511: 

Register van brieven en rescripties, 7 januari 1673 - december 1676, fol. 178 en RAG, RVV, 353: 

Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1674 2e sem., 10 december 1674. 
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voor de overname en behandelt het de periode 1673-1674. Thevelijn liet 

blijkbaar niet na om le Rouffon tijdens die periode telkens publiekelijk 

verbaal aan te vallen. Hij zou hem er bovendien van beschuldigd hebben de 

geheimhoudingsplicht van de Raad te verzuimen. Tegelijkertijd 

ondersteunde hij een verzoekschrift dat de families Masceau en d’Hane 

tevergeefs aan de vorst richtten om het contract van le Rouffon nietig te 

laten verklaren - een verzoekschrift dat eveneens in het conflict voor de 

Grote Raad betrokken werd330. Er werd immers in vermeld dat de Vier 

Leden van Vlaanderen eveneens tegen de vernieuwde griffie gekant waren, 

wat zij in een resolutie van 22 december 1673 ten stelligste ontkenden. 

Datzelfde najaar kwam tot slot nog een document ter sprake in diezelfde 

rechtszaak331; die casus werd echter ten gronde behandeld door de Raad van 

Vlaanderen332. Het criminele examen over deze zaak, dat plaatsvond van 16 

juli tot 18 augustus 1674, werd gevoerd door procureur-generaal de Rop en 

was gericht tegen deken en eed van de praktizijnen in het algemeen, hun 

griffier Hendrick Dhont en lid Frans Thevelijn in het bijzonder. Voorwerp 

van het geschil was een felicitatiebrief, die uit naam van deken en eed van 

de praktizijnen naar de vorst was verstuurd omwille van het eerherstel van 

president Errembault333, maar die de Raad in diskrediet bracht. Zo werd er 

onder meer de steun van de praktizijnen aan oud-griffiers Josse Masceau en 

Sebastiaan d’Hane in uitgedrukt, één van de inhoudselementen die betwist 

werden door de vereniging van praktizijnen. Over het ontstaan van de brief 

en de minuut- en grosse-exemplaren legde men tegenstrijdige verklaringen 

af; vast stond wel dat ook dit keer Thevelijn initiatiefnemer was geweest334. 

                                                           
330 Tegelijk liep uiteraard de eerder aangehaalde procedure voor de Raad van Vlaanderen over 

allerhande praktische aspecten van de ambtsoverdracht van 1674. Zie RAG, RVV, 16345, 16402-

16403: Maximiliaan le Rouffon en cons., griffiers Raad van Vlaanderen, c. Sebastiaan d’Hane, 

heer van Welden, en Marguerite Thevelyn, wed. van Joos Masseau, griffier Raad van 

Vlaanderen: engagère van de griffie van de Raad van Vlaanderen - griffierechten - overgeven 

van het ambt van griffier met archieven en sleutels, 1674-1689. 
331 Op vraag van le Rouffon werd het conflict behandeld door de Grote Raad van Mechelen. 
332 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 43-46. 
333 Ut supra. 
334 Bij zijn verhoor van 28 juli 1674 protesteerde hij overigens meteen over het feit dat notaris 

van der Lynden, die had gewerkt onder Josse Masceau en Sebastiaan d’Hane en in dienst bleef 

bij le Rouffon, de pen mocht voeren. Eerder dat voorjaar, toen in mei 1674 de laatste 

loonbetalingen aan klerken en notaris moesten uitgevoerd worden, leek de relatie met de 

notaris nog prima: RAG, RVV, 689: Notitieboek van een advocaat, later notaris van de Raad van 

Vlaanderen, opvolger als dusdanig van Joos Masseau, gepromoveerd tot griffier van de Raad in 

de plaats van zijn broeder Jeroom Masseau, 1657-1687. 
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Het eindresultaat van deze kwestie is ons onbekend. Uit de bronnen blijkt 

wel dat Thevelijn ruim voor 1674 niet meer actief was als griffier; een laatste 

vermelding is te vinden op 14 december 1673335. 

Kortom, de nieuwe regeling zorgde voor een uiterst woelige periode 

binnen de Raad in het algemeen en de griffie in het bijzonder, maar zou 

nooit meer ongedaan worden gemaakt of aangepast. Hoewel Maximiliaan le 

Rouffon ongetwijfeld onder zware druk stond, zou hij het uiteindelijk toch 

meer dan een decennium volhouden als griffier, net als zijn andere collega’s 

van het eerste uur. Het basissysteem met de vier griffieambten dat mede 

door hem werd opgezet, zou tot aan het einde van het ancien régime in 

stand worden gehouden. Net als bij de oorspronkelijke verdubbeling van 

het griffiersambt in 1587, is er qua taakverdeling over drie, respectievelijk 

vier griffiers in officiële normatieve teksten niets terug te vinden. Meer nog, 

telkens wanneer de griffie ter sprake kwam, richtten de Raad en alle hogere 

overheden zich gewoonweg tot de griffiers als corpus336. 

  

                                                           
335 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 38. 
336 Bijvoorbeeld 1667/6-15 of 1702/25. 
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C. ORGANISCHE OF GESTUURDE GROEI? 

 

Een centrale vraag 

De besproken stappen in de samenstelling van de griffie doen meteen 

enkele cruciale vragen rijzen, die tot de kern van onze problematiek gaan. 

Samengevat kunnen we een tweetal grote periodes onderscheiden. Van de 

oprichting van de Raad, via de ordonnantie van 1522 tot de indienststelling 

van twee griffiers werd de griffie zowel in de breedte als in de diepte 

uitgebouwd. Er ontstonden verschillende functietypes met elk hun 

eigenheden, terwijl het aantal klerken – de zogenoemde ‘werkmieren’ – 

gestadig groeide. Dit resulteerde in een echte dienst, een bureaucratisch 

apparaat met de griffier aan het hoofd. Kortom: binnen die eerste twee 

eeuwen is een evolutie zichtbaar die enigszins te verwachten valt bij een 

laatmiddeleeuwse en vroegmoderne organisatie. Veel auteurs halen in dit 

opzicht dan ook de vergelijking aan die J. Buntinx oorspronkelijk maakte in 

zijn onderzoek naar de Audiëntie337. Hij vergeleek de ontwikkeling van zo’n 

instelling als een biologisch proces, een soort organische groei die doet 

denken aan de groei van een plant. Alle onderdelen van een plant blijven 

immers groeien en veranderen onder invloed van zowel interne als externe 

factoren, waarbij de menselijke tussenkomst zich beperkt tot het stimuleren 

en begeleiden van die groei in de goede richting en het wegsnoeien van 

uitwassen. Dit beeld kan niet alleen worden toegepast op een instelling in 

zijn geheel, zoals Buntinx het zelf gebruikt, maar ook op een wezenlijk 

onderdeel van een instelling zoals de griffie van de Raad van Vlaanderen. 

De ontwikkeling van de griffie is, zoals gezien, tot in de eerste helft van 

de 16de eeuw te volgen via diverse normatieve teksten. Daarbij kunnen we 

uiteraard de bedenking maken of deze bronnen nieuwigheden oplegden, of 

eerder een bestaande situatie vastlegden. Tot op dit punt komt de expansie 

van de dienst in ieder geval over als functioneel en dus rationeel. Er zijn 

bovendien geen indicaties dat de evolutie ten koste ging van een vlotte 

samenwerking of van efficiëntie – een eerste indruk die uiteraard dient te 

worden nagegaan aan de hand van de eigenlijke taakuitoefening van de 

dienst338. Het vermoeden dat de uitbouw tijdens deze eerste periode 

                                                           
337 Zie bijvoorbeeld DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 23-24 en VERHAEST H., De 

vroegste geschiedenis…, p. 15, gebaseerd op BUNTINX J., De audiëntie…, p. 21-22. 
338 Ut infra. 
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minstens ten dele op initiatief van de instelling zelf gebeurde, verdient een 

grondige toetsing. 

Vanaf het einde van de 16de eeuw, echter, werd hoofdzakelijk het 

topniveau van de griffie verder uitgewerkt. Vooral in de aanstelling van drie 

en vervolgens vier griffiers is aansturing van hogerhand merkbaar. 

Daarover is, contradictorisch genoeg, nauwelijks iets terug te vinden in 

normatieve bronnen. De motieven voor deze 17de- en 18de-eeuwse evolutie 

zijn niet zo eenvoudig te raden, zeker niet omdat de toenmalige 

medewerkers van de Raad in hun protesten lieten uitschijnen dat de 

hervormingen ongelegen kwamen, zowel wat de introductie van 

nieuwelingen, de organisatie binnen de instellingen als het beschikbare 

werkvolume betrof. In dat opzicht lijken we ver af te staan van het model 

van organische groei, zoals het door Buntinx werd geïntroduceerd. 

 

Interne vs. externe factoren 

Het is duidelijk dat eventuele verklaringen voor de verschillende stappen 

in de uitbouw van de griffie zowel binnen de Raad als daarbuiten dienen te 

worden gezocht339. Wat interne factoren betreft, kan uiteraard de invloed 

van bepaalde medewerkers niet worden uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan 

Louis Blancquart en Jacques de Bavière, die van mening waren dat de 

ontvangerij van de rapporten beter afgescheiden werd van de griffie en die 

daar met succes voor pleitten bij de raadsheren340. Ook de acties van Frans 

Thevelijn, die hevig maar uiteindelijk tevergeefs lobbyde voor de 

vernietiging van het contract van le Rouffon341, zijn een schoolvoorbeeld van 

het feit dat de opinie van één of meerdere medewerkers potentieel 

doorslaggevend kon zijn om organisatorische wijzingen door te voeren. 

Opinies zijn echter subjectief, moeilijk te traceren en quasi onmogelijk in 

meetbare vorm te gieten. Andere, werkgerelateerde factoren bieden tot op 

zekere hoogte wel die mogelijkheid. Er wordt daarbij gedacht aan twee 

verschillende invalshoeken: enerzijds de manier waarop het werk 

georganiseerd werd, en anderzijds de werklast die de Raad in het algemeen 

en de griffie in het bijzonder torste. Beide elementen komen in het verdere 

                                                           
339 Dit in tegenstelling tot de laatmiddeleeuwse casus van de Audiëntie, waarbij J. Buntinx zich 

vooral concentreerde op interne factoren. Zie DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 24. 
340 Ut supra. 
341 Ut supra. 
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verloop van dit onderzoek nog in extenso aan bod342. De meest eenvoudige 

verklaring van de twee zou natuurlijk een rechtstreekse relatie tussen het 

werkvolume en het aantal ingezette ambtenaren zijn. Marijke Thomaes 

verklaarde bijvoorbeeld de overstap naar twee griffiers (1587) door een 

toename in activiteit van de Raad, en bijgevolg ook een groei in de 

administratie343. Diezelfde redenering staat echter lijnrecht tegenover de 

verklaringen van het hof naar aanleiding van de aanstelling van Baesbancq 

als derde griffier (1668)344. Eén van hun belangrijkste tegenargumenten tegen 

diens aanstelling was immers dat er niet genoeg werk was voor een 

bijkomende griffier. Of dit argument steek hield, zal in het verdere verloop 

van deze verhandeling blijken. Beide voorbeelden bewijzen in elk geval dat 

de relatie werklast vs. aantal ambtenaren niet zo eenduidig was als in 

theorie zou kunnen gedacht worden. 

Ook andere organisatorische verklaringen zijn niet zo eenvoudig te 

leveren. Dit komt uiteraard ten dele doordat zij niet worden geruggesteund 

door eventuele instructieteksten die expliciet over werkverdeling en 

wijzigingen daarin handelen – zeker voor wat de 17de en 18de eeuw betreft. 

Toch kan alvast één evidente denkpiste worden nagegaan. Een gekend 

fenomeen is het feit dat men gedurende de 17de en 18de eeuw binnen de Raad 

van Vlaanderen experimenteerde met zittingen in diverse kamers345. De 

raadsheren verdeelden zich, met andere woorden, in diverse ‘subraden’ die 

tegelijk aan het werk waren om zaken vlotter te kunnen behandelen en om 

de werklast te verlichten. Net zoals bij de Raad van Brabant beantwoordde 

deze opdeling schijnbaar niet aan een bevoegdheidsverdeling346. In 

verschillende studies over de Vlaamse justitieraad zijn uiteenlopende en 

soms afwijkende gegevens over dit kamersysteem te vinden. Over het 

algemeen wordt aangenomen dat men vanaf ca. 1614 met twee kamers 

werkte, vanaf het midden van de 17de eeuw vaak met drie kamers en in de 

loop van de 18de eeuw waren op een bepaald moment vier kamers in 

gebruik347. 

                                                           
342 Ut infra. 
343 THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 37. 
344 Ut supra. 
345 Ut supra. 
346 PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 14. 
347 J. Buntinx meldde bijvoorbeeld het bestaan van een tweekamersysteem. Hij stelde 

daarenboven vast dat anno 1723 vier kamers in gebruik waren. Onder meer P. Van Peteghem 

en G. Demuynck namen deze gegevens van hem over: BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 15; 

DEMUYNCK G., Het archief…, p. 573-575 en VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 
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Deze aantallen, van één tot maximaal vier, klinken veelbelovend in 

combinatie met onze kennis over het stijgende aantal griffiers. Onderstaande 

grafiek (ill. 9) ontkracht echter meteen de theorie dat er een directe link zou 

bestaan tussen het aantal griffiers dat in dienst was en het aantal kamers 

waarover de raadsheren werden verdeeld. In dit spreidingsdiagram werden 

alle vermeldingen van kamerwissels uitgezet die konden worden 

aangetroffen in de resolutieregisters, aangevuld met enkele gegevens uit de 

registers van de secrete camere348. 

 

 

ill. 9: Kamergebruik  

 

                                                                                                                                        
staatsvorming…, p. 137. Hij voegde er daarenboven aan toe dat tijdens de 16de eeuw twee secrete 

camers in gebruik waren. M. Coucke stelde dat vanaf 1614 twee kamers voorkwamen die elk 

jaar na de kerstvakantie werden gewijzigd en dat daar vanaf ca. 1630 een derde kamer voor de 

behandeling van kleine geschillen bijkwam: COUCKE M., Een prosopografische studie…, p. 34. 

Wat oudere publicaties betreft, maakt zowel J. Ganser, J.F. Foppens, A. Matthieu als N. De 

Pauw gewag van een driekamersysteem aan het einde van de 18de eeuw. Matthieu haalt 

daarenboven het feit aan dat door een reductie van het aantal raadsheren in 1681 met twee 

kamers werd gewerkt; De Pauw meldt het gebruik van een derde kamer aan het begin van de 

18de eeuw. Hij verkeerde overigens, net als Ganser, verkeerdelijk in de veronderstelling dat het 

18de-eeuwse tweekamersysteem bestond uit een civiele en een criminele kamer; vermoedelijk 

ontstond de verwarring door een bestaand reglement dat civiele zaken minstens met vijf 

raadsheren moesten behandeld worden en criminele met zeven. De Pauw en Ganser zagen 

hierin een tweedeling. Zie GANSER M., Le conseil de Flandre…, p. 40; FOPPENS J., Histoire…, p. 

16; MATTHIEU A., Histoire…, p. 132 en 170-171 en DE PAUW N., La Cour d’Appel…, p. 37. 
348 De horizontale as is een tijdslijn van ca. 1600 tot ca. 1800, de verticale as duidt op het aantal 

kamers. Elk gegevenspunt dat een jaartal (X-as) en een aantal (Y-as) combineert, betreft dus een 

vermelding van een meerkamerstelsel gedurende dat bepaalde jaar. 
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Het oudste spoor van het gebruik van twee of meer kamers is terug 

vinden op 26 augustus 1591, wanneer men een vaste periode afsprak voor 

de zogenoemde ‘kamerwissel’ of de herverdeling van de raadsheren per 

kamer349. Pas voor 1611, het eerste kwantificeerbare gegeven in de grafiek, 

kon voor het eerst een namenlijst voor twee kamers worden 

teruggevonden350. Niet alleen dateren beide jaren van na de eerste dubbele 

griffiersaanstelling (1587), tijdens de daaropvolgende periode werd vlot 

afgewisseld tussen een twee- of, vanaf 1649351, driekamersysteem. Vanaf 

1652 viel daarenboven ook een combinatie binnen de mogelijkheden. Op 8 

januari werden de vijftien beschikbare raadsheren zowel in twee als in drie 

kamers onderverdeeld352. Uit gelijkaardige vermeldingen van latere jaren 

blijkt dat men naargelang het tijdstip van de zitting in het twee-, dan wel in 

het driekamersysteem werkte353. 

Bij de eerste aanstelling van drie en later vier griffiers is het verband met 

het aantal aanwezige zittingskamers evenmin duidelijk. Zo werd in mei 1667 

plots overgestapt naar een systeem van vier kamers, dat in augustus van 

datzelfde jaar veranderde naar een wisselsysteem bestaande uit twee, drie of 

vier kamers354. Vanaf mei 1668 tot in januari 1676 viel de keuze systematisch 

op drie kamers355. In april 1676, een kleine twee jaar nadat de eerste vier 

griffiers in dienst waren getreden, kwamen weliswaar vier kamers voor356, 

maar dit zou evenmin een stabiel gegeven blijken. In januari 1677 stelde het 

hof zelfs voor het eerst, maar niet voor het laatst, een verdeling in vijf 

kamers op357. Tot midden 18de eeuw, wanneer quasi voorgoed werd 

overgeschakeld op een tweekamersysteem, bleef men voortdurend 

afwisselen in werkwijze. Ook het eerder beschreven wisselsysteem tussen 

twee en drie kamers werd soms verdergezet, en uitgebreid met een wissel 

tussen drie en vier of vier en vijf kamers. Het tijdstip van de 

                                                           
349 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 59/83 (dubbele 

nummering). 
350 RAG, RVV, 7627: Register van de secrete camere, 15 januari 1610 - 26 oktober 1613, s.p. 
351 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 265. 
352 RAG, RVV, 7637: Register van de secrete camere, 18 januari 1648 - 29 november 1652, fol. 222. 
353 Op 29 mei 1690 werd bijvoorbeeld een kamervernieuwing geregistreerd die inhield dat men 

in de voormiddag in twee kamers zetelde en dat men zich in de namiddag herverdeelde tot drie 

kamers. Zie RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 38. 
354 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 19 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 148 en 152. 
355 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 19 maart 1663 - 5 september 1679, passim. Merk trouwens op 

dat de derde griffier, Jean Alexandre Baesbancq, zich pas in juni 1668 bij de Raad aanmeldde. 
356 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 19 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 312. 
357 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 19 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 319. 
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‘kamervernieuwingen’ viel overigens vaak, maar zeker niet altijd samen met 

de eerste zitting na nieuwjaar of na de zomervakantie358. In een groot aantal 

jaren vonden daarenboven meerdere kamerwissels plaats, onder meer 

veroorzaakt door het feit dat sommige raadsheren overleden of uit dienst 

traden. 

Het verder uitdiepen van dit kamersysteem, een intrigerend gegeven dat 

duidelijk verdere verklaring vereist, valt buiten het bestek van dit 

onderzoek359. De organisatie daarvan gebeurde immers op het niveau van de 

Raad zelf en was geen kwestie waarbij de griffie betrokken was. Uiteraard 

was het wel een gegeven waar de griffiers mee moesten leren werken. 

Stellen dat extra griffiersfuncties in het leven werden geroepen opdat men in 

meerdere kamers tegelijk zitting zou kunnen houden, of omgekeerd, blijkt 

echter niet te kloppen. Voor wat de Raad van Brabant betreft, waar men met 

een helder tweekamersysteem werkte, kwam Arthur Gaillard overigens tot 

dezelfde conclusie360. 

 

                                                           
358 Dit was zo in respectievelijk 20 en 23 % van de gerepertorieerde gevallen. 
359 Zo zijn er bijvoorbeeld indicaties dat het wisselsysteem in het leven werd geroepen zodat 

men zaken van minder belang, die de aanwezigheid van een kleiner aantal raadsheren 

vereisten, vlug zou kunnen behandelen. Daarenboven lijkt het ook interessant aan te halen dat 

de groep raadsheren die de zaken van de Admiraliteit behandelde, tevens met de term ‘kamer’ 

werden aangeduid en dat de vorst anno 1732 de president opdracht gaf om een ‘kamer’ van vijf 

raadsheren samen te stellen om zaken aangaande het kleine zegel te behandelen. Zie 

respectievelijk RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 20, 

RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 173 en 

RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 223. Wat bijkomende 

uitleg kan ook worden gevonden in ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 648: Administration 

judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1547-1701 (bundel “Abus introduit au conseil en 

Flandres dans la judicature des proces”). 

O.i. was het aantal kamers van ondergeschikt belang aan de bezetting ervan. Er waren nu 

eenmaal regels over het minimaal aantal raadsheren dat nodig was om bepaalde types zaken te 

behandelen. Hoe meer raadsheren de Raad op een bepaald moment telde, hoe meer kamers 

men kon verdelen. De omgekeerde redenering gaat uiteraard ook op: hoe meer kamers men 

achtte nodig te hebben, hoe meer raadsheren theoretisch gezien moesten worden aangeworven. 

Het systeem werd mogelijk ook gefaciliteerd door de gelijkschakeling van statuut tussen de 

raadsheren -commissarissen en de gewone raadsheren in 1614. Daarenboven valt de piek in het 

maximaal aantal kamers samen met de verhoging van het aantal raadsheren tijdens de periode 

1676-1681. Statistische berekening van de correlatie tussen beide gegevensreeksen (maximaal 

aantal kamers en maximaal aantal corpusleden per jaar) leert in elk geval dat beide elementen 

een sterk verband vertonen (correlatiecoëfficiënt 0,74). 
360 GAILLARD A., Le conseil de Brabant…, deel 3, p. 3. 
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Wanneer mogelijke externe factoren in overweging worden genomen, is 

er één element dat in het oog springt. Alle periodes waarin griffiers aan de 

dienst werden toegevoegd (1587; 1668/1674) situeren zich namelijk rond 

echte crisisperiodes, en dat zowel in de geschiedenis van de Zuidelijke 

Nederlanden als in de geschiedenis van de Raad en van de griffie in het 

bijzonder361. 

Het laatste kwart van de 16de eeuw vormde het toneel voor één van de 

cruciale fases van de Tachtigjarige oorlog (1568-1648). Tijdens de eerste 

decennia van de opstand tegen het anti-ketterse bewind van de Spaanse 

koning Filips II en diens repressie via het optreden van de hertog van Alva, 

wonnen de calvinisten in de gehele Nederlanden terrein. Tijdens het najaar 

van 1577 kregen de reformatiegezinden ook in het Gentse stadsbestuur de 

bovenhand362. Op 1 november van dat jaar werd door hen een Comité van 

XVIII mannen opgericht dat voortaan de stad zou besturen onder de vorm 

van een calvinistische Republiek. In navolging van Gent, dat zelf Brussel als 

voorbeeld had, volgden andere Vlaamse steden snel: onder meer Ieper, 

Brugge en Kortrijk kregen een gelijkaardig bestuur. Pas in 1584-1585, toen 

landvoogd Alexander Farnese stelselmatig Vlaamse en Brabantse gebieden 

terug onder Spaans katholiek bewind kreeg, kwam een einde aan deze 

periode. Gent werd in de nazomer van 1584 heroverd, waarna de 

calvinistische Republiek Gent ophield te bestaan. 

Het spreekt vanzelf dat de Raad van Vlaanderen, een vorstelijke 

instelling, zich tijdens deze periode in een uiterst penibele positie bevond. 

Door aanhoudende bedreigingen vertrok een deel van de raadsheren naar 

Douai, waar ze vanaf januari 1580 de activiteiten van de Raad verderzetten. 

Ondertussen bleef in het Gravensteen een calvinistisch gezinde Raad 

werkzaam. Wat de griffie betreft, creëerde deze opsplitsing echter een 

vacuüm te Gent. Toenmalig griffier Henrij Stalins, die de functie al vanaf 

                                                           
361 Ut supra. 
362 Over deze periode, zie onder meer VANDER SCHELDEN B., De Gentse stadsmagistraat tijdens 

de calvinistische Republiek (1577-1584), Gent, 2010, onuitgegeven masterproef; DE NEVE DE 

MEVERGNIES J.E., Gand en république. La domination calviniste à Gand (1577-1584), Gent, 1940; 

DESPRETZ A., De instauratie der Gentse calvinistische republiek, in Handelingen van de Maatschappij 

voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1963, XVII, p. 119-229 en DECAVELE J. en 

COIGNEAU D. (red.), Het eind van een rebelse droom: opstellen over het calvinistisch bewind te Gent 

(1577-1584) en de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje (17 

september 1584), Gent, 1984. Voor een breder kader, zie onder meer DECAVELE J., Vlaanderen 

tussen Spanje en Oranje: Willem de Zwijger en de Lage Landen in de zestiende eeuw, Gent, 1984. 
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1573 bekleedde363, had immers de intentie om de katholieke Raad in Frans-

Vlaanderen te vervoegen, hoewel hij daar aanvankelijk toe verhinderd werd. 

Op 29 januari 1580 verscheen Louis Blancquart, zijn stiefzoon, te Douai met 

de mededeling dat Henrij Stalins een zestal weken voorbereiding nodig 

had364. Het zou noodgedwongen langer duren. Stalins kreeg huisarrest in 

zijn woning in de binnenstad in Gent, waardoor Blancquart in december 

1580 officieel werd aangesteld als diens plaatsvervanger365. Uiteindelijk 

verscheen Henrij Stalins op 5 augustus 1581 in Douai en vernieuwde hij er 

zijn eed als griffier. Zijn stiefzoon hield hij in dienst als assistent en 

plaatsvervanger, wat kan worden geïnterpreteerd als notaris de facto. 

Over de bezetting van de griffie van de calvinistische Raad zijn er weinig 

sporen beschikbaar. Op 12 juli 1580 had aartshertog Matthias van Oostenrijk 

de Gentse fractie van de Raad samengesteld366. Hij beperkte zich echter tot 

het corpus en de fiscalen, met name president, raadsheren, advocaat-fiscaal 

en procureur-generaal, en bepaalde dat zij zelf in een griffier en een notaris 

moesten voorzien. Tijdens de eerste dagen van augustus 1580 werd 

Gentenaar Augustijn van Huerne door de raadsheren als griffier van de 

calvinistische Raad aangewezen367. Hij zou het ambt echter niet zelfstandig 

mogen uitoefenen. Tijdens de daarop volgende eedaflegging, die plaatsvond 

op 25 augustus 1580, werd duidelijk dat hij een collega-griffier kreeg368. 

                                                           
363 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
364 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 2. 
365 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. Raadsheer-commissaris Henri de Codt kreeg zolang de 

rekenplichtige verantwoordelijkheid over de griffie toegewezen. Op 6 mei 1581 kreeg 

Blancquart daarop aansluitend een eigen contract als griffier, dat in december 1581 - na afloop 

van dat van Stalins - zou ingaan. De uitvoering hiervan werd verhinderd door Stalins aankomst 

in Douai. 
366 DE BORCHGRAVE E., Daniel de Borchgrave, procureur-général au conseil de Flandre, premier 

secrétaire d’état des provinces unies, etc. (1550-1590): notes historiques et généalogiques, Gent, 1898, p. 

249-250. 
367 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 85. 

Hij was geen onbekende bij de justitieraad. Na een korte passage als secretaris van de 

schepenen van Gedele tijdens het begin van de jaren 1540 werd hij op 27 januari 1545 

aangesteld als notaris van de Raad van Vlaanderen. Zie ARA, Audiëntie, 791: Authentieke 

afschriften van benoemingen van ambtenaren, Vlaanderen, 1476-1559, fol. 34. Hij deed dienst 

onder drie opeenvolgende griffiers en werd, ondanks zijn griffierschap ad interim tussen juni 

1571 en december 1573 uiteindelijk gepasseerd door de aanstelling van Henrij Stalins - onder 

wie hij notaris bleef. 
368 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 86. 
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Michiel Heyns, een Bruggeling, had daarvoor al gewerkt als notaris369, was 

anno 1578 kortstondig griffier van het Comité der XVIII mannen te Gent en 

werd achtereenvolgens griffier, pensionaris en gedeputeerde voor - het 

ondertussen tevens calvinistische - Ieper bij de Staten-Generaal. Het 

samenwerkingsverband tussen Heyns en van Huerne is weinig 

gedocumenteerd, maar was realiteit. Beide mannen ondertekenden 

documenten ten behoeve van de Raad tijdens de crisisperiode. Op 27 januari 

1582 sloten ze onderling een overeenkomst betreffende de verdeling van de 

namptissementen, waarbij bepaald werd dat de lopende dossiers van Henrij 

Stalins aan Heyns werden toegekend370. Kort daarna, op 29 september 1582, 

werd Augustijn van Huerne op 63-jarige leeftijd tot raadsheer van de 

calvinistische Raad van Vlaanderen benoemd en verliet hij de griffie371. 

Collega Michiel Heyns verdween tussen januari en april 1584372. Tot het 

einde van de calvinistische republiek Gent zou klerk Adriaan van der 

Heyden, die al in 1580 en vermoedelijk ook vroeger in dienst was, de taken 

van de griffier(s) op zich nemen373. 

Begin 1585 keerde de koningsgezinde Raad van Vlaanderen uit Frans-

Vlaanderen terug naar Gent, waar leden uit beide raden geïntegreerd 

werden tot één corpus374. Griffier Henrij Stalins werd op 14 januari 1585 

bevestigd in zijn ambt en behield stiefzoon Louis Blancquart als notaris375. 

Beide zagen zich kort daarna beloond met een promotie, die te kaderen valt 

                                                           
369 RAG, RVV, 7615: Register van de secrete camere, 21 oktober 1558 - 28 november 1562, fol. 1-3. 
370 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645. 
371 Hij was, mede door zijn hoge leeftijd, niet bepaald een actieve raadsheer. Voor zijn 

aanwezigheden, zie RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 

september 1584, fol. 212 en 223. 
372 Uit zijn aanstelling als raadsheer in de Admiraliteit van Zeeland, verkregen op 9 augustus 

1584, blijkt dat hij met zijn gezin naar de Noordelijke Nederlanden is gevlucht: ZA, Staten van 

Zeeland, 1667: Register van commissiën en instructiën, fol. 66-67. 
373 Hij ondertekende op 3 augustus 1580 het bericht over de aanstelling van van Huerne; op 10 

april 1584 stond hij er klaarblijkelijk alleen voor. Zie, respectievelijk, RAG, RVV, 7619: Register 

van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 85 en 236. 
374 Aangaande de samenstelling van het corpus in deze periode werd nog geen grondig 

onderzoek verricht. Uit een korte vergelijking van de namen van de raadsheren van de 

calvinistische raad (dd. 12 januari 1579) en de namen die voorkomen in het register van de 

katholieke raad (1580-1581) met een lijst uit 1586, blijkt dat anno 1586 raadsheren uit beide 

groepen in het corpus waren opgenomen. Zie, respectievelijk, RAG, RVV, 7619: Register van de 

secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 10; RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 

januari 1580 - 10 april 1581, passim en fol. 49. 
375 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
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binnen de restauratiepolitiek van landvoogd Alexander Farnese. Hij stelde 

zich, in vergelijking met zijn voorgangers, immers bijzonder welwillend op 

en schonk gratie en pardon aan provincies, steden, instellingen en edelen376. 

Het gangbare proces werd daarbij omgedraaid: hij concentreerde zich eerst 

op politieke rehabilitatie alvorens de geloofskwestie aan te pakken. Specifiek 

te Gent kregen andersdenkenden uiteindelijk twee jaar de tijd om zich te 

conformeren of weg te trekken377. H. De Schepper stelde vast dat ook te 

Brabant, op enkele uitzonderingen na, een streep werd getrokken onder het 

politieke en religieuze verleden. De meeste notabelen keerden in hun oude 

functies op het centrale en provinciale niveau terug, ofwel kregen zij een 

promotie378. 

Henrij Stalins ontving op 7 november 1587 zijn aanstelling als raadsheer 

van de Raad van Vlaanderen379, een functie die hij zou blijven uitoefenen tot 

aan zijn overlijden in 1610. Blancquart was één van beide personen die 

aansluitend daarop, op 12 november 1587, werden aangesteld als griffier 

van de Raad380. Michiel Heyns en Augustijn van Huerne, daarentegen, 

zouden nooit meer in de context van de Vlaamse justitieraad gesitueerd 

                                                           
376 Zie onder meer SOEN V., De reconciliatie van “ketters” in de zestiende-eeuwse Nederlanden (1520-

1590), in Trajecta, 2005, XIV, p. 355-356 en DECAVELE J., Gent, het “Genève” van Vlaanderen, in 

DECAVELE J. en COIGNEAU D. (red.), Het eind van een rebelse droom: opstellen over het 

calvinistisch bewind te Gent (1577-1584) en de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de 

koning van Spanje (17 september 1584), Gent, 1984, p. 61-62. Algemener, zie SOEN V., Reconquista 

and Reconciliation in the Dutch Revolt: The Campaign of Governor-General Alexander Farnese (1578-

1592), in Journal of Early Modern History, 2012, XVI, p. 1-22. 
377 De bijhorende boete die aan vertrekkende andersdenkenden werd opgelegd, werd door 

Farnese voor predikanten, schoolmeesters en professoren overigens kwijtgescholden. 
378 DE SCHEPPER H., Brabant tussen Spanje en Oranje. Politieke, militaire en institutionele 

ontwikkelingen 1576-1591, in Bijdragen tot de geschiedenis (themanummer De scheuring der 

Nederlanden en de Raden van Brabant, studiemiddag ’s Hertogenbosch 13 december 1991), 1992, LXXV, 

3-4, p. 132-133. Ook specifiek voor de Raad van Brabant, de Brabantse tegenhanger van de Raad 

van Vlaanderen, kan de term ‘algemene amnestie’ gebruikt worden. Deze Raad zag zich tijdens 

de troebelen overigens opgesplitst in drie instellingen: PUT E., Een rompraad met een ingekrompen 

ressort? De ‘koninklijke’ Raad van Brabant tussen 1578 en 1648, in Bijdragen tot de geschiedenis 

(themanummer De scheuring der Nederlanden en de Raden van Brabant, studiemiddag ’s Hertogenbosch 

13 december 1991), 1992, LXXV, 3-4, p. 144-145. 
379 ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map raadsheren. Deze aanstelling werd, net als die van de overige raadsheren, in 

augustus 1601 bevestigd door de aartshertogen: RAG, RVV, 602: Register van patenten en 

commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, 

hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 125. 
380 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

125. Ut supra. 
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worden381: Heyns bleef gedurende de rest van zijn leven in de Noordelijke 

Nederlanden, terwijl van Huerne zich terugtrok uit het professionele leven. 

Beide hadden dan ook uitgesproken protestantse sympathieën vertoond382. 

 

Ook de overstap naar drie (1668) en vervolgens vier (1674) griffiers 

gebeurde tijdens een uiterst woelige periode. Spanje, en bijgevolg de 

Zuidelijke Nederlanden, was tijdens de tweede helft van de 17de eeuw 

voortdurend betrokken in grote internationale conflicten. Rode draad 

doorheen deze langgerekte oorlogsperiode was de expansiepolitiek van de 

toenmalige Franse koning, Lodewijk XIV, die zijn oog had laten vallen op de 

Zuidelijke en dus Spaanse Nederlanden. De voornaamste conflicten waren, 

achtereenvolgens, de Devolutieoorlog (1667-1668), de Hollandse oorlog 

(1672-1679) en de Negenjarige oorlog (1688-1697)383. 

Binnen het tijdsbestek van de Hollandse oorlog, ook wel Frans-

Nederlandse oorlog genoemd, slaagden de Fransen er in het voorjaar van 

1678 in Gent te veroveren. Na onderhandelingen met de Franse koning bleef 

toenmalig president Errembault samen met tien raadsheren van de Raad 

van Vlaanderen op post in het Gravensteen. Op 23 maart 1678 legde het 

geslonken corpus te Gent de eed van trouw af aan de Franse koning384. 

Ondertussen hadden een aantal andere, Spaansgezinde raadsheren de stad 

verlaten en zich te Brugge gevestigd, waar ze vanaf 20 april 1678 eveneens 

zitting hielden385. Enkele dagen nadat de Franse troepen Gent hadden 

verlaten, keerde de Brugse Raad op 3 maart 1679 terug naar de stad. De 

Gentse collega’s, die voorheen al terug toenadering hadden gezocht tot de 

Spaanse koning, bekwamen uiteindelijk hetgeen hun protestantse 

                                                           
381 Voor een meer uitgebreide bespreking van deze periode, zie ook VERFAILLIE J., De Gentse 

Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen, in 

Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2013, LXVII, p. 69-99. 
382 Augustijn van Huerne had zijn dochter Anna (ca. 1555-?) zelfs uitgehuwelijkt aan Jan van 

Hembyse (1513-1584), de calvinistische leider die op 4 augustus 1584 te Gent zou worden 

terechtgesteld. Het huwelijk vond plaats op 3 december 1583. Zie VAN DEN VIVERE J. en DE 

POTTER F. (red.), Chronijcke van Ghendt, Gent, 1885, p. 348 en DE KEMPENAERE P., VAN 

MALE J. en BLOMMAERT P. (red.), Vlaemsche kronijk of dagregister van al het gene gedenkweerdig 

voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585, Gent, 1839, p. 324-325. 
383 Voor een gedetailleerd verloop van deze conflicten, zie onder meer ROOMS E., Lodewijk XIV 

en de Lage Landen, Leuven, 2007, p. 23-115. 
384 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 1. Aangaande deze passage 

in de geschiedenis van de Raad, ut supra. 
385 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 10-11. 
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voorgangers tijdens de 16de eeuw niet lukte: op 14 mei 1679 verkregen ze het 

statuut van raadsheer en werden beide raadsfracties dus samengevoegd386. 

President Errembault werd echter vervangen door president vander Piet, 

één van de ‘Bruggelingen’. Het spreekt vanzelf dat deze gang van zaken op 

protest stuitte bij de koningsgezinde raadsheren; volgens J. Buntinx zou het 

dan ook nog jaren duren vooraleer de rust binnen de Raad van Vlaanderen 

terugkeerde387. 

Binnen de griffie voltrok zich een zelfde scenario. Maximiliaan le 

Rouffon, Bernard van Overwaele, Adrien Jacques Helias en Jacques de 

Vriese bleven tijdens de splitsingsperiode op post bij de Fransgezinde Raad 

te Gent388. De Brugse Raad van Vlaanderen zag zich genoodzaakt om 

nieuwe griffiers aan te stellen. De keuze viel in de loop van het voorjaar van 

1678 op Jean Baptiste de Gheldere en Jean Winnocq van Breusseghem, 

afkomstig uit respectievelijk Brugge en Dendermonde389. Beide verkregen 

een officiële benoemingsbrief, die overigens diende heropgesteld te worden 

aangezien in de oorspronkelijke versie verkeerdelijk sprake was van een 

‘eerste’ en een ‘tweede’ griffier. De landvoogd benadrukte bij de Raad van 

State dat de collega-griffiers gelijken waren. 

Toen de raadsheren van de Brugse fractie in maart 1679 naar Gent 

afreisden, kwamen zowel de Gheldere als van Breusseghem met hen mee, in 

de overtuiging dat zij de enige rechtmatige griffiers van de Raad van 

Vlaanderen waren. Op 15 maart kwamen ze echter in conflict met 

Maximiliaan le Rouffon en zijn drie collega’s, die weigerden hen de 

documenten van de griffie te overhandigen390. De Raad steunde aanvankelijk 

de twee Brugse griffiers en ordonneerde le Rouffon alle documenten 

onmiddellijk over te dragen, waarbij het furnissementsregister zou gebruikt 

worden als inventaris. Op 20 maart was dit echter nog niet gebeurd, waarna 

de Raad een maximumtermijn van drie dagen oplegde. Een kleine maand 

later, op 13 april, verschenen de vier (ex-)griffiers voor de raadsheren met 

een toegeving: ze waren al zelf begonnen aan een inventaris, maar het 

                                                           
386 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 29. 
387 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 10-11. 
388 Jacques de Vriese was bedienaar van de griffie van Georges Jacques du Bois (I)¨; Adrien 

Jacques Helias bediende de griffie van de familie Penneman, vertegenwoordigd door raadsheer 

David Brant (die overigens ook in Gent bleef). Aangaande het bedieningssysteem, ut infra. 
389 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. De Gheldere was voorheen advocaat en griffier van de kamer van 

licenten te Brugge, van Breusseghem was tevens advocaat. 
390 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 26 e.v. 
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opstellen ervan zou lang duren. Ze stelden voor om alles in bulk te 

overhandigen aan raadsheer vander Piet, president ad interim, inclusief 

sleutels van de griffie, en onder ede te verklaren dat ze niets achterhielden - 

wat diezelfde dag ook gebeurde. Nadat de Fransgezinde raadsheren op 14 

mei 1679 eerherstel hadden gekregen, kantelde de situatie echter ook binnen 

de griffie. Op 2 juni 1679 ontving de Raad van Vlaanderen een brief van de 

landvoogd, die zich klaarblijkelijk had geïnformeerd over het conflict tussen 

beide griffiefracties. Hij drong aan op een oplossing, hetzij door de verdeling 

van het werk over de zes kandidaat-griffiers, hetzij door de creatie van 

andere functies voor de leden van één van beide fracties391. De groep van le 

Rouffon zag zich plots gesterkt en stelde zich onverbiddellijk op, wat de 

Raad dan ook meldde. Op 24 juni kwam uiteindelijk het bevel om terug te 

grijpen naar de oude situatie, met name de heraanstelling van de vier 

oorspronkelijke griffiers ten nadele van de Brugse twee. De raadsheren, die 

klaarblijkelijk niet op deze ingreep zaten te wachten, moesten hier op 15 juli 

nog eens aan herinnerd worden vooraleer ze Jean Baptiste de Gheldere en 

Jean Winnocq van Breusseghem op 20 juli officieel sleutels en documenten 

lieten overhandigen. De landvoogd werd per brief van 22 juli in kennis 

gesteld van deze actie. Van Breusseghem zou uiteindelijk actief blijven als 

advocaat, ook de Gheldere behield zijn titel van advocaat maar bleef vooral 

betrokken bij de Raad als achtereenvolgens ontvanger van de rapporten, 

ontvanger van de exploten en substituut van de ontvanger van de exploten. 

In tegenstelling tot wat bijna honderd jaar eerder gebeurde, sloeg de balans 

in deze kwestie dus niet door ten voordele van de gezagsgetrouwe 

medewerkers. 

 

Het bestaan van een band tussen een moeilijke (inter)nationale politieke 

situatie, een crisisperiode binnen de Raad en ingrijpende veranderingen aan 

het hoofd van de griffie valt niet te negeren, zowel wat het einde van de 16de 

als het einde van de 17de eeuw betreft. Anno 1587 werden, kort na een eerste 

splitsingsperiode in de geschiedenis van de Raad, twee griffiersambten 

gecreëerd waarvan minstens één ervan aan een persoon werd toegekend die 

zich tijdens de voorbije interne crisis verdienstelijk had gemaakt. In 1668 en 

1674 werd het aantal griffiers uitgebreid kort voor de tweede en laatste 

splitsingsperiode van de Raad, in volle oorlogstijd met Frankrijk. 

Uiteindelijk zou na het conflict worden teruggekeerd naar het pas 

                                                           
391 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 30 e.v. 
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ingevoerde systeem van vier griffiers, alhoewel men op dat moment over 

twee andere griffiers beschikte die tijdens dat conflict wél gezagsgetrouw 

waren gebleken. 

Hoewel de figuurlijke afstand tussen (inter)nationale gebeurtenissen en 

de ontwikkelingen in de griffie op zich moeilijk overbrugbaar lijkt, is er toch 

een vaak toegepast verklaringsmodel dat ook hier potentieel een link tussen 

beide zou kunnen maken. Het spreekt immers vanzelf dat oorlogssituaties 

van die omvang nefast waren voor de toestand van de staatskas - een 

staatskas in de 17de eeuw overigens al onder druk stond door de bekostiging 

van het immer uitbreidende staatsapparaat392. Het in dienst nemen van extra 

personen tijdens een periode van geldnood lijkt tegenstrijdig, maar is 

allesbehalve een alleenstaand fenomeen. Bij de studie van diverse openbare 

instellingen hebben historici op grotere schaal een zelfde beweging 

vastgesteld, hoofdzakelijk wat raadsheren en andere functies binnen het 

zogenoemde ‘hogere’ personeel betreft393. Zeker tijdens de tweede helft van 

de 17de eeuw is er als het ware sprake van een explosie aan ambten binnen 

de Zuidelijke Nederlanden en ver daarbuiten. Uiteenlopende vormen van 

publieke venaliteit zorgden ervoor dat het aanstellen van een nieuwe 

ambtenaar de staat aanzienlijk meer opleverde dan dat het kostte. Etienne 

Rooms toonde aan dat bijkomende sommen geld inderdaad broodnodig 

waren voor de bekostiging van de legertroepen in de verschillende Zuid-

Nederlandse gewesten394. Normaliter werden niet-Spaanse troepen betaald 

door de Raad van Financiën, via een combinatie van de opbrengsten van de 

koninklijke domeinen, beden afkomstig van de gewesten en geldzendingen 

uit Spanje395, waar de Spaanse vorst overigens leningen voor afsloot. 

Spaanse troepen werden volledig via deze geldzendingen betaald. Deze 

combinatie van inkomsten bleek tijdens de tweede helft van de  17de eeuw 

                                                           
392 DE SCHEPPER H., Staatsgezag en macht in de Nederlanden. Verworvenheden en beperkingen in het 

Bourgondisch-Habsburgse systeem, in GEURTS J. en DE SCHEPPER H. (red.), Staatsvorming onder 

Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en praktijk, p. 38-39. 
393 Voor een heldere synthese, zie VANDENBULCKE A., Les chambres des comptes des Pays-Bas 

espagnols. Histoire d’une institution et de son personnel au XVIIe siècle, Brussel, 1996, p. 123-133. 
394 ROOMS E., Lodewijk XIV…, p. 130-133. Zie ook ROOMS E., De organisatie van de troepen van de 

Spaans-Habsburgse monarchie in de Zuidelijke Nederlanden (1659-1700) (Centrum voor militaire 

geschiedenis, Bijdragen 37), Brussel, 2003, p. 159-204 voor een gedetailleerde analyse. 
395 Deze mesadas kwamen in de vorm van wisselbrieven. De Spaanse koning sloot te Madrid 

jaarlijks leningen of asientos af met een aantal kooplui of asentistas. Indien geld voor de 

Zuidelijke Nederlanden bestemd was, werd een wisselbrief gestuurd naar een aantal 

correspondenten van deze kooplui in de Zuidelijke Nederlanden (vaak Antwerpen). Zij 

betaalden maandelijks een bedrag uit. 
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echter veel minder betrouwbaar te zijn dan gedacht. De koninklijke 

domeinen brachten bijvoorbeeld steeds minder op ten gevolge van 

oorlogsverwoestingen, wanbeheer en het feit dat een groot deel van die 

domeinen al in pand was gegeven als compensatie voor vroeger aangegane 

leningen. Wat de beden betreft, stelden de gewesten steeds meer eisen. Hun 

voornaamste verzoek was, logischerwijze, om hun aandeel enkel te 

gebruiken voor de troepen die in het eigen gewest gelegerd werden. 

Daarenboven hadden de gewesten en hun plaatselijke overheden vaak al 

zodanig veel voorschotten aan de troepen gegeven, dat een bede in theorie 

al opgebruikt was vooraleer ze was goedgekeurd. Tot overmaat van ramp 

kwamen de geldzendingen uit Spanje steeds onregelmatiger en vanaf 

midden 1677 zelfs quasi niet meer. Ook de Spaanse troepen vielen vanaf dat 

moment ten laste van de Raad van Financiën, precies op het moment dat de 

jaarlijkse loonlast van het leger ongeveer verdubbelde ten opzichte van het 

decennium daarvoor396. 

 

Indien de opeenvolgende verhogingen van het aantal griffiers binnen dit 

mechanisme te kaderen zijn, moet blijken dat er bij zo’n verhogingeen 

financieel voordeel voor de staatskas was in vergelijking met de voorgaande 

toestand. De studie van de diverse aanwervingssystemen die voor de 

griffiers werden toegepast kan hier mogelijk uitsluitsel over geven397. 

Uiteraard mag het bestaan van dit verklaringsmodel niet leiden tot een 

tunnelvisie. Andere externe elementen kunnen evenzeer meespelen in de 

uitbouw van de griffie van de Raad, wat deze twee sleutelperiodes betreft. 

Zoals al werd vastgesteld, was de organisatie en de samenstelling van de 

justitieraad tot in de eerste helft van de 16de eeuw een evolutief gegeven - 

met als voorlopige orgelpunt de uitgebreide instructieordonnantie van 

1522398. Wanneer we onze blik verruimen, stellen we vast dat in de 

Nederlanden gedurende de volledige 16de eeuw werd nagedacht over 

instellingen, over de organisatie en uitbouw van het openbaar bestuur. De 

verzelfstandiging van de Grote Raad van Mechelen in 1504 en de collaterale 

raden in 1531, met de daarop volgende uitvaardiging van diverse instructies 

                                                           
396 Ca. 6.300.000 carolusgulden in de periode 1674-1677, ten opzichte van een gemiddelde van 

3.100.000 à 4.100.000 carolusgulden voordien. Na deze periode zou de loonlast zakken, om rond 

1700 op een gemiddelde van ca. 1.600.000 carolusgulden uit te komen. Zie ROOMS E., Lodewijk 

XIV…, p. 130-133. 
397 Ut infra. 
398 Ut supra. 
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ter organisatie van die instellingen, zijn daar slechts twee voorbeelden 

van399. Misschien kan de overstap naar een systeem van twee griffiers, die 

nog tijdens die eeuw plaatsvond en hoogstwaarschijnlijk op initiatief van de 

centrale overheid gebeurde, dan ook ten dele in dit opzicht worden 

verklaard. In quasi elke andere justitieraad waren er ondertussen immers 

meerdere ‘schrijvers’ in een leidinggevende positie aanwezig. De Raad van 

Brabant beschikte bijvoorbeeld van bij zijn ontstaan al over secretarissen. 

Anno 1463 kwam daar het ambt van secretaris-griffier bij; in 1554 werd een 

tweede griffier benoemd400. Bij de definitieve vestiging van de Grote Raad te 

Mechelen was van bij het begin, anno 1504, zelfs meteen sprake van twee à 

drie griffiers, naast een aantal secretarissen401. 

Daarnaast spelen er, zeker bij de hierboven beschreven crisisperiodes, 

ook nog minder meetbare factoren zoals loyauteit en pragmatisme. De casus 

van Stalins en Blancquart bewijst dat het kiezen van wat later de ‘goede’ 

kant van het conflict zou blijken, uitermate lonend kon zijn. Daarenboven 

was het, zeker na zo’n splitsingsperiode, kwestie om het precaire evenwicht 

binnen de instelling te herstellen en zo snel mogelijk over te gaan tot de orde 

van de dag. E. Put stelt, voor wat de Raad van Brabant betreft, na de 

hereniging van de Raad bijvoorbeeld een grote toename van de 

werkbelasting vast402. Men ging dan ook snel over tot het nemen van 

organisatorische maatregelen zoals de invoering van een 

tweekamersysteem403 en het bijsturen van de bestaande grote 

procedureordonnanties via verschillende reglementen. Diezelfde aandacht 

voor praktische zaken en voor een vlotte doorstart was misschien mee de 

reden waarom anno 1679 uiteindelijk toch voor de vier oorspronkelijke 

griffiers werd gekozen, hoewel le Rouffon en co tijdens de bezetting van 

Gent wel aan Franse zijde hadden gewerkt. Anno 1585 was de situatie 

overigens nog eenvoudiger. Niet alleen keerde de toenmalige griffier terug 

                                                           
399 DE SCHEPPER H., Inleiding tot het instellingen-repertorium voor de Habsburgse Nederlanden, in 

AERTS E. e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) 

(Studia 55), Brussel, 1994, deel 1, p. 27-28 en DE SCHEPPER H., Staatsgezag en macht…, p. 21-28. 
400 PUT E., Raad van Brabant, in VAN UYTVEN R. e.a., De gewestelijke en lokale 

overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795 (Studia 82), Brussel, 2000, deel 1, p. 152-153. 
401 WIJFFELS A., Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen, in VAN UYTVEN R. e.a. (red.), en 

lokale overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795 (Studia 82), Brussel, 2000, deel 1, p. 452. 
402 PUT E., Een rompraad…, p. 145-146. 
403 Niet toevallig werden ook de eerste sporen van het gebruik van meerdere kamers binnen de 

Raad van Vlaanderen aangetroffen in 1591, ut supra. 
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uit het ‘winnende’ katholieke kamp; de griffier(s) van de calvinistische Raad 

van Vlaanderen waren toen al lang uit de instelling verdwenen. 
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D. AANWERVINGSSYSTEMEN: EEN INTRODUCTIE 

 

Griffiers 

Gedurende de volledige werkingsperiode van de Raad waren op het 

griffiersambt drie verschillende aanwervingsmechanismen van 

toepassing404. Elk van die mechanismen hield andere (geldelijke) 

modaliteiten in. Het systeem uit de eerste periode, van 1386 tot 1463, is het 

eenvoudigst405. De griffier van de Raad werd voor onbepaalde duur door de 

graaf aangesteld en ontving bij wijze van basisinkomen een vaste jaarwedde. 

Dit bedrag was afkomstig van de algemene ontvanger van Vlaanderen en 

Artesië en kon divers zijn. De precieze wedde hing hoogstwaarschijnlijk af 

van een eventuele cumulatie van ambten en van contractuele afspraken. Zo 

ontving Guido de Boeye in 1420 210 pond pars., wat toen ongeveer 

overeenstemde met 913 typedaglonen of 3,8 jaarlonen van een gemiddelde 

Vlaamse arbeider406. Met die wedde moest hij zelf schrijfmateriaal 

voorzien407. Griffier Jan Wielant bleek in 1451 slechts 100 pond pars. (of 1,81 

jaarlonen) te ontvangen, wat hoogstwaarschijnlijk te maken had met het feit 

dat hij nog als grafelijk secretaris werd betaald. J. Dumolyn stelde echter 

vast dat deze schijnbaar dalende tendens ook overeenstemt met de 

afnemende wedde van andere ambtenaren. 

                                                           
404 Wat volgt is geen exhaustieve uiteenzetting over de aanwervingsprocedure voor griffiers, 

notarissen en klerken. Zoals werd verduidelijkt in ‘Probleemstelling en methode’ wordt het 

onderwerp hier met een specifiek doel behandeld. Dat doel is tweeledig. Enerzijds is er de 

vraag die uit bovenstaande vaststellingen is gerezen, namelijk of de aanwerving van 

(bijkomende) griffiers de staatskas iets opleverde. Anderzijds wordt de periodisering van de 

verschillende aanwervingssystemen die op het griffiersambt van toepassing waren als leidraad 

gebruikt in ‘Deel II: De griffiers’ van deze verhandeling. In de voorstelling van de 

onderzoekspopulatie, waarmee dat deel wordt ingeleid, wordt overigens verder ingepikt op de 

basisgegevens die we hier voorzien. 
405 Gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 318 e.v. 
406 Voor de omrekening naar typedaglonen en -jaarlonen wordt telkens het volgende 

werkinstrument gebruikt, waarbij één jaar wordt gelijkgesteld met 240 werkdagen: 

VANDENBROEKE C., Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische synthese 14de-20ste 

eeuw, in Arbeid in veelvoud. Een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, Brussel, 1988, p. 

260-274. 
407 Ter vergelijking: de toenmalige notaris van de Raad van Vlaanderen ˗ die zijn ambt 

doorgaans cumuleerde met dat van de ontvanger van de exploten ˗ ontving een jaarwedde van 

100 pond pars. voor beide functies samen, of dus 1,81 jaarlonen van een gemiddelde Vlaamse 

arbeider. Dat bedrag wijzigde niet doorheen de periode 1386-1463. 
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Uiteraard was die wedde slechts een deel van de totale bezoldiging van 

de griffiers. Zeker voor wat de Bourgondische periode betreft, behandelt J. 

Dumolyn een aantal uiteenlopende bronnen van inkomsten408. We kunnen 

ze groeperen onder vier verschillende types: de eerder aangehaalde vaste 

wedde, emolumenten, pensioenen en giften. Voor het griffiersambt is vooral 

de tweede soort van belang. De term ‘emolumenten’, die afkomstig is van 

het Latijnse emolumentum en letterlijk “voordeel, gewin” betekent, duidt hier 

in feite op alle veranderlijke vergoedingen die griffiers per prestatie konden 

verkrijgen, zowel van procespartijen als van de vorst. Deze inkomsten 

zouden tot op het einde van het ancien régime uiterst belangrijk blijven409. 

Het betreft, onder meer, het aandeel van de griffiers in de zegelrechten en de 

augmentatierechten op het zegel, in overige griffierechten (die doorgaans 

per type document waren vastgelegd en bijgevolg per stuk werden 

aangerekend) en in de namptissementen. Ook hun vergoeding wanneer ze 

als adjunct in een gerechtelijk onderzoek of enkwest optraden of wanneer ze 

als boodschapper naar hoogwaardigheidsbekleders werden gestuurd, kan 

bijvoorbeeld tot de emolumenten worden gerekend410. In het laatste geval 

betrof het vaak een reisvergoeding, eerder dan dat de opdracht op zich 

tegen betaling werd uitgevoerd. 

Pensioenen waren bij de Raad van Vlaanderen en zeker bij de griffiers 

van de Raad minder van toepassing. Met de term worden vorstelijke 

vergoedingen bedoeld die soms jaarlijks terugkerend waren, ter beloning 

van de loyaliteit van een ambtenaar411. Dit mag echter niet worden verward 

                                                           
408 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 323-339 en passim. Vergelijk bijvoorbeeld met 

VERSCUREN A., An Aging Court…, p. 136 e.v. voor de vroegmoderne tijd en met de algemene 

bewoordingen in VRANCKEN P., Griffiers in hoven en rechtbanken…, p. 219. 
409 Het geheel van ‘inkomsten’ van de griffiers werd vanaf het pachtsysteem doorgaans in een 

zeer algemene opsomming aangehaald, bijvoorbeeld als “honneurs, droitz, preeminences, libertez, 

sallaire, prouffitz et emolumens”. Zie ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen 

in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map griffiers (geciteerd uit contract van 17 januari 

1549, François Cortewille). 
410 Ut infra, hoofdstuk ‘Werkprocessen’ voor meer uitleg over de aangehaalde voorbeelden. Het 

spreekt van zelf dat de reconstructie van de eigenlijke bezoldiging van een griffier (bijvoorbeeld 

op jaarbasis) een uiterst complex gegeven is waar hoogstwaarschijnlijk nooit volledigheid in 

kan worden bereikt. Hetzelfde wordt bijvoorbeeld vastgesteld door P. Lenders voor 

verschillende ambtenaren die in dienst van de stad Gent werkten: LENDERS P., De ambtenaar in 

de ondergeschikte besturen…, p. 123 e.v. 
411 We troffen de term ‘pensioen’ slechts één keer aan in directe relatie met de bezoldiging van 

één van de griffiers van de Raad. Griffier George Masseau, die voor zijn ambt in 1607 een 

pachtcontract (ut infra) van zes jaar afsloot, moest zijn voorganger jaarlijks een pensioen van 500 

gulden uitbetalen zolang die persoon in leven was. Zie RAG, RVV, 602: Register van patenten 
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met een vorstelijke gift, die naar aanleiding van een concrete gebeurtenis 

werd verleend. Zeker griffiers die in de 14de en de 15de eeuw ook als grafelijk 

secretaris in dienst waren, ontvingen af en toe zo’n gift. Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij Jean de Gand en bij Jan Wielant, respectievelijk griffier in 1420-

1421 en 1433-1436 / 1440-1463412. Naar aanleiding van zijn huwelijk ontving 

Wielant bijvoorbeeld een gift van zes zilveren bekers, ter waarde van ruim 

94 pond. Als grafelijk secretaris kreeg hij in 1432 en 1433 overigens wél een 

jaarlijks pensioen van 200 frank (van 32 groten), bij wijze van 

onkostenvergoeding. Het aantal giften dat vanwege de vorst aan 

ambtenaren werd verleend, verminderde echter sterk vanaf het midden van 

de 15de eeuw413. 

Daarnaast genoten medewerkers van de Raad nog andere voordelen, die 

moeilijker in contanten uit te drukken zijn. Het betreft privileges en 

vrijstellingen van allerlei aard414. Met de stad Gent werd meermaals een 

akkoord gesloten, waarin de suppoosten van de Raad ˗ inclusief de griffiers ˗ 

werden vrijgesteld van allerhande belastingen en accijnzen. Ze konden zich 

tevens aan een aantal verplichtingen onttrekken, zoals deelname aan 

wachtdiensten bij de stadspoorten. Die vrijstellingen waren ook van 

toepassing na hun overlijden en konden worden ingeroepen door hun 

weduwes. In 1763, bijna vier jaar na het overlijden van griffier Louis de 

Aranda, wendde zijn weduwe zich bijvoorbeeld tot de raadsheren van de 

Raad van Vlaanderen. Justine Marie Françoise d’Hane de Bersé klaagde het 

feit aan dat de stad Gent haar taksen wou laten betalen op wijn en likeur, 

wat tegen de geldende reglementering was415. Op 2 mei ontbood de Raad 

een gedeputeerde van de schepenen van de Keure. Uiteindelijk daagden 

                                                                                                                                        
en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, 

hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 141 en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of 

kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map griffiers. 
412 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, passim. 
413 COCKSHAW P., Le personnel de la chancellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne 

de la maison de Valois (1384-1477) (Standen en Landen LXXIX), Kortrijk-Heule, 1982, p. 143. 
414 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 13. De voornaamste akkoorden zijn die van 16 januari 

1497 en 18 februari 1585, respectievelijk Ordonnance et accort par forme de decret faict par le Prince, 

entre ceulx de la Chambre du conseil en Flandres, & ceulx de la loy de Gand, touchant la francise desdictz 

du Conseil, in Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der Ordonnancien… , p. 245 e.v. en T’accord 

ghemaeckt tusschen den Raedt van Vlaendren ende die vande stede van Ghendt, commende van Douay, 

ende d’aggreatie van zyne Majesteté, in Tweeden deel van den placcaert-boeck…, p. 235 e.v. 
415 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 92. Klaarblijkelijk was de 

weduwe van een andere griffier, Abraham Jean Baptiste de Backer, toen recent hetzelfde 

overkomen. 
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twee schepenen en de pensionaris op, die beloofden de zaak te onderzoeken 

en daar rapport over uit te brengen. Op 16 mei, toen het rapport al twee 

weken op zich liet wachten, stuurde de Raad griffier Philippe François Louis 

Penneman naar het stadhuis om navraag te doen. Hij kreeg de pensionaris te 

spreken, die meldde dat de zaak kwam te vervallen aangezien de schepenen 

het bevoegde comptoir hadden bevolen de nodige vrijbiljetten te voorzien. 

Uit een incident met griffier Charles van Severen blijkt dan weer dat de 

suppoosten van de Raad ook waren vrijgesteld van de betaling van 

barrièrerechten in het graafschap. Op 29 juli 1785 bracht van Severen voor 

de raadsheren rapport uit van het feit dat een zekere Joannes van den Hende 

of Van der Heede, barrièrehouder bij de Smedenpoort in Brugge, had 

geweigerd hem door te laten. Hij had in zijn hoedanigheid van griffier van 

de Raad nochtans een vrijbrief voorgelegd. De zaak werd door de 

raadsheren dan ook overgedragen aan de fiscalen, die de barrièrehouder 

lieten dagvaarden416. 

 

Vanaf 1463 veranderde het aanwervingssysteem voor de griffiers van de 

Raad417. De vaste jaarwedde viel definitief weg, waardoor hen enkel het 

‘casueel gedeelte’418 of dus het veranderlijke geheel van vergoedingen als 

bezoldiging restte ˗ i.c. hoofdzakelijk emolumenten. Meer nog, aan het ambt 

werd een investeringsaspect verbonden. Voortaan moest de griffier zijn 

ambt pachten en dus jaarlijks een som aan de algemeen ontvanger betalen 

om zijn functie te mogen uitoefenen419. Het ging daarenboven niet meer om 

aanstellingen voor het leven maar om contracten van bepaalde duur, 

meestal voor drie, zes of negen jaar. Ook in dit systeem, dat tot in 1619 

gehandhaafd bleef, kwamen verschillende bedragen aan bod420. Griffier Joris 

Baert ging in 1464 een negenjarig pachtcontract aan en telde jaarlijks een 

bedrag ter waarde van 270 gulden neer. Dat stond toen ongeveer gelijk met 

elf typejaarlonen van een Vlaamse arbeider. Tijdens de 15de eeuw en de 

                                                           
416 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
417 Lettres patentes de Philippe-le-Bon, décrétant l’abolition et le renouvellement de la Chambre du 

Conseil de Flandre à Ypres, in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. CII. 
418 LENDERS P., De ambtenaar in de ondergeschikte besturen…, p. 116. 
419 Zie onder meer DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 318 e.v.; KARAGIANNIS E., De 

functionarissen…, p. 57 e.v.; VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 

83 e.v. en SIMONS J.L., De functionarissen…, p. 51 e.v. 
420 Tot midden 16de eeuw zijn onze gegevens gebaseerd op VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p. 85-86. Voor de periode daarna: gebaseerd op statistische 

verwerking biografische notities, ut infra. 
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eerste helft van de 16de eeuw fluctueerde de pachtsom. Sommige griffiers 

pachtten er bijvoorbeeld het notarisambt bij. Ook hun aandeel in de 

zegelrechten werd soms via een apart pachtcontract vastgelegd. P. Van 

Peteghem stelde een algemene dalende trend vast gedurende de eerste helft 

van de 16de eeuw, die bevestigd wordt in ill. 10. 

 

 

ill. 10: Evolutie jaarlijkse pachtsom van het griffiersambt 

(in typejaarlonen van een Vlaamse arbeider) 

 

Tijdens de tweede helft van de 16de eeuw bedroeg de pachtsom een 

constante 600 gulden, wat omgerekend in typejaarlonen echter ook in een 

daling resulteert. Die 600 gulden waren in 1549 bijvoorbeeld nog ruim 

zestien typejaarlonen waard, terwijl datzelfde bedrag in 1575 nog negen 

typejaarlonen inhield. Het absolute dieptepunt werd bereikt in de crisisjaren 

1580, toen de griffier die met de Raad meetrok naar Douai het ambt slechts 

voor 200 gulden (1581) of 300 gulden (1585) pachtte. 

Na 1585 bleef het verschuldigde jaarbedrag op 300 gulden hangen. Met 

de aanstelling van twee griffiers in 1587 haalde de vorst jaarlijks terug 600 

gulden op, maar dat bedrag was ondertussen maar vijf typejaarlonen meer 
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waard. Pas in 1607 werd de pachtsom terug verhoogd naar 400 gulden per 

griffier, wat slechts een lichte algemene stijging ten voordele van de vorst 

teweeg bracht. In ruil voor die stijging werd aan beide griffiers een 

toegeving gedaan421. Bij wijze van tegenprestatie kregen Georges Masseau en 

Louis Blancquart immers de toestemming om zelf een kandidaat-notaris 

naar voor te schuiven. 

 

Hoewel het pachtsysteem initieel behoorlijk wat opbracht voor de 

staatskas, was de algemene trend van deze opbrengsten toch duidelijk 

dalend. In 1619 opteerde de vorst voor een andere vorm van 

kapitaalinjectie422, meteen ook het derde en laatste aanwervingssysteem dat 

op het griffiersambt van toepassing was. In ruil voor een renteloze lening 

aan de vorst werd het ambt van griffier vanaf dat jaar in pand gegeven, 

waarbij de opbrengsten van het ambt (voornamelijk de emolumenten) als 

zogenoemde intrest werden beschouwd423. Zo’n contracten, die leenpand- of 

engagèrecontracten heetten, waren per definitie van bepaalde duur. 

Aangezien de bedragen die eraan waren verbonden hoger lagen dan de 

gemiddelde pachtsommen ˗ zelfs indien deze over een volledige 

griffierscarrière worden samengeteld424 ˗, was de afgesproken termijn 

behoorlijk wat langer. Daarenboven bleef het contract in handen van de 

                                                           
421 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

141 en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. Het ontwerp van dit pachtcontract sprak eerst nog van de 

gebruikelijke 300 gulden en vermeldde de clausule over de notaris niet. 
422 Zie bijvoorbeeld VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 750 e.v. 
423 Zie voor een algemeen kader bijvoorbeeld LENDERS P., De ambtenaar in de ondergeschikte 

besturen… Hetzelfde system werd klaarblijkelijk ook toegepast bij de raadsheren, zie BUNTINX 

J., Inventaris…, deel , p. 13-14 en RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten van de Raad van 

Vlaanderen in de tweede helft van de achttiende eeuw, Gent, 1999, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, p. 59 e.v. In tegenstelling tot de griffiers, moesten de raadsheren van de 

Raad vanaf het midden van de 17de eeuw ook medianaat betalen. 

Andere ambten die tijdens de 17de en de 18de eeuw via zo’n contract in pand werden gegeven, 

waren bijvoorbeeld zeven plaatsen als hoofdschepen van het Land van Waas, zes 

deurwaardersambten en vier functies al messagiers van de Raad van Vlaanderen (vanaf mei 

1673) en de griffie van de rechtbank van de Indaginge (vanaf maart 1674). Zie ARA, Manuscrits 

divers, 2195: Engagère divers offices aux Pays-Bas 17e et 18e siècles. 
424 De gemiddelde griffierscarrière duurde in het pachtsysteem zo’n twaalf jaar (ut infra). Indien 

we de vaakst voorkomende pachtsom uit het midden van die periode gebruiken, namelijk 600 

gulden, resulteert dit in een gemiddelde totaalinvestering van 7.200 gulden, terwijl ˗ zoals zal 

blijken ˗ de ‘goedkoopste’ engagère per griffier 10.000 gulden kostte. 
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familie van diegene die het had afgesloten, ook indien die persoon 

ondertussen zelf was overleden. Er werd, met andere woorden, survivantie 

op toegepast. 

Tussen 1619 en 1795 werden zes reguliere engagèrecontracten met de 

vorst afgesloten (ill. 11)425. Het eerste kostte George Masseau en Jean 

Jacobssen in totaal 20.000 gulden en vormde de basis voor alle 

daaropvolgende contracten. Het bedrag moest aan de algemeen ontvanger 

van Oost-Vlaanderen worden overhandigd. 

In de daarop volgende contracten werd de totale waarde van de 

engagère telkens verhoogd of “geaugmenteert”. Dit betekende dat Jeronimus 

Masseau en Sebastiaan d’Hane, die beide ondertussen een familielid waren 

opgevolgd, anno 1632 een bijkomend bedrag van 9.000 gulden aan de vorst 

afstonden. Hetzelfde gebeurde in 1650, toen ze een overeenkomst voor 24 

jaar afsloten die hen samen een extra 25.000 gulden kostte. Ondertussen was 

de totale waarde van de twee griffies op die manier gestegen tot 54.000 

gulden. 

 

  Totaal Per griffie Opbrengst vorst? 

  gulden typejaarlonen gulden typejaarlonen gulden typejaarlonen 

1619 20.000 145 10.000 72 20.000 145 

1632 29.000 201 14.500 101 9.000 63 

1650 54.000 333 27.000 167 25.000 154 

1668 10.000 62 10.000 62 10.000 62 

1674 122.500 719 30.625 180 38.500 226 

1713 132.500 849 33.125 212 10.000 64 

ill. 11: Overzicht engagèrecontracten met de vorst 

(in gulden en in typejaarlonen van een Vlaamse arbeider)426 

                                                           
425 Ook met Jean Winnocq van Breusseghem, één van beide griffiers die tijdens de tweede 

splitsingsperiode van de Raad (1678-1679) in Brugge werkte, was een engagèrecontract 

afgesloten. De waarde ervan bedroeg 6.000 gulden; er was echter een bijkomende bepaling die 

stelde dat de koning in vredestijd terug zou kunnen beschikken over het ambt, mits teruggave 

van het geldbedrag. Zie ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in 

burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map griffiers. 
426 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities, ut infra. De tabel bestaat uit drie 

grote delen. De kolom ‘Totaal’ geeft de cumulatieve waarde van de griffies van de Raad van 

Vlaanderen weer (stijgend, met uitzondering van het contract van 1668 dat één bijkomende 

griffie creëert); in de kolom ‘Per griffie’ wordt diezelfde waarde gedeeld over het aantal griffies. 

‘Opbrengst vorst’ vermeldt tot slot het ‘nieuwe’ bedrag dat per contract integraal naar de 

staatskas ging. 
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In dat contract van 1650 wordt een duidelijke bestemming voor het in te 

leveren geldbedrag vermeld427. Minstens 20.000 gulden was bedoeld voor de 

financiering van fortificatiewerken in het westen van het graafschap. De 

overeenkomst met beide griffiers werd overigens bijzonder vroeg gesloten, 

want het bijhorende ontvangstbewijs van de algemeen ontvanger dateert 

van 21 januari 1645. Het engagèrecontract waarmee anno 1668 vervolgens de 

veelbetwiste derde griffier in dienst trad, bevestigt dat ook daar 

hoofdzakelijk financiële motieven meespeelden428. Er werd gealludeerd op 

de oorlogssituatie waarin de Zuidelijke Nederlanden zich bevonden en op 

de duurte van fortificatiewerken en militairen. Het is dan ook tekenend dat 

het ontvangstbewijs voor de 10.000 gulden van Baesbancq door de 

ontvanger van het convooigeld werd afgeleverd. 

Het eerder aangehaalde contract van Maximiliaan le Rouffon en zijn 

collega-griffiers volgde kort daarna429. Het werd in 1672 afgesloten, liep 

vanaf mei 1674 en verleende hem als griffier heel wat handelingsvrijheid, 

niet in het minst bij de keuze van drie mede-investeerders en dus collega-

griffiers. Dit was de symbolische kostprijs die de vorst klaarblijkelijk wenste 

te betalen in ruil voor een augmentatie van 38.500 gulden, of dus ter waarde 

van 226 typejaarlonen van een Vlaamse arbeider. De engagère kostte de vier 

griffiers echter meer dan die som. Voor het eerst was immers een 

overeenkomst tot augmentatie afgesloten met kandidaat-griffiers die niet 

verwant waren aan de oorspronkelijke engagèrehouders. De investering van 

de uittredende griffiers moest, met andere woorden, door de nieuwelingen 

integraal worden terugbetaald. Het betrof ondertussen 54.000 gulden voor 

de families Masseau en d’Hane en 10.000 gulden voor Jean Alexandre 

Baesbancq. Met deze laatste sloot le Rouffon een apart akkoord, omdat de 

                                                           
427 RAG, AFF, 3078c: Het in leenpand geven van het griffierschap van de Raad van Vlaanderen, 

1630. Zie tevens RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, 

enz.), 1587-1645. 
428 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

246: “Comme pour subvenir aux grands et excessifs fraiz et despens, qu’il nous convient inexcusablement 

supporter au faict de plusieurs fortifications et levees des gens de milice […]". 
429 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

255; RAG, Varia II, 264 (1672); RAG, Varia II, 518bis: Leenpand van de griffieren van de Raad 

van Vlaanderen, 1672, kopij 1688 en ARA, Audiëntie, 863: Lettres patentes de ventes, prêts et 

engagères, fol. 142. 
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engagère van Baesbancq per definitie levenslang was toegekend. Daarnaast 

had nog een andere investeerder in het recente verleden klaarblijkelijk 

20.000 gulden neergeteld in ruil voor bepaalde rechten op de griffie, die door 

le Rouffon en zijn collega’s eveneens moesten worden teruggegeven430. Deze 

combinatie resulteerde in een gezamenlijke waarde van 122.500 gulden voor 

de vier griffies, of 30.625 gulden per griffier ˗ respectievelijk 719 en 180 

typejaarlonen. Ook dit contract vermeldt overigens de geldverslindende 

oorlogssituaties waarin de Spaanse Nederlanden verzeild waren geraakt. 

Vanwege de vorst werd benadrukt dat het geld zou dienen “[…] pour 

l’entretien des gens de guerre, que nous sommes oblige de faire pour la conservation 

de noz pays de pardeca […]". 

Een volgende overkoepelende engagèrecontract zou pas in 1713 worden 

afgesloten431. Het document verwijst naar de versie van 1672, waaraan een 

augmentatie van 10.000 gulden wordt toegevoegd. Over de bestemming van 

het geld werd met geen woord gerept; het bedrag werd gewoon in 

ontvangst genomen door de algemeen ontvanger van Oost-Vlaanderen. 

Deze overeenkomst zou meteen ook het laatste engagèrecontract worden dat 

de vorst rechtstreeks met griffiers afsloot. Dit betekent niet dat de vier 

griffies tot het einde van het ancien régime in handen van de vier families 

uit 1713 bleven. Engagèrecontracten werden tijdens de 18de eeuw frequent 

doorverkocht432. In feite ging het telkens om een vierde van de 

oorspronkelijke overeenkomst, want zo’n koopcontracten betroffen altijd 

slechts één griffiersambt. Het vroegste voorbeeld dateert zelfs van voor de 

overeenkomst van 1713: in 1702 verkocht de familie du Bois haar aandeel in 

de griffie aan Martinus ’t Kint433, die in 1713 de voornaamste contractant zou 

                                                           
430 Het betrof niet toevallig een lid van de familie de Coninck, de schoonfamilie van 

Maximiliaan le Rouffon. 
431 RAG, Varia II, 264 (1713); RAG, RVV, 423: Ontvangen brieven en minuten van verzonden 

brieven, 1713 (verkeerdelijk in deze bundel bewaard) en ARA, RF, 993: Office d’enregistrement: 

mandements, patentes, octrois et actes similaires, fol. 130-133 (met index in ARA, RF, 992). 
432 Vergelijk bijvoorbeeld met BELY L., Dictionnaire de l’Ancien Régime…, p. 619-620: “Les offices 

de greffier étaient vénaux, et certains se vendaient cher. La monarchie, pour des raisons financières, les 

multiplia”. Deze praktijk kon tot gecompliceerde situaties binnen een zelfde ambtstype leiden, 

aangezien zo’n verkopen niet werden gestuurd of aan een vooropgezet plan beantwoordden. 

Vergelijk met LENDERS P., De ambtenaar in de ondergeschikte besturen…, p. 135. 
433 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

309. De overige transacties worden toegelicht in de voorstelling van de onderzoekspopulatie in 

‘Deel II: De griffiers’. 
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worden. Hij legde op 19 december 1702 de eed af als “greffier proprietaire”. 

Het eigenlijke koopcontract kon niet worden teruggevonden434. 

 

Tijdens de 17de en de 18de eeuw was het griffiersambt dus het voorwerp 

van een verregaande, geregulariseerde vorm van venaliteit435. Dit heeft 

ingrijpende gevolgen. Enkel de persoon die een engagèrecontract afsloot, 

werd in se immers nog door de vorst (i.c. de landvoogd) aangesteld, 

eventueel nadat de collaterale raden en de Rekenkamer advies hadden 

verleend over de modaliteiten van het contract. Daarna meldde de 

nieuwbenoemde griffier zich ˗ net als zijn collega’s uit de eerste en de 

tweede periode ˗ bij de Raad van Vlaanderen aan. Hij legde zijn “lettres 

patentes” voor, eventueel vergezeld door andere relevante documenten zoals 

een geboortebewijs, een ontvangstbewijs van de algemeen ontvanger van 

Vlaanderen of een overeenkomst met een voorgaande engagèrehouder. De 

raadsheren onderzochten deze stukken ter zitting alvorens ze de nieuwe 

griffier admitteerden. Pas na deze goedkeuring kon hij de eed afleggen in 

handen van de president of diens plaatsvervanger436. 

Engagèrehouders die een contract van een familielid erfden of die er één 

kochten van een voorgaande engagèrehouder wendden zich doorgaans 

                                                           
434 Dit is vaak het geval. Het systeem waarbij engagères onder particulieren werden 

doorverkocht, heeft verregaande heuristische gevolgen: vaak is de admissie van de betreffende 

griffier in het archief van de Raad bewaard, maar is de achterliggende overeenkomst met de 

vroegere engagèrehouder verloren gegaan of elders bewaard (notariaat, willige rechtspraak, 

onderhandse akte in privéarchief). Zo kan het koopcontract dat door griffier Jean Pierre Joseph 

Zoetaert in 1760 werd aangegaan, bijvoorbeeld worden teruggevonden in RAG, NOT Amelot I, 

66: Minuten notaris Werrij, 1760-1761. 

Hetzelfde geldt overigens voor personen die door engagèrehouders werden ingeschakeld om 

hun taken als griffier uit te voeren. Van dergelijke overeenkomsten, die frequent voorkwamen 

(ut infra), kon tot op heden geen enkel exemplaar worden teruggevonden. Om deze reden is het 

voorlopig onmogelijk om de return van de investering van de griffiers te berekenen. Niet alleen 

is hun bezoldiging uiterst complex, we weten ook niet hoeveel sommige engagèrehouders 

bijvoorbeeld betaalden om het uitvoerende werk door iemand anders te laten doen. 
435 COUCKE M., Een prosopografische studie…, passim en ˗ heel algemeen ˗ LENDERS P., Vorst, in 

AERTS E. e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) 

(Studia 55), Brussel, 1995, deel 1, p. 47-48. Een uitstekende analyse over 17de-eeuwse venaliteit is 

te vinden in de publicaties van A. Vandenbulcke: VANDENBULCKE A., Les chambres des 

comptes…, p. 123-133 en VANDENBULCKE A., Le pouvoir et l’argent sous l’ancien régime. La 

vénalité des offices dans les conseils collateraux des Pays-Bas espagnols (seconde moitié du XVIIe siècle) 

(Standen en Landen XCIV), Kortrijk-Heule, 1992. 
436 Dezelfde procedure werd overigens toegepast voor o.m. de raadsheren, wat uiteraard iets 

zegt over het ‘gewicht’ van de griffiers en het (financiële) belang van hun ambt. 
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rechtstreeks tot de Raad, zonder inschakeling van de landvoogd of de 

collaterale raden437. Dezelfde vereenvoudigde procedure werd toegepast 

wanneer een engagèrehouder een derde ter uitvoering van de functie naar 

voor schoof438. Deze griffiers hadden een enigszins eigenaardig statuut. Ze 

waren immers beëdigde, vorstelijke ambtenaren maar hadden hun 

aanstelling niet rechtstreeks vanuit dat niveau verkregen439. 

Daarenboven wordt met bovenstaand overzicht duidelijk dat men in 

deze derde periode, de tweede helft van de 17de en de volledige 18de eeuw, 

vanuit het centrale niveau behoorlijk wat zeggenschap uit handen gaf in ruil 

voor steeds hogere sommen geld – een vaststelling die het financiële 

argument als mogelijke beweegreden voor de tweevoudige verdubbeling 

van het griffiersambt ondersteunt. Wanneer we twee informatie-bronnen, 

namelijk de uitbouw van de griffie en de drie verschillende 

aanwervingssystemen samenbrengen, komen we tot een opeenvolging van 

gebeurtenissen die potentieel zeer gunstig waren voor de staatskas: de 

invoering van het pachtsysteem in 1463, de overstap naar twee griffiers in 

1587 en het verhogen van hun pachtsom in 1607, vervolgens de opstart van 

het engagèresysteem in 1619 en de opeenvolgende augmentatie van het 

                                                           
437 Wanneer de raadsheren een probleem zagen, werd het supragewestelijke niveau uiteraard 

wél ingeschakeld. Dit was bijvoorbeeld het geval met de admissie van Jean Baptiste de Blocq (I), 

die zijn griffiersambt wou cumuleren met de ontvangerij van het Gentse Wenemaerhospitaal en 

van de kerk en de armendis van de Gentse Sint-Niklaaskerk. Hij verkreeg uiteindelijk 

toestemming van Maria Theresia, mits een jaarlijkse betaling van 600 gulden aan de algemeen 

ontvanger. Zie RAG, RVV, 522: Register van brieven en rescripties, 27 januari 1759 - 28 

december 1773, fol. 121; RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, 

raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 

etc., 1734-1794, fol. 70 en ARA, RF, 1008: Patentes et commissions, 1765-1794, fol. 59. 
438 Vergelijk met LENDERS P., De ambtenaar in de ondergeschikte besturen…, p. 92. 
439 Uiteraard wordt zo’n aanstelling wel gewettigd door expliciete verwijzingen naar het 

oorspronkelijke engagèrecontract (i.c. hoofdzakelijk 1672 en 1713), waardoor deze griffiers in 

zekere zin toch via de geijkte weg werden aangesteld. Er kon geen enkele aanwijzing worden 

gevonden dat dit op de werkvloer eventueel in een hiërarchisch onderscheid resulteerde. 

Over het algemeen volgde de aanstelling van de meeste griffiers dus niet volledig het klassieke 

patroon dat vanaf de 16de eeuw voor openbare topambtenaren werd toegepast, namelijk 

voordracht door de eigen instelling (na eventuele kandidatuurstellingen), advies door de 

collaterale raden (hoofdzakelijk de Geheime Raad), gevolgd door benoeming (door de vorst, i.c. 

in zijn rol als graaf van Vlaanderen; vaak via de landvoogd) en installatie. Zie DE SCHEPPER 

H., Regeringsbeslissingen in bestuurszaken, 16de-18de eeuw: de benoeming van hoge magistraten en 

ambtenaren, 1550-1650, in De besluitvorming vroeger en nu. Tentoonstelling 15 april - 17 mei 1975, 

Brussel, 1975, p. 71-104. Zoals H. De Schepper zelf stelt, waren afwijkingen hiervan eerder de 

regel dan de uitzondering en waren bij de benoeming van ambtenaren in realiteit verschillende 

systemen en invloeden in werking. 
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oorspronkelijke leenpand. Het contract van 1650 en de opeenvolgende 

overeenkomsten van 1668 en 1674 ˗ waarmee voor het eerst drie, 

respectievelijk vier griffiers werden aangesteld ˗ waren daarbij de meest 

lucratieve voor de staatskas. Bijna werd om diezelfde reden in 1728 zelfs nog 

een extra griffier toegevoegd. De mogelijkheid ervan werd in ieder geval 

geopperd in de uitgebreide enquête die graaf Goswin Arnold de Wynants in 

opdracht van Karel VI uitvoerde440. Hij moest maatregelen voorstellen die de 

handel, de industrie en de administratie van de Oostenrijkse Nederlanden 

ten goede zouden komen. In voorstel veertien werd de aanwerving van 

bijkomende raadsheren voor de creatie van een derde kamer in de Raden 

van Vlaanderen en Brabant overwogen als zijnde “utile pour le public et bonne 

pour la caisse”. De Raad van Vlaanderen kreeg daarbij voorrang, maar de 

maatregel zou pas worden ingevoerd wanneer de administratie er tijd voor 

had. Het vijftiende voorstel hield daarmee verband, namelijk de toevoeging 

van twee secretarissen en een griffier aan de Raad van Brabant en de 

augmentatie van het aantal griffiers van de Raad van Vlaanderen. Er werd 

echter opgemerkt dat de Brabantse justitieraad recent al twee secretarissen 

had bijgekregen, maar dat een derde griffier wel een mogelijkheid was. Ook 

het aantal griffiers in Vlaanderen kon eventueel worden verhoogd. Van al 

deze maatregelen, ook de voorstellen die met betrekking tot de Raad van 

Brabant waren geformuleerd, is echter nooit iets in huis gekomen441. 

 

De privatisering van ambten ˗ want daar komt het bij het griffiersambt in 

feite ten dele op neer ˗ had uiteraard voor- en nadelen, waar we niet dieper 

op in gaan. In het kader van deze studie zijn vooral de eventuele gevolgen 

voor de werking van de justitieraad van belang442. We kunnen J. Dumolyn in 

dat opzicht slechts ten dele volgen. Hij stelt immers dat het verpachten van 

het griffiersambt minder problematisch was dan de verpachting van 

bijvoorbeeld een functie als raadsheer, aangezien de rechtszekerheid en de 

onafhankelijkheid van de rechtbank in het eerste geval minder in het 

                                                           
440 CUVELIER J., Le commerce, l’industrie et l’administration des Pays-Bas autrichiens au 

commencement du XVIIIe siècle. Enquête du comte de Wynants (1728), in Bulletins de la Commission 

royale d’histoire de Belgique, 1912, LXXXI, p. 27-52. 
441 Voor de Raad van Brabant werd vergeleken met PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 14-18. 
442 In het tweede luik van deze verhandeling zal blijken dat het investeringsaspect dat aan het 

ambt werd toegevoegd, ook gevolgen had voor het profiel van de griffiers, ut infra. 
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gedrang kwam443. Dit is uiteraard zo. Voor de griffie als administratief 

centrum waren de hierboven beschreven evoluties in de 16de en vooral de 

17de eeuw ten dele ook een vergiftigd geschenk. De dienst werd voorzien 

van meer mankracht en de griffiers kregen op organisatorisch vlak bijzonder 

veel zeggenschap, maar daarvoor moesten ze zelf zwaar investeren. Om 

voldoende return uit die investering te halen, bestond logischerwijze het 

gevaar dat zij zo kostenbesparend mogelijk gingen proberen te werken en 

tegelijk zo veel mogelijk inkomsten wilden genereren. Het financiële aspect 

van het griffiersambt werd in ieder geval, gewild of ongewild, een 

aandachtspunt. 

Enkele fragmentarische voorbeelden wijzen inderdaad in die richting. Zo 

verscheen er op 4 januari 1523, een veertigtal jaar na de invoering van het 

pachtsysteem, een ordonnantie naar aanleiding van een vraag van griffier 

Cornelis Boullin444. Hij uitte zijn bezorgdheid over een artikel uit de 

uitgebreide instructie van 9 mei 1522, dat stelde dat het de griffie niet was 

toegestaan om bepaalde kosten voor de klerken door te rekenen aan de 

partijen. Als reactie daarop vroeg hij een dringende regulering voor de 

verloning van de klerken – die, zoals blijkt, grotendeels deel uitmaakten van 

de griffierechten en dus in se ten laste van de dienst waren. Frappanter is de 

uitvaardiging van een ordonnantie van 3 april 1666, waarmee de vorst een 

aantal excessen bij de griffie en de ondersteunende diensten wou 

beteugelen445. Uit die tekst wordt duidelijk dat de griffiers er de financiële 

kantjes probeerden af te lopen. Aan de ene kant interpreteerden ze de toe te 

passen tarieven blijkbaar heel vrij, terwijl het aantal aanwezige klerken 

binnen de dienst dan weer ontoereikend was. 

De griffiers hechtten niet alleen belang aan hun emolumenten. Zoals 

hoger werd vermeld, letten zij er tevens op dat de stad bij hen de nodige 

vrijstellingen van belastingen en accijnzen bleef toepassen. Wanneer 

engagèrehouders derden inschakelden voor de uitvoering van hun 

griffiersambt, was die vrijstelling lange tijd zelfs voor de engagèrehouder én 

de uitvoerende griffier van toepassing. Pas in de jaren 1770 kwam daar 

                                                           
443 DUMOLYN J, Het hogere personeel…, p. 318. Dit oordeel is uiteraard slechts gebaseerd op het 

tweede aanwervingssysteem, waarin de financiële factor minder zwaar doorwoog in 

vergelijking met de derde periode. 
444 Ordonnance et declaration, touchant le vin ou salaire des Clercs du Greffier à la Chambre du Conseil 

en Flandres, in Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der Ordonnancien, …, p. 272 e.v. 
445 Ordonnantie vanden Raede van Vlaenderen, raeckende de Greffiers vanden selven Raede, ende hunne 

Clercquen, in Derden placcaet-boeck van Vlaenderen…, p. 164 e.v., ut infra. 
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vanuit het stadsbestuur protest op446. Om die reden informeerde griffier Jean 

Pierre Joseph Zoetaert zich in 1784 eerst bij de schepenen van de Keure 

vooraleer hij Jacques Bernard Bauwens als uitvoerend griffier aanstelde447. 

Zoetaert wou immers de bijkomende financiële voordelen van zijn ambt 

behouden, hoewel hij de functie zelf niet meer zou uitoefenen. De Gentse 

schepenbank won hierover advies in bij de admodiateurs van de 

stadsrechten, die hem dit op 20 maart 1784 toestonden ˗ uiteraard ten nadele 

van Bauwens. 

 

Notaris en klerken 

Hoe zat het met de overige griffieleden, met name de notaris en de 

klerken? Terwijl aanwervingsgegevens of toch ten minste informatie over de 

admissie van de griffiers van de Raad nog relatief ‘vindbaar’ bleken te zijn, 

is het aantal beschikbare bronnen over de notaris en zeker over de klerken 

van de griffie van de Raad uiterst klein. 

De wat ongelukkige benaming van de notarisfunctie van de griffie heeft 

in historiografisch opzicht al meermaals voor verwarring gezorgd448. Nadat 

het notariaat in 1531 door Karel V was gereorganiseerd, moesten alle 

‘notarissen’ in de gangbare betekenis van het woord door de Geheime Raad 

of door de provinciale justitieraden worden toegelaten vooraleer ze hun 

beroep konden uitoefenen449. Deze eedaflegging heeft niets te zien met het 

notarisambt van de griffie van de Raad van Vlaanderen, laat staan dat het 

een vereiste was voor de functie. 

                                                           
446 LENDERS P., De ambtenaar in de ondergeschikte besturen…, p. 92 en 98. 
447 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

114. 
448 Zo stelt M. Coucke bijvoorbeeld dat de griffier van de Raad van Vlaanderen zich liet bijstaan 

door notarissen om bepaalde taken uit te voeren, waarbij duidelijk gedoeld wordt op het 

notarisambt in het algemeen. Zie COUCKE M., Een prosopografische studie…, p. 37. 
449 Lijsten van deze eedafleggingen, hoofdzakelijk 16de-eeuws, zijn af en toe voor- of achteraan 

in de registers van de secrete camere opgenomen: BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 234–235. 

Zie JACQUET P., De wetgeving betreffende het notariaat, in BRUNEEL C., GODDING P. en 

STEVENS F. (red.), Het notariaat in België van de Middeleeuwen tot heden, Brussel, 1998, p. 97-102 

en, algemeen, NEVE P.L. en GEHLEN A.F., Het notariaat in de Lage Landen (± 1250-1842): 

opstellen over de geschiedenis van het notariaat in de Lage Landen vanaf de oorsprong tot in de 

negentiende eeuw (Ars Notariatus 117), Deventer, 2005. Zij werden doorgaans niet tot de 

suppoosten van de Raad gerekend. 



156 
 

De notaris trad doorgaans als plaatsvervanger van de griffier op450. Heel 

zelden werd hij ook wel eens de “ondergriffier” genoemd451. Met dit laatste 

woord wordt de gewrongen positie van de notaris van het hof duidelijk. Hij 

moest over alle vaardigheden van de griffier(s) beschikken en hem of hen 

indien nodig volwaardig kunnen vervangen, maar toch was hij hiërarchisch 

ondergeschikt. Het is dan ook tekenend dat heel wat griffiers, zoals zal 

blijken, de notarisfunctie als opstap gebruikten. Vooral tijdens de 16de eeuw 

en het eerste kwart van de 17de eeuw vormde het ambt als het ware een 

‘wachtkamer’ om toegelaten te worden tot de topfunctie binnen de griffie. 

Josse Masceau werkte zelfs 31 jaar lang als notaris, van 1631 tot 1662, 

vooraleer broer Jeronimus Masseau in Josses voordeel afstand deed van zijn 

griffiersfunctie452. 

De wijze waarop deze functionarissen werden aangesteld, bevestigt hun 

ondergeschiktheid, zeker vanaf het einde van de 15de eeuw. Tijdens de 

beginperiode van de Raad verliep de aanwerving van een notaris ˗ die zijn 

ambt vaak cumuleerde ˗ net zoals die van een griffier. De notarissen van de 

Raad genoten eveneens een vaste wedde, die doorheen de eerste helft van 

de 15de eeuw constant 100 pond pars. bedroeg453. Ook bij hen werd die vaste 

wedde aangevuld met variabele inkomsten, hoofdzakelijk afkomstig uit 

emolumenten. De instructie van 1451 bevestigt dat zowel de president, de 

griffier als de notaris / ontvanger van de exploten door de graaf van 

Vlaanderen werden aangesteld454. Helaas zijn er nauwelijks 

aanstellingsakten van notarissen voorhanden. Naar alle waarschijnlijkheid 

werd het ambt anno 1463, aan het begin van de verpachtingsperiode, de facto 

door de griffier zelf uitgeoefend. Het eerste pachtcontract van Joris Baert 

                                                           
450 Bij de bespreking van de werkprocessen binnen de griffie zal blijken dat de notaris ook heel 

wat specifieke taken kreeg toebedeeld, en dus niet gewoon op de reservebank wachtte tot de 

echte griffier niet beschikbaar was. Het feit dat deze functie in de beginjaren en later ook af en 

toe werd gecumuleerd met de echte griffiersfunctie, is dus minder bizar dan op het eerste zicht 

lijkt. 
451 Zo publiceerde notaris Augustijn van Huerne op 15 januari 1568 als “ondergriffier” een 

plakkaat in het consistorie van de Raad, in afwezigheid van griffier Pieter de Bevere. VAN 

VAERNEWIJCK M. en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke tijden in die 

Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568, Gent, 1872-1881, deel 3, p. 213. 
452 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 308 en RAG, RVV, 689: 

Notitieboek van een advocaat, later notaris van de Raad van Vlaanderen, opvolger als dusdanig 

van Joos Masseau, gepromoveerd tot griffier van de Raad in de plaats van zijn broeder Jeroom 

Masseau, 1657-1687. 
453 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 318 e.v. 
454 1451/1: “[…] dénommez es lettres patentes de mondit S[eigneu]r”. 
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gold in elk geval voor beide functies. Met andere woorden, ook voor de 

notaris van de Raad viel het vaste weddegedeelte vanaf dat moment weg455. 

Niet veel later zou het notarisambt, dat niet langer met de ontvangerij van 

de exploten werd gecumuleerd, terug een aparte functionaris krijgen. Zo 

weten we dat griffier Ywein van Vaernewijc eerst minstens tien jaar als 

notaris van de Raad werkte. J. Dumolyn signaleert dat hij in 1466 al als 

vervanger voor de afwezige Joris Baert optrad, hoewel hij de titel van notaris 

toen nog niet droeg456. Van Vaernewijc was op dat moment wel griffieklerk. 

Deze toestand, namelijk het gescheiden houden van de griffiers- en de 

notarisfunctie, was echter nog niet definitief. Het eerste pachtcontract van 

griffier Cornelis Boullin, dat op 1 januari 1512 inging, lijkt ons het laatste 

duidelijke voorbeeld van cumulatie van beide ambten te zijn. Drie jaar later 

was een zekere Martin Snouckaert notaris van het hof457. 

Met deze individuen werd echter geen pachtcontract afgesloten. Uit de 

voorbeelden die voorhanden zijn, wordt duidelijk dat zij eenvoudigweg via 

lettres patentes als notaris werden aangesteld, nadat ze waren voorgedragen 

door de griffier in wiens dienst ze werden opgenomen. Griffier Philips van 

Steland liet tijdens zijn ambtstermijn op deze manier achtereenvolgens 

Hector Claissone, Martin Snouckaert en de latere griffier Augustijn van 

Huerne als notaris aanstellen458. Ook in de resolutieregisters van de Raad is 

duidelijk te lezen dat de griffier(s) telkens zelf een kandidaat aanbracht(en) 

om de notarisfunctie te vervullen. Zo stelden Jacques de Bavière en Louis 

Blancquart op 16 september 1594 Georges Masseau als notaris aan de Raad 

voor459. Hij werd diezelfde dag geadmitteerd. 

In het begin van de 16de eeuw legde de Raad gaandeweg een beknopte 

procedure vast voor de aanstelling van een notaris. Zo’n aanstelling werd 

volledig intern geregeld. Naar aanleiding van de promotie van notaris 

                                                           
455 DUMOLYN J, Het hogere personeel…, p. 848. Er zijn geen aanwijzingen te vinden dat Baert zelf 

iemand anders aansprak om zijn functie als notaris te vervullen. 
456 DUMOLYN J, Het hogere personeel…, p. 1269. 
457 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 83 en 389-390. Over deze 

Snouckaert, ut infra. 
458 Zie achtereenvolgens ARA, Audiëntie, 2711/16: Minuten of kopieën van benoemingen in 

burgerlijke ambten: Raad van Vlaanderen, notarissen verbonden met de Raad van Vlaanderen, 

1543 en s.d. (voor Claissone en Snouckaert) en ARA, Audiëntie, 791: Benoemingen in burgerlijke 

ambten: Vlaanderen, 1476-1559, fol. 34 (voor van Huerne). 
459 Zie onder meer RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 107; RAG, 

RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 260 en RAG, RVV, 632: Register van 

ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1595-1602, kaftaantekening. 
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George Masseau tot griffier van de Raad moest in december 1607 

bijvoorbeeld op zoek worden gegaan naar een vervanger460. De twee griffiers 

nomineerden samen drie kandidaten en legden die namen aan de 

raadsheren voor, die na stemming één van de drie als notaris admitteerden. 

Op 24 december 1607 viel hun keuze op voormalig procureur Jean 

Jacobssen, die later eveneens een griffiersfunctie zou vervullen. Hij legde 

diezelfde dag nog de eed af in handen van de president. Hoewel de griffiers 

van tijd tot tijd een poging waagden om enkel hun favoriete kandidaat naar 

voor te schuiven, stonden de raadsheren telkens op hun keuzevrijheid 

tussen drie kandidaten461. Dit overkwam ook Jeronimus Masseau en 

Sebastiaan d’Hane, toen ze Jeronimus’ broer Josse Masceau in 1631 als enige 

geschikte kandidaat aan de Raad presenteerden462. Griffier Jeronimus 

Masseau argumenteerde dat het engagèrecontract van zijn vader, voormalig 

griffier Georges Masseau, hem het recht gaf om de vrijgekomen 

notarisfunctie aan een familielid toe te kennen. De Raad hield echter voet bij 

stuk en wees elke claim op het notarisschap op basis van de 

griffiersengagère af. Vanuit het standpunt van de griffiers was deze drie-

kandidatenregel een achteruitgang in hun keuzevrijheid, zeker in 

vergelijking met de 16de eeuw. Toch blijken de bezwaren van de Raad in zo’n 

geval eerder van formele aard te zijn. In 1631 werd de betwiste Josse 

Masceau vervolgens als één van de drie kandidaten aan de raadsheren 

voorgedragen, waarna hun keuze op hem viel. 

Aan de hand van bovenstaande voorbeelden kan worden vastgesteld dat 

de overgang van het pacht- naar het engagèresysteem bij de griffiers geen 

gevolgen had voor de manier waarop de notaris van de Raad werd 

aangesteld. Het grote engagèrecontract van 1674 daarentegen, waarmee 

voor het eerst vier griffiers tegelijk werden ingeschakeld, luidde het einde 

                                                           
460 RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p.: “[…] promotion à l’estat de 

Greffier”. In ruil voor een hogere jaarlijkse pachtsom verkregen de griffiers in 1607 expliciet 

inmenging in de aanstelling van een notaris, ut supra. 
461 Deze nominatie van drie kandidaten, het zogenoemde ternesysteem, was klassiek en werd 

bijvoorbeeld ook voor de raadsheren toegepast. In dat geval stelde de Raad van Vlaanderen via 

een stemmingsronde een top drie samen en werd die rangschikking bij wijze van advies naar de 

landvoogd of de collaterale raden gestuurd. Deze praktijk werd ten laatste in de 17de eeuw 

toegepast, maar werd voor alle gewestelijke justitieraden pas vastgelegd in het edict van 12 

september 1736. Zie onder meer GANSER M., Le conseil de Flandre…, p. 42 en THOMAES M., De 

Raad van Vlaanderen…, p. 77. 
462 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 63. Zie bijvoorbeeld ook 

VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 750 e.v. 
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van de notarisfunctie in463. Eén van de bepalingen van die overeenkomst was 

dat de functie van notaris mocht uitdoven ˗ enigszins logisch, aangezien de 

taken van de notaris in theorie konden worden opgevangen door het grotere 

aantal griffiers. De plaatsvervangende rol waarvoor de functie 

oorspronkelijk in het leven was geroepen, bleek overbodig geworden te zijn. 

Notaris Lucas van der Lynden, die in 1662 in de strijd voor het ambt nog de 

zoon van griffier Sebastiaan d’Hane achter zich had gelaten, was de laatste 

persoon die de titel droeg464. Wanneer de Raad op 8 juni 1689 liet optekenen 

dat hij wegens zijn hoge leeftijd zijn functie niet meer naar behoren kon 

uitvoeren, werden de taken van de laatste notaris officieel aan de griffiers 

overgedragen465. 

 

De meeste beschikbare informatie over de klerken van de griffie kwam 

eerder in dit hoofdstuk al aan bod466. De personeelssituatie zoals ze in de 

instructie van 1522 op schrift werd gesteld, zou tot het einde van het ancien 

régime van kracht blijven. Zij bood de griffiers de mogelijkheid om hun 

dienst te bemannen met een eerste klerk, een tweede klerk en minstens twee 

of meer andere klerken “au grand buffet du greffe”467. Indien het absoluut 

noodzakelijk werd geacht, of bij dringende zaken, kon men vanuit de griffie 

bovendien beslissen om bepaalde opdrachten uit te besteden aan externe 

‘schrijvers’ die per opdracht werden betaald468. 

Zoals we reeds hebben vastgesteld, is de term ‘bemannen’ hier letterlijk 

van toepassing. Formuleringen in de besproken instructieteksten wijzen 

duidelijk uit dat de griffiers een zekere autonomie hadden in het aanstellen 

van klerken en verantwoordelijk waren voor hun aantal, hun bekwaamheid 

en hun taakuitoefening. Zij waren met andere woorden meer dan bij de 

notaris hun hiërarchisch oversten. Latere normatieve bronnen voegen hier 

weinig nieuwe informatie aan toe. Opvallend is wel het feit dat in 17de- en 

18de-eeuwse bronnen af en toe ook andere omschrijvingen worden gebruikt 

dan ‘eerste klerk’ of ‘tweede klerk’. Zij duiden op een zekere specialisatie 

                                                           
463 Ut supra. 
464 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 308. 
465 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
466 Ut supra. 
467 1522/73. 
468 1522/98. 
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binnen het klerkenapparaat469. Ten laatste in 1627 werd de tweede klerk 

bijvoorbeeld ook wel de ‘klerk van de akten’ genoemd470. Daarnaast bestond 

met zekerheid ook een ‘klerk van de commissiën’, een term die ten laatste in 

1628 voorkwam471. Vanaf het begin van de 18de eeuw telde ook het comptoir 

van de rapporten minstens één klerk, die frequent werd aangeduid als ‘klerk 

van de rapporten’472. De eerste klerk van de griffie wordt in de bronnen 

overigens ook vaak ‘opperklerk’ genoemd, wat uiteraard meer op zijn 

positie dan op een eigenlijke taakverdeling is gebaseerd473. 

Met betrekking tot de aanwerving van klerken is de term ‘procedure’ 

nauwelijks van toepassing. De beschikbare archiefstukken hiervoor zijn in 

elk geval bijzonder schaars. Zo’n overeenkomst werd hoogstwaarschijnlijk 

enkel met de griffiers van de Raad gesloten. Indien zij al aan het schrift werd 

toevertrouwd, beschouwde men het document meer dan waarschijnlijk als 

privé-archief474. De voornaamste bewaarde contracten voor griffieklerken 

dateren uit de 18de-eeuw en zijn geregistreerd in één van de twee algemene 

benoemingsregisters van de Raad475. Niet toevallig gaat het telkens om de 

eerste en de tweede klerk van de griffie, wat kan beschouwd worden als de 

topfuncties onder de klerken. Zij worden in dat register respectievelijk 

“eersten gheswoornen clercq” en “tweeden gheswoornen clercq” genoemd476. De 

                                                           
469 In het hoofdstuk ‘Werkprocessen’, waarin alle beschikbare informatie over de taakverdeling 

onder de klerken van de Raad werd opgenomen, zal blijken dat daar moeilijk een duidelijke lijn 

in te trekken valt, ut infra. 
470 Bijvoorbeeld in RAG, RVV, 7634: Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 

september 1628, fol. D e.v. 
471 RAG, RVV, 7634: Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 september 1628. Naar 

aanleiding van een muntplakkaat legden Niclays van Steenberghe (eerste klerk), Jacques van 

der Heyden (tweede klerk of klerk van de akten) en Jan Brakelman (klerk van de commissiën) 

in juli 1628 de eed af. 
472 Over (de medewerkers van) het comptoir van de rapporten, ut infra. 
473 Bijvoorbeeld in RAG, RVV, 644: Dossier betreffende het recht van de griffieklerken op een 

tamelycke pasteye ende behoorelycke canne wijns ter gelegenheid van het huwelijk van 

advocaten en procureurs, 1680-1726. 
474 Van de griffie zelf is nauwelijks archief bewaard; er zijn echter ook geen aanwijzingen dat de 

griffiers ooit dergelijke documenten zouden hebben bijgehouden. 
475 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2 

en 138. In beide gevallen schoof de tweede klerk door naar de functie van eerste klerk en werd 

voor de vacante positie van tweede klerk een nieuweling aangeworven. In 1734 betrof het Jan 

van Grimberghe en Pieter Sonneville, anno 1792 Joannes Francis Verstraete en Joannes Francis 

Verburght. 
476 De term ‘gezworen klerk’ duikt ten laatste in de tweede helft van de 17de eeuw op. Het 

adjectief ‘gezworen’ werd langzaamaan toegevoegd bij de titel van de enige twee 
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procedure die uit deze documenten af te leiden valt, is behoorlijk rechtlijnig. 

De kandidaten richtten zich vooreerst tot de griffiers. Pas nadat die griffiers 

hun toestemming of “consent” hadden gegeven, vroegen ze vervolgens 

admissie aan de Raad, waarna ze de eed aflegden in handen van de 

president ˗ vandaar hoogstwaarschijnlijk de term ‘gezworen’ klerken477. 

Het is uiteraard gevaarlijk om op basis van een handvol documenten 

conclusies door te trekken naar vroegere periodes, maar dit 18de-eeuwse 

voorbeeld lijkt ons minstens toepasbaar voor de 17de eeuw en misschien ook 

voor een groot deel van de 16de eeuw. De vroegste, volledige aantekening 

over de indiensttreding van een griffieklerk troffen we aan op 13 oktober 

1593478. Het officie van eerste klerk van de griffie werd op die datum 

toevertrouwd aan Jan vande Velde, die door beide griffiers voor de functie 

werd voorgedragen en op 15 oktober de eed mocht afleggen bij raadsheer 

van Steelant, die op dat moment de president verving. Ruim een jaar later 

droeg griffier Jacques de Bavière in samenspraak met zijn collega een zekere 

Maarten Coolbrant als eerste klerk voor. Hij werd op 22 december 1594 door 

de raadsheren geadmitteerd479. Ook deze Coolbrant was geen onbekende. 

Nadat hij als privéklerk bij een raadsheer en bij de president had gewerkt, 

voerde hij kortstondig de functie van griffier van het ambacht Hulst uit480. 

Voor een officiële titel als eerste griffieklerk keerde hij naar de gewestelijke 

justitieraad terug. 

Bovenstaande vaststellingen, namelijk het gebrek aan bronnen over de 

indiensttreding van klerken en het feit dat de meesten van hen 

hoogstwaarschijnlijk door de griffiers werden aangeworven, roepen vragen 

op over hun statuut. Kunnen we de klerken van de griffie, met eventuele 

uitzondering van de twee gezworen klerken, eigenlijk wel als 

                                                                                                                                        
klerkenfuncties die vanaf de instructie van 1522 expliciet werden vernoemd. Zie bijvoorbeeld 

RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 281 voor een vermelding 

in 1673. 
477 Er kan dus worden verondersteld dat voor alle overige klerkenfuncties het “consent” van de 

griffiers voldoende was. Het valt eveneens niet uit te sluiten dat de griffiers zelf kandidaten 

benaderden die hun geschikt leken. Zij kwamen immers dagelijks in contact met leden van de 

balie en met privépersoneel van andere functionarissen, waardoor ze hun capaciteiten 

behoorlijk konden inschatten. Zo was de eerder vermelde Pieter Sonneville een voormalige 

medewerker van een procureur uit het Gentse. 
478 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 101 en RAG, RVV, 7623: 

Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 117. 
479 RAG, RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 309. 
480 Dit illustreert overigens dat ook de voornaamste griffieklerken qua kennisachtergrond en 

beroepservaring niet mogen worden onderschat. 
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overheidspersoneel beschouwen? P. Van Peteghem stelde reeds voor de 

eerste helft van de 16de eeuw vast dat het statuut van de griffieklerken labiel 

was481. O. Vries duidde de klerken van de griffie van de Staten-Generaal 

bijvoorbeeld aan met de term “domestiek personeel”. Vanaf 1599 stonden alle 

klerken daar in persoonlijke dienst van de griffier of diens plaatsvervanger; 

het ging daarbij overigens ook om beëdigde klerken482. Het schrijfwerk dat 

zij verrichtten, werd niet rechtstreeks maar via de griffier in rekening 

gebracht. Zij werden, met andere woorden, betaald door de ambtenaar die 

hen in dienst had genomen. 

Bij de aanstelling van eerste klerk Jan van Grimberghe, in 1734, werden 

inderdaad afspraken over de bezoldiging van die klerk vermeld483. Hij zou 

“eene staende gaige van veertigh ponden ts(iae)rs courant ghelt boven 

d’emolumenten van sijne vaccatien en(de) interventien ansocht sijnde” ontvangen. 

Voor die emolumenten werden vervolgens een aantal tarieven opgesomd, 

die grotendeels per stuk werden berekend. In één geval, hoofdzakelijk het 

opzoeken van procesdossiers en geconsigneerde stukken, was een 

vergoeding per uur voorzien. De herkomst van het geld werd niet 

gespecificeerd, maar het is duidelijk dat het afkomstig was van de algemene 

rechten die in de griffie werden ontvangen. De overeenkomsten die bij de 

aanwerving van de eerste en tweede griffieklerk in 1792 werden gesloten, 

waren van diezelfde aard maar bevatten geen vast weddegedeelte484. 

De bezoldiging van de griffieklerken was dus een kwestie die 

hoofdzakelijk tussen de griffiers en die klerken werd afgesproken. De 

betaling ervan moet figuurlijk op de debetzijde van de boekhouding van de 

griffie worden gesitueerd, en werd dus afgetrokken van de return die de 

griffiers uit hun investering haalden485. Zoals al in 1523 bleek, was een deel 

                                                           
481 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 83. 
482 VRIES O., Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse 

ambtenaar in de tijd van het Ancien Régime, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1977, XC, 3-4, p. 328-349. 
483 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2. 

De tweede klerk van de griffie ontving jaarlijks tien pond courant als vaste wedde, naast de 

emolumenten die in zijn overeenkomst werden vermeld. 
484 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

138. 
485 Er zijn indicaties dat dit ook bij de notaris het geval was. Uit een handboek van notaris Lucas 

van der Lynden blijkt dat hij maandelijks zeven pond groten “gagie” ontving, “bij ordre vande 

greffiers d’Hane Masseau door P Scheerens clercq vande commissien”. Daarnaast hield hij 

aantekeningen van financiële aard bij over emolumenten. Zie RAG, RVV, 689: Notitieboek van 
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van de verloning van de klerken echter ook in officiële instructies 

voorzien486. Zij bevonden zich, met andere woorden, in een grijze zone 

tussen overheids- en privédienst in. Hun profiel sluit het best aan met wat P. 

Lenders beschrijft onder de term ‘officia(e)len’487. Volgens zijn definitie, die 

uiteraard hoofdzakelijk op het stedelijke milieu is gebaseerd, waren 

officialen klerken die niet in het bezit waren van een officie. Zij deden 

schrijfwerk in openbare diensten en wekten de indruk ambtenaren van 

lagere rang te zijn, maar waren in se bedienden in privédienst die door de 

‘officie-bezitter’ uit eigen zak werden bezoldigd. Die bezoldiging bestond 

hoofdzakelijk uit vergoedingen per prestatie. Lenders stelde tot slot vast dat 

officialen zowel in vast verband konden worden ingeschakeld ˗ wat bij de 

klerken van de Raad het geval was ˗ als occasioneel konden worden 

aangesproken. 

                                                                                                                                        
een advocaat, later notaris van de Raad van Vlaanderen, opvolger als dusdanig van Joos 

Masseau, gepromoveerd tot griffier van de Raad in de plaats van zijn broeder Jeroom Masseau, 

1657-1687, passim. 
486 Ut supra. Daarnaast genoten de klerken van de Raad ook andere voordelen. Naar aanleiding 

van het huwelijk van een advocaat of een procureur hadden zij bijvoorbeeld recht op (de 

waarde van) “een tamelycke pasteye ende behoorelycke canne wijns”. Zij moesten daar echter 

geregeld via een verzoekschrift op aandringen. Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 644: Dossier 

betreffende het recht van de griffieklerken op een tamelycke pasteye ende behoorelycke canne 

wijns ter gelegenheid van het huwelijk van advocaten en procureurs, 1680-1726; BIB UGENT, 

COLL Vliegende Bladen, HFI.C.222.18: Conseil des Flandres, Greffe en MARTYN G., De 

advocatuur in het oude graafschap Vlaanderen, in MARTYN G., DONKER G., FABER S. en 

HEIRBAUT D. (red.), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen (Pro Memorie, XI, 1-2), 

Hilversum, 2009, p. 33. 
487 LENDERS P., De ambtenaar in de ondergeschikte besturen…, p. 91-92. In het verzoekschrift dat 

de griffieklerken op 2 december 1790 (in de periode van de Soevereine Raad van Vlaanderen) 

aan een praktizijn richtten naar aanleiding van zijn huwelijk, noemden zij zichzelf overigens de 

“geswoorne officiaelen ter greffie van den Souvereijnen Raede van Vlaenderen”. Zie UGENT, COLL 

Vliegende Bladen, HFI.C.222.18: Conseil des Flandres, Greffe. 
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III. WERKPROCESSEN 

 

 

“het welck ick eijndelingh, seer util en noodigh acht 

voor die in sijnen tijdt, is tot dien staet ghebracht, 

en eenen clercq wilt sijn ghelijck hij wesen moet 

dat hij dees dan doorleest, hij sal hem sijn seer goet” 

Jacobus Kempeners, griffieklerk, 1720488 

 

A. EEN HEDENDAAGSE LEIDRAAD 

 

De taken van een griffier van de rechterlijke orde ˗ en, bijgevolg, van een 

griffie als corpus ˗ in het hedendaagse België zijn omschreven in de wet van 

17 februari 1997489. Zij zijn tweeledig. Enerzijds vervult de griffier taken in 

de autonome griffie, anderzijds verleent hij of zij bijstand aan de rechter. De 

eerste categorie, van taken uitgeoefend ter griffie, wordt beschreven in het 

Gerechtelijk Wetboek artikel 173 lid 1. De griffier stelt de griffie voor het 

publiek toegankelijk; voert de boekhouding van de griffie; verlijdt de akten 

waarmee hij is belast, bewaart de minuten, registers en alle akten van het 

gerecht waarbij hij is aangesteld en geeft daarvan uitgiften, uittreksels of 

afschriften af; bewaart de rechtsdocumentatie inzake wetgeving, rechtspraak 

en rechtsleer ten behoeve van de rechters; maakt de tabellen, statistieken en 

andere documenten op waarmee hij bij wet of besluit is belast en houdt de 

registers en repertoria bij; staat in voor de bewaring van de waarden, 

documenten en voorwerpen die krachtens de wet ter griffie werden 

neergelegd. 

                                                           
488 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721, fol. 1. 
489 Wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten. De samenvatting en 

interpretatie hiervan hebben we overgenomen uit VRANCKEN P., De wet van 17 februari 1997…; 

VRANCKEN P., Griffiers in hoven en rechtbanken… en VANMALDEGHEM H., De griffier…, 

passim. Beide auteurs maken uitgebreid gebruik van de toelichting op die wet. 
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P. Vrancken benadrukt het eerste punt binnen deze opsomming, namelijk 

de toegankelijkheid van de griffie voor het publiek. Hij spreekt over een 

informatieplicht, waarin onthaal en eerstelijnshulp centraal staan. De griffie 

is immers de ontmoetingsplaats tussen de burger en justitie, waarbij het 

eigenlijke contact zo vlot en menselijk mogelijk moet verlopen. Men 

beantwoordt er zowel mondelinge als schriftelijke vragen. 

Het tweede lid van artikel 173 verduidelijkt de taken van de griffier in 

het verlenen van bijstand aan de rechter. De griffier is uiteraard aanwezig op 

de zittingen; hij of zij notuleert het verloop van de rechtszaken en de 

uitspraken; geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de 

vervulling moet worden vastgesteld en verleent er authenticiteit aan; stelt de 

dossiers van de rechtspleging op en ziet, in het kader van zijn bevoegdheid, 

toe op de naleving van de reglementering ter zake. Met andere woorden, in 

de griffie worden niet alleen de taken van de rechter voorbereid. De griffier 

is notaris of getuige van het gebeuren, die authenticiteit verleent aan de 

gerechtelijke akten. Hij speelt allesbehalve een passieve rol. Zoals H. 

Vanmaldeghem vaststelt, staat de griffier in feite borg voor de goede 

administratieve en procedurele verwerking van de rechtspraak in de 

rechtbank waaraan hij is verbonden. In dat opzicht handelt de griffier dus 

autonoom ten opzichte van de rechter en vormt hij een controlemiddel 

binnen het gerechtelijk systeem. 

Voor wat specifiek de hoofdgriffier betreft, komt daar uiteraard nog een 

dimensie bij490. Zoals artikel 172 van het Gerechtelijk Wetboek stelt, heeft de 

hoofdgriffier de leiding van de griffie, hij of zij verdeelt de taken en wijst 

griffiers aan om de rechter bij te staan. Dit betekent dat de hoofdgriffier de 

leiding van en het toezicht over de leden van de griffie en het 

griffiepersoneel heeft en verantwoordelijk is voor de efficiënte en rationele 

werking van de dienst. Deze verantwoordelijkheid is vergaand. Zo treedt hij 

ook op als huismeester van de griffie en regelt hij zaken betreffende lokalen, 

onderhoud en verfraaiingen, bestelling van materiaal, etc. Vrancken haalt 

aan dat de hoofdgriffier, globaal gezien, de plicht heeft tot creativiteit. Hij 

heeft initiatiefrecht en organisatierecht met betrekking tot het hem 

toevertrouwde personeel en de coördinatie met andere diensten ˗ dit binnen 

de wetten en de hem toegekende budgetten. Zowel de partijen (met inbegrip 

van het openbaar ministerie) en de rechter kunnen hem vragen akte te 

                                                           
490 Zie eveneens VRANCKEN P., De wet van 17 februari 1997…; VRANCKEN P., Griffiers in hoven 

en rechtbanken… en VANMALDEGHEM H., De griffier…, passim. 
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verlenen van bepaalde feiten en verklaringen, maar in se geeft enkel de wet 

leiding aan de hoofdgriffier. Hij is, kortom, manager van een relatief 

autonome dienst. 

 

In de beschrijving van de werking van de griffie van de Raad van 

Vlaanderen zullen we dit stramien enigszins als leidraad gebruiken491. Daar 

bestaat een aantal redenen voor, niet in het minst omdat de tweedeling 

griffietaken / bijstand aan rechters (i.c. raadsheren) effectief toepasbaar blijkt 

op de vroegmoderne griffie492. Meer nog, dankzij deze opdeling komt een 

uiterst belangrijk gegeven duidelijk in beeld. Doorheen de beschrijving van 

de taken van de griffie in het kader van bijstand aan de Raad zal duidelijk 

worden dat de griffiers aan deze taken steeds meer belang gingen hechten. 

Er werden hen doorheen de werkingsperiode van de instelling ook 

bijkomende taken toegekend die als ‘bijstand’ kunnen worden beschouwd. 

De voornaamste griffietaken daarentegen ˗ de core business van de dienst ˗ 

werden door diezelfde griffiers steeds meer gedelegeerd aan hun klerken én 

aan andere functionarissen van de Raad. 

Het anachronistische gebruik van het huidige wetgevend kader gebeurt 

echter ook uit noodzaak, aangezien een andere leidraad grotendeels 

ontbreekt. De werking van de griffie van de Raad is, net zoals de globale 

werking van de Raad493, in de geschiedschrijving nog nooit exhaustief aan 

bod gekomen. De belangrijkste 20ste-eeuwse auteurs hebben zich 

logischerwijze beperkt tot de instructieteksten die binnen ‘hun’ periode 

vielen494. Wat de griffie betreft, besprak J. Dumolyn hoofdzakelijk de 

instructies uit 1409 en 1451, terwijl P. Van Peteghem vooral oog had voor de 

grote instructieordonnantie van 1522 en de 15de-eeuwse voorgangers 

                                                           
491 Daarbij mag echter niet uit het oog verloren worden dat de Raad naast zijn gerechtelijke 

taken ook een groot aantal bestuurlijke taken had, in tegenstelling tot de hedendaagse 

rechtscolleges. 
492 Ut infra. 
493 Ut supra. 
494 Als bijkomend aanknopingspunt voor de beginperiode van de Raad van Vlaanderen wordt 

vaak een specifieke opsomming van taken gehanteerd die in feite door J. Buntinx was 

gereconstrueerd met betrekking tot de klerken van de Audiëntie van de graven van 

Vlaanderen. Het betreft de registratie van sententiën, opmaak van de zittingsrol, redactie van 

dagvaardingen, ontvangst en bewaring van geschreven processtukken, aflevering van 

uitgesproken arresten aan de partijen en collationering van ingediende charters en 

bewijsstukken. Zie BUNTINX J., De audiëntie…, p. 141. 
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daarvan495. Onder de 19de-eeuwse publicaties is Matthieus algemene 

naslagwerk het enige dat hier kan worden aangehaald. Ondanks een 

veelbelovende tweedeling tussen “histoire externe” en “histoire interne” 

beperkte ook hij zich in het korte hoofdstuk dat handelt over de griffier, de 

procureurs, de ontvanger van de exploten en de deurwaarders van de Raad 

tot de uitgebreide instructie van 1522496. 

Alle vermelde auteurs hebben zich gebaseerd op grote, gekende 

instructies die niet zelden reeds tijdens het ancien régime in druk waren 

verschenen497. Net als voor de bevoegdheden en de samenstelling van de 

Raad zijn die instructieteksten ook op dit vlak echter allesbehalve 

exhaustief498. Zij kunnen hoofdzakelijk worden aangevuld met beslissingen 

die door de Raad zelf werden genomen en bijgevolg in de resolutieregisters 

of de registers van de secrete camere werden geregistreerd499, en afspraken 

binnen de Raad en de griffie die helaas nauwelijks aan papier werden 

toevertrouwd500. Het lijkt ons waarschijnlijk dat het bestek van de bestaande 

instructies, resoluties en zelfs interne richtlijnen onvoldoende was om de 

werking van de griffie in de praktijk tot in de puntjes te regelen. Het 

                                                           
495 Respectievelijk DUMOLYN J, Het hogere personeel…, p. 140 e.v. en VAN PETEGHEM P., De 

Raad van Vlaanderen en staatsvorming..., p. 83 e.v. 
496 MATTHIEU A., Histoire…, p. 209 e.v. 
497 Zie ill. 2 - Instructies voor de correcte verwijzingen naar de teksten uit de jaren 1386, 1409, 

1439, 1451, 1463, 1483, 1510, 1522, 1531, 1624, 1667, 1682, 1702 en 1720. Specifiek voor dit 

hoofdstuk kunnen we hier een vijftal normatieve bronnen aan toevoegen: 

- Lettres patentes de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, décrétant le transfert du Conseil de Flandre de 

Gand à Courtrai (8 Octobre 1439), in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. XV e.v. 

(‘pre-1439’); 

- Lettres patentes de Philippe-le-Bon, décrétant l’abolition et le renouvellement de la Chambre du Conseil 

de Flandre à Ypres (4 Juin 1463), in VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, p. XCVIII 

e.v. (‘pre-1463’); 

- Ordonnance et declaration, touchant le vin ou salaire des Clercs du Greffier à la Chambre du Conseil en 

Flandres, in Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der Ordonnancien, …, p. 272 e.v. (‘1523’); 

- Ordonnantie vanden Raede van Vlaenderen, raeckende de Greffiers vanden selven Raede, ende hunne 

Clercquen, in Derden placcaet-boeck van Vlaenderen…, p. 164 e.v. (‘1666’); 

- Reglement van den 23 July 1763 Raeckende de Procureurs, Deurwaerders, Messagiers, ende voordere 

Practisynen vanden Raede in Vlaenderen, in Tweede deel vanden vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen, 

behelsende alle de Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmaneert voor de Provintie van 

Vlaenderen Gent, 1763, p. 1167 e.v. (‘1763’). 
498 Ut supra. 
499 Zie RAG, RVV, 164-174 voor de algemene resoluties en RAG, RVV, 7609-7676 voor de 

resoluties die werden genomen in de secrete camere. 
500 Een uitzondering hierop vormen enkele losse documenten die bewaard zijn in RAG, RVV, 

626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645. 
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omgekeerde zou zelfs eerder atypisch zijn voor het ancien régime. Niets 

garandeert daarenboven dat de omzetting van allerhande voorschriften in 

de praktijk nauwgezet gebeurde501. Ad hoc-beslissingen en dagelijkse manier 

van werken zijn elementen die vooral moeten blijken uit het huidige 

archiefbestand en de structuur daarvan, maar ook dit is geen evidentie. 

Ironisch genoeg zijn in het verleden vaak die elementen, vervat in de oude 

orde van het archief toen de instelling nog actief was of net was opgeheven, 

door opeenvolgende inventarisatierondes verloren gegaan502. 

 

Binnen dit hoofdstuk wordt gepoogd de bestaande regelgeving zo veel 

mogelijk te combineren met het beeld van de realiteit, in de mate waarin dat 

vandaag althans nog kan worden gereconstrueerd. Daarbij wordt een 

dwarsdoorsnede geboden van de voornaamste bezigheden van de griffie, 

met oog voor globale wijzigingen. Wij achten het in het kader van dit 

onderzoek minder belangrijk om via een beschrijvende aanpak elke kleine 

verandering in werkmethode of taakuitoefening in extenso te behandelen ˗ 

zeker met het oog op de lange werkingsperiode van de Raad zou dat 

resulteren in schijnbaar eindeloze opsommingen en beschrijvende passages. 

In wat volgt wordt indien mogelijk een onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds bevoegdheden en werking van de griffie als corpus, anderzijds 

interne taakverschuivingen binnen dat corpus ˗ het resultaat van onderlinge 

afspraken en conventies. Daarbij is het niet onbelangrijk even stil te staan bij 

de term ‘bevoegdheid’ en op welke wijze we die term in dit hoofdstuk 

hanteren. Een bevoegdheid wordt hier gedefinieerd als een handeling ter 

ondersteuning van de opdrachten van een dienst en kan dus, op zich, 

redelijk kleinschalig worden opgevat503. Dit staat in contrast met het 

grootschaliger gebruik van de term ‘bevoegdheden’ zoals wij die hebben 

toegepast in de inleidende beschouwingen over de Raad van Vlaanderen504. 

Daarmee werd gedoeld op de algemene wettelijke opdracht of het doel van 

                                                           
501 Zo stelde J. Buntinx bijvoorbeeld vast dat de aanvulling van de reeks registers ‘acten en 

sententiën’ tijdens de 16de en 17de eeuw geregeld in het honderd liep. Niet alleen was er een 

grote registratieachterstand; volledige jaren werden niet of slecht geregistreerd. Ook werd 

diverse malen besloten tot het opstellen van een inventaris van de Raad; dit werd 

hoogstwaarschijnlijk nooit uitgevoerd. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 56 en 24-25. 
502 HOUSSIAU J., Les Secrétaires…, p. 57. 
503 Zie bijvoorbeeld GEERTS G. e.a. (red.), Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal, 

Utrecht-Antwerpen, 1984, deel 1, p. 328. 
504 Ut supra. 
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de instelling, met andere woorden een samenvatting van de voornaamste 

handelingen en activiteiten van de organisatie505. 

Deze nadruk op bevoegdheden in de betekenis van individuele 

handelingen is van belang voor een beter begrip van de link tussen de 

werking van de griffie en de uiteindelijke archiefproductie, die het resultaat 

was van die werking. We lenen hiervoor even de terminologie die recent in 

de Belgische Rijksarchieven werd toegepast in het IAVA-project506. De 

archiefbeheersplannen die in het kader van dat project werden ontwikkeld, 

gebruiken een trappensysteem dat bestaat uit de termen ‘beleidsdomein’, 

‘taakgebied’, ‘taak’ en ‘handeling’. Een beleidsdomein wordt gelijkgesteld 

met een coherent geheel van bevoegdheden. Bij IAVA, dat conceptueel werd 

ontworpen met de uitvoerende macht in gedachten507, was een 

beleidsdomein eerder thematisch uitgedacht (bijvoorbeeld cultuur, 

onderwijs, …) 

In het kader van de Raad van Vlaanderen beschouwen wij de griffie in 

zijn geheel als een (beleids)domein van de instelling. Een taakgebied, het 

tweede niveau, wordt beschouwd als een onderverdeling van het 

beleidsdomein508. Dat bestaat uiteraard uit taken, een geheel van onderling 

samenhangende handelingen die dezelfde doelstellingen hebben. De griffie 

indachtig, kunnen we het moderne tweeluik griffietaken en bijstand aan de 

rechter als voornaamste taakgebieden identificeren. Een taak die deel 

                                                           
505 Op deze wijze wordt de term ‘bevoegdheid’ vaak gebruikt in archivistische middens, als deel 

van de algemene beschrijving van een archief (i.c. een introductie tot de archiefvormer). Zie 

Richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, 2012, p. 22. Dit vindt 

aansluiting bij een tweede definitie van de term ‘bevoegdheid’ in Van Dale, namelijk de 

hoedanigheid van tot oordelen enz. bekwaam te zijn (synoniem van competentie). ‘Bevoegd 

zijn’ staat in dat opzicht gelijk aan door de wet of enig erkend gezag of uit hoofde van een 

functie tot iets gerechtigd zijn. GEERTS G. e.a. (red.), Van Dale…, deel 1, p. 328. 
506 DERWAEL J. e.a., Een uitgelezen selectie… Theorie en praktijk van het project 

Instellingengeschiedenis en Archiefbeheer Vlaamse Administratie (IAVA) (Archiefbeheersplannen en 

selectielijsten, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1), Brussel, 2003. Voor een praktische 

uitwerking, zie bijvoorbeeld DE SMET S. en BUNTINX W., Beleidsdomein Infrastructuur en 

Mobiliteit. Archiefbeheersplan afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, directie en bijhorende raden en 

commissies (Archiefbeheersplannen en selectielijsten, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6), 

Brussel, 2004, p. 9-10. 
507 Zie tevens DE SMET S. en DROSSENS P., De aanhouder wint… De moeizame weg naar een 

gestructureerd archiefbeheer bij de Vlaamse overheid, in VAN DER EYCKEN M. en HOUTMAN E., 

LACH. Liber Amicorum Coppens Herman (Studia 115), Brussel, 2007, p. 151-164. 
508 Bijvoorbeeld, in het geval van het beleidsdomein cultuur, thema’s film of media. Onder 

‘taakgebied’ verstond men evenwel ook zaken zoals ‘ondersteuning’, waar men bepaalde 

administratieve werkzaamheden in onderbracht. 
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uitmaakte van het taakgebied ‘bijstand aan de rechter’ (i.c. raadsheren) was 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van een griffier op elke zitting, met als doel 

het verloop van die zitting te notuleren. 

Voor die taak moest een griffier uiteraard een aantal handelingen te 

stellen, meteen ook de laagste trap van het IAVA-vierluik. Een handeling 

wordt gedefinieerd als een geheel van werkzaamheden die door een entiteit 

worden uitgevoerd om een bepaalde taak te vervullen. Het voorbeeld van 

de notulering indachtig, kunnen het nemen van vergadernota’s, het 

opstellen van een minuut van een resolutie die werd genomen op de 

bijgewoonde vergadering, en de daaropvolgende registratie van die 

resolutie in het daartoe bestemde register als drie aparte handelingen 

worden beschouwd. Het is precies dit handelingsniveau dat in ons overzicht 

wordt gelijkgesteld met dat van bevoegdheden. Wanneer een griffier een 

minuut van een resolutie overschreef of liet overschrijven in het 

resolutieregister van de Raad, was dat immers omdat hij daartoe bevoegd 

was. Het zijn bijgevolg ook deze handelingen die telkens resulteren in één of 

meerdere archiefproducten, i.c. de verschillende reeksen in het archief van 

de Raad van Vlaanderen. 

Op de specifieke taken van de griffie voor de Raad van Vlaanderen in 

zijn hoedanigheid van Admiraliteit Suprême wordt hier overigens niet 

ingegaan. Deze verschilden hoegenaamd niet van de algemene taken van de 

griffie. Toen de Raad op 30 april 1694 voor admiraliteitszaken werd 

aangesteld509, integreerden de raadsheren dit gewoon in hun kamersysteem 

waarbij één kamer zich op geregelde tijdstippen over die specifieke zaken 

boog. De landvoogd adviseerde per brief van 18 december 1696 dat één van 

de vier griffiers (i.c. Corneille Florent Michel, die het archief van de 

admiraliteit in ontvangst had genomen) voor de Raad als Admiraliteit zou 

instaan. Dit ging echter niet door. De toenmalige engagèrehouders 

argumenteerden dat dit tegen de inhoud van het gezamenlijk afgesloten 

engagèrecontract indruiste510. In de archiefstukken die zijn bewaard, kunnen 

inderdaad de handtekeningen van alle griffiers van de Raad worden 

teruggevonden511.  

                                                           
509 Ut supra. 
510 Zie RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 

108. 
511 Zie RAG, RVV, 34340-34583 voor het desbetreffende archief. Er kan hoofdzakelijk wat apart 

bewaarde briefwisseling, een register van benoemingen, een distributieboek en twee kleine 

vonnisregisters worden aangestipt, naast een relatief grote hoeveelheid procesdossiers en een 
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B. BIJSTAND AAN DE RAAD 

 

“Pour nous servir en icelluy estat”. In het aanstellingsdocument van quasi 

elke griffier van de Raad van Vlaanderen ˗ voor zover dit document bestaat 

of kon worden teruggevonden512 ˗ was dit telkens de eerste zinsnede na de 

officiële bewoordingen waarmee de griffier in kwestie werd aangesteld513. 

Elke griffier werd geacht de vorst, en bijgevolg zijn vorstelijke instelling te 

dienen. De meest letterlijke interpretatie van deze bijstand is uiteraard de rol 

die de griffie speelde tijdens de eigenlijke zittingen van de Raad. 

 

Zittingen en notulering 

De Raad van Vlaanderen vergaderde elke werkdag, met uitzondering 

van feestdagen en misdagen514. Er was sprake van een ochtendzitting en een 

middagzitting515, respectievelijk van 7u tot 10u (tussen 1 oktober en Pasen 

van 8u tot 11u) en van 15u tot 18u516. Dit was althans de regeling die anno 

1483 werd voorgeschreven. De instructie van 1510 bevestigde de uren van 

de voormiddag, maar legde op dat de Raad in de namiddag van 14u tot 17u 

zetelde517. Anno 1522 bepaalde Karel V dat men minstens drie uur in de 

voormiddag en twee uur in de namiddag moest samenkomen518. Wat 

                                                                                                                                        
twintigtal kaapvaartdossiers. Deze stukken moeten enigszins apart zijn gehouden van de rest 

van het archief van de Raad; er werden echter ook documenten over de admiraliteit in de 

gewone registers van de Raad ingeschreven (bijvoorbeeld in het register dat in bovenstaande 

voetnoot wordt aangehaald) ˗ een aanvullend bewijs van het feit dat de Admiraliteit in de 

normale work flow werd opgenomen. 
512 De 17de- en 18de-eeuwse bedienaars beschikten doorgaans niet over lettres patentes, maar 

werden gewoon geadmiteerd door de Raad zelf na het voorleggen van een overeenkomst met 

de desbetreffende engagèrehouder. Dit geldt evenzeer voor engagèrehouders die zelf geen 

basiscontract met de vorst afsloten, maar gewoon instapten in het lopende (familie)contract. Ut 

supra. 
513 “Retenons, commettons, ordonnons et establissons par ces presentes, en l’estat et office de greffier de 

nos dict conseil en Flandres, pour nous servir en icelluy estat, […]”. Bijvoorbeeld ARA, Audiëntie, 

1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map 

griffiers (geciteerd uit contract van François Cortewille, 17 januari 1549). 
514 Dit waren er behoorlijk wat; zie bijvoorbeeld VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming…, p. 88-96. Voor de jaren 1518, 1528, 1537, 1547 en 1555 maakte hij tevens een 

schematische voorstelling, p. 212-221. 
515 1386/9; 1409/33; 1451/1; 1463/1. 
516 1483/6. 
517 1510/1. 
518 1522/9. 
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specifieke uren betreft, werd de Raad vanaf dat punt iets vrijer gelaten. Het 

hof moest vergaderen vanaf 7u of ten laaste halfacht tot 10u (tussen 1 

oktober en Pasen vanaf 8u of ten laatste halfnegen tot 11u) en van halfdrie of 

ten laatste 15u tot 17u519. Na deze bepalingen komen in latere uitgebreide 

instructieteksten geen uurregelingen meer voor520. Er is wel nog een regeling 

bekend van in het voorjaar van 1766, die per brief aan de Raad werd 

opgelegd door landvoogd Karel van Lorreinen521. De raadsheren hadden 

daar klaarblijkelijk zelf om gevraagd. Op 24 april 1766, één dag na de 

ontvangst van de nieuwe richtlijnen, werden deze reeds omgezet in een 

resolutie. Vanaf 1 mei van datzelfde jaar werden de namiddagzittingen 

geschrapt, terwijl de voormiddagzitting werd verlengd en voortaan zou 

plaatsvinden van 8u30 tot 12u30. De raadsheren kregen bovendien een 

halfuur voor hun verplaatsingen van en naar de Raad. Met uitzondering van 

enkele feestdagen werd op elke werkdag een zitting gehouden. Tijdens de 

maanden april, mei, juni, juli, september en oktober vielen de maandagen 

echter weg, tenzij ze na een vakantie vielen. Er waren vier grote 

vakantieperiodes, rond Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de lange 

zomervakantie die de volledige augustusmaand in beslag nam. 

Op 12 oktober 1784 besloot de Raad zelf om voortaan alle 

maandagzittingen op te schorten, ook die van november, december, januari, 

februari en maart522. Begin september 1794, toen de Raad na een periode van 

inactiviteit terug samenkwam, besloot men deze maatregel tijdelijk terug te 

draaien523. Het aantal medewerkers dat al was teruggekeerd, was zo gering 

dat men slechts één zittingskamer kon samenstellen terwijl er wel een grote 

werkachterstand was. De raadsheren kwamen vanaf 2 september terug elke 

                                                           
519 1522/16. 
520 De Raad wijzigde via eigen resoluties zelf wel frequent nog iets aan deze uren. Zo legde men 

in december 1660 de voormiddaguren vast op 9u tot 12u, vakanties inbegrepen, en besloot men 

op 17 mei 1667 om voor de behandeling van grote criminele processen in de namiddag de 

zitting een uur te verlengen, tot 18u. In november van datzelfde jaar bepaalden de raadsheren 

dat dat extra uur ook kon worden gebruikt om kleine zaken te behandelen; er mochten op dat 

moment evenwel geen nieuwe dossiers worden besproken. Zie, respectievelijk, RAG, RVV, 166: 

Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 304 en RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 

maart 1663 - 5 september 1679, fol. 148 en 158. 
521 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 99-100. Zie ook BIB 

UGENT, COLL Vliegende Bladen, HFI.C.223.05: Conseil de Flandre, Vacances du tribunal. 
522 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 254. Op 26 november 1789 

werd wel besloten om tijdelijk ook terug in de namiddag samen te komen, aangezien men naar 

aanleiding van de recente politieke gebeurtenissen veel te bespreken had. Zie RAG, RVV, 173: 

Minuten van de resoluties, 1785-1795 (26 november 1789). 
523 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (2 september 1794). 
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dag samen, van 9u tot 12u en van 15u tot 17u, met inbegrip van de 

maandagen. Reeds in november stelde men echter vast dat er zodanig 

weinig zaken te behandelen waren dat het volstond om terug enkel ’s 

morgens samen te komen, van 8u30 tot 12u30524. Volgens een resolutie van 

16 mei 1795 vielen tot slot ook de maandagen terug weg525. 

Op al deze zittingen moest een griffielid, meerbepaald een griffier of de 

notaris, als eerste aanwezig zijn526. Dit gold zowel voor de voor- als de 

namiddag. De griffier of notaris van dienst werd geacht de president in te 

lichten over alle zaken die tijdens die zitting behandeld moesten worden. 

Samen bereidden ze de volledige vergadering voor. Het was hen evenwel 

verboden om al iets ten gronde te behandelen vooraleer de andere 

raadsheren op het voorbepaalde uur aanwezig waren. Hoeveel op voorhand 

de griffier of zijn vervanger effectief aanwezig moesten zijn, werd nergens 

bepaald. Uiteraard woonde datzelfde griffielid vervolgens de volledige 

vergadering bij527. In de secrete camere was een “buffet” of bank voor de 

griffier(s) voorzien. Het was hen, net als de leden van het corpus, 

logischerwijze verboden om vroeger te vertrekken. 

In tegenstelling tot de aanwezigheden van raadsheren528 werden die van 

de griffiers niet expliciet bijgehouden529. Het zijn hoofdzakelijk 17de- en 18de-

eeuwse bronnen die aantonen dat hun aanwezigheid ˗ of eerder afwezigheid 

˗ af en toe problematisch was. Onder meer op 13 mei 1660 en op 14 februari 

1681 werden de griffiers door de raadsheren op hun plichten daaromtrent 

gewezen530. Ook op 20 september 1714 herhaalde de Raad nogmaals de 

                                                           
524 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (6 november 1794. 
525 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (16 mei 1795). 
526 1451/5, 1463/5, 1483/55, 1510/1 en 1522/68. De instructie van 1522 legt een boete op voor het 

niet naleven van deze regel, nl. 12 schellingen pars. voor één afwezigheid of laattijdige 

aankomst op een voor- of een namiddag. Vanaf deze instructie en zeker in de instructies van 

1624 en 1667 worden trouwens meer en meer boeteclausules ingevoerd voor de overtreding van 

huishoudelijke reglementen, gericht op verschillende groepen medewerkers van de Raad. Ook 

de instelling zelf voerde tijdens de 17de en de 18de eeuw via resoluties verschillende boetes in. Zij 

zullen hier niet telkens worden aangehaald. 
527 Er wordt melding gemaakt van een “buffet” of bank voor de griffiers in RAG, RVV, 166: 

Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24  maart 1663, fol. 313. 
528 Ut infra. 
529 Uiteraard is het feit dat het zittingsverloop van een bepaalde dag in documenten van de 

Raad werd weergegeven in theorie afdoende bewijs dat een griffielid op die zitting aanwezig 

was. 
530 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 296 en RAG, RVV, 169: 

Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 16. 
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richtlijnen over de aanwezigheid van griffiers voor de zitting, dit keer naar 

aanleiding van een concreet voorval531. Tijdens de voorbije “ordinaire 

pronuntiatie dagh” was in het begin geen enkele griffier aanwezig; enkel 

griffier Helias was rond 9u ’s morgens komen opdagen en had vastgesteld 

dat er behoorlijk wat werk op hem lag te wachten ˗ zodanig veel werk, dat 

men de lopende zaken uiteindelijk nauwelijks had kunnen behandelen532. De 

raadsheren brachten in hun resolutie de relevante bepalingen van de 

instructie van 1522 in herinnering en legden de griffiers per inbreuk een 

boete van twaalf pond pars. op. Wanneer een griffier volledig afwezig bleef 

en de stad verliet zonder expliciete toestemming van de president of dienst 

vervanger, kostte dat voortaan 25 pond pars533. Ook op 15 september 1779 

zag de Raad zich genoodzaakt om de griffiers nog eens te herinneren aan de 

reglementering ter zake534. De boete bij een gewone overtreding bedroeg op 

dat moment zes gulden bij een eerste inbreuk en twaalf gulden indien het 

opnieuw voorviel. Een volledige afwezigheid zonder toestemming van de 

president kostte meteen twaalf gulden; bij herhaling werd dit twintig 

gulden. Tijdens crisisperiodes waren de raadsheren milder. Toen de Raad op 

2 september 1794 na lange tijd terug samenkwam, bleken drie van de vier 

griffiers nog afwezig te zijn535. De vierde persoon, griffier Bauwens, was 

daarenboven ziek, zodat de raad zich genoodzaakt zag om eerste klerk Jan 

Verstraeten tijdelijk toestemming te geven om de functie van griffier over te 

nemen. 

Het is grotendeels onduidelijk op welke manier de aanwezigheid van de 

griffiers of griffieleden tijdens zittingen werd geregeld vanaf het moment 

dat de Raad in diverse kamers tegelijk zitting begon te houden. Zoals reeds 

werd vastgesteld, liep het aantal kamers niet gelijk met het aantal 

beschikbare griffiers536. Zo werden de raadsheren in het laatste kwart van de 

17de eeuw soms verdeeld over vijf kamers, terwijl er maar maximum vier 

griffiers ter beschikking waren. Uiteraard dient ook de notaris te worden 

                                                           
531 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 145. 
532 Klaarblijkelijk schoot er na de uitspraak van civile en criminele vonnissen, het aflezen van 

enkele decreten en het voorbereiden van de rol van advocaten die hun eed moesten vernieuwen 

niet veel tijd meer over voor andere zaken. 
533 Elk personeelslid had bij afwezigheid en/of het verlaten van de stad tijdens zittingsdagen het 

akkoord van de president nodig. Zie bijvoorbeeld 1409/40-41, 1451/30, 1463/37, 1510/6, 1522/5, 

1522/66 en 1531/1. 
534 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 181. 
535 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (2 september 1794). 
536 Ut supra. Daarenboven werd vaak ook gewisseld tussen een voor- en een namiddagregeling, 

waarbij de raadsheren tijdens de namiddag werder herverdeeld ter creatie van een extra kamer. 
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ingecalculeerd, maar deze functie hield anno 1689 echter op te bestaan537. 

Pas in 1693 maakte men voor het laatst een kamerverdeling in vijf kamers538. 

Zeker wanneer bovenstaande problemen met aan- en afwezigheid van de 

griffiers in rekening worden gebracht, lijkt het ondenkbaar dat alle griffiers 

op iedere zittingsdag aanwezig waren en er in slaagden om alle (eventueel 

simultane) zittingen bij te wonen539. Meer dan waarschijnlijk werden hun 

klerken mee ingeschakeld om aan deze opdracht te voldoen, hoewel die 

mogelijkheid niet in de beschikbare instructieteksten wordt geboden. Ook in 

1587, toen voor het eerst twee griffiers in dienst waren, zorgden zij ervoor 

dat ze, mits inschakeling van de notaris, hiervoor geen klerken nodig 

hadden540. Louis Blancquart en Jacques de Bavière regelden onderling dat 

één griffier en de notaris de eerste secrete kamer (voorgezeten door de 

president) zouden bedienen en het register zouden bijhouden; de tweede 

griffier werd aan de tweede secrete kamer toegekend (voorgezeten door de 

oudste van de gewone raadsheren). Na een maand wisselden de twee 

griffiers van kamer. Bij afwezigheid van één van hen nam de notaris zijn 

plaats in. Dit systeem was aan het einde van de 16de eeuw uiteraard 

werkbaar; pas in het midden van de 17de eeuw was er sprake van drie en 

vervolgens vier tot vijf kamers. 

Er is tevens geen uitsluitsel voor wat de vakantieregeling betreft. De 

verplichte aanwezigheid van een aantal raadsleden om tijdens het 

zomerreces lopende of dringende zaken te kunnen behandelen, komt in de 

                                                           
537 Ut supra. 
538 Op 19 februari 1693 werden de raadsleden in vier (voormiddag), respectievelijk vijf kamers 

(namiddag) verdeeld. Op 1 juni van datzelfde jaar volgde een herverdeling in slechts vier 

kamers, op 24 september 1693 werden de vier kamers opnieuw ingedeeld. Een vijfde kamer, die 

bestond uit een aantal leden die ook in de andere kamers voorkwamen, werd oorspronkelijk 

voorzien ter behandeling van “saecken van cleijne importantie” maar werd meteen weer 

geschrapt. Misschien zag men in dat dit sinds het wegvallen van de notaris in de praktijk 

moeilijker lag? Zie RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 

56-57 en 59. 
539 Zo waren ziekte of een vooraf goedgekeurde dienstreis uiteraard ook geldige redenen voor 

absentie. 
540 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645. 

Zoals datzelfde document uitwijst had de klerk van de rapporten en, bij uitbreiding, 

hoogstwaarschijnlijk alle gewone klerken overigens geen toegang tot de secrete camere. De 

griffier moest een “contrebouck” bijhouden van de rapporten die in de secrete camere 

plaatvonden en dit nadien aan de desbetreffende klerk geven om op verder te werken. Het is 

onbekend of de eerste en tweede klerk van de griffie, die in de 18de eeuw steevast “gezworen 

klerken” werden genoemd, eveneens de toegang tot de secrete camere werden ontzegd. Over 

deze klerken en over het comptoir van de rapporten, ut infra. 
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officiële instructieteksten uitvoerig aan bod. Volgens de instructie van 1483 

duurde de zomervakantie van 16 juli tot 16 augustus en moesten twee 

raadsheren voor permanentie zorgen541. In 1510 was de aanwezigheid van 

de president en twee raadsheren voorgeschreven, ofwel drie raadsheren 

indien de president niet beschikbaar was542. In 1522 was dit laatste geen 

optie en moest de president samen met twee raadsheren de permanentie te 

verzorgen543. Men kwam hier later op terug. Griffier Henrij Stalins noteerde 

in zijn analyse van enkele registers van de secrete camere dat anno 1573 

werd beslist dat minstens drie of vier raadsheren de minimale bezetting 

uitmaakten, ook tijdens vakantieperiodes544. Over de permanentie van de 

griffie, die voor het behandelen van dringende zaken o.i. even belangrijk 

was als die van het corpus, wordt telkens met geen woord gerept. 

Vanaf het midden van de 16de eeuw was de datering van het zomerreces 

overigens geen constante meer. In juli 1559 werd de start van de vakantie 

ondanks protest van de praktizijnen met twee weken uitgesteld naar 

aanleiding van de “comste vande maijesteijt”545. Ook in 1551 was de vakantie 

al eens op 25 juli begonnen546, waardoor duidelijk wordt dat deze 

periodisering gaandeweg een rekbaar begrip werd. Zowel in 1591 als in 1593 

werd de jaarlijkse vakantieperiode via een resolutie van de Raad verlengd, 

respectievelijk met acht en met veertien dagen547. Op 7 mei 1594 besloten de 

raadsheren dan ook, na voorafgaand overleg met de Rekenkamer, om het 

zomerreces voortaan te laten ingaan op 1 augustus en de eerste gewone 

vergadering te houden op de eerste maandag van september. De vrijdag van 

diezelfde week werd dan terug de eerste dingdag548. In 1673 werden de 

“groote vaccantien van oust”, zoals de zomervakantie op dat moment werd 

genoemd, via een resolutie door de Raad in detail geregeld549. Men zou enkel 

                                                           
541 1483/7. Zie ook 1483/25, waarin wordt bepaald dat buiten de vakantieperiodes minimum vier 

raadsheren aanwezig moesten zijn. 
542 1510/10. 
543 1522/8. 
544 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d. 

(1573): “geene processen cleene nochte groote […] ten minsten drije ofte viere heeren zoo wel binnen 

vacantien als daerbuijten”. 
545 Filips II verliet in 1559 definitief de Nederlanden; de aanstelling van Margaretha van Parma 

als landvoogdes dateert uit deze periode. Zie RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave 

van RVV 7613-RVV 7617 (jaren 1552-1573), s.d. (1559). 
546 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 91. 
547 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 82 en 100. 
548 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 106. 
549 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 282. 
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’s voormiddags vergaderen van 8u tot 12u, waarbij op elke vergadering 

zeven of acht raadsheren aanwezig zouden zijn. Tot en met 23 augustus 1673 

kregen zes raadsheren en de advocaat-fiscaal de toestemming om afwezig te 

zijn, daarna keerden zij terug en konden de overige raadsheren en de 

procureur-generaal vakantie houden tot en met 3 september. De zomer 

daarop werd een regeling getroffen voor het augustusverlof die voor 

meerdere jaren geldig was550. Elke raadsheer moest de helft van het totaal 

aantal vakantiedagen aanwezig zijn op de zitting, die plaatsvond van 8u tot 

12u ’s voormiddags. De andere helft van het totaal aantal dagen, de 

eigenlijke vakantiedagen, waren per raadsheer vrij te kiezen in het begin, het 

midden of het einde van de betreffende periode, waarbij het aantal 

aaneensluitende dagen eveneens vrij te bepalen was. Eén van de griffiers 

moest dagelijks de aan- en afwezigheden bijhouden. Daarenboven werd 

voorgeschreven dat men in augustus geen rapport zou brengen van 

omvangrijke conflicten; een zaak moest maximaal op een dag of sessie 

kunnen worden afgehandeld. 

Tijdens het derde kwart van de 18de eeuw werd de precieze duur van het 

zomerreces jaarlijks door de Raad bepaald in een resolutie, die in de griffie 

moest worden uitgehangen ter kennisgeving aan de procureurs en de 

advocaten551. De raadsheren namen doorgaans verlof van de laatste week 

van juli of de eerste week van augustus tot en met de eerste week van 

september. In 1775-1781 wisten ze deze periode bovendien te verlengen door 

enkele geplande zittingen te verschuiven naar dagen vlak voor of na de 

vakantie waarop normaliter geen zittingen plaatsvonden552. Vanaf 1788 

schakelde men over op een wisselwerking, gebaseerd op het 

tweekamersysteem dat op dat moment in voege was. Eén kamer zou tijdens 

het normale augustusverlof blijven vergaderen ter behandeling van lopende 

of dringende zaken, en zou vervolgens vakantie nemen van 2 september tot 

30 september553. Ondertussen werde de gewone zittingsdagen vanaf 5 

september hernomen. Anno 1790, 1792 en 1793 hield men een normaal 

                                                           
550 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 295. 
551 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 149, 163, 177, 183, 234-235, 

237, 246 en 252. Slechts in deze laatste twee folio’s (jaren 1783 en 1784) is expliciet sprake van 

een kamer die permanentie hield. 
552 Zo werd in 1777 het zomerreces ingevoerd van 3 augustus tot en met 9 september, waarbij de 

normale zittingsdagen van 1 t.e.m. 6 september werden vervangen door zittingen op 30 juni, 7 

en 21 juli en 1-2 augustus. Zie noot hierboven, fol. 163. 
553 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (30 juli 1788, 29 juli 1789 en 20 juli 

1791). 
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zomerreces van eind juli tot begin september of, in het geval van de zomer 

van 1790, van midden augustus tot midden september554. Tijdens de laatste 

zomer van de Raad van Vlaanderen besloot men tot slot een reces te houden 

vanaf 7 augustus, waarbij de raadsheren toch twee keer per week 

samenkwamen555. Die zittingen werden op vrijdag en zaterdag gehouden “in 

aendacht genomen zijnde, dat er in deze tijdtsomstandigheden dickwils voorvallen 

affairens die in den raed moeten verricht worden die geenen uytstel en lijden”. 

 

Wat de specifieke vakantieregeling van elk jaar ook was, er kan worden 

verondersteld dat van de griffie en van de ondersteunende diensten gewoon 

werd verwacht dat zij in voldoende mate aanwezig waren om het 

ingekrimpte corpus te kunnen bijstaan. Uiteraard moest een griffier of 

notaris niet enkel aanwezig zijn op de zitting. Hij moest ook nauwgezet 

noteren wat er op die zittingen werd gezegd, zowel de pleidooien van de 

partijen in het lang als alle andere zaken die tijdens de zitting gebeurden556. 

In de instructie van 1483 werd expliciet gewezen op het feit dat de griffier en 

de notaris, in absentie van elkaar, de visitatie van de processen moesten 

bijwonen en alle opinies aandachtig moesten aanhoren, opdat ze de grond 

van de zaak zouden begrijpen557. Op die manier werden ze in staat geacht 

om de uitspraak zo nauwkeurig mogelijk op schrift te kunnen zetten. In 

zekere zin had de griffier of zijn plaatsvervanger dus de rol van gerechtelijk 

notaris, de neutrale waarnemer die een griffier heden ten dage op een 

terechtzitting is558. Hij akteerde als het ware hetgeen hij de visu en de auditu 

vaststelde. 

Niet alle zittings- of vergaderdagen waren echter pleit- of dingdagen. 

Anno 1409 werd bijvoorbeeld bepaald dat op maandag, dinsdag en 

donderdag werd gepleit559. Pleidooien en beraadslagingen werden bij 

voorkeur voor de middag gehouden, terwijl de namiddag werd 

gereserveerd voor de “menues causes” of kleine zaken560. Dit systeem van 

voor- en namiddag werd hoogstwaarschijnlijk tot in de 18de eeuw 

volgehouden, aangezien bij de kamerverdelingen werd vastgesteld dat in de 

                                                           
554 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (16 juli 1790, 26 juli 1792 en 5 juli 1793). 
555 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795 (30 juli 1795). 
556 1451/5, 1463/5, 1510/1 en 1522/68. 
557 1483/59. 
558 VANMALDEGHEM H., De griffier…, passim. 
559 1409/33. 
560 Zie ook DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 57-58. 
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namiddag meer kamers werden voorzien om kleinere zaken te 

behandelen561. Welke dagen in de week effectief dingdagen waren, was 

onderhevig aan veranderingen. Zo legde de instructie van 1483 de openbare 

zittingen vast op dinsdag en vrijdag; indien die dagen niet volstonden 

mocht de Raad telkens de dag erna verderdoen562. Op andere dagen, en 

eventueel in de namiddag, werden de raadsheren geacht te beraadslagen en 

dossiers voor te bereiden563. Er werd een strikte behandelingsvolgorde 

gehanteerd waarbij zaken voorrang kregen indien de procureur-generaal er 

beroepsmatig bij betrokken was. Daarna kwamen zaken aan bod die 

verband hielden met gevangenen of “miserabele persoonen”, vooraleer de 

zaken van alle overige partijen werden behandeld564. Deze volgorde wordt 

grosso modo bevestigd in een normatieve tekst die op 18 augustus 1486 door 

de Raad zelf werd opgesteld565 over ˗ onder meer ˗ de volgorde van zaken op 

de rol566. Er werd voorrang gegeven aan dossiers waarin de procureur-

generaal één van de partijen was, maar conflicten waarin de procureur-

generaal zich enkel bij één van de bestaande partijen had gevoegd werden 

tussen de gewone zaken opgenomen. De raadsheren maakten ook hier het 

onderscheid tussen grote en kleine zaken, met het oog op de verschillende 

zittingen die daarvoor waren voorzien. 

De schrijversactiviteiten van de griffiers tijdens de eigenlijke zittingen 

hebben weinig sporen achtergelaten in het huidige archiefbestand. De 

registers uit het kernarchief werden uiteraard niet tijdens de eigenlijke 

zitting ingevuld567. De griffier of de notaris maakte kladaantekeningen 

tijdens de zitting, al dan niet in de marge van de documenten die tijdens die 

zitting voorlagen (bijvoorbeeld een aantekening in de marge van de 

zittingsrol of een apostille op een voorliggend document), om deze dan later 

eventueel in uitgebreide minuutversie op te stellen en te (laten) registreren 

in de registers en/of, afhankelijk van welk type document het betrof, te 

(laten) expediëren568. 

                                                           
561 Ut supra. 
562 1483/10. 
563 1483/11. Daarnaast was er uiteraard nog het fenomeen van de “secrete camere”, waarbij alle 

zaken die delicaat geacht werden, in besloten zitting werden behandeld. 
564 1483/12-13. Onder “miserabele personen” worden onder meer minderjarige kinderen, 

weduwen, wezen of armen verstaan. 
565 RAG, RVV, 2418: Register van acten en sententiën, 4 oktober 1485 - 29 september 1486, fol. 13-

14. Deze tekst werd uitgegeven in VAN PETEGHEM P., De verordening…, p. 346-348. 
566 Over de opstelling van de rol, ut infra. 
567 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 56. 
568 Aangaande registratie etc., zie ‘griffietaken’. 
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Op zo’n kladaantekeningen zou inhoudelijk veel meer te vinden zijn dan 

de louter gerechtelijke zaken die in de beschikbare instructieteksten worden 

benadrukt. De Raad had tevens een aantal bestuurlijke taken, en ook de 

eigen interne werking was vaak het voorwerp van discussie. Getuige 

daarvan569 zijn voornamelijk de reeksen resolutieregisters, registers van de 

secrete camere en de diverse reeksen briefwisseling. Admissies van eigen 

medewerkers, maar bijvoorbeeld ook van advocaten, procureurs, notarissen, 

landmeters, boekverkopers e.d. gebeurden eveneens voor het volle hof ˗ om 

maar te zeggen dat de dienstdoende griffier tijdens een zitting niet enkel 

aantekeningen maakte die gerelateerd waren aan specifieke processen570. 

Eén andere belangrijke taak werd wel nog uitdrukkelijk vermeld in diverse 

instructieteksten, namelijk het noteren van de aan- en afwezigheden van de 

raadsheren per zitting. Hoewel de actieve rol van de griffiers hierin pas in de 

instructie van 1522 aan bod komt571, was het al langer één van hun 

verantwoordelijkheden om aanwezigheidsgegevens bij te houden. Al in 

1409 werd bepaald dat raadsheren, griffiers of fiscalen die met toestemming 

één of meer dagen de stad verlieten, dit schriftelijk moesten meedelen572. 

Naar aanleiding van de verplaatsing van de Raad naar Kortrijk kreeg de 

griffier in 1439 de opdracht om aan de ontvanger-generaal te rapporteren 

hoeveel dagen de raadsheren uiteindelijk te Kortrijk verbleven573. In de 

instructies van 1451, 1463 en 1483 werd de clausule van 1409 herhaald574. De 

verklaring van afwezigheid moest worden afgegeven in de griffie. Vanaf de 

eerste helft van de 16de eeuw werden de rollen omgedraaid en noteerden de 

griffiers of de notaris voortaan zelf de aanwezigheden op hun zittingsnota’s. 

Dit was uiteraard van belang voor de berekening van de rapportgelden575. 

Over de effectieve uitvoering van deze notulering zijn geen specifieke 

casussen bekend, met uitzondering van één algemene vraag vanwege de 

                                                           
569 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, passim. 
570 Zie tevens BUNTINX J., Dode archieven…, p. 25. 
571 1522/67. Volgens voorschrift moest men dit per halve dag noteren, met inbegrip van 

laatkomers en/of vroege vertrekkers. 
572 1409/41. 
573 1439. 
574 1451/30, 1463/37 en 1483/26. 
575 Ut infra. Informatie over deze aan- en afwezigheden werd oorspronkelijk geregistreerd in de 

registers van acten en sententiën (RAG, RVV, 2327-2605). Tijdens de 16de eeuw werd dergelijke 

informatie opgenomen in de registers van de secrete camere (RAG, RVV, 7609-7673), maar in de 

17de eeuw ˗ toen al een tijdje een aparte ontvanger van de rapporten was aangesteld ˗viel deze 

registratie achterwege. 
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aartshertogen576. Op 6 juli 1611 werd de Raad meegedeeld dat de griffiers 

tijdens de secrete beraadslagingen van het hof aantekeningen moesten 

maken over de opinies van alle raadsheren577. De Raad meldde dat de 

griffiers daar reeds mee waren gestart, maar vroeg zich af of dit voor alle 

processen nodig was of enkel voor de belangrijkste578. Uiteindelijk bleek de 

regel enkel toepasbaar te zijn voor die laatste categorie579, hoewel de griffiers 

dit volgens J. Buntinx nooit terdege hebben toegepast. 

 

Authentificatie en zegeling 

Een andere vorm van bijstand aan de Raad was het authentificeren van 

de beslissingen van de Raad580. De griffier had als specifieke opdracht een 

aantal types documenten te handtekenen ter expeditie581 en speelde tevens 

een rol in de zegeling van documenten. Alle open en gesloten brieven van 

de Raad moesten bijvoorbeeld getekend worden met het “seing manuel du 

greffier”582. In de instructie van 1483 werd bepaald dat enkel de griffier en de 

notaris, in absentie van elkaar, mandementen, commissiën, akten en andere 

geschriften mochten handtekenen583. Bij grote of belangrijke zaken moesten 

ze de minuut, die binnen hun dienst was opgesteld, eerst voorleggen aan de 

president. In de instructies van 1624 en 1667 werd de volgende opsomming 

van documenten gemaakt die enkel ondertekend mochten worden door een 

                                                           
576 Zie ook BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 63.  
577 RAG, RVV, 7327: Register van de secrete camere, 15 januari 1610 - 26 oktober 1613, s.p. en 

RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 254. 
578 RAG, RVV, 510: Copie van de principaelste briefven an den Raedt van vlaenderen ende van 

weghen den zelven Raedt gheschreven tzidert de reductie der stede van Ghendt, 1584-1629, fol. 

232. Zie ook ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, 

Conseil de Flandre, 1547-1701. "[…] ou bien seullement es proces de grande importance, difficulté ou 

consequence et aultrement quant on trouvera la matiere le requerir et meriter". 
579 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 293. 
580 VANMALDEGHEM H., De griffier…, passim, hoofdzakelijk de passage over de griffier als 

authentificator. Alle hedendaagse rechterlijke beslissingen en griffiersakten zijn authentieke 

akten; de authenticiteit ervan wordt verleend door de griffier als gemachtigde ambtenaar bij 

middel van handtekening, datum en plaats. 
581 “[…] dexpedier et signer toutes l(ett)res provisions mandemens actes sentences appoinctemens et 

autres despesches qui luy seront commandees et ordonnees par lesdictz de n(ot)re conseil en flandres” 

was de standaardformulering die in quasi elk aanstellingsdocument van de griffiers van de 

Raad voorkwam. Zie bijvoorbeeld ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen 

in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map griffiers (geciteerd uit contract van François 

Cortewille, 17 januari 1549). 
582 1451/2, 1463/2. 
583 1483/56. 
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griffier of de notaris: alle sententies, zowel definitieve als interlocutoire, 

akten van condemnatie, voluntaire kennissen, contracten, akten van 

interinement en dergelijke meer584. Slechts bij expliciete ordonnantie van de 

raadsheren kon een stuk ook zonder handtekening vertrekken. 

Uiteraard worden er in allerhande instructies ook andere documenten 

aangehaald die de handtekening van een griffier vereisten. Zo moest een 

commissaris zijn enkwest bij een griffier indienen, die de bladen telde, 

beoordeelde of het stuk reglementair werd opgesteld en vervolgens 

handtekende ter bevestiging van de controle585. Ook de rekening van de 

exploten, die door de ontvanger werd opgesteld, moest door de griffier 

gehandtekend worden vooraleer ze gezegeld naar de Rekenkamer kon 

vertrekken586. De handtekening van de griffier stond, met andere woorden, 

garant voor de echtheid en authenticiteit van een bepaald document. Hij 

authentificeerde er tevens kopieën van documenten mee, zoals de overname 

van een ordonnantie van de aartshertogen in de registers van de secrete 

camere illustreert: “Ghecollationneert jeghens d’originelle opene l(ett)ren ende 

d(aer)mede bevonden taccorderen, in date, signature, sigillature, registratur en(de) 

verifficatie my Toorcond(en) Blancquart”587. Ook de notaris zette geregeld zijn 

handtekening om de correcte inhoud van een kopie te bevestigen588. Anno 

1594 was daarenboven bepaald dat, in afwezigheid van zowel de griffiers als 

de notaris, ook de eerste klerk allerhande akten mocht ondertekenen, met 

het oog op collationnering en authentificatie589. 

Naast het handtekenen was, voor de expeditie van documenten, het 

zegelen van groot belang. Oorspronkelijk werden de persoonlijke zegels van 

de raadsheren gebruikt590. Pas vanaf 1439, bijna een halve eeuw na het 

verschijnen van de eerste instructietekst voor de Raad, beschikte de 

                                                           
584 1624/63 en 1667/63. 
585 1522/14. 
586 1531/23. 
587 RAG, RVV, 7625: Register van de secrete camere, 9 januari 1601 - 24 december 1605, fol. 544. 
588 Bijvoorbeeld op 11 december 1670 in RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 

september 1679, fol. 238. 
589 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645. Dit wordt onder meer bevestigd in RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 

januari 1625, fol. 101 (1593) en RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van 

presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, 

drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2 en 138 (1734 en 1792). 
590 1409/2. 
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instelling over een eigen zegel en tegenzegel591. Volgens de eerste 

regelgeving waren het hoofdzakelijk open en gesloten brieven, akten, 

sententies en appointementen die een zegel vereisten592. 

Niet de griffie, maar de president was verantwoordelijk voor de goede 

bewaring van het zegel en het tegenzegel. Ze werden samen in een koffertje 

bewaard, waarvan één sleutel door de president en één sleutel door de 

oudste onder de overige raadsheren werd bijgehouden. Bij afwezigheid van 

de president gaf hij zijn sleutel door aan diezelfde oudste raadsheer593, die 

op zijn beurt zijn eigen sleutel doorgaf aan de tweede oudste raadsheer, 

zodat beide sleutels nooit samen werden bewaard. Het koffertje met zegel en 

tegenzegel werd daarenboven opgeborgen in een grotere koffer of kast, 

waarvan de sleutel zich bij het hof bevond. In 1451 werd de locatie van deze 

sleutel nader bepaald594. Hij moest worden bijgehouden door de oudste 

onder de raadsheren, met uitzondering van de president. Indien de 

president de sleutel van het kleine koffertje volgens voorschrift doorgaf aan 

diezelfde raadsheer, moest hij op zijn beurt de sleutel van de grotere koffer 

of kast doorgeven aan de tweede oudste, etc. Dit watervalsysteem werd 

ingesteld opdat de twee hoofdsleutels nooit in dezelfde handen zouden zijn. 

 

In 1439 werd voorgeschreven dat er drie à vier keer per week werd 

gezegeld in de gebouwen van de Raad van Vlaanderen, in aanwezigheid 

van de suppoosten595. Anno 1451 en 1463 werd dit twee à drie keer per week 

of meer indien nodig, in aanwezigheid van de president, de raadsheren, de 

                                                           
591 Pre-1439. Zie tevens BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 9-10 en DUMOLYN J., De Raad van 

Vlaanderen…, p. 56. Voor meer archtergrondinformatie, zie ook ARA, Audiëntie, 1404/6 (2): 

Brieven van de Raad van Vlaanderen en de Raad van Holland over hun zegel, met bijlagen, 14 

oktober 1555 en 21 december 1559. In maart 1618 ontving de Raad overigens nieuwe zegels: 

RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 376. 

Tijdens de korte periode van de Jozefijnse hervormingen zag de nieuw gevormde instelling, het 

Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie, zich genoodzaakt om de zegels van de oude Raad te 

blijven gebruiken. Dit werd oorspronkelijk voorgesteld als een tijdelijke maatregel: ARA, SRJ, 

46: Actes du Conseil du compté de Flandre, 1787. 
592 Anno 1451 en 1463 luidde de omschrijving “tous mandemens de justice, appointemens, sentences 

interlocutaires, actes, commissions et autres quelconques lettres tant patentes que closes”, 1451/2 en 

1463/2; in 1522/22 had men het over “toutes commissions, provisions, mandemens, lettres, actes & 

aultres choses”. 
593 Zie tevens 1483/24. 
594 1451/3. Zie tevens 1463/3. 
595 Pre-1439. 
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notaris en de ontvanger van de exploten of zijn vervanger596. De aanwezigen 

werden geacht alle te zegelen documenten te inspecteren, zodat ze eventueel 

aanpassingen konden vragen indien nodig. Nadat de zegeling was 

uitgevoerd597, moest een overzicht van de verschuldigde zegelrechten 

worden opgesteld, dat ter plaatse in twee exemplaren werd ondertekend 

door de griffier, de notaris en de ontvanger van de exploten. Eén ervan was 

bestemd voor de notaris en de ontvanger, opdat het deel van de 

zegelrechten dat voor de griffie was bestemd geïnd zou kunnen worden. Het 

andere exemplaar functioneerde als zogenoemde “contrerol” of tegenrol en 

werd in een afgesloten kist bewaard. De instructie van 1439598 bepaalde dat 

de twee sleutels van de kist waarin het uiteindelijk geïnde geld werd 

opgeborgen, werden bijgehouden door de griffier en de ontvanger-generaal 

van Vlaanderen. 

Ten vroegste vanaf de 16de eeuw werden de zegels bij de president thuis 

bewaard. In de instructie van 1522 was enkel bepaald dat de president 

verantwoordelijk was voor de bewaring van het zegel, net als bij de 

voorgaande instructies was het doorschuifsysteem met de sleutels van tel599. 

Woensdag en zaterdag waren de twee vaste zegeldagen. Wanneer de 

instructie van 1624 erbij wordt genomen, blijkt dat de president het zegel en 

tegenzegel op dat moment bij hem thuis bewaarde600. Eén van de griffiers of 

de notaris werd samen met de klerk van de commissiën op elke zegeldag bij 

hem thuis verwacht. Die afspraak stond vast op woensdag om 17u in de 

zomer en om 16u in de winter, op zaterdag vond de zegeling plaats om 15u. 

Indien één van beide dagen op een feestdag viel, werd er de dag voordien 

                                                           
596 1451/3 en 1463/3. 
597 De instructie van 1483 bepaalde dat de president zijn naam op de staart moest aanbrengen: 

1483/4. Men maakte via 1483/3 een onderscheid tussen expedities met dubbele staart en met het 

zegel van de graaf van Vlaanderen voor de regio’s Land van Aalst en stad Aalst, stad 

Geraardsbergen, Land van Dendermonde en stad Dendermonde, Land van Waas en Vier 

Ambachten; voor de overige Vlaamse regio’s werd een enkele staart met het zegel van de Raad 

van Vlaanderen gebruikt. Dit was uiteraard een tijdelijke maatregel die verband hield met de 

politieke onrust uit die periode, ut supra. 
598 Pre-1439. 
599 1522/22. 
600 1624/7 en 1667/7. Dit blijkt evenzeer uit maatregelen die men in oktober 1593 nam ter 

ontlasting van de ernstig zieke raadsheer Huusman, die op dat moment het zegel bewaarde. Zie 

RAG, RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 121. Dit had uiteraard ook een 

keerzijde. Toen de Spaansgezinde raadsheren zich in 1678 in Brugge terugtrokken, weigerde de 

Fransgezinde president Errembault onder meer de zegels van de Raad aan hen af te staan. Zie 

RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 2-5 (periode 24-26 maart 

1678). 
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afgesproken601. Van de aanwezigheid van de raadsheren was geen sprake 

meer. Na de zegeling bracht één of meer klerken de documenten naar de 

griffie terug602. 

Wat de authentificatie van vonnissen betreft, was er nog een speciale rol 

weggelegd voor de griffier. Volgens de instructie van 1522 moesten 

vonnissen, zowel tussenvonnissen als eindvonnissen, zo snel mogelijk 

worden opgesteld nadat de Raad in de kwestie tot een besluit was 

gekomen603. Specifiek voor eindvonnissen gold dat het dictum na 

goedkeuring van de Raad werd uitgesproken door de president, of door de 

griffier in het lang werd voorgelezen in het openbaar, namelijk in het 

consistorie van de Raad604. Hij stond op deze manier opnieuw de Raad in het 

algemeen en de president in het bijzonder bij. Zo is bekend dat griffier 

Henrij Stalins op 17 juni 1575 het vonnis voorlas waarin Rafaël van de Velde 

en een andere, niet nader genoemde persoon tot de dood werden 

veroordeeld605. Beide heren, herdopers, werden nog diezelfde middag 

levend verbrand op het Gentse Sint-Veerleplein, voor het Gravensteen. 

 

Handelingen als adjunct 

Opvallenderwijs namen de griffiers van de Raad van Vlaanderen vaak 

deel aan gerechtelijke onderzoeken, in zowel civiele als criminele processen. 

Zij werden in dat geval aangesteld als “adjoint” of adjunct bij de commissaris 

aan wie dat specifiek onderzoek was toegewezen. Ze assisteerden hem bij 

het maken van vaststellingen en de administratie daaromtrent. Ook hier kan 

dus worden verondersteld dat de griffier, als adjunct, zijn rol als neutrale 

waarnemer moest vervullen. 

Gerechtelijke onderzoeken of enkwesten komen in de instructieteksten 

voor het eerst aan bod in 1409606. Zij werden hoofdzakelijk uitgevoerd door 

de raadsheren, maar ook andere medewerkers zoals de procureur-generaal, 

                                                           
601 1666/9. 
602 1624/13 en 1667/13. 
603 1522/49. 
604 1522/51. De sententierollen, bestaande uit de aan elkaar gehechte minuten van deze dicta, 

zijn bewaard in RAG, RVV, 7353-7505. De goedkeuring van de president werd aan elk 

document gegeven door het plaatsen van een “f” of dus fiat in de marge. Zie tevens BUNTINX 

J., Inventaris…, deel 1, p. 61. 
605 CALLANT E., De Veerleplaats te Gent: hare gebouwen, instellingen en gebeurtenissen, Gent, 1908, 

p. 66-67. 
606 1409/19-21. 
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de griffier en de ontvanger van de exploten607 werden tijdens die eerste 

decennia ingeschakeld om zelf enkwesten te voeren. Als adjunct koos de 

aangeduide commissaris doorgaans de griffier of de ontvanger van de 

exploten, maar hij kon bijvoorbeeld ook een plaatselijke baljuw of één van 

zijn privéklerken voor de taak kiezen608. Vooral deze laatste categorie werd 

in de instructie van 1409 duidelijk vermeld609. Anno 1439 werd dieper 

ingegaan op het systeem van enkwestvoering en werd bepaald dat een 

raadsheer geen adjunct mocht kiezen uit het corpus (stricto sensu) van de 

Raad610. Bij de verloning voor het uitvoeren van enkwesten werd, net als in 

1409 overigens al het geval was, een algemeen onderscheid gemaakt tussen 

de leidende commissaris en de adjunct. Er bestond tevens een verschillend 

tarief voor de uitvoering van enkwesten binnen de residentieplaats en 

daarbuiten611. Daarnaast was een bepaald bedrag voorzien voor het 

grosseren van het enkwest, specifiek bedoeld voor de klerken die daarmee 

waren belast. 

Via zijn instructie van 1451 voorzag Filips de Goede voor het eerst de 

aanstelling van raadsheren-commissarissen, die de meeste enkwesten op 

zich namen612. Voor belangrijke zaken waren twee commissarissen vereist, 

voor alle overige onderzoeken volstond een commissaris en een adjunct. 

Wanneer een gerechtelijk onderzoek binnen de residentieplaats van de Raad 

vereist was, kwamen ook de overige medewerkers van de instelling in 

aanmerking om dat onderzoek te leiden. In zo’n geval ontvingen de 

president, de raadsheren, de griffier en de notaris ˗ want deze categorieën 

werden in de instructie opgesomd ˗ hetzelfde bedrag als de 

                                                           
607 Gezien de late verzelfstandiging van dit ambt (ut supra) ging het de facto van 1409 tot 1463 om 

de notaris en van 1463 tot 1483 om de procureur-generaal. 
608 DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 65. Hij stelde overigens vast dat tijdens de 15de 

eeuw ook niet-medewerkers werden gelast met het voeren van enkwesten, bijvoorbeeld 

rekenmeesters. In het begin van de Bourgondische periode werden zo’n opdrachten soms ook 

doorgegeven aan het baljuwkorps. 
609 1409/19-20. 
610 1439. Zie tevens VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 73. 
611 Deze algemene principes werden gehanteerd tot op het einde van de 18de eeuw. De instructie 

van 1483 maakt bijvoorbeeld nog een bijkomend onderscheid voor de verloning van een 

adjunct bij een commissaris ad partes (aangesteld door één van beide partijen), bij een 

commissaris in een zaak die voor de procureur-generaal in behandeling werd genomen of bij de 

procureur-generaal zelf. Zie 1483/35-36 en 1483/45. 
612 1451/8. Hierdoor ontstond wrevel met de gewone raadsheren, aangezien het voeren van een 

enkwest een lucratieve opdracht was. Dit protest was niet helemaal terecht, want buiten de 

opbrengsten van die enkwesten ontvingen de raadsheren-commissarissen in tegenstelling tot de 

gewone raadsheren geen enkele andere vorm van verloning. 
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commissarissen613. Ook in de instructie van 1463 werd deze mogelijkheid 

ingebouwd, maar met een beperking tot één enkwest per persoon per jaar614. 

Dit jaarlijkse enkwest mocht vanaf 1522 slechts worden uitgevoerd op een 

vakantiedag, of wanneer de Raad er expliciet toestemming voor had 

gegeven615. In de instructie van 1510 wordt wat dieper ingegaan op de keuze 

van een adjunct616. De commissaris mocht een adjunct meenemen of ter 

plaatse kiezen, waarbij de laatste optie werd aangeraden indien men te 

maken had met minder vermogende partijen ˗ de kosten hiervoor waren 

immers lager. Wanneer hij zelf iemand meenam, mocht dat uiteraard geen 

raadsheer zijn, maar bij voorkeur wel een praktizijn. In het elfde artikel van 

de instructie van 1522 werden, in tegenstelling tot voorheen, ook zijn 

privéklerken of dienaars uitgesloten617. Voor de dagelijkse werking van de 

Raad was de afwezigheid van een griffier uiteraard problematischer dan die 

van een raadsheer, zeker in de periode waarin de griffie nog niet onder de 

leiding van vier griffiers stond. Precies om die reden vroeg raadsheer 

Hertoghe de Raad op 17 december 1590 dan ook toestemming om griffier 

Blancquart als adjunct te mogen meenemen op een reis naar Aalst, in het 

kader van een zaak die hem als commissaris was toegewezen618. 

Op 17 april 1610 werd het systeem van de raadsheren-commissarissen 

door de aartshertogen hervormd619. Zij werden gelijkgeschakeld met de 

gewone raadsheren, zodat het volledige corpus terug in aanmerking kwam 

voor de uitvoering van gerechtelijke onderzoeken. In een resolutie van de 

Raad van 27 december 1612 werd benadrukt dat de raadsheren geen volle 

neven of dichtere verwanten als hun adjunct mochten aanduiden620. 

                                                           
613 1451/8-9. 
614 1463/10 en 1463/13.. De verloning van de president voor het uitvoeren van een enkwest was 

overigens hoger dan die van de gewone raadsheren, de overige medewerkers en de raadsheren-

commissarissen. Zie tevens DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 66-67. 
615 1522/7. 
616 1510/6-7. 
617 1522/11. 
618 RAG, RVV, 7622: Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. 
619 RAG, RVV, 510: Copie van de principaelste briefven an den Raedt van vlaenderen ende van 

weghen den zelven Raedt gheschreven tzidert de reductie der stede van Ghendt, 1584-1629, fol. 

310 
620 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 298. Dit gold evenzeer 

voor de keuze van de raadsheer die die rapport uitbracht over een zaak. Hij mocht geen volle 

neef of dichtere verwant zijn van één van de beide procureurs die de partijen 

vertegenwoordigden. 
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Naar aanleiding van een intern conflict tussen de raadsheren en de 

secretarissen van de Grote Raad van Mechelen621 informeerde die instelling 

zich tijdens de 18de eeuw bij enkele provinciale justitieraden over gangbare 

praktijken bij het voeren van gerechtelijke onderzoeken. Het antwoord van 

de Raad van Vlaanderen is bewaard622. De raadsheren verklaarden op 20 mei 

1745 dat de commissarissen in Vlaanderen vrij waren in hun keuze van 

adjunct en dat er geen restrictie was op het kiezen van griffiers voor de 

functie623. Het waren de commissarissen zelf die hun verbalen bijhielden, zij 

collationeerden persoonlijk documenten die als bewijsstukken dienden en 

bewaarden de enkwesten zolang de zaak liep. Deze activiteiten gebeurden 

allemaal in de privéwoning van de betreffende commissarissen; het waren 

dan ook hun privéklerken die de nodige kopieën maakten voor de ene of de 

andere partij. De adjunct mocht hiervoor door de partijen niet worden 

aangesproken. Het decreet dat landvoogd Karel van Lorreinen in april 1759 

uitvaardigde “annopende d’adjointschappen van dheeren griffiers” was 

hoogstwaarschijnlijk door het bovenvermelde conflict geïnspireerd624. De 

centrale overheid achtte het belangrijk dat de juiste personen als adjunct 

werden aangesteld. De inschakeling van klerken of advocaten was in de 

toekomst verboden, aangezien dat in het verleden tot een aantal misbruiken 

had geleid. In andere justitieraden waren secretarissen aanwezig of werden 

ze door de landvoogd aangesteld om de raadsheren tijdens alle aspecten van 

het gerechtelijk onderzoek bij te staan625. Wat de Raad van Vlaanderen 

betreft, besloot hij echter dat het aantal beschikbare griffiers voldoende was 

om naast elke raadsheer het volledige takenpakket van een secretaris uit te 

voeren. Voortaan werden zij tevens verantwoordelijk voor de expeditie van 

                                                           
621 Zie tevens VERSCUREN A., An Aging Court…, p. 134. 
622 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 471: Administration judiciaire, conseils de justice: 

etablissement de secretaires dans différents conseils, 1740-1759, 1772. 
623 Als bewijsstukken voegde de Raad twee gedrukte formulieren toe (een bevel tot dagvaarding 

en een commissie tot het voeren van een enkwest), waaruit eveneens bleek dat de commissaris 

de keuze van zijn adjunct zelf in de hand had. 
624 RAG, RVV, 529: Decreten en brieven van boven, 2 december 1749 - 16 december 1776, fol. 92 

en 105. Zie tevens ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 471: Administration judiciaire, conseils 

de justice: etablissement de secretaires dans différents conseils, 1740-1759, 1772. Het decreet 

werd bij de Raad van Vlaanderen pas geregistreerd in 1761 (fol. 105) omdat de tekst 

klaarblijkelijk niet eerder ter beschikking was; de griffiers voegden in register 529 een 

verwijzing toe op de plaats van de correcte datum (fol. 92). 
625 Vergelijk bijvoorbeeld met de Raad van Brabant en de Grote Raad van Mechelen, waar de 

documentaire aspecten van commissariale zaken door secretarissen werden behandeld. Zie 

onder meer OOSTERBOSCH M., Archief of niet? …, p. 68; PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 17 en 

passim en VERSCUREN A., An Aging Court…, p. 134. 
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kopieën van de verbalen, enkwesten en alle overige documenten die tijdens 

het behandelen van een zaak voor een commissaris werden gecreëerd626. Uit 

een brief waarin de Raad een vraag beantwoordt over tarieven, blijkt dat de 

griffiers aan het einde van de 18de eeuw inderdaad het alleenrecht hadden 

om als adjunct tijdens gerechtelijke onderzoeken op te treden627. 

In het kernarchief van de Raad van Vlaanderen zijn heel wat enkwesten 

en verbaalboeken bewaard. Zij werden geordend per raadsheer en bevinden 

zich vervolgens in chronologische volgorde.628 Op basis daarvan zouden de 

activiteiten van de griffiers als adjunct vanaf het einde van de 15de en het 

begin van de 16de eeuw kunnen worden gereconstrueerd. Voor wat de 

criminele procedure ter behandeling van ernstige misdrijven betreft, is een 

equivalent te vinden in de criminele examens, die in registervorm werden 

bijgehouden vanaf 1570629. Uit een analyse die voor de periode 1671-1723 

werd gemaakt630 blijkt dat de commissaris tijdens de verhoren en andere 

onderzoeksdaden inderdaad systematisch werd bijgestaan door één van de 

griffiers. Uiteraard was, wegens de aard van de materie, tevens één van de 

fiscalen aanwezig631; tijdens de beginperiode van de beschikbare analyse 

voerde ook de notaris nog sporadisch de pen. Deze samenstelling komt 

overeen met de inhoud van de resolutie die de Raad op 15 januari 1562 in de 

secrete camere nam, namelijk dat criminele zaken vanaf dat moment 

moesten worden behandeld door twee raadsheren, één van de fiscalen en de 

                                                           
626 In het decreet tevens samengevat als “tous autres devoirs de cette nature auxquels les greffiers 

n’ont point coutume d’intervenir”. 
627 RAG, RVV, 523: Register van brieven en rescripties, 7 januari 1774 - 4 december 1788, fol. 66: 

“Les adjoints, qui sont nos greffiers […]”. 
628 Respectievelijk RAG; RVV, 3686-6809 (periode 1460-1795) en RAG, RVV, 2606-3681 (periode 

1637-1795), uiteraard te combineren met de bewaarde procesdossiers. Verbaalboeken werden 

overigens specifiek geproduceerd in het kader van de procedure voor commissarissen of de 

communicatoire procedure. Deze laatste procedure verliep volledig schriftelijk en kon ook 

worden doorgegeven aan een commissaris indien verder onderzoek nodig bleek. Aangaande de 

drie verschillende procedures die voor civiele zaken konden worden gehanteerd, en dat zowel 

voor eerste aanleg als beroep, zie VERFAILLIE J., Het archief…, p. 84-96 en verdere verwijzingen 

naar vakliteratuur. 
629 RAG, RVV, 8557-8593 (periode 1570-1793). Aangaande de ordinaire en extraordinaire 

criminele procedure, zie VERFAILLIE J., Het archief…, p. 98-110 en verdere verwijzingen naar 

vakliteratuur. 
630 ROGIERS G., Criminele processen… 
631 Bijgevolg kan eveneens informatie over de activiteiten van de griffiers als adjunct worden 

teruggevonden in het archief van de fiscalen van de Raad van Vlaanderen, dat evenwel nog niet 

volledig is ontsloten. Honderden pakken “papieren van de fiscale camere” kregen tot op heden 

slechts een chronologische ordening. Zie RAG, RVV, 32517-33361 (periode 1465-1795). 
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griffier of de notaris632. Wanneer men verwachtte dat een onderzoeksfase 

lang zou gaan duren werd een uitgebreid afwisselingssysteem ingesteld, 

zoals bij het scherp examen van valsmunter Isaacq de Longuevil in februari 

1697633. Om de twee uur werden de twee raadsheren en de griffier die de 

fiscaal tijdens het examen bijstonden vervangen. De eerste shift, van 6u tot 

8u ’s morgens, werd ingezet door raadsheer Ameije, commissaris in de zaak, 

en door raadsheer Sucx als oudste raadsheer. Zij werden vergezeld door 

griffier du Bois die als adjunct had opgetreden. Daarna werd om de twee 

uur gewisseld. Telkens werden de oudste en de jongste raadsheren die nog 

niet aan de beurt waren gekomen gecombineerd. De vier griffiers werden 

eveneens systematisch ingeschakeld, waarbij werd gewerkt van de oudste 

naar de jongste toe. Na acht blokken van telkens twee uur waren alle 

raadsheren één keer en alle griffiers twee keer aan bod gekomen, waarna 

men opnieuw startte met de combinatie van medewerkers die de eerste shift 

voor hun rekening hadden genomen. 

Ook in de resolutieregisters van de Raad zijn voorbeelden te lezen van 

gevallen waarin griffiers als adjunct werden aangesteld. Zo gebeurde dit 

systematisch wanneer een raadsheer werd afgevaardigd om vaststellingen te 

doen naar aanleiding van een moord, zelfmoord of verdacht overlijden. 

Josse Masceau, toen nog in zijn hoedanigheid van notaris, vergezelde op 1 

december 1634 bijvoorbeeld raadsheer Pierssene en de procureur-generaal 

naar het huis van procureur Heindrick de Backere, die eigenaar was van een 

brouwerij. Eén van zijn brouwers, een zekere Joos d’Hane fs. Joos, was 

verdronken teruggevonden in de brouwkuip. Commissaris Pierssene liet een 

doctor in de medicijnen en twee chirurgijnen het lichaam onderzoeken, maar 

de situatie werd uiteindelijk als een ongeval beoordeeld634. In december 1690 

gingen commissaris Goethals en zijn adjunct, griffier Georges Jacques du 

Bois (II), op plaatsbezoek bij de wallen van het Prinsenhof, waar het zoontje 

van advocaat Horrij de verdrinkingsdood was gestorven. Griffier Martinus 

’t Kint assisteerde in januari 1706 bij een onderzoek naar een persoon die 

door twee sabelhouwen om het leven was gekomen en in juni van datzelfde 

jaar was griffier Adrien Jacques Helias de adjunct van commissaris vander 

                                                           
632 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d. 
633 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 70. Deze Isaacq de 

Longuevil werd uiteindelijk schuldig bevonden. In zijn bijzijn moesten alle valse muntstukken 

kapot gevijld worden, daarna zou hij op een schavot op het Gentse Sint-Veerleplein in de 

kokende olie worden geworpen. Nadien moest zijn lijk worden opgehangen op het galgenveld. 

Zie ROGIERS G., Criminele processen…, deel 4, p. 126. 
634 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24  maart 1663, fol. 120 
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Brugghe. Hij onderzocht op dat moment de dood van een persoon die 

tijdens werken aan het gewelf van de abdijkerk ter Hagen van de stelling 

was gevallen635. Voormalig griffier Frans Eugène Vastenhaven en toenmalig 

griffier Guillaume Jean Hamelinck werkten in augustus 1770 dan weer 

samen in een onderzoek naar de moord of zelfmoord van een advocaat, de 

één als commissaris vanuit zijn positie als raadsheer en de ander als zijn 

adjunct636. 

Het aantal mogelijke voorbeelden van acties van griffiers in het kader 

van gerechtelijke onderzoeken is quasi oneindig. De aard van de 

vaststellingen die met hun hulp werden uitgevoerd, is divers. Griffier Jean 

Baptiste Michel werd in de zomer van 1737 bijvoorbeeld naar de Gentse 

stadsgevangenis gestuurd, om samen met commissaris Rooman en de 

advocaat-fiscaal verklaringen af te nemen naar aanleiding van de uitbraak 

van drie gevangenen637. Activiteiten als adjunct waren echter niet altijd van 

gerechtelijke aard. Toen raadsheer François Bernard Helias in 1773 werd 

belast met het dossier van de opheffing van de jezuïetenorde te Gent, blijkt 

dat hij griffier Josephus Pieters daarin als adjunct liet assisteren638. Wat 

minder tot uiting kwam in officiële instructieteksten of eigen resoluties van 

de Raad, was dat de griffiers frequent ook met een specifieke opdracht naar 

hoogwaardigheidsbekleders werden gezonden. Vaak verkoos de Raad in 

zo’n geval een griffier boven een messagier om boodschappen over te 

brengen of inlichtingen te gaan inwinnen. Zo zijn in de eerste helft van de 

18de eeuw talloze voorbeelden te vinden van griffiers die met mondelinge 

boodschappen of brieven naar de bisschop van Gent werden gezonden, vaak 

ter vastlegging van een datum voor een viering639. Toen de Raad van 

Vlaanderen op 24 november 1700 per brief het nieuws ontving over het 

overlijden van Karel II, waren daar ook de brieven voor de bisschoppen van 

Gent en Brugge bijgevoegd. Het exemplaar voor de Gentse bisschop werd 

nog diezelfde dag overhandigd door één van de griffiers640. Op 4 februari 

                                                           
635 Zie, respectievelijk, RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 

fol. 42, 106 en 108. 
636 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 117-119. 
637 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 245. 
638 ARA, Comité voor de opheffing van de jezuïetenorde in de Nederlanden, 21: Gand, collège flamand, 

sept. 1773 - sept. 1776. Het zou overigens dit gebouw zijn waar de Raad in 1778 in zou trekken. 
639 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, bijvoorbeeld fol. 84, 

91, 96 en 102-103 en RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, bijvoorbeeld 

fol. 16-22 en 47. 
640 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 80. 
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1730 stuurde de Raad griffier Helias naar het bisschoppelijk paleis om 

informatie in te winnen over de verwanten van de overleden bisschop 

vander Noodt, ter voorbereiding van de volgorde van de begrafenisstoet641. 

Dit is geen louter 18de-eeuws fenomeen. Op 17 februari 1557 stuurden de 

raadsheren griffier François Cortewille bijvoorbeeld naar de prelaat van de 

Gentse Sint-Pietersabdij642. Ook wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders 

werden overigens vaak door de griffiers aangesproken. Naar aanleiding van 

een discussie over de surintendantie werd griffier Thevelijn in november 

1673 bijvoorbeeld naar een vergadering van de Vier Leden en de Clerus van 

Vlaanderen gestuurd om een boodschap over te brengen643. Toen eerste 

klerk Bauduijns in november 1698 echter naar de schepenen van de Keure 

werd gestuurd in het kader van een zaak die tot de cas réservés behoorde, 

ving hij bot. Hij moest de schepenen vragen om enkele afgevaardigden naar 

de Raad te sturen voor een bespreking, maar hij werd zelf weggestuurd. Het 

Gentse stadsbestuur was van mening dat de Raad van Vlaanderen daarvoor 

een griffier moest zenden, en niet een klerk ˗ een eis waarop de Raad 

weigerde in te gaan. Uit hun uitleg blijkt dat het een gewoonte was 

geworden dat de eerste klerk van de griffie, een deurwaarder of een 

messagier werd gestuurd voor eenvoudige boodschappen. De Raad zond 

pas een griffier wanneer de boodschap bestond uit iets dat in de secrete 

camere was besproken644. Vooral uit 18de-eeuwse bronnen blijkt dat de 

griffieklerken inderdaad ook meer en meer werden ingezet als 

boodschappers. Wanneer in juni 1742 een bezoek aan drukker Dominicus 

van der Ween nodig was, stuurde de griffie de tweede gezworen klerk. Hij 

moest er de resterende papieren exemplaren van een bepaald decreet 

intrekken, waarna hij ze aan griffier Penneman overhandigde645. Toen de 

raadsheren in 1725 van verschillende personen geld moesten ontvangen van 

een rente die hen toekwam, werd de eerste gezworen klerk van de griffie op 

                                                           
641 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 216. 
642 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d. 

Dit mag uiteraard niet worden verward met de diplomatieke missies die sommige griffiers in 

de 15de eeuw uitvoerden in het kader van hun functie als grafelijk secretaris. Zie bijvoorbeeld de 

biografische notitie van griffier Joris Baert, die door dergelijke activiteiten een heel afwezige 

griffier was. 
643 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 284. 
644 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 75-76: “[…] dat van 

alle tijden dierghelijcke advertentien sijn ghedaen bijden eersten clercq vande greffie, deurwaerders ende 

messagiers, ende dat de greffiers uuijtterlijck maer en worden ghesonden soo wanneer thof gheradigh 

vindt eenighe secrete resolutien ande voornomde schepenen te communiqueren”. 
645 RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 177. 
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pad gestuurd. Hij deed onder meer het kartuizerklooster aan. Op diezelfde 

vergadering werd overigens ook beslist om hem met een ander doel naar de 

baron van Lovendegem te sturen646. 

Griffiers konden uiteraard ook worden ingeschakeld om boodschappen 

over te brengen aan eigen medewerkers van de Raad. Philippe François 

Louis Penneman bracht in opdracht van de raadsheren op 8 mei 1734 

bijvoorbeeld een bezoek aan het huis van de toenmalige president. Het 

gebruik was immers ontstaan dat procureurs hun rekwesten gewoon bij de 

president thuis binnendroegen, waarna hij zorgde voor de verdere 

verdeling. Dit leidde af en toe tot verwarring, waardoor de Raad er via 

griffier Penneman op aandrong dat de president in zo’n geval de stukken 

meteen naar het Gravensteen zou doorsturen, zodat de distributie er 

centraal kon gebeuren647. Op 9 april 1740 deed diezelfde griffier enkele 

huizen van raadsheren aan, die fysiek in de onmogelijkheid waren om 

aanwezig te zijn bij de nominatie van drie kandidaten voor een vacante 

raadsherenplaats648. Samen met raadsheer Elseners, die in de kwestie als 

commissaris optrad, verzamelde hij de stemmen op papier, waarna ze 

afgesloten naar de Raad werden gebracht. 

 

Op 26 februari 1745 besloot de Raad dat vanaf dat moment elke 

uitvoering van een criminele sententie waaraan minstens een lijfstraf was 

verbonden, moest gebeuren in aanwezigheid van het officie-fiscaal, een 

raadsheer in de rol van commissaris en een griffier als zijn adjunct649. De 

volgende dag werd deze maatregel meteen in de praktijk toegepast, bij de 

opknoping van een zekere Scherlinck op het Gentse Sint-Veerleplein650. 

Raadsheer Elseners woonde deze terechtstelling bij als commissaris en 

bevond zich samen met griffier Bauwens en de eerste deurwaarder van de 

Raad in een klein huis naast de pilaren van het Gravensteen. Procureur-

                                                           
646 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 198. 
647 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 226. 
648 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 11. 
649 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 50. Het was voorheen 

blijkbaar gebruikelijk dat enkel het officie-fiscaal de uitvoering van een criminele sententie 

bijwoonde. 
650 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 50. Andere aanwezige 

hoogwaardigheidsbekleders waren onder meer de luitenant-baljuw van de Oudburg, de 

onderbaljuw van de stad Gent, de baljuws van de Sint-Pietersheerlijkheid en van de Burggravie 

van Gent en de schout van de Sint-Baafsheerlijkheid. 
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generaal de Jonghe vertegenwoordigde de fiscalen en bevond zich te paard, 

met de roede van justitie in zijn hand. Hij werd begeleid door de 

deurwaarders en de messagiers van het hof. Exact dezelfde 

plaatsbeschrijving wordt aangetroffen naar aanleiding van de opknoping die 

op 26 maart 1757 plaatsvond. Die keer waren raadsheer-commissaris 

Borluut en griffier-adjunct Penneman de vertegenwoordigers van de Raad; 

het officie-fiscaal was present in de persoon van advocaat-fiscaal Servaas651. 

 

Ceremoniële symboliek 

De twee bovenstaande beschrijvingen van terechtstellingen vertonen 

duidelijk ceremoniële elementen. Zo’n executie was echter niet de enige 

ceremonie waarin de ondersteunende rol van de griffiers duidelijk naar voor 

kwam. Uiteraard maakten zij deel uit van het gezelschap wanneer de Raad 

zich voor frequent voorkomende feestelijkheden, processies of misdiensten 

met al zijn medewerkers buiten het Gravensteen begaf. De griffiers werden 

geregeld ook tot de beperktere kring gerekend, die bij speciale 

aangelegenheden de Raad vertegenwoordigde. Naar aanleiding van het 

overlijden van aartshertog Albrecht van Oostenrijk  bijvoorbeeld, besloot de 

Raad op 18 augustus 1621 dat alle raadsheren, de ontvanger van de 

exploten, de griffiers en de notaris om 14u30 moesten verzamelen bij de 

president thuis, van waaruit ze samen naar de kerk zouden vertrekken om 

de wake bij te wonen. Voor de uitvaartplechtigheid die de dag erna 

plaatsvond spraken ze af om in het Gravensteen te verzamelen652. Ook de 

jaarlijkse begroeting met presentatie van wijn door de schepenen van de 

Keure, waar een processie generaal en een misviering aan verbonden was, 

was voorbestemd voor het corpus, de ontvanger van de exploten, de 

griffier(s) en de notaris653. In die processie generaal liepen bijvoorbeeld de 

deurwaarders en de messagiers wel mee. Zij hadden respectievelijk hun 

wapenstok en hun bus in hun handen; de griffier, de notaris en de ontvanger 

van de exploten droegen kaarsen. In festiviteiten naar aanleiding van de 

Vrede van de Pyreneeën werd ook de substituut van de procureur-generaal 

                                                           
651 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 81bis. De 

rechtsvertegenwoordigers van de stad Gent, van de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsheerlijkheid, 

van de Oudburg en van de Burggravie waren tevens aanwezig, na op 22 maart daartoe 

gedagvaard te zijn door twee messagiers van de Raad. Zij bevonden zich eveneens te paard , 

met de roede van justitie in hun hand. 
652 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 455. 
653 RAG, RVV, 164-170: Resolutieboeken, 1580-1785, passim. 
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aan de feestdis verwacht. Hij tafelde op 18 maart 1660 samen met de 

gebruikelijke combinatie van president, raadsheren, griffiers, notaris en 

ontvanger van de exploten654. 

De ceremonie waarin de griffiers echter de meest tot de verbeelding 

sprekende rol kregen toebedeeld, was die van de indiensttreding van een 

nieuwe president. Doorheen de 18de eeuw, de periode waaruit we over de 

meeste beschrijvingen beschikken, waren kleine verschillen te bespeuren in 

het verloop van zo’n gebeurtenis. Eén element was echter een constante, 

namelijk dat één of meer griffiers de president aan de trappen van het 

gebouw van de Raad ontvingen en hem naar de raadsheren leidden. In 1706 

werd president Antoon Sersanders de Luna aangesteld ter vervanging van 

de overleden president Antoon vander Piet655. Op vier maart overhandigde 

hij zijn patent aan raadsheer Stauthals, de oudste onder de raadsheren, die 

het op vijf maart tijdens de vergadering van de Raad ter examinatie 

voorlegde. Ondertussen bevond Sersanders de Luna zich bij de schepenen 

van de Keure om zijn schepenambt neer te leggen; hij zou daarna de Raad 

vervoegen. De raadsheren gaven dan ook één van de griffiers de opdracht 

om de nieuwe president op te wachten aan de grote trap van de zaal. Hij 

moest hem meedelen dat de Raad hem wou ontvangen om zijn ambt op te 

nemen. Bij de indiensttreding van president Frederik Varendoncq, in 

oktober 1739, werd het betreffende patent aan griffier Penneman 

overhandigd656. Terwijl de Raad zich boog over de inhoud ervan, wachtte 

Varendoncq in de bibliotheekruimte van het Gravensteen. Na goedkeuring 

van de Raad werd hij door twee griffiers naar de grote zaal begeleid. 

Bij de publieke intrede van president Louis de Keerle op 7 december 1772 

was er geen sprake meer van de examinatie van zijn patent657. De Raad had 

het document reeds op 8 oktober ontvangen en op 20 oktober geoordeeld 

dat de Keerle onmogelijk het presidentschap op zich kon nemen, omdat hij 

te nauw verwant was aan advocaat-fiscaal Diericx. Op 2 november bleek dat 

hij daartoe dispensatie had verkregen, waarna zijn indiensttreding kon 

doorgaan. Met een ruiterstoet, hetgeen als gebruikelijk werd bestempeld, 

                                                           
654 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 294. 
655 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 70. 
656 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 11. 
657 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 132-133. Een meer 

uitgebreide beschrijving kan worden gevonden in CLAEYS P., Installation d’un Président du 

Conseil de Flandre, in Messager des Sciences Historiques, 1894, p. 365-369. Zie tevens UB Gent, 

Collectie Vliegende Bladen, HFI.C.223.05. 
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werd hij bij hem thuis opgehaald. Onder meer de deurwaarders van de Raad 

en vertegenwoordigers van enkele ambachten begeleidden hem door de 

Gentse straten richting Gravensteen, waar opnieuw twee griffiers hem aan 

de trappen van de Raad opwachtten. Zij feliciteerden hem en brachten hem 

naar de raadsheren, die met dat doel waren samengekomen. Bij de installatie 

van president Jan Diericx, één decennium later, treffen we exact dezelfde 

beschrijving aan658. 

  

                                                           
658 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 237-241. 
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C. GRIFFIETAKEN 

 

“[…] d’en tenir et faire tenir bon et leal registre”. Dit is de laatste specifieke 

opdracht die doorgaans aan een griffier van de Raad van Vlaanderen werd 

toevertrouwd in de open brief waarin hij werd aangesteld659. De griffier 

moest zorgen dat alles wat de Raad deed, op correcte wijze en volgens de 

aangewezen administratieve methodes op papier werd gesteld. Uiteraard 

waren de griffietaken veel ruimer dan op basis van bovenstaande zin kan 

worden vermoed. De bewoordingen die tot slot direct na de term “registre” 

volgden, waren dan ook heel algemeen en zetten de deur open voor een 

breed gamma aan mogelijke opdrachten. De pas aangestelde griffier moest 

“et au surplus faire bien et deuement toutes et singulieres les choses que bon et leal 

greffier susd(ict) peult et doibt faire”. Zonder al te diep in te gaan op elke 

administratieve handeling of wijziging in reglementering ter zake660 volgt 

hier, na een introductie tot enkele algemene concepten over (ancien 

régime)archief, een overzicht van hetgeen tot de griffietaken kan worden 

gerekend. Daarbij wordt, indien mogelijk, zo veel mogelijk een verband 

gelegd met het archiefbestand van de Raad van Vlaanderen. 

 

Kort samengevat stuurde de griffie alle communicatie die betrekking had 

op lopende zaken, zowel op gerechtelijk als op bestuurlijk vlak. Daarvoor 

moest de dienst alle documentstromen beheersen die in een gerechtelijk 

ancien-régimearchief en, zo ook, in het kernarchief661 van de Raad te vinden 

zijn662. Binnen het kader van procesvoering valt dit eenvoudig te illustreren. 

Het betreft de instroom (partijen leveren bijvoorbeeld allerhande stukken 

                                                           
659 “Retenons, commettons, ordonnons et establissons par ces presentes, en l’estat et office de greffier de 

nos dict conseil en Flandres, pour nous servir en icelluy estat, […]”. Bijvoorbeeld ARA, Audiëntie, 

1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map 

griffiers (geciteerd uit contract van François Cortewille, 17 januari 1549). 
660 Ut supra. 
661 Meerbepaald de stukken die beschreven werden in BUNTINX J., Inventaris…, deel 1. De zes 

overige delen van de inventaris bevatten de stukken van het officie-fiscaal en van de Raad als 

Admiraliteit Suprême (deel 7) en verschillende reeksen procesdossiers (delen 2-6). Over het 

statuut van procesdossiers binnen een ancien régimearchief, ut infra. 
662 Zie onder meer PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 44-45, PUT E., Opinies. Beraadslaging en 

archiefvorming bij de Raad van Brabant (16de-18de eeuw), in VAN RHEE C.H., STEVENS F. en 

PERSOONS E. (red.), Voortschrijdend procesrecht. Een historische verkenning, Leuven, 2001, p. 27-28 

en PUT E., Zoekwijzer gerechtelijk archief ancien régime, Brussel, 1999. 
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aan die uiteindelijk worden samengevoegd tot een procesdossier663), de 

uitstroom (de instelling expedieert bescheiden, hoofdzakelijk beschikkingen, 

die dus het archief van de instelling verlaten en terechtkomen bij 

bijvoorbeeld partijen) en de interne productie. De Raad maakte immers zelf, 

voor intern gebruik, ook archief aan om het dossierverloop te volgen (zowel 

gerechtelijk als administratief, bijvoorbeeld vonnisregistratie of 

boekhoudkundige stukken). Wat het huidige archiefbestand van de Raad 

betreft, kunnen sporen van de instroom onder meer worden teruggevonden 

in de resterende procesdossiers. De interne productie resulteerde uiteraard 

in het kernarchief, terwijl van de uitstroom logischerwijze veel minder 

sporen terug te vinden zijn. 

Vooral wat dit laatste betreft, moet echter rekening worden gehouden 

met de verschillende ontwikkelingsstadia van een document664. Zo kan er 

allereerst sprake zijn van een klad of een concept. Een klad van een 

document is bedoeld om nog verder te worden uitgewerkt, terwijl een 

concept al een meer definitieve vorm heeft bereikt. Een minuut, een volgend 

ontwikkelingsstadium, is de vastgestelde, meest authentieke versie van een 

document. Vaak betreft het in feite een concept dat door een daartoe 

bevoegde instantie werd geparafeerd of gehandtekend. Op basis van zo’n 

minuut kunnen in een volgend ontwikkelingsstadium twee exemplaren 

worden opgesteld. Het betreft enerzijds een expeditie of ˗ met een enigszins 

verouderd woord ˗ grosse, die bestemd is voor verzending en die dus 

thuishoort in het archief van de ontvanger. Anderzijds kan er ook een net-

exemplaar worden gemaakt, dat moet worden bewaard door de persoon of 

de instelling die het heeft opgemaakt. Zo’n net-exemplaar hoeft niet altijd 

een los document te zijn; de tekst van de minuut kan evengoed ter bewaring 

in een register worden ingeschreven. Met andere woorden: indien 

documenten enigzins systematisch werden geregistreerd, kunnen ook van 

de uitstroom sporen in het kernarchief van de Raad worden teruggevonden. 

Daarnaast bestaat uiteraard ook de mogelijkheid tot het maken van 

afschriften, uittreksels, vertalingen en transcripties voor allerhande 

doeleinden ˗ een laatste mogelijk ontwikkelingsstadium. 

                                                           
663 Hiermee wordt gedoeld op ‘pleitstukken’ in de meest brede betekenis van het woord, 

namelijk alle argumentatie en bewijsmiddelen die ter staving van het standpunt van een 

procespartij worden aangebracht. 
664 COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 

beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Miscellanea Archivistica Manuale 21), Brussel, 1997, p. 

350-355. Wij hebben de definities overgenomen die hierin worden aangeboden. 
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Diezelfde systematiek kan worden toegepast op het volledige kernarchief 

van de Raad, inclusief organisatorische en bestuurlijke stukken665. Een 

ingekomen brief (instroom, bijvoorbeeld een vraag van de Geheime Raad 

om kandidaturen voor een functie als raadsheer bij de Raad van Vlaanderen 

te beoordelen) kon aanleiding geven tot overleg tijdens de zitting, waarbij de 

Raad uiteindelijk tot een besluit kwam (i.c. bijvoorbeeld stemming en 

rangschikking van de kandidaten in een top drie) waarvan een minuut werd 

opgesteld. Mits handtekening van een griffier, soms voorafgegaan door een 

“f” of “fiat” van de president of van een raadsheer, kon deze minuut bij 

wijze van uitgaande brief worden geëxpedieerd (uitstroom, i.c. bijvoorbeeld 

een consult dat was gericht aan de Geheime Raad). Datzelfde besluit werd 

echter ook geregistreerd in het daartoe voorziene register van de Raad 

(interne productie, i.c. resolutieregister of register van de secrete camere)666. 

Een ander kenmerk van het kernarchief van de Raad is dat het de 

typische evolutie van elk overheidsarchief uit het ancien régime vertoont. 

Eén grote ruggegraatreeks, die ongeveer in het begin van de 

werkingsperiode van de instelling werd opgestart en die inhoudelijk zeer 

divers was, werd in de loop der eeuwen opgesplitst in of vervangen door 

allerlei registers en documenttypes. Dit proces, met een archieftechnische 

term ‘bifurcatie’ genoemd, ging gepaard met een aanzienlijke toename van 

het volume aan documenten dat werd geproduceerd, en meestal ook aan te 

behandelen zaken667. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen. Zo kan de 

inhoud van bepaalde reeksen basisregisters niet als een constante worden 

beschouwd. Daarenboven is niet elke archiefreeks beschikbaar voor de 

volledige activiteitsperiode van de instelling. Kennis over welke informatie 

tijdens welke periode in welk type archiefdocument werd ingeschreven, is 

dus niet evident. Deze kwestie is uiteraard gerelateerd aan de core business 

van de griffie. 

                                                           
665 Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste archiefstukken in het kernarchief bijna 

onmogelijk exclusief aan de organisatorische, bestuurlijke of gerechtelijke bevoegdheid van de 

instelling toe te wijzen zijn. In de reeksen briefwisseling, resoluties… worden bijvoorbeeld 

zowel bestuurlijke als gerechtelijke onderwerpen behandeld. 
666 De minuut kon in dit voorbeeld eventueel ook nog in een register van briefwisseling worden 

overgeschreven. 
667 Zie onder meer BUNTINX J., Dode archieven… en VAN ROMPAEY J., De gerechtsregisters… 

Theorie is te vinden in JANSSENS G. en PUT E., Inleiding…, p. 23-24. 
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In het geval van de Raad van Vlaanderen vinden bijna alle types 

documenten hun oorsprong in de registers van acten en sententiën668. Deze 

reeks was in feite een voortzetting van het type registers dat in de Audiëntie 

van de graven van Vlaanderen was gecreëerd669. Tijdens de beginperiode 

van de Raad werd alles wat enigszins van belang was op organisatorisch, 

bestuurlijk en gerechtelijk vlak in dat register genoteerd. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het ene artikel dat de ‘schrijvers’ van de instelling in de 

oprichtingsordonnantie vermeldt, impliciet naar dat register verwijst: “Item, 

que lesdicts Conseilliers & ceulx des Comptes, feront enregistrer diligeamment par 

leurs Clercs, leurs actes & appoinctemens, & aussi toutes lettres que seront à 

registrer”670. Vanaf 1409 werd duidelijk dat de griffier het betreffende register 

(“le registre de toutes lesdictes causes & besoingnes”) wekelijks of om de twee 

weken aan de raadsheren ter controle moest voorleggen671. Uit de instructies 

van 1463, 1522, 1624 en 1667 blijkt dat die verantwoordelijkheid was 

doorgeschoven naar een klerk (1463), respectievelijk de eerste klerk (1522) en 

de klerk van de akten (1624, 1667), die de registers om de zes maanden 

moest laten inkijken672. 

 

Opvolging gerechtelijke dossiers: casus rolprocedure 

Om de taken van de griffie bij de opvolging van gerechtelijke dossiers 

beter te kunnen kaderen, worden bij wijze van leidraad de gangbare 

gerechtelijke procedures van de Raad van Vlaanderen gevolgd673. Zoals 

                                                           
668 RAG, RVV, 2327-2605: Registers van de acten en sententiën, 1370-1642. Zie eveneens 

BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 53-57 voor meer uitleg; merk daarenboven op dat deze 

reeks in de eerste helft van de 17de eeuw eindigt. 
669 Het oudste exemplaar in het archief van de Raad dateert uit 1370 en was in feite een register 

van de Audiëntie, ut supra. 
670 1386/16. 
671 1409/37. Een soortgelijke maatregel werd overigens herhaald in onder meer 1451/27, 1463/34 

en 1483/60 (maandelijkse voorlegging). 
672 1463/5 (in combinatie met griffier), 1522/71, 1624/55 en 1667/55. Van de jaren 1660 zijn 

evenwel geen registers meer voorhanden (terugval rolprocedure, ut infra). Ofwel zijn ze 

verloren gegaan, ofwel was diezelfde verplichting ondertussen op een ander type 

(vonnis)register van toepassing. 
673 Voor een meer uitgebreide versie van deze tekst, inclusief schema’s, wordt verwezen naar 

VERFAILLIE J., Het archief…, passim. Voor de procedure-elementen in de uiteenzetting wordt, 

vereenvoudigd, uitgegaan van de 16de- tot 18de-eeuwse situatie, wat ca. 90 % van het totale 

archiefvolume van de Raad dekt. Nieuwe of detailelementen over deze procedures kunnen 

maar worden aangebracht via een grondige bronnenstudie, wat echter buiten het bestek van 

deze verhandeling valt. Als basis daarvoor zijn voornamelijk de eerder aangehaalde 
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reeds bleek in het historiografisch overzicht bestaan over de procesgang bij 

de Raad heel wat detailstudies, maar geen basisliteratuur of 

overzichtswerken. In navolging van J. Buntinx wordt meestal vermeld dat 

de procedures van de Raad van Brabant ˗ in recente inventarissen wel goed 

gedocumenteerd674 ˗ heel veel gelijkenissen vertoonden met de procedures 

die in Vlaanderen werden toegepast675. Deze stelling doorstaat een toetsing 

aan de procesgids over de Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg676. 

Die instelling, die in 1599 in het leven werd geroepen en de bevoegdheden 

van de Raad van Vlaanderen over Zeeuws-Vlaanderen overnam, kreeg pas 

in de tweede helft van de 17de eeuw een eigen instructie. Voorheen, in 1616, 

was beslist dat de Staatse Raad niet alleen de bevoegdheden van de Gentse 

Raad overnam, maar ook de Vlaamse stijl van procederen zou hanteren. 

Vooraleer de Staatse Raad in 1661 een eigen instructie kreeg, waren dus de 

instructies voor de Raad van Vlaanderen van kracht. De tekst van 1661 werd 

vervolgens in diezelfde geest opgesteld. 

Over de criminele procedure, of het strafprocesrecht, is meer informatie 

voorhanden. J. Monballyu heeft binnen dit domein de laatste decennia veel 

onderzoek verricht en publiceerde onder meer een overzichtsartikel dat als 

basis kan worden gebruikt677. In het kader van haar onderzoek naar de 

fiscalen van de Raad paste L. De Frenne zijn bevindingen toe op enkele 

procesdossiers678. 

 

In navolging van de bestaande literatuur maken we bij de gerechtelijke 

procedures allereerst een onderscheid tussen de civiele en de criminele 

procesgang679. De civiele procedure werd gebruikt voor privaatrechtelijke en 

administratieve geschillen, maar ook voor lichte of zogenoemde ‘civiele’ 

                                                                                                                                        
instructieteksten (met allerhande aanvullingen), Wielants Practycke Civile en Practycke Criminele 

(ut supra), de Style ende maniere van procederen [onderhauden] in [de Camere van] den Raede van 

Vlaenderen (ut supra), beschikbare formulierboeken en ter toetsing ˗ uiteraard ˗ het kernarchief 

en de vele procesdossiers van de Raad van belang. 
674 Ut supra. 
675 Voor een korte bespreking van relevante literatuur en bronnenmateriaal, zie tevens DE 

FRENNE L., Het archief van de fiscalen…, p. 33-35. 
676 LE BAILLY M.C., Staatse Raad…, p. 24-38. 
677 MONBALLYU J., De hoofdlijnen van de criminele strafprocedure… 
678 DE FRENNE L., Het archief van de fiscalen…, p. 39-43. 
679 Deze twee vormen van ‘contentieuze’ rechtspraak staan uiteraard in contrast met de 

‘voluntaire’ of (vrij)willige rechtspraak, ut infra. 
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misdrijven680. Dit waren ‘niet-kapitale misdrijven’ waaraan een ‘niet-kapitale 

straf’ was verbonden, zoals een geldboete, een boetebedevaart of een korte 

verbanning. Binnen de civiele procesgang waren drie verschillende 

procedures mogelijk, met name de rolprocedure, de communicatoire 

procedure en de procedure voor commissarissen. De rolprocedure was de 

oudste van de drie en werd gekenmerkt door haar openbaarheid en door het 

feit dat dit oorspronkelijk een mondelinge procedure was. Er werden tevens 

twee bijzondere procedures in het leven geroepen. Bij de keuze voor de 

communicatoire procedure werd het proces volledig schriftelijk gevoerd en 

moesten de partijen of hun vertegenwoordigers niet verschijnen. De 

procedure voor commissarissen, die achter gesloten deuren plaatsvond, 

werd onder meer gebruikt voor dringende zaken of delicate zaken die het 

best niet openbaar werden behandeld. Deze laatste procedure werd naar het 

einde van het ancien régime toe echter eerder de norm dan de uitzondering, 

hoewel de centrale overheid hier paal en perk aan probeerde te stellen681. 

Bij wijze van casus behandelen we de rolprocedure in extenso. Daarna 

volgen een aantal beknoptere elementen die betrekking hebben op de twee 

overige civiele procedures, op beroepsprocessen en op de criminele 

procesgang. Daarbij hebben we vooral aandacht voor zaken die van belang 

zijn voor een verder inzicht in de werking van de griffie. 

 

Elke civiele procedure ving doorgaans aan met een verzoekschrift, een 

zogenoemd rekwest (van venue en court) dat werd ingediend door (de 

procureur van) de partij die een zaak aanhangig wilde maken682. In dit 

verzoekschrift werd uitgelegd waarom men een tegenpartij wilde laten 

dagvaarden. Zo’n rekwest moest rechtstreeks aan de president worden 

                                                           
680 MONBALLYU J., Het onderscheid tussen de civiele… 
681 Zo wees de landvoogd de raadsheren in april 1682 bijvoorbeeld op hun veelvuldige 

toepassing van de procedure voor commissarissen, die slechts in een aantal gevallen mocht 

worden gehanteerd. De Raad moest de voorkeur geven aan de rolprocedure of de 

communicatoire procedure, waarbij tevens alle fases op de rol werden ingeschreven. Zie RAG, 

RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 19.  
682 Verzoekschriften of rek(w)esten zijn te vinden in RAG, RVV, 1119-1208 en zijn apart bewaard 

vanaf het begin van de 17de eeuw. De inventarisator geeft meer uitleg over de verschillende 

types in BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 49-50 en deel 2, p. 5-11. In sommige periodes 

werden alle types samen bewaard, voor andere periodes zijn de types uitgesplitst te vinden. 

Hier kan niet echt een systeem in worden ontdekt, tenzij misschien via een uitgebreide 

stukanalyse. 
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bezorgd of (vanaf 1522) op het daartoe bestemde bureau worden gelegd683. 

Volgens de oudste instructies las hij het rekwest voor aan het hof, waar het 

in corpore werd behandeld684. Ten laatste in de 17de eeuw verzorgde de 

president vooral de distributie van het rekwest, namelijk de toewijzing 

ervan aan een raadsheer die zich boog over de inhoud685. Zoals reeds eerder 

bleek686, was deze distributie af en toe problematisch. Tijdens de eerste helft 

van de 18de eeuw hadden procureurs de gewoonte opgenomen om hun 

rekwesten bij de president thuis af te geven. Om deze praktijk een halt toe te 

roepen werd griffier Philippe François Louis Penneman op 8 mei 1734 naar 

de president gestuurd. Hij moest hem vragen om in zo’n geval de stukken 

meteen naar het Gravensteen door te sturen, zodat de distributie en de 

bijhorende registratie op de correcte manier kon gebeuren. 

Op een rekwest volgde een beschikking namens de Raad, die twee 

elementen bevatte: of het verzoek ontvankelijk was en, zo ja, of voor de zaak 

de rolprocedure, de communicatoire procedure of de procedure voor 

commissarissen zou worden gebruikt. Indien de zaak niet ontvankelijk werd 

verklaard, betekende dit niet noodzakelijk het einde van de procesgang. De 

eisende partij kon vragen over te gaan tot een ‘reauditie’, waarbij het 

rekwest vooralsnog in de Raad zelf werd besproken. De beschikking, het 

zogenoemde appointement, werd als apostille in de marge van het 

oorspronkelijke rekwest genoteerd of kon indien gewenst worden 

                                                           
683 1451/4 en 31, 1463/4 en 38, 1483/3, 1522/23, uitgezonderd indien het een rekwest was dat de 

procureur-generaal aanbelangde (1409/33, 1451/31 en 1463/38). Aan de procureurs werden 

geregeld vormvereisten opgelegd die zowel voor rekwesten als voor andere procedurestukken 

geldig waren. Zo werd er gewezen op het belang van beknoptheid, het gebruik van goede en 

leesbare letters, kwalitatief papier, een brede marge op de bladspiegel en ˗ essentieel ˗ hun 

handtekening (zie onder meer 1483/84, 1522/124, 1624/1 en 16, 1667/1 en 16); verplichte 

inhoudselementen zijn onder meer te vinden in 1624/2 en 1667/2. Geregeld formuleerde de 

Raad via resoluties soortgelijke aanbevelingen. Vanaf het einde van de 17de eeuw werd het feit 

dat de procureur en de advocaat zelf het stuk moesten handtekenen een aandachtspunt; 

handtekeningen van hun klerken werden niet aanvaard (1667/1 en 16). 
684 1451/4 en 1463/4. Op 19 oktober 1573 werd gewezen op het feit dat (o.m. rekwesten) niet 

terug uit de griffie mochten vertrekken vooraleer ze door het volle hof waren behandeld. Zie 

RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 augustus 1570 - 14 januari 1574, fol. 303. 
685 Voor het laatste kwart van de 17de eeuw en de volledige 18de eeuw zijn distributieboeken van 

rekwesten bewaard: RAG, RVV, 1211-1222. 
686 Ut supra, gebaseerd op RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 

fol. 226. 
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geëxpedieerd687. Op dat moment werd het document doorgegeven aan de 

griffie waar een commissie of bevel tot dagvaarding van de tegenpartij 

moest worden opgesteld688, een zogenoemd mandement689. 

Net als de meeste stukken die in het kader van een proces werden 

geëxpedieerd, moest zo’n commissie vervolgens worden gezegeld. 

Documenten werden door de griffie idealiter meteen voorbereid en 

gegroepeerd voor de eerstvolgende zegeldag690. De instructie van 1624 

bepaalde dat ten minste alle stukken die de dag voordien waren 

binnengebracht, op een zegeldag tegen 14u klaar moesten zijn691. Na 

zegeling droegen één of meer klerken van de griffie de documenten terug en 

hielden ze permanentie tot minstens 19u ’s avonds, zodat elke procureur of 

advocaat zijn documenten zou kunnen komen ophalen692. Al in maart 1586 

                                                           
687 Zie bijvoorbeeld ook RAG, RVV, 640: Handboek van een griffier voor het overschrijven in het 

net van adviezen op rekwesten, 1770-1776, waarin de naam van de indiener, de betrokken 

raadsheer en het aantal gebruikte bladen in werden vermeld. 
688 Misschien was hier een rol weggelegd voor de klerk van de commissiën, waarvan slechts 

heel sporadisch en hoofdzakelijk in de 17de eeuw melding werd gemaakt. De voorschriften die 

in 1624/6, 1666/8, 1667/6 en 1667/11 worden gegeven over de behandeling van rekwesten en de 

opstelling van commissiën richten zich in ieder geval tot zo’n klerk. In 1666 droeg een zekere 

Frans Bauduijns blijkbaar die titel. Zie RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 

september 1679, fol. 117, waar hij vergoeding vraagt voor geleverde diensten. 

Een commissie, m.a.w. een opdracht die werd verleend door een openbaar gezag, kon in 

diverse fasen van de procedure voorkomen, bijvoorbeeld ook wanneer een commissaris werd 

gelast met een enkwest of gerechtelijk onderzoek. Misschien werd de administratie van alle 

commissies tijdens bepaalde periodes in handen van één bepaalde klerk gelegd? Een Jan 

Brakelman, klerk van de commissiën, legde in juli 1628 bijvoorbeeld de eed af n.a.v. een 

muntplakkaat, samen met collega’s Niclays van Steenberghe als eerste klerk en Jacques van der 

Heyden als tweede klerk (of klerk van de akten). Zie RAG, RVV, 7634: Register van de secrete 

camere, 10 oktober 1626 - 9 september 1628. Het was tevens de klerk van de commissiën die 

moest bijhouden welke inwonende privéklerk van iedere procureur gemachtigd was om, in 

afwezigheid of bij ziekte van de procureur, documenten te mogen handtekenen, zie 1672. 
689 1451/4, 1463/4, 1522/23. Deze documenten werden in principe bij het procesdossier gevoegd 

of aan het bijhorende rekwest gehecht. Tijdens de 17de en 18de eeuw werkte men hiervoor met 

een voorgedrukt formulier, waarop telkens de naam van de partijen, een datum en een 

handtekening moesten worden aangebracht. 
690 Onder meer 1522/23. Over de zegelingsprocedure, ut supra. 
691 1624/9 en 1667/9. 
692 1624/13, 1667/13. De klerken, zeker de klerk van de akten, hadden in het algemeen de 

verplichting om tot 18u ’s avonds te blijven ten behoeve van de praktizijnen, zie 1624/15 en 

1667/15. Ook in de overeenkomst die in 1594 werd gemaakt tussen de griffiers en hun 

toenmalige eerste klerk was bepaald dat zijn aanwezigheid in de namiddag werd verwacht van 

14u tot 18u; ’s voormiddags was dit van 7u tot 11u30 (vanaf 8u tussen 1 oktober en Pasen). Zie 

RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). 
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wees de Raad de praktizijnen op het feit dat ze zich voor het ophalen van al 

hun depêches tot de griffie moesten richten en allerminst de secrete camere 

mochten binnenkomen of aan het portaal kloppen693. Lichting was, zoals 

overigens voor alle expedities gold, echter onmogelijk zonder dat de daarbij 

horende zegelrechten waren voldaan694. Commissies, bijvoorbeeld van venue 

en court of ter oproeping van getuigen, moesten door de griffier of de notaris 

aan de deurwaarders van de Raad worden gegeven695. Vanaf 1624 waren 

dergelijke voorschriften gericht aan de klerken van de Raad696. In 1702 werd 

het aan de praktizijnen expliciet verboden om zich rechtstreeks tot de 

deurwaarders te wenden en zo de griffie in het geheel, en de zegeling in het 

bijzonder over te slaan697. 

Bijna tegelijkertijd met het rekwest werd overigens een akte van 

procuratie (ad lites) opgesteld en afgegeven, waarmee de eisende partij een 

procureur aanstelde en hem volmacht gaf om haar belangen tijdens de 

procedure te behartigen698. Dit document moest binnen de drie weken 

kunnen worden vertoond699. 

 

Vervolgens werd de tegenpartij door één van de deurwaarders 

gedagvaard. Indien de gedaagde en/of zijn procureur op het vastgestelde 

tijdstip verscheen, moest de aanlegger zijn eis duidelijk maken. Indien de 

tegenpartij niet opdaagde, werd een verstekregeling getroffen700. Vanaf de 

                                                           
693 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 33. 
694 Zie bijvoorbeeld 1522/126. 
695 1451/15, 1463/20, 1522/38. Deze laatste instructie vermeldt dat, indien het ging om 

getuigenoproepen, deze ook aan andere vorstelijke officieren mochten worden gegeven. 
696 1624/14 en 107; 1667/14 en 107. In 1667/95 werd daarenboven bepaald dat deurwaarders die 

buiten Gent woonden, een vaste procureur als vertegenwoordiger in de binnenstad moesten 

hebben. De griffie werd geacht deze persoonsgegevens bij te houden. 
697 1702/23. 
698 Deze akte kan vaak worden teruggevonden in het procesdossier, maar is voor de 17de en 18de 

eeuw soms ook in geregistreerde vorm te vinden in RAG, RVV, 1257-1305: Registers van 

procuraties en borgstellingen, 1601-1795 en RAG, RVV, 1306-1325: Procuraties en borgstellingen 

(minuten), 1680-1795. In deze registers werden tevens borgstellingen ter betaling van 

gerechtskosten (en soms ook boetes) ingeschreven. Zie over procuraties ook 1624/65, 1667/65, 

1624/57, 1667/57 (gericht aan de klerk van de akten), 1522/87 en 1666/7. 
699 1624/70 en 1667/70. 
700 Indien de aanleggende partij niet opdaagde, kon de tegenpartij een verzoek indienen om 

ontslagen te worden van verdere vervolging (‘oorlof van hove’). Dit werd in de meeste gevallen 

toegekend, tenzij de aanleggende partij overmacht kon aantonen. Omgekeerd had de 

tegenpartij een aantal kansen om op te dagen. Indien dit na herhaalde dagvaarding niet 



207 
 

inleidende zitting werden alle rechtshandelingen op de rol geregistreerd701. 

Voor de eerste twee eeuwen waren de registers van acten en sententiën, die 

eerder werden aangehaald, uiteraard de procedureregisters. Alle 

procedurehandelingen werden op dat moment nog door de volledige Raad 

afgehandeld. Vanaf ca. 1600 zijn losse algemene rollen, de continuatierollen, 

bewaard die verband houden met het invoeren van een vaste 

continuatiedag702. Het specifieke systeem achter deze continuatierollen werd 

beschreven door J. Buntinx703.  

Tijdens de 15de eeuw was het de gewoonte dat procureurs daags voor een 

dingdag in het consistorie kwamen om hun zaken op de rol te laten 

aanbrengen704. De griffier of zijn “commis” wachtten hen daar op705. In 1483 

was er zelfs sprake van twee rollen: een grote rol en een kleine rol, waarbij 

de laatste vooral diende voor mededelingen over het indienen van stukken, 

het tijdstip waarop een enkwest zou worden uitgevoerd, etc. Anno 1522 was 

de verantwoordelijkheid over de rol al hoodzakelijk doorgeschoven naar de 

eerste klerk706. Het was hem, de griffier of de notaris verboden om 

geschriften op de rol te registreren tenzij ze op het moment zelf werden 

ingediend en correct waren ondertekend door de behandelende procureur 

en advocaat. Na registratie werd op die geschriften de datum van indiening 

genoteerd707. 

                                                                                                                                        
gebeurde, kon de aanleggende partij een ‘intendit’ indienen waarna haar dossier in de griffie 

werd neergelegd - cfr. de fase van het ‘furnissement’, ut infra. 
701 De eigenlijke processtukken zijn uiteraard in de procesdossiers te vinden. 
702 Ut infra. RAG, RVV, 1327-2307: Continuatierollen, 1600-1795. Delicate zaken werden 

overigens besproken in de secrete camere en zijn dienvolgens vanaf het midden van de 16de 

eeuw in aparte registers te vinden. De continuatierollen zijn overigens het enige type rollen die 

van de Raad van Vlaanderen bewaard zijn; ze werden tot op heden nauwelijks onderzocht. 
703 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 51-52, 53-57 en 62-64 voor verdere uitleg over deze 

reeksen. Een groot aantal artikels uit diverse instructieteksten voor de Raad handelt over de rol, 

evenals tal van resoluties die door de Raad werden genomen. Het is onmogelijk om ze allemaal 

op te sommen; we beperken ons hierbij tot de essentie van het system. 
704 1483/1-3. 
705 In het algemeen werd aan de praktizijnen overigens opgelegd dat ze respect moesten 

vertonen voor de griffiers, de notaris en de ‘opperklerken’. Wanneer ze langsgingen in de griffie 

moesten ze beleefd zijn en doorschuiven van zodra ze waren bediend. Zie onder meer 1624/62 

en 1667/67. 
706 1522/71. 
707 1624/43, 1667/43, 1763/15. Zie tevens RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 

januari 1625, fol. 11 en RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, 

griffiers, enz.), 1587-1645 (1594). 



208 
 

Ten laatste in het midden van de 16de eeuw werd een vaste 

continuatiedag ingevoerd waarop alle procureurs aanwezig moesten zijn708. 

Dit was doorgaans de donderdag, tenzij die dag een feestdag was en er de 

dag daarvoor werd “gecontinueerd”709. Eén of twee raadsheren waren, 

volgens maandelijkse beurtrol, commissarissen van de rol710 en zaten de 

bijeenkomst voor, terwijl de eerste klerk van de griffie (eventueel 

geassisteerd door andere klerken) de praktische werkzaamheden verrichtte. 

Er werd altijd gestart met de substituut van de procureur-generaal, die een 

blad indiende met een overzicht van de lopende fiscale zaken waarin de 

Raad een volgende stap in de procedure moest behandelen. Daarna werden 

alle procureurs één voor één afgeroepen om de overzichten van hun zaken 

te presenteren, waarbij ze nieuwe processen en lopende procedures strikt 

gescheiden moesten houden. Het blad of de bladen van de eerste procureur 

werd onder dat van de fiscalen genaaid (i.c. geplakt), daaronder volgden de 

zaken van de tweede procureur, etc. tot de volledige rol was gevormd. Elk 

blad bevatte een aantal vaste elementen, namelijk de naam van de 

procureur, de naam van de partijen en ˗ in het geval van oude zaken ˗ de 

status van het proces711. De Raad herhaalde veelvuldig dat de procureurs 

niet mochten vertrekken vooraleer hun zaken effectief waren aangehecht712. 

Tijdens de 16de eeuw werd nog volgehouden dat de procureurs persoonlijk 

aanwezig moesten zijn op de continuatiedag713, maar uit de instructie van 

1624 blijkt duidelijk dat ze ook hun klerken mochten sturen714. 

                                                           
708 1624/passim en 1667/passim. Zie tevens RAG, Varia II, 264 (1631 en 1637). 
709 Een gelijkaardig systeem werd vanaf de 16de eeuw ook in de Raad van Brabant gehanteerd, 

zie PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 28. Dit betekende dat op zo’n continuatiedag verschillende 

procedurehandelingen konden uitgevoerd worden; definitieve vonnissen werden echter niet 

uitgesproken. Dit laatste gebeurde op een “pronuntiatiedagh”, waarop tevens ordonnanties e.d. 

werden gepubliceerd. Zie voor een vermelding bijvoorbeeld RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 

september 1679 - 12 december 1737, fol. 145. 
710 Zij hielden voornamelijk vormvereisten in de gaten en moesten de orde in het consistorie 

bewaren. Zij gingen ook telkens na of de desbetreffende conflicten wel materie waren die door 

de Raad behandeld moest worden. 
711 Indien een procureur niets in te dienen had, werd om verwarring te voorkomen in sommige 

periodes een wit blad tussengevoegd met zijn naam. 
712 Geregeld werden er overigens ordonnanties uitgevaardigd ter correctie van het storende 

gedrag van de praktizijnen in het consistorie. Zie bijvoorbeeld 1667/27, waarin tal van 

verwijzingen zijn opgenomen. 
713 1483/87 en 1522/127. 
714 1624/22 en 32; 1667/32. 
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De rol moest te allen tijde in de griffie worden bewaard715. Op effectieve 

dingdagen was het oorspronkelijk opnieuw de griffier die in het consistorie 

aanwezig moest zijn om de rol bij te houden en zaken op te roepen716. Ook in 

dit geval wijst de instructie van 1624 uit dat hij zich liet vervangen door een 

klerk. Enkel zaken die op correcte wijze waren aangenaaid, mochten worden 

opgeroepen tenzij de commissaris van de rol daar de opdracht toe had 

gegeven717. Uit de instructie van 1682 blijkt dat de klerken van de griffie het 

soms niet zo nauw namen met de aanwezigheidsplicht op continuatie- en 

dingdagen718. De raadsheren hadden vastgesteld dat de rol vaak werd 

beschreven door “onghe-eede persoonen”, waardoor werd beslist dat absenties 

beboet zouden worden. Indien de betreffende klerk met toestemming van de 

commissaris afwezig was, werd één van de meest ervaren praktizijnen ter 

plaatse aangeduid om de functie van klerk uit te oefenen en de rol af te 

roepen. Dit moest nadrukkelijk op het document worden genoteerd. 

Na afloop van zo’n dingdag719 moesten de nodige akten en andere 

documenten worden opgesteld en ˗ opnieuw ˗ worden voorbereid voor 

zegeling. De klerken, en in het bijzonder de klerk van de akten, werden op 

het hart gedrukt de inhoud van die documenten enkel te baseren op de 

rolaantekeningen en niet op gegevens die hen eventueel door de procureurs 

werden aangereikt720. Eén van de klachten over de werking van de griffie, 

                                                           
715 1624/50. 
716 1522/69. 
717 Onder meer 1624/35. 
718 1682. Er wordt in de tekst tevens verwezen naar ordonnanties over het onderwerp. 
719 Op zo’n zitting in het consistorie was trouwens, zeker vanaf de 17de eeuw, de aanwezigheid 

van twee of drie deurwaarders en één of twee messagiers vereist. Zij controleerden de toegang 

tot het consistorie en sloten deze met een ketting af. Ook de eerste deurwaarder was op gewone 

dingdagen in het consistorie aanwezig, maar zijn belangrijkste taak was toegangscontrole 

wanneer het hof zich in de secrete camere bevond. Hij werd daarin bijgestaan door de notaris 

en de griffiers. Wanneer edelen, officieren, gedeputeerden of andere personen op uitnodiging 

de secrete camere betraden, moesten ze overigens hun rapieren aan de griffie afgeven vooraleer 

ze binnen mochten. Zie onder meer 1522/134-135; 1624/25-26, 10, 105 en 179; 1667/25-26, 102, 105 

en 179; 1763/18; RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 351; RAG, 

RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 19; RAG, RVV, 7628: Register 

van de secrete camere, 1614-1616, s.p. (januari 1616). 

Procureurs, advocaten, deurwaarders (m.u.v. de eerste deurwaarder), messagiers, klerken en 

andere personen mochten trouwens nooit doorheen de groene deur passeren die vanuit het 

consistorie naar andere raadsvertrekken leidde (1624/26 en 1667/26). De griffier en de notaris 

moesten inbreuken noteren, indien er betwisting kwam was hun verklaring bindend. 
720 1624/51, 54 en 57; 1667/51, 54 en 57. 
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die leidde tot de uitvaardiging van de instructie van 1666, was overigens dat 

deze fase te traag verliep721. 

 

De aard van de voorgelegde en benodigde documenten was uiteraard 

afhankelijk van het stadium waarin een proces zich bevond. Op de 

inleidingszitting moest de aanlegger zijn (conclusie van) eis kenbaar maken. 

Deze eis, die al vroeg in de historische ontwikkeling van het procesrecht 

schriftelijk werd opgesteld en in kopie aan de procureur van de tegenpartij 

werd bezorgd, bevatte doorgaans alle elementen die eerder in het rekwest 

van venue en court waren aangehaald. De akte moest zo nauwkeurig 

mogelijk worden opgesteld, aangezien dit het moment was waarop de 

aanlegger moest formuleren wat hij precies wilde verkrijgen.  

Na kennisname van de eis(en) van de aanlegger kon de tegenpartij 

proberen een voortzetting van het proces te vermijden. Zij kon daartoe drie 

verschillende soorten van excepties inroepen. Via de declinatoire exceptie 

kon ze de bevoegdheid van de rechtbank betwisten en eisen dat de zaak 

werd verwezen naar een instantie die daar volgens haar wel toe bevoegd 

was. De dilatoire exceptie werd gebruikt om uitstel te verkrijgen voor de 

volgende proceshandeling. Met de peremptoire exceptie probeerde ze de 

oorspronkelijke eis teniet te doen. Zij kon zich onder meer beroepen op 

verjaring, een onderling akkoord of op het feit dat een andere rechtbank zich 

al over de kwestie had gebogen. 

Indien geen excepties werden ingeroepen of indien deze door de Raad in 

een tussenvonnis werden verworpen, moest de tegenpartij een antwoord op 

de eis formuleren. Ofwel bekende zij de feiten, wat meteen tot een 

veroordeling leidde, ofwel bracht zij tegenargumenten aan. Dit leidde tot de 

‘litiscontestatie’ of ‘gedingbevestiging’, het procesmatig precies vastleggen 

van het eigenlijke voorwerp van het geschil en de standpunten van beide 

partijen. De aanlegger kon antwoorden met een repliek, waarna de 

tegenpartij een dupliek kon indienen. Eventueel volgden een tripliek, een 

quadrupliek, etc. Al deze stukken werden op de rolzitting naar voor 

gebracht en uitgewisseld. 

Wanneer de standpunten van beide partijen voldoende duidelijk waren 

en alle nodige argumenten waren uitgewisseld, kon de Raad een uitspraak 

doen. Vaak werd op dit moment een zogenoemde “sententie interlocutoir” of 

                                                           
721 1666/4. 
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tussenvonnis uitgesproken - ook wel een “appointement dispositif” genoemd - 

waarvan de inhoud afhankelijk was van de manier waarop de standpunten 

van beide partijen van elkaar afweken. Het probleem kon zich situeren bij 

bepaalde gebeurtenissen (in feiten), bij bepaalde juridische details (in rechte) 

of bij een combinatie van beide. Deze sententies werden uiteraard in de 

registers van de acten en sententiën geregistreerd722. Al vanaf 1407-1408 

werd er in deze registers echter een onderscheid gemaakt tussen allerhande 

akten en de eigenlijke sententies. Deze laatste categorie werd gegroepeerd 

achtereen in het register ingeschreven. Kort daarna ontstond, chronologisch 

gezien, een tweede grote reeks in het archief van de Raad. In de ”registers 

van sententies en appointementen interlocutoire” werden (in theorie alle) 

vonnissen en tussenvonnissen geregistreerd die door de Raad binnen de 

rolprocedure waren uitgesproken723.  

Concreet kon de Raad in zo’n tussenvonnis aansturen op twee 

verschillende pistes, in feiten of in rechte. Wanneer de tegenpartij de feiten 

enkel ontkende, werd aan de aanlegger een ‘intendit’ gevraagd waarin hij 

bewijs of ‘preuve’ moest aanbrengen om zijn oorspronkelijke stelling te 

staven. Wanneer de tegenpartij de feiten niet alleen ontkende maar via haar 

‘intendit’ ook feiten inbracht die in tegenspraak (‘contrarie’) waren, moesten 

beide partijen de kans krijgen om hun stellingen te staven. Er werd, met 

andere woorden, een enkwest of bewijsprocedure opgestart waarbij de 

bewijsvoering van de tegenpartij ‘contrapreuve’ werd genoemd724. Voor dit 

                                                           
722 Ut supra. 
723 RAG, RVV, 7508-7608: Registers van sententies en appointementen interlocutoire, 1412-1666. 

Merk op dat deze reeks in het midden van de 17de eeuw wegviel, aangezien de rolprocedure 

meer en meer in onbruik raakte ten opzichte van de twee andere civiele procedures. 

Daarenboven werden delicate zaken uiteraard in de secrete camere behandeld, waardoor in die 

registers (vanaf het midden van de 16de eeuw) tevens heel wat sententies voorkomen, ut supra. 
724 Bewijzen kon door middel van getuigen, maar er konden ook documenten als bewijs worden 

aangebracht of in beslag genomen. Deze geconsigneerde documenten maakten meestal deel uit 

van het procesdossier. Vaak, zeker indien het dossier na afloop niet werd gelicht, bleven deze 

stukken in het archief van de Raad berusten. Bij een groot aantal documenten werd de band 

tussen deze ‘geconsigneerde papieren’ en het dossier mettertijd verbroken; andere documenten 

waren wel voorwerp van onderzoek maar leidden nooit tot een volledig nieuw samengestelde 

procesbundel. Een groot aantal van deze documenten is gedetailleerd beschreven in RAG, RVV, 

33362-34277 en dateert uit de 14de tot de 18de eeuw. Hun aard is heel divers. 

Ingediende documenten moesten overigens door de griffie worden gecollationeerd of, indien 

nodig, eventueel gekopieerd. Dit behoorde aan het einde van de 16de eeuw tot het takenpakket 

van de eerste klerk; in 1734 blijkt dat voor hem ook een vergoeding was voorzien voor het 

opzoeken van geconsigneerde stukken (en processtukken, overigens). Zie, achtereenvolgens, 

RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 
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gerechtelijke onderzoek werden één raadsheer (bij belangwekkende zaken 

twee) en een adjunct aangesteld725. Naast de rol die griffiers of de notaris als 

adjunct in deze fase van een proces konden spelen726, was de griffie hier 

vooral van belang bij de toekenning van de enkwesten aan de raadsheren. 

Uit de instructies van 1451 en 1463 blijkt dat de enkwesten onder de 

raadsheren via een loting werden toegewezen727. Het resultaat van die loting 

werd in een register neergepend, dat door de president en de raadsheren 

werd bewaard. In 1483 viel dat register onder het beheer van de griffiers728. 

Het werd in de griffie bewaard; in 1522 wordt melding gemaakt van een 

afgesloten koffer. Ook hier speelde de eerste klerk van de griffie een nergens 

nader beschreven rol, aangezien hij in 1565 wegens het onrechtmatig 

toekennen van een enkwest door de raadsheren op de vingers was getikt 729. 

Hoewel in se weinig bekend is over dit systeem, was het in 1624, 1667 en 

1702 duidelijk nog in voege730. Onder meer op 17 november 1672 en 19 april 

1689 liet de Raad een resolutie publiceren waarin het de praktizijnen werd 

verboden de loting te manipuleren731. Indien de uitgelote commissaris voor 

hun zaak niet de commissaris van hun voorkeur was, probeerden ze soms 

hetzelfde geding voor een tweede loting op te geven. Anderen dienden een 

rekwest in waarin ze een andere, soms een specifieke commissaris vroegen. 

Deze laatste praktijk werd afgekeurd in de instructie van 1702. 

                                                                                                                                        
(1594) en RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, 

griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-

1794, fol. 2. 
725 In het kernarchief van de Raad is een groot aantal enkwesten bewaard, ut supra. In 

uitzonderlijke gevallen, meestal met het doel de kosten te drukken, werd dit onderzoek 

overgelaten aan subalterne wetten (schepenbanken en leenhoven, vertegenwoordigd door hun 

baljuws, meiers, etc.) of aan functionarissen die daartoe speciaal toestemming kregen (meestal 

notarissen of deurwaarders). Deze documenten werden chronologisch geordend in RAG, RVV, 

6828-7086: Informaties van de subalterne wetten, 1460-1793. 
726 Ut supra. Ter herinnering: van 1451 tot 1610 werden alle enkwesten, enkele per jaar 

uitgezonderd, uitsluitend door de daartoe aangestelde raadsheren-commissarissen uitgevoerd. 
727 1451/9 en 1463/11. J. Dumolyn toonde echter aan dat zo’n lotingssysteem al in 1430 in voege 

was; de instructie van 1409 maakt er echter geen melding van. Zie DUMOLYN J., De Raad van 

Vlaanderen…, p. 66. 
728 1483/29 en 1522/13. 
729 RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570. De advocaat-

fiscaal had via zijn privéklerk de eerste klerk van de griffie benaderd. 
730 1624/60, 1667/60 en 1702/5. 
731 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 279 en RAG, RVV, 169: 

Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
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Concreet riepen de enkwestvoerders na deze toekenning beide partijen 

op om hun argumenten in artikelvorm over te brengen, waarbij elk artikel 

slechts één feit mocht bevatten. Het aantal getuigen dat per feit mocht 

worden ingeroepen, was daarenboven beperkt. Per artikel van de tegenpartij 

mocht men vervolgens inbrengen of men ermee akkoord ging of niet (dit is 

het antwoorden met credit vel non), waarna de behandelende commissaris 

een beter overzicht van de standpunten kon opmaken. Hij kon daarenboven 

getuigen oproepen om te horen (een ‘thoon’) of een plaatsbezoek inlassen 

vooraleer hij het proces-verbaal (tevens enkwest genoemd) van zijn 

onderzoek opstelde en overging tot ‘publicatie’ of kennisgeving aan de 

partijen. Hiervoor moest de commissaris het betreffende document eerst 

indienen bij de griffie, waar het aantal bladen werd geteld en werd 

nagegaan of het document de vereiste vormkenmerken vertoonde732. Indien 

alles correct bleek te zijn, werd het enkwest in het lotingsregister geschrapt733 

en gepubliceerd. 

Elke partij had daarna nog de mogelijkheid om via de rol ‘reprochen’ in 

te dienen tegen bewijsstukken of getuigen van de tegenpartij, die op haar 

beurt daarop kon antwoorden met ‘salvatiën’. De Raad kon bij tussenvonnis 

ook vragen dat de partijen ‘memoriën’ opstelden, waarin ze hun standpunt 

of meerdere standpunten juridisch moesten onderbouwen. 

 

Na deze fase of meteen na de litiscontestatie gaf de Raad aan beide 

partijen het bevel tot furnissement. Dit betekende dat elke partij alle 

relevante stukken, die ze tot dan toe zelf bijhield, samenbracht. De stukken 

moesten zijn opgelijst, genummerd en in een inventaris beschreven. Deze 

nummering bestond meestal uit een lettercode, waarbij de corresponderende 

letter uit de inventaris achteraan op de desbetreffende stukken werd 

aangebracht734. Vervolgens werden deze dossiers binnengebracht in de 

                                                           
732 1522/14. Voor vormvereisten, zie onder meer 1483/37, 1510/7, 1522/10 en 13-14, 1531/9. 
733 1451/9, 1463/11 en 1510/8. Deze schrapping is vermoedelijk de reden waarom deze 

lotingsregisters niet zijn bewaard. Zie VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming…, p. 85. 
734 Voor vormvereisten, zie onder meer 1624/64, 67 en 69; 1667/64, 67 en 69; 1702/15. De Raad 

herhaalde en breidde deze richtlijnen in diverse resoluties verder uit, onder meer op 12 mei 

1640, 23 maart 1773, 4 januari 1785 en 14 januari 1791. Zie, respectievelijk, RAG, RVV, 166: 

Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 195; RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 

februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 137 en 254; RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-

1795. 
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griffie van de Raad, waar de zogenoemde ‘evangelisatie’ plaatsvond. De 

dossiers werden op volledigheid gecontroleerd, in twee aparte proceszakjes 

opgeborgen en voorzien van etiketten met een aantal basisgegevens. Het 

betrof de namen van de partijen en van hun procureurs, evenals de 

herkomst van de partijen en ˗ in sommige periodes ˗ de aard van de zaak. 

Indien het furnissement volledig in orde bleek, werd de handtekening van 

een griffielid toegevoegd. In 1483 was dat klaarblijkelijk een taak voor de 

notaris735; een eeuw later was die verantwoordelijkheid aan de eerste klerk 

toegewezen736. Hij had toen in het algemeen immers “de handelinghe en(de) 

bewaernesse van alle de zaecken van(de) processen ghewesen en(de) onghewesen 

inden voors(eiden) Raede rustende”. Wat specifiek de furnissementsprocedure 

betreft, werd hij geacht “behoorelijck te furnieren alle processen, bereedt om(m)e 

te wijsen, die partijen ter greffie bringhen, en(de) (tot dien fijne) te teeckenen alle de 

gheschriften d(aer)inne ghedient”. Beide dossiers werden in de griffie 

vervolgens gesloten en aan elkaar gehecht; ten laatste vanaf het midden van 

de 16de eeuw werd het betreffende furnissement in zogenoemde 

furnissementsboeken geregistreerd737. Vanaf dat moment was de zaak in 

‘staat van wijzen’ en kon men in de regel geen bijkomende stukken meer 

inbrengen. Er was ook geen gedeeltelijke lichting meer mogelijk ter 

verbetering of aanvulling van het dossier, tenzij in uiterste nood met 

toestemming van de tegenpartij. In zo’n geval moest, volgens de instructie 

van 1624, de griffier of de notaris persoonlijk tussenkomen738. In de 

ordonnantie van 1667 was dit gewijzigd en was een tussenkomst van de 

notaris of de eerste klerk voldoende739. 

In samengehechte vorm kwamen de twee dossiers uiteindelijk bij de 

Raad terecht. De stukken werden door de griffier of de notaris740, vanaf de 

17de eeuw opnieuw door een klerk741 klaargelegd op het daarvoor bestemde 

“buffet”. Dit ‘binnenbrengen’ werd opnieuw geregistreerd, dit keer in de 

zogenoemde binnenboeken742. Indien één van de beide partijen verstek liet 

                                                           
735 1483/89. 
736 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). Zie tevens RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 101 (1593), 

waarin dit als taak vermeld wordt bij de indiensttreding van Jan vande Velde als eerste klerk. 
737 RAG, RVV, 7110-7202: Furnissementboeken, 1557-1795. 
738 1624/72. 
739 1667/72. 
740 1451/32, 1463/39, 1483/63. 
741 1624/71, 1667/71. 
742 RAG, RVV, 7208-7251: Binnenboeken, 1618-1795. Wat de 16de eeuw betreft, zijn ook een aantal 

repertoria voorhanden die buiten deze gewone reeks vielen: RAG, RVV, 7254-7260: 
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gaan, werd het ingediende (halve) dossier overigens rechtstreeks in de 

binnenboeken ingeschreven en niet in de furnissementsboeken. Zeker in 

dergelijke gevallen probeerden procureurs alsnog het furnissement van hun 

ontbrekende dossier door te voeren, zoals uit verschillende vermanende 

resoluties blijkt743. Tijdens de zitting, die in de secrete camere plaatsvond, 

werd onder de raadsheren vervolgens een rapporteur aangesteld. Ook deze 

‘distributie’ van het proces moest zorgvuldig worden geregistreerd744. In de 

regel was het overigens de president die een raadsheer als rapporteur moest 

aanduiden745. Anno 1510 werd verduidelijkt dat dit ook een raadsheer-

commissaris of één van de fiscalen mocht zijn; in het laatste geval gold dit 

uiteraard enkel indien het niet om een fiscale zaak ging746. In een resolutie 

van 1610 werd het de griffiers, de notaris en de eerste klerk van de griffie 

dan ook verboden om processen uit te halen, binnen te brengen en ˗ zeker ˗ 

niet te distribueren zonder dat de president hen daartoe had gelast747. In 

1668 werd beslist om het distributieboek elke vrijdag en zaterdag in het 

comptoir van de rapporten748 te leggen, zodat de praktizijnen het zouden 

kunnen raadplegen en zien aan welke raadsheer het desbetreffende rapport 

werd toegewezen. De ontvanger van de rapporten moest hierop toezicht 

houden, en er voor zorgen dat het register op de andere dagen op tijd in de 

secrete camere was749. 

 

De raadsheer-rapporteur werd geacht de stukken op volledigheid te 

controleren, te bestuderen en er vervolgens verslag of rapport over uit te 

brengen tijdens de zitting. Na deliberatie en stemming kwam de Raad, in het 

                                                                                                                                        
Repertoriums van de “processen hinc inde ghefurniert ende ghegheven in secrete camere…”, 1613-

1671. 
743 Ut supra, noot vormvereisten. 
744 Voor de periodes 1580-1621, 1685-1727 en 1771-1794 zijn distributieboeken beschikbaar: RAG, 

RVV, 2312-2325: Distributieboeken van de processen, 1580-1794. In het daaropvolgende 

bestanddeelnummer 2326 zijn een aantal verzoekschriften van procureurs bewaard waarin 

wordt gevraagd om processen binnen te brengen en te distribueren. Deze dateren alle uit de 

periode 1788-1791; hoogstwaarschijnlijk werden dergelijke documenten na hun actuele nut 

gewoon weggegooid. 
745 1483/17. 
746 1510/4. 
747 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 277. 
748 Ut infra. 
749 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 191. Zie tevens RAG, 

Varia II, 264 (1694). 
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beste geval, tot een definitieve uitspraak750. De formulering van het 

eindvonnis of de sententie werd doorgaans overgelaten aan de raadsheer die 

rapport had uitgebracht over de zaak751. Dit moest zo kort mogelijk na het 

afsluiten van de debatten gebeuren. Na voorlegging aan de Raad werd het 

zogenoemde ‘dictum’ opgesteld en door de griffier voorgelezen aan de 

partijen752. De sententies van processen die via de rolprocedure waren 

gevoerd, werden net als zoveel andere types documenten oorspronkelijk in 

de registers van acten en sententiën geregistreerd. Ten laatste vanaf 1412 

was echter al een aparte reeks registers voorzien, nadat ze een vijftal jaar 

eerder al een apart hoofdstuk in de registers van de ruggegraatreeks 

uitmaakten753. In 1689 blijkt de registratie van sententies te zijn toevertrouwd 

aan de notaris van de Raad754. 

Op vraag van de partijen kon, tegen betaling, ook een ‘geëxtendeerde 

sententie’ worden verkregen755. Dit document, in Vlaanderen ook ‘sententie 

libelee’ geheten, bevatte naast de inhoud van het dictum ook een 

samenvatting van de aanleiding tot en het verloop van het proces756. Ook 

deze verantwoordelijkheid, die anno 1587 al sinds lange tijd de notaris 

                                                           
750 Er kon echter ook opnieuw een tussenvonnis worden opgesteld waarmee men extra 

onderzoek vorderde of een omschakeling naar één van de andere procedures aankondigde. In 

een poging om toch tot een vergelijk te komen en een tussenvonnis te vermijden, werd soms 

een raadsheer aangesteld als bemiddelaar. Hoe hij te werk moest gaan, kon verschillen van zaak 

tot zaak en werd uiteengezet in zogenoemde instructies of points d’office. Zie RAG, RVV, 7263-

7350: Instructies voor de raadsheren, 1614-7650. Zij werden grotendeels geordend per 

raadsheer, en vervolgens chronologisch. 
751 Inhoudsvereisten zijn onder mee te vinden in 1624/74, 1666/11 en 1667/74. 
752 Onder meer 1522/48-49 en 51. Over de rol van de griffier bij het uitspreken van vonnissen, ut 

supra (bijstand aan de Raad). Ter herinnering: de sententierollen, bestaande uit aan elkaar 

gehechte minuten van sententies, zijn te vinden via RAG, RVV, 7353-7507: Sententierollen, 1587-

7507. 
753 Ut supra. 
754 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. Notaris Lucas 

van der Lynden, overigens de laatste notaris van de Raad, had hierin wegens zijn zwakke 

gezondheid een achterstand van negen maanden opgelopen. Hij werd op rust gesteld; griffier 

Helias nam zijn taken over. 
755 RAG, RVV, 8310-8405: Decreten ende sententiën libelleeën, 1652-1787 bevat chronologisch 

geordende stukken voor de periode 1562-1787. Het betreft hoofdzakelijk ‘registers’, de laatste 

twee jaren zijn in pakken bewaard. Beide materiële vormen bevatten echter de minuten op basis 

waarvan de expeditie van de geëxtendeerde sententiën werd gedaan; het betreft hier dus geen 

registratie. Zoals een beknopte inventaris van 1675 uitwijst, was ook toen het oudste exemplaar 

van dit type stukken te dateren op 1562: RAG, RVV, 5: Inventaris van alle de registers raeckende 

de greffie van den Raede in Vlaenderen, dewelcke sijn berustende boven de voorseyde greffie, 

1675. 
756 1624/75 en 1667/75. 
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toebehoorde757, werd in 1594 doorgeschoven naar de eerste klerk. Hij moest 

“extenderen en(de) minuteren alle wijsdommen van decreten, acten libelleen van 

acte op trolle ghegheven, en(de) andere als p(ar)tijen die begheiren”758. Ook bij de 

indiensttreding van Jan van Grimberghe als eerste gezworen klerk van de 

griffie, op 2 december 1734, werd de opstelling van geëxtendeerde 

sententiën expliciet tot zijn takenpakket gerekend. Hetzelfde was het geval 

bij de aanstelling van eerste klerk Joannes Francis Verstraete, op 12 

september 1792759. In 1737 werd er overigens op gewezen dat, 

hoogstwaarschijnlijk wegens het tijdrovende en dure karakter van dit type 

document, geen geëxtendeerde sententie mocht worden opgesteld zonder 

toestemming van de raadsheren760. 

 

Elke partij werd na de beëindiging van het proces geacht haar 

procesdossier op de griffie te lichten. Dat dit niet altijd gebeurde, blijkt uit de 

grote massa procesdossiers die zich in het archiefbestand van de Raad van 

Vlaanderen bevinden761. Indien men een aantal archivistische principes strikt 

zou toepassen, betekent dit dat procesdossiers en -stukken in feite geen deel 

uitmaken van het archief van de justitieraad762. Ook de Raad deelde 

klaarblijkelijk die mening. In volle voorbereiding van de verhuisoperatie 

richting Voldersstraat meldden de griffiers dat in de griffie nog een groot 

aantal papieren lag van ondertussen overleden procureurs. In het nieuwe 

gebouw zou daar geen plaats voor zijn, het waren daarenboven “bestaende in 

processaele stucken, niet […] van de nature de gonne in de publique archieven 

                                                           
757 “[…] achtervolgh(ende) doude usan(tie) ten tijde van mijn hee(re) Bevere Stalins en(de) de voorgaende 

greffiers”. RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 

1587-1645 (1587). 
758 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). 
759 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2 

en 138. 
760 RAG, Varia II, 264 (1737). 
761 Zie OOSTERBOSCH M., Archief of niet? …, p. 65-78, waarin enkele theorieën worden 

uitgewerkt waarom zo vaak niet tot lichting werd overgegaan. 
762 Dit heeft in de 19de eeuw bij sommige archiefbestanden tot calamiteiten geleid. Vandaag 

wordt hier veel pragmatischer mee omgesprongen en wordt de band tussen kernarchief en 

procesdossiers om diverse redenen behouden. Zie onder meer DE FRENNE L., Het archief van de 

fiscalen…, p. 44-46; OOSTERBOSCH M., Archief of niet? … en PUT E., In de zak? De archiefstatus 

van procesdossiers uit het ancien régime, in JANSSENS G., MARECHAL G. en SCHEELINGS F. 

(red.), Door de archivistiek gestrikt. Liber amicorum prof. dr. Juul Verhelst, Brussel, 2000, p. 187-196. 
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moeten worden geconserveert”. De eerste klerk van de griffie meldde aan de 

erfgenamen van de betreffende procureurs dat zij veertien dagen de tijd 

hadden om de documenten te komen halen; zoniet zouden ze gewoon 

worden achtergelaten763. 

Zo’n lichting kon volgens de instructies van 1624 en 1667 pas ten 

vroegste drie maanden na de uitspraak764. Het betrof telkens het volledige 

dossier, geen losse stukken. In de loop van die drie maanden was het de 

procureurs wel toegestaan om één of meerdere stukken te komen halen om 

hun kosten te kunnen berekenen765. In zo’n geval moest de betreffende 

procureur persoonlijk bij de griffie langsgaan. De inventaris van het dossier 

mocht niet worden meegenomen; voor andere documenten moest een 

ontvangstbewijs worden opgesteld766. Hij had, eens hij de gevraagde 

documenten had ontvangen, één week tot uiterlijk twee weken de tijd om ze 

terug te bezorgen. Aangezien eerder werd aangetoond dat de eerste klerk 

ten laatste vanaf 1594 verantwoordelijk was voor alle gewezen en 

ongewezen dossiers, kan worden verondersteld dat de procureurs zich 

hiervoor in de praktijk tot hem dienden te richten767. 

Over de eigenlijke uitvoering van de vonnissen, de zogenoemde executie, 

zijn in het kernarchief van de Raad weinig specifieke reeksen bewaard. In 

sommige gevallen kan informatie over de executie worden afgeleid uit 

documenten met betrekking tot de proceskosten, indien deze voorhanden 

zijn. Relatief goed gedocumenteerd zijn wel de gerechtelijke verkopen. Soms 

moesten goederen van de verliezende partij worden verkocht om de 

gerechtskosten te kunnen betalen en/of om de winnende partij te vergoeden. 

In zo’n geval moest altijd een sententie libelee worden opgesteld, dat 

                                                           
763 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 170. Aangezien duizenden 

procesdossiers tot op heden zijn bewaard, werd deze redenering ˗ gelukkig ˗ niet systematisch 

toegepast. 
764 1624/86 en 1667/86. 
765 Proceskosten en andere financiële transacties n.a.v. processen waar de griffie rechtstreeks bij 

betrokken was, worden kort besproken in ‘Financieel beheer’, ut infra. 
766 Over de lichting van dossiers zijn enkele 18de-eeuwse stukken bewaard: RAG, RVV, 8537-

8556 (hoofdzakelijk geapostilleerde rekwesten tot lichting en recepissen van lichting van 

stukken die bij specifieke raadsheren werden bewaard). Een algemene reeks recepissenboeken 

is in het archief van de Raad van Vlaanderen onbestaand; gegevens over de lichting van 

procesdossiers werden wel in de rapportboeken bijgeschreven. Zie RAG, RVV, 8076-8286: 

Rapportboeken, 1558-1789 (ut infra). 
767 Ut supra. 
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‘decreet’ werd genoemd768. Voor bepaalde jaren is tevens de betaling van een 

aantal boetes geregistreerd769. 

 

Opvolging gerechtelijke dossiers: overige procedures 

Wat de andere twee civiele procedures betreft, beperken we ons tot een 

aantal elementen die hoofdzakelijk voor de griffie van belang zijn. Zo was 

de communicatoire procedure in bijna alle opzichten vergelijkbaar met de 

rolprocedure, behalve dat ze van bij de aanvang volledig schriftelijk verliep. 

Geen van beide partijen en/of hun procureurs moesten persoonlijk voor de 

Raad verschijnen; alle stukken werden via de griffie uitgewisseld. Na 

ontvangst van een stuk werd de standaardzin “sij ghetoont partije + [datum] + 

[handtekening griffielid]” in de linkerbovenmarge aangebracht, waarmee werd 

aangetoond dat het stuk was ontvangen en dat het aan de tegenpartij moest 

worden overgemaakt. Kort daarop ˗ meestal diezelfde dag nog ˗ werd daar 

een aantekening van een messagier aan toegevoegd: “gheinsinueert copie deser 

an [procureur van de tegenpartij of zijn klerk] + [datum]”. Na de litiscontestatie ˗ 

die in deze procedure meestal werd afgerond na de dupliek770 ˗ waren twee 

verdere rechtsgangen mogelijk. Ofwel ging men meteen over tot het 

furnissement, ofwel werd de zaak voor verder onderzoek naar een 

commissaris doorverwezen. In het eerste geval werd in de griffie een 

toevoeging gemaakt bij de standaardapostille, bijvoorbeeld “sij ghetoont 

partije, en dat sij samen furnieren + [datum] + [handtekening griffielid]”. 

 

                                                           
768 Ut supra. De verkopen werden uitgevoerd onder toezicht van een raadsheer. Van enkele 

(hoofzakelijk 18de-eeuwse raadsheren) is in dat opzicht archief bewaard: RAG, RVV, 8406-8494: 

Liquidatien van decreten, 1687-1794. 
769 RAG, RVV, 8495-8528: Rekeningen van de “amendes, explois et condempnacions” opgemaakt 

door de ontvanger van de “explois” van de Raad van Vlaanderen, 1454-1795. De inning 

gebeurde door de ontvanger van de exploten (vanaf 1483). Oorspronkelijk was het de notaris 

die ontvanger van de exploten was, tussen 1463 en 1483 werd de ontvangerij in handen gegeven 

van de procureur-generaal. 

Deze stukken mogen niet worden verward met de rekeningen van de kleine boetes (RAG, RVV, 

598-601), waarin hoofdzakelijk boetes voorkomen die van eigen medewerkers werden geëist 

wegens overtredingen van reglementen van inwendige orde, ut infra. 
770 Tijdens het laatste kwart van de 17de eeuw en gedurende de 18de eeuw was dit overigens het 

streefdoel voor alle procedures, ter verkorting van de looptijd van de zaken. Zie 1682, 1702/1, 

1763/16. 
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De derde en laatste civiele procedure, de procedure voor commissarissen, 

was in feite een bijzondere vorm van de rolprocedure, met enkele specifieke 

eigenschappen. Zo nam deze manier van procederen aanzienlijk minder tijd 

in beslag. Een zaak kon daarenboven discreter worden behandeld, 

aangezien ze van de publieke rolzittingen werd verwijderd. Om deze 

redenen was de procedure voor commissarissen echter ook duurder dan de 

gewone rolprocedure. Ze werd hoofdzakelijk toegepast voor dringende 

zaken, delicate onderwerpen die enige discretie vereisten en conflicten 

tussen steden en andere overheden ˗ al bij al dus voor een relatief groot 

aantal processen. 

Zowel de start als het einde van de procedure voor commissarissen liep 

gelijk met die van de andere civiele procedures. Zodra een rekwest 

ontvankelijk was verklaard, kon worden overgeschakeld en kon de zaak in 

handen worden gegeven van een commissaris. Deze overschakeling kon via 

een tussenvonnis ook op een later tijdstip in de procedure volgen, voor 

zowel het volledige verdere verloop van de procedure als ter uitklaring van 

enkele specifieke feiten, de behandeling van rechtskwesties van 

ondergeschikt belang, discussies over proceskosten of wanneer naar een 

minnelijke schikking werd gestreefd. Commissarissen lieten alle 

proceshandelingen, zowel verslagen van zittingen waarop de partijen en/of 

hun procureurs verschenen, onderzoeksdaden als pleitstukken registreren in 

zogenoemde ‘verbalen’771. Zoals de naam van deze documenten uitwijst, 

was ook de procedure voor commissarissen van oorsprong mondeling van 

aard, maar evolueerde zij naar een schriftelijke procedure. 

Wanneer op deze manier tot een minnelijke schikking werd gekomen, 

betekende die overeenkomst uiteraard het einde van de procesgang. Indien 

het niet tot een vergelijk kwam of indien enkel naar de procedure voor 

commissarissen werd overgeschakeld om bepaalde feiten uit te klaren, kon 

dit worden beschouwd als een intermezzo in de lopende procedure. Na de 

fase bij een commissaris had de Raad in dat geval de mogelijkheid om over 

te schakelen naar één van beide andere civiele procedures. 

                                                           
771 In het archief van de Raad van Vlaanderen zijn een groot aantal verbaalboeken bewaard. Ze 

werden, net als de enkwesten, per raadsheer en vervolgens chronologisch geordend: RAG, 

RVV, 2606-3465: Verbaalboeken, 1637-1794. Zoals de volgende bestanddeelnummers uitwijzen, 

werd vaak ook eerst een minuutversie van zo’n verbaal opgesteld: RAG, RVV, 3466-3681: 

Minuten van verbalen, 1601-3681. 
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Een proces kon onder een commissaris uiteraard ook de eindfase 

bereiken, waarop werd overgegaan tot furnissement. Het vervolg van de 

procedure was vanaf dat moment vergelijkbaar met de rolprocedure. In 

tegenstelling tot tussenvonnissen, die tijdens de procedure voor 

commissarissen autonoom door de desbetreffende commissaris konden 

worden opgesteld, kwam de zaak vanaf dan terug in handen van de Raad. 

De commissaris trad meestal op als rapporteur; sporadisch konden in deze 

fase nog bijkomende onderzoeksdaden (zoals een getuigenverhoor) worden 

gevraagd. 

Op zich vertoont deze laatste procedure, de procedure voor 

commissarissen, geen fundamentele verschillen met de oorspronkelijke 

rolprocedure. Omwille van verschillende praktische redenen zou ze de 

oudste van de drie procedures vanaf de tweede helft van de 16de eeuw en de 

eerste helft van de 17de eeuw meer en meer gaan verdringen. Achter de 

schermen van de Raad, aan documentaire zijde, luidde het gebruik van deze 

procedure echter een kleine revolutie in. Aan het einde van de 16de eeuw 

gaven de griffiers van de Raad van Vlaanderen immers quasi alle 

administratie die met deze procedure gepaard ging, uit handen. Niet de 

griffie, maar het comptoir van de rapporten ˗ en bijgevolg de ontvanger van 

de rapporten ˗ werd het aanspreekpunt voor alle zaken die voor 

commissarissen werden gevoerd772. 

Al in het midden van de 16de eeuw was er binnen de griffie een zekere 

specialisatie merkbaar wat de ontvangst van de rapportgelden betreft773. In 

1565 werd een procedure voor de inning vastgelegd774, die inhield dat het 

verschuldigde bedrag door de griffiers op het dictum van het 

corresponderende vonnis moest worden aangebracht. Het bedrag moest 

                                                           
772 Tot op heden werd het ambt van ontvanger van de rapporten nauwelijks onderzocht. Naar 

analogie met de ontvanger van de exploten veronderstelde J. Buntinx dat het om een louter 

financieel ambt ging, waarvan de houder verantwoordelijk was voor de inning en uitbetaling 

van de rapportgelden ˗ m.a.w. de vergoeding die een raadsheer-rapporteur voor zijn rapport 

moest krijgen en die de overige raadsheren voor hun oordeel op basis van dat rapport 

ontvingen. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 39. Deze informatie werd door andere 

auteurs overgenomen, bijvoorbeeld THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 38-39. J. 

Buntinx stelde trouwens dat het ambt pas rond ca. 1619 voor het eerst in normatieve teksten 

werd genoemd, terwijl hij rapportboeken vanaf ca. 1558 aantrof. 
773 In de opeenvolgende instructies van de Raad was pas vanaf het begin van die eeuw sprake 

van rapportgelden. Zowel in 1510 (1510/5) als in 1522 (1522/3) werd bepaald dat de rapporteur 

de helft van het rapportgeld kreeg, de andere helft werd verdeeld over de raadsheren die bij het 

rapport aanwezig waren. 
774 RAG, Varia II, 264 (1565). 
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binnen drie maanden worden betaald; er werd bovendien afgesproken dat 

met elke procureur om de drie maanden zou worden vereffend. Dit 

gebeurde aan de hand van een verrekening, indien mogelijk voor 

verschillende zaken tegelijk. In 1584, toen een katholiek gezinde raadshelft 

in Douai zetelde, was er blijkbaar al een commis van de rapporten en de 

speciën in de instelling aanwezig, een klerk die specifiek die taak had 

gekregen775. 

Een drietal jaar later, in het najaar van 1587, kwamen voor het eerst twee 

griffiers tegelijk in dienst. Louis Blancquart en Jacques de Bavière stelden in 

december onderling een princiepsakkoord op, waarin een aantal afspraken 

werden gemaakt over hun samenwerking776. Daarin werkten ze 

hoofdzakelijk een plan uit voor de oprichting van een apart comptoir van de 

rapporten. Ze wilden naar de Raad stappen met de vraag om een ontvanger 

van de rapporten aan te stellen ˗ de officialisering van een situatie die de 

facto al bestond ˗ en om hem bij wijze van salaris de 30ste of 40ste penning van 

de ontvangsten toe te kennen (respectievelijk 3,33 of 2,5 %). Indien dit niet 

werd toegestaan, zou elke griffier een klerk afvaardigen om het comptoir te 

bedienen, volgens een trimestrieel wisselsysteem. Zij zouden instaan voor 

het opstellen van alle akten, taxaties van kosten en andere documenten die 

het gevolg waren van een procedure voor commissarissen, en deze in het 

comptoir van de rapporten bewaren. Daarnaast werd ook de mogelijke 

creatie van een nieuw vonnisregister geopperd. In datzelfde comptoir 

moesten tevens alle procesdossiers “up requeste”, dus van de procedure voor 

commissarissen één jaar lang worden bewaard. Wanneer dat jaar verstreken 

was en de rapportgelden waren betaald, moest het desbetreffende dossier in 

handen van de eerste klerk van de griffie worden gegeven “omme inden 

achtergreffie metten anderen naer costume bewaert te worden”. 

De organisatorische constructie met de twee klerken zou uiteindelijk niet 

of slechts heel kort doorgaan. Tijdens de zitting van 6 juni 1590 werd het 

voorstel van beide griffiers ten gronde behandeld777. Het hof ging principieel 

akkoord met de aanstelling van een ontvanger van de rapporten en kende 

hem bij wijze van salaris de 50ste penning (2 %) van de opbrengsten toe. De 

raadsheren stelden als voorwaarde dat ze hun rapportgelden stipt om de 

                                                           
775 RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, fol. 12. 
776 Ut supra. RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 

1587-1645 (1587). 
777 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 74 en RAG, RVV, 7622: 

Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. 
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drie maanden wensten te ontvangen én dat de griffie toezicht moest houden 

op het comptoir. Op 25 september 1591 sloten de griffiers dan ook een 

overeenkomst af met een zekere Daneel Stevens, die het ambt zou 

uitoefenen778. De administratie van processen die voor commissarissen 

werden gevoerd, werd inderdaad integraal aan het rapportcomptoir 

gegeven. Als voornaamste motivatie hiervoor werd gesteld dat de vonnissen 

en tussenvonnissen die het gevolg waren van die procedure, tot op dat 

moment klaarblijkelijk nergens werden geregistreerd. De griffiers spraken 

dan ook af dat een register van vonnissen “up requeste” moest worden 

opgestart. De archiefreeks waarin dergelijke vonnissen heden ten dage terug 

te vinden zijn, begint inderdaad in 1594779. 

Doorheen de 17de en de 18de eeuw behield het comptoir van de rapporten 

deze bevoegdheden780, naast ˗ uiteraard ˗ de inning, berekening en 

uitbetaling van alle civiele rapporten. Ze werden onder meer opgesomd bij 

de aanstelling van Jacques de Paix in 1628781. In juli van datzelfde jaar blijkt 

hij trouwens ˗ enigszins logisch ˗ over minstens één klerk te kunnen 

beschikken782. Bij de aanstelling van Bertholf de Paix, de opvolger van broer 

                                                           
778 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1591). Slechts art. 6-12 van deze overeenkomst zijn bewaard. 
779 RAG, RVV, 7677-7925: Ordonnanties en sententies op rekwesten, 1594-1795. Deze registers 

bevatten hoofdzakelijk vonnissen en tussenvonnissen, naast sporadisch andere beschikkingen 

betreffende deze processen. Tussen de minuten, achteraan de reeks toegevoegd, bevinden zich 

tevens enkele rekwesten. Eén van de bewaarde minuten dateert overigens van 1581: RAG, RVV, 

7926-7936: Minuten van ordonnanties en sententies op rekwesten, 1581-1781. 

Net als bij de rolprocedure kunnen een aantal sententies wegens inhoudelijke gevoeligheden 

uiteraard enkel worden teruggevonden in de registers van de secrete camere. 
780 Ook in de Raad van Brabant viel de documentstroom rond de procedure voor 

commissarissen niet onder het beheer van de griffie. Dit was het domein van de secretarissen 

van de Raad, een functiecategorie waar het in de Raad van Vlaanderen aan ontbrak. In Brabant 

hadden de secretarissen overigens ook de documentstroom rond de communicatoire procedure 

in handen, terwijl dit in Vlaanderen hoogstwaarschijnlijk het domein van de griffie bleef ˗ 

althans, tot zo’n zaak eventueel naar een commissaris werd doorverwezen, wat heel frequent 

gebeurde. Deze procedure dient echter nog terdege te worden onderzocht. Zie PUT E., 

Inventaris…, deel 1, p. 36-37 en passim. In vergelijking met de doorgedreven gesplitste 

archiefvorming die daar in Brabant het resultaat van was, is de situatie in Vlaanderen uiteraard 

heel wat minder transparant. 
781 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 32 en RAG, RVV, 7634: 

Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 september 1628, fol. 204. 
782 RAG, RVV, 7634: Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 september 1628, fol. 238. 

Vanaf 1705 mocht de klerk van de rapporten overigens procureurs sommeren tot betaling van 

hun achterstallen ˗ een recht waaraan de procureurs af en toe moesten worden herinnerd, zoals 

bijvoorbeeld in 1743. Zie, respectievelijk, RAG, Varia II, 264 (1705) en RAG, RVV, 170: 

Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 32. 
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Jacques de Paix, werd benadrukt dat ook de ontvangst van alle rechten, 

gebaseerd op documenten die bij het comptoir werden ingediend, door de 

ontvanger van de rapporten moest worden uitgevoerd783. Aangezien een 

aantal van die rechten de griffiers toekwamen, werd een jaarlijkse 

afrekening rond de kerstperiode voorzien. De ontvanger werd gehouden 

aan dat uitbetalingsmoment, of hij zelf de gevraagde bedragen had kunnen 

innen of niet. Procesdossiers die via het comptoir van de rapporten werden 

gefurnierd, moesten worden geregistreerd784 en in de daartoe bestemde 

“locquetten” of “locarissen” worden gelegd. Processen die gewezen moesten 

worden, hoorden thuis in de “locquetten” van de betrokken procureurs. Ook 

lichting van dossiers moest terdege worden bijgehouden “soo dat de Greffiers 

dies niet en zullen hebben eenich v(er)antwoorden”. Uiteraard werd opnieuw 

verwezen naar de registratie van de sententies die in het kader van de 

procedure voor commissarissen werden uitgesproken. Ook daarvan moest 

het comptoir van de rapporten de griffierechten ontvangen; evenals ˗ een 

nieuwigheid ˗ het recht dat werd geheven op adviezen en rescripties785. De 

ontvanger van de rapporten moest alle documenten overigens ook zelf naar 

de president dragen om te laten zegelen; vervolgens werden ze zoals 

gebruikelijk doorgegeven aan een messagier van het hof. 

Het is duidelijk dat de griffiers tot op het einde van de 18de eeuw in 

zekere zin ook leiding gaven aan het comptoir van de rapporten. Dat blijkt 

niet alleen uit de taken die soms werden vermeld bij het aanstellen van deze 

ontvangers786; bij sommige admissies werd zelfs expliciet gesteld dat deze 

gebeurden na voorafgaande goedkeuring van de griffiers. Toen Frans Denis 

Halsberghe op 29 mei 1771 klerk van het comptoir van de rapporten werd, 

was hij zelfs eenvoudigweg “aengesteld door d’heeren greffiers vanden hove”787. 

Meer nog, in een inventaris die anno 1795 werd opgesteld van de lopende 

registers van de pas afgeschafte Raad van Vlaanderen, werden twee lokalen 

besproken788. Het betrof enerzijds de griffie zelf, anderzijds werd ook een 

                                                           
783 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(midden 17de eeuw). 
784 Ut supra, rolprocedure. 
785 De doorlopende reeks registers van brieven en rescripties vangt daarom misschien niet 

toevallig aan in het jaar 1673. Zie RAG, RVV, 511-525: Brieven en rescripties, 1673-1793. 
786 Zie onder meer RAG, RVV, Varia II (1701 en 1771), RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 

1625 - 24 maart 1663, fol. 271; RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 

1737, fol. 5 en 89; RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 144. 
787 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 124. 
788 RAG, RVV, 9: Inventaris van de nog in gebruik zijnde registers, niet afgehaalde processen en 

proceduurstukken zich bevindend in de griffie van de gesupprimeerde Raad van Vlaanderen, 
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lijst opgesteld van de papieren “bevonden ten rapport comptoire ofte 

bovengreffie” ˗ meteen ook de enige vermelding van deze laatste term. 

 

Uiteraard was de Raad van Vlaanderen ook ˗ en zelfs in hoofdzaak ˗ een 

beroepshof. In Vlaanderen kon enkel beroep worden aangetekend in civiele 

zaken. De Raad paste twee vormen van beroep toe789. Bij beide vormen 

waren de gewone civiele procedures van kracht, met name de rolprocedure, 

de communicatoire procedure en de procedure voor commissarissen. Net als 

bij eerste aanleg kwamen uiteraard ook mengvormen van deze procedures 

voor, waartussen via tussenvonnissen kon worden afgewisseld. Een 

beroepsproces startte dus doorgaans met een rekwest, waarin behandeling 

van de zaak werd verzocht binnen één van beide beroepsvormen. De 

partijen voorzagen ook hier in vertegenwoordiging via een procureur. 

Bijkomend diende door de aanvrager een borgsom te worden 

‘geconsigneerd’ bij de griffie, die zou worden gebruikt indien de vraag tot 

beroep niet ontvankelijk of ongegrond zou worden verklaard790. Bij een 

appelprocedure was deze borgsom overigens hoger dan bij reformatie. 

Het rekwest werd op twee manieren beoordeeld: of het verzoek van de 

aanlegger ontvankelijk was en zo ja, welke procedure bij de aanvang van het 

proces zou worden gevolgd. Niet-ontvankelijkheid betekende het einde van 

de procesgang, waarbij door middel van de borgsom een boete werd geïnd: 

                                                                                                                                        
ter overlevering aan de griffier van het Tribunal Civil de 1e instance du Département de l’Escaut 

te Gent, 1795. 
789 Zie onder meer BUNTINX J., Inventaris…, deel 2, p. 7-8 en deel 6, p. 5-8. De oudste van beide, 

de reformatie, was van oorsprong Vlaams en kan worden beschouwd als een 

compromisregeling. De mogelijkheid tot beroep bij de Raad was immers gedurende lange tijd 

een twistpunt geweest tussen de graaf en de lokale overheden, met de steden als voornaamste 

tegenstanders. In tegenstelling tot het eigenlijke beroep of appel kon reformatie tot maximaal 

een jaar na het vonnis van eerste aanleg worden ingeroepen. Reformatie werkte daarenboven 

niet opschortend; het vonnis waartegen beroep werd aangetekend kon ondertussen worden 

uitgevoerd. Bij appel was dit omgekeerd. Men had in deze vorm slechts een tiental dagen de 

tijd om beroep aan te tekenen, waarbij de uitvoering van het vonnis in eerste aanleg werd 

opgeschort tot na de afloop van de procedure in beroep. Appel, van oorsprong Frans, kwam 

reeds voor tijdens de beginjaren van de Raad, wanneer hoger beroep werd aangetekend tegen 

vonnissen van rechtbanken uit Vlaanderen gallicant. Pas vanaf de tweede helft van de 15de 

eeuw begon de appelprocedure ook door te dringen tot de andere Vlaamse regio’s. 
790 Ut infra. 
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een grote boete bij ‘fol appel’ of een kleinere boete bij reformatie791. Uit 17de-

eeuwse fragmenten blijkt dat deze toen werden bijgehouden en geïnd door 

de notaris van de Raad ˗ een taak die bij de afschaffing van het ambt werd 

overgedragen aan één van de griffiers792. Vervolgens werden niet enkel de 

tegenpartij, maar ook de rechters a quo of de rechters die het vonnis in eerste 

aanleg hadden uitgesproken, gedagvaard. Voor deze eerste dagvaarding 

wordt een specifieke term gebruikt. De tegenpartij werd ‘geïnthimeerd’ en 

vormde dus de ‘geïnthimeerde’ partij in het proces, terwijl voor de rechters a 

quo de gebruikelijke term gedaagde(n) werd toegepast793. De aanlegger 

werd, naargelang van het toegepaste type van beroep, reformant of 

appellant genoemd. 

Het eigenlijke proces in beroep verliep volgens de normale civiele 

procedures, met als voornaamste verschil dat er, wat documentbeheer 

betreft, bij een beroepsproces meestal sprake was van drie in plaats van twee 

dossiers. Beide partijen werden geacht hun (appel)dossier te f(o)urneren, 

maar ook het dossier van de rechtbank in eerste aanleg (samengesteld uit de 

twee partijendossiers van eerste aanleg) speelde een rol. Wanneer dat eerste 

proces schriftelijk gevoerd was - wat bij de meeste lagere rechtbanken het 

geval was - werd dat dossier via bode naar de griffie van de Raad van 

Vlaanderen overgebracht. Ten laatste vanaf het einde van de 16de eeuw794 

was de eerste klerk van de griffie verantwoordelijk voor de ontvangst van 

deze dossiers, die ‘proces par escri(p)t’ werden genoemd795. Hij moest een 

                                                           
791 Ut infra. Boetes wegens fol appel werden tijdens de 18de eeuw geregistreerd in RAG; RVV, 

598-600: Rekeningen van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor de 

bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen, 1723-1787. 
792 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 307 (1662) en RAG, RVV, 

169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. Hoogstwaarschijnlijk werden 

deze ontvangsten pas hierna bij het beheer van de bibliotheek gevoegd, waartoe telkens één 

persoon ˗ vaak ook een griffier (ut infra) ˗ werd aangesteld. 
793 Ook ‘geappelleerde(n)’ genoemd. J. Buntinx gebruikt in de inventaris van het archief van de 

Raad echter systematisch de term ‘gedaagde(n)’. 
794 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). Voor een vermelding uit 1583 en 1663, zie respectievelijk RAG, RVV, 7620: Register van 

de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, fol. 95 en RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 

maart 1663 - 5 september 1679, fol. 24-30. 
795 In het archief van de Raad van Vlaanderen zijn drie verschillende soorten van 

beroepsdossiers bewaard, in twee verschillende reeksen: de processen par escript, waarin enkel 

stukken van de procedure in vorige instantie zijn opgenomen (Zie RAG, RVV, 23699-27763: 

Processen par escript, 1420-1795), en de beroepsdossiers (Zie RAG, RVV, 27764-30102: Processen 

in beroep bij de Raad van Vlaanderen, 1462-1795). In deze tweede reeks zitten logischerwijze 
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recepisse opstellen om aan de desbetreffende bode796 mee te geven en de 

ontvangst van het dossier registreren. Deze registratie gebeurde vanaf ca. 

1574 in speciaal daartoe bestemde registers797; in de periode daarvoor 

werden doorgaans ˗ maar niet altijd ˗ de furnissementsboeken voor deze 

registratie gebruikt798. 

De verantwoordelijkheden van de eerste klerk beperkten zich echter niet 

tot registratie alleen. Hij stond eveneens in voor de ‘evangelisatie’ of 

controle op volledigheid. De procedure daarvoor werd pas in de instructies 

van 1624 en 1667 verduidelijkt799. Nadat het dossier in de griffie in ontvangst 

was genomen, riep de eerste klerk de procureurs van beide partijen op om 

het gezamenlijk te openen en te controleren op volledigheid. Dit laatste 

gebeurde aan de hand van de meegestuurde inventarissen. Indien één of 

meer stukken van een partij ontbraken, had de desbetreffende procureur 

drie weken de tijd om dit in orde te brengen800. Het dossier werd vervolgens 

opgenomen in het normale furnissement van de lopende zaak en inhoudelijk 

gebruikt. 

Omgekeerd, wanneer een proces dat was gewezen door de Raad naar de 

Grote Raad van Mechelen moest worden gestuurd, volgde men een 

gelijkaardige procedure. Het dossier mocht door de eerste klerk801 niet 

worden geëvangeliseerd en gesloten zonder dat de (procureurs van de) 

beide partijen aanwezig waren802. Alle dossiers in het algemeen803 en de 

                                                                                                                                        
dossiers waarin tevens het proces par escript bewaard is; deze werden door de inventarisator 

aangeduid via de afkorting p.p.e. 
796 Naar aanleiding van een discussie met de magistraat van Doornik werd in maart 1744 bij 

wijze van resolutie geregistreerd dat het transport van deze dossiers ten laste van de 

geappelleerde kwam, en niet ten laste van de griffie van de Raad. Zie RAG, RVV, 170: 

Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 44. De raadsheren hadden hiervoor advies 

ingewonnen bij de fiscalen en bij de deken en de eed van de praktizijnen. 
797 RAG, RVV, 7937-7944: Registers van de processen par escript, 1574-1795. Mogelijk dateert het 

eerste register van rond de tijd waarin de verantwoordelijkheid voor deze registratie aan de 

eerste klerk werd toegekend. 
798 RAG, RVV, 7110-7202: Furnissementboeken, 1557-1795. 
799 1624/73 en 1667/73. 
800 Indien beroep werd aangetekend tegen een tussenvonnis, volstonden authentieke kopieën 

van de stukken om de procedure die liep bij de lagere rechtbank niet onnodig te vertragen. 
801 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). 
802 1624/87 en 1667/87. 
803 In het voorjaar van 1578 vroeg de Grote Raad van Mechelen de griffie bijvoorbeeld om de 

dossiers die werden doorgestuurd voortaan in ruimere en kwalitatief betere proceszakjes op te 

bergen. Er werd tevens opgemerkt dat het was aangewezen om slechts één dossier per zakje op 



228 
 

documenten in het bijzonder moesten trouwens aan de vormvereisten 

voldoen en moesten bovenal gehandtekend zijn. Daarna werd het geheel 

door één van de bodes van de Raad naar Mechelen gebracht, waarna de daar 

ontvangen recepisse binnen twee weken in de griffie van de Raad van 

Vlaanderen moest worden afgegeven804. Ook deze vertrekkende dossiers 

werden trouwens geregistreerd in de registers van processen par escript, die 

met dit doel in twee hoofdstukken waren opgesplitst805. 

 

De criminele procedures, tot slot, waren vooral voorbehouden voor 

ernstige misdrijven, de zogenoemde ‘kapitale misdrijven’ zoals moord, roof, 

brandstichting, diefstal met verzwarende omstandigheden en majesteits-

schennis. Deze resulteerden in een ‘kapitale straf’, namelijk een doodstraf, 

zware lijfstraf of langdurige verbanning806. Civiele of ‘niet-kapitale’ 

misdrijven werden via één van de drie civiele procedures behandeld. Tegen 

die civiele vonnissen kon beroep worden aangetekend, wat bij de criminele 

zaken niet het geval was807. 

In alle criminele zaken trad het officie-fiscaal, in het bijzonder de 

procureur-generaal, op als aanlegger en zag de beschuldigde zich vervolgd 

van overheidswege808. Dergelijke processen waren dus ‘inquisitoir’ van aard. 

                                                                                                                                        
te bergen. ARA, GRM Registers, 151: Mémoriaux du grand conseil, 1573-1579, fol. 233. Hun 

verzoek was overigens rechtstreeks aan de griffier van de Raad van Vlaanderen gericht. 
804 1624/197 en 1667/197. Een aantal van deze recepisses zijn bewaard in RAG, RVV, 7949-7951: 

Recepissen voor de processen par escript door de messagiers van de Raad van Vlaanderen 

afgeleverd in de Grote Raad te Mechelen, 1660-1749. 
805 Ut supra. Voor vroegere periodes werden hier eveneens de furnissementsboeken voor 

gebruikt; tijdens de 18de eeuw werden ook enkele aparte registers bijgehouden van 

vertrekkende dossiers: RAG, RVV, 7946-7948: Registers van de processen par escript van de 

Raad van Vlaanderen over te brengen naar de Grote Raad, 1736-1788. 
806 Voor de bespreking van de criminele procedures werd gebruik gemaakt van de 

naslagwerken die bij de civiele procedure in voetnoot werden vermeld, met uitbreiding van 

MONBALLYU J., De hoofdlijnen…, p. 63-108 en MONBALLYU J., Het onderscheid…, p. 120-132. 

Voor een uitgebreide weergave wordt verwezen naar VERFAILLIE J., Het archief…, p. 98-109. 
807 Een beroep tot nietigverklaring werd gaandeweg wel mogelijk. Dit beroep was echter niet 

opschortend, wat inhield dat de veroordeelde ondertussen wel een zware lijfstraf of executie 

had ondergaan. Zijn of haar familie kreeg op deze wijze wel eerherstel. 
808 Over de criminele zaken is bijgevolg heel wat bijkomende informatie te vinden in het archief 

van het officie-fiscaal. De stukken, die hoofdzakelijk uit de 17de en 18de eeuw afkomstig zijn en 

terug te vinden zijn in BUNTINX J., Inventaris…, deel 7, p. 23-156, vielen volledig onder hun 

beheer. Alles wat echter met procesvoering voor de Raad van Vlaanderen te maken had, volgde 

de gewone documentaire en registratiekanalen. Zo moest de procureur-generaal zich voor de 

expeditie van een criminele commissie volgens de instructie van 1522 wenden tot de tweede 
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De procureur-generaal was overigens de persoon die koos tussen civiele of 

criminele vervolging van een misdrijf en bepaalde dus de procesgang. De 

Raad kon in de loop van het geding met een tussenvonnis wel beslissen over 

te stappen naar respectievelijk een criminele of een civiele vordering. 

Een crimineel proces kon worden gevoerd volgens de ordinaire of de 

extraordinaire procedure. Beide kunnen niet los van elkaar worden gezien. 

Meer nog, het ordinaire strafproces was in feite één van de stadia binnen een 

crimineel proces. Indien dit stadium werd overgeslagen, was er sprake van 

een extraordinair proces. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, 

was de extraordinaire procedure bij de Raad van Vlaanderen overigens 

veeleer de regel dan de uitzondering. Binnen een criminele procedure zijn 

vijf mogelijke fases te identificeren: de informatie preparatoire, de 

examinatie, de enkwestfase, het scherp examen en de fase van het vonnis en 

de uitvoering. Indien na de examinatie voldoende elementen beschikbaar 

waren om over te gaan tot het vonnis, volgde men de extraordinaire 

procedure. Bij onduidelijkheden of zwaarwichtige zaken wenste de Raad 

zich eerst ten gronde te informeren en laste men fase drie en vier uit de 

opsomming in ˗ waardoor het strafproces dus ‘ordinair’ werd gevoerd. 

Wat de documentaire aspecten van deze procesgang betreft, is het 

wachten tot het einde van de 16de eeuw vooraleer er een zekere specialisatie 

optrad. Het één en ander heeft uiteraard te maken met de uitvaardiging van 

de criminele ordonnanties, die Filips II in 1570 voor de volledige 

Nederlanden liet opstellen809. Vanaf november 1570 komen in het archief van 

de Raad van Vlaanderen in elk geval registers van criminele examens 

voor810. Dit register, over de “voortgang der criminele saecken”, moest 

klaarblijkelijk elke eerste maandag van de maand op het bureau van de 

president worden gelegd. Dat dit register mede de verantwoordelijkheid 

van de fiscalen was, blijkt wanneer ook zij anno 1722 op de vingers werden 

getikt omdat het voorleggen van het register in onbruik was geraakt811. 

Uiteraard waren het de griffiers en/of de notaris, waarvan er telkens één als 

                                                                                                                                        
klerk van de griffie (1522/72). De griffie werd in ‘zaken van de vorst’ dus evengoed 

ingeschakeld; er mochten echter geen kosten worden gerekend aan de fiscalen (zie bijvoorbeeld 

1439, 1451/6, 1463/6, 1483/58 en 1522/100). In het archief van de Raad is overigens ook een 

aparte reeks fiscale processen bewaard: RAG, RVV, 21905-23698: Fiscale processen, 1481-1794. 
809 Onder meer door de Raad opgenomen in Eerste deel vanden vyfden placcaert-boeck van 

Vlaenderen, behelsende alle de Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmaneert voor de Provintie 

van Vlaenderen, Gent, 1763, p. 153 e.v. 
810 RAG, RVV, 8557-8593: Registers van criminele examens, 1570-1793. 
811 RAG, RVV, 169: 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 182. 
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adjunct bij een crimineel examen aanwezig moest zijn812, die in de praktijk 

de pen voerden. 

Vanuit het oogpunt van de griffie is vooral het ontstaan van een tweede 

basisreeks binnen de criminele procedure van belang. Pas op 21 november 

1631 besloot de Raad om een apart register van criminele sententies in te 

voeren813. Voorheen werden dergelijke vonnissen in de registers van de 

secrete camere genoteerd, waar ze zich tussen civiele vonnissen en 

allerhande resoluties bevonden. Omdat dit onoverzichtelijk werd en latere 

opzoekingen behoorlijk wat tijd in beslag namen, schakelden ze notaris Josse 

Masceau in om alle criminele sententies vanaf 1585 op te zoeken en over te 

nemen in een apart register ˗ wat meteen de start vormde van de nieuwe 

reeks. Hij beëindigde dit werk in april 1635814. Deze reeks zou overigens nog 

decennialang de verantwoordelijkheid van de notaris blijven, net zoals de 

reeks sententies die op basis van de rolprocedure werden uitgesproken815. 

Daarna namen de griffiers deze taak hoogstwaarschijnlijk over, aangezien ze 

niet expliciet bij één van de klerken werd vermeld. 

 

Uit het bovenstaande overzicht, opgesteld aan de hand van de 

verschillende gerechtelijke procedures van de Raad van Vlaanderen, wordt 

duidelijk dat vanaf het einde van de 16de eeuw een groot aantal 

verschillende types registers en documenten ontstond. Vooral wat de 

vonnisregistratie betreft ˗ te beschouwen als de core business van een 

justitieraad ˗ kan een uitgebreid bifurcatieschema816 worden gereconstrueerd 

(ill. 12). Opvallenderwijs kan vanaf het einde van de 16de eeuw bijna elke 

reeks aan een specifieke functionaris worden toegewezen. 

Uit de registers van acten en sententiën, de zogenoemde ruggegraatreeks, 

ontstond eerst en vooral een aparte reeks registers met vonnissen van zaken 

die via de civiele rolprocedure werden behandeld (1412). Deze registers 

werden de verantwoordelijkheid van de notaris. De acten en sententiën, 

                                                           
812 Ut supra. 
813 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 74. 
814 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 125. Hij ontving hiervoor 

50 gulden uit de kas van de kleine boetes. Dit register is, samen met de daarop volgende 

registers, terug te vinden in RAG, RVV, 8594-8596: Registers van criminele sententies, 1585-1794. 
815 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
816 Ut supra. De gegevens in ill. 12 vormen een samenvatting van wat onder ‘griffietaken’ over 

vonnissen werd aangehaald; de benaming van de reeksen werd letterlijk overgenomen uit 

BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, passim. 
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daarentegen, werden doorheen de tijd toegewezen aan achtereenvolgens de 

eerste klerk en de klerk van de akten. 

 

 

ill. 12: Bifurcatie vonnisregistratie 
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In 1666 hield de eerste gespecialiseerde reeks vonnissen op te bestaan. 

Ondertussen, in 1594, was een aparte reeks registers afgescheiden met de 

civiele vonnissen van zaken die via de procedure voor commissarissen 

werden behandeld. Deze registers werden van in het begin onder het beheer 

van de pas opgerichte ontvangerij van de rapporten ondergebracht ˗ wat zo 

zou blijven tot het einde van het ancien régime. Tijdens de eerste helft van 

de 16de eeuw ontstond uit de acten en sententiën, naast bovengenoemde 

reeksen vonnissen, de reeks registers van de secrete camere. Dit waren 

registers met een brede inhoud, aangezien ze in oorsprong de processen-

verbaal bevatten van de geheime zittingen van de Raad. Net zoals de 

ruggegraatreeks vertonen deze registers zowel organisatorische, bestuurlijke 

als gerechtelijke onderwerpen. Deze reeks bleef onder de 

verantwoordelijkheid van de griffiers rusten. Zij konden echter ook de 

notaris gelasten om eraan mee te werken817. Wat vonnissen betreft, werden 

in de registers van de secrete camere alle vonnissen over delicate zaken 

geregistreerd - ook van zaken die dus in principe thuishoorden in de twee 

eerder genoemde reeksen. Daarnaast bleef men, zeker tijdens de 15de eeuw 

en de eerste helft van de 16de eeuw, sporadisch ook nog vonnissen in de 

registers van acten en sententiën inschrijven. 

Vanaf de invoering van de registers van de secrete camere zijn hierin 

tevens de criminele sententies te vinden, hoewel overlapping bleef bestaan 

met andere reeksen vonnissen. Ter oplossing van dit probleem werden in 

1631, retroactief vanaf 1585, aparte registers voor criminele sententies 

gecreëerd. Deze nieuwe reeks werd eveneens bijgehouden tot het einde van 

het ancien régime en viel onder de verantwoordelijkheid van de notaris, tot 

de functie aan het einde van de 17de eeuw werd opgeheven en de taken van 

de notaris aan één van de griffiers werden toegekend. 

Uit de periode 1587-1795 zijn een groot aantal minuten van vonnissen 

bewaard in de vorm van sententierollen. Deze documenten staan los van de 

registervorming en doen in feite relaas van een voorbereidende fase. Op 

basis van deze versies werden de vonnissen dan later in één van de registers 

van de Raad ingeschreven. De tegenhanger aan de andere kant van het 

spectrum is de reeks geëxtendeerde sententiën of ‘sententiën libelee’. Dit 

was een redactioneel uitgebreid vonnis dat op vraag van de partijen, en 

uiteraard tegen betaling, kon worden verkregen, vooral met het oog op 

                                                           
817 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1587). 
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gedwongen uitvoering van de uitspraak. Het bevatte de inhoud van het 

uitgesproken vonnis of ‘dictum’ en een samenvatting van de aanleiding en 

het verloop van het proces. Deze geëxtendeerde sententiën werden vanaf 

1562 in een aparte reeks samengebracht op basis van de dicta uit de 

verschillende vonnissenregisters818. De eerste klerk van de griffie werd 

hiervoor als verantwoordelijke naar voor geschoven. 

 

Wanneer de term vonnis in brede zin wordt opgevat, hoort tot slot ook 

de reeks voluntaire condemnatiën tot dit overzicht. De akten en contracten 

waartoe contractanten in de vrijwillige rechtspraak werden gecondemneerd, 

kunnen binnen die terminologie immers als vonnissen van de Raad worden 

beschouwd. De reeks, die in 1484 werd afgescheiden van de acten en 

sententiën, was één van de langstlopende in het kernarchief van de 

instelling819. De procedure voor het verlijden van zo’n akte was eenvoudig. 

Het corpus van de Raad van Vlaanderen kwam er nauwelijks aan te pas. 

Deze vorm van registratie werd grotendeels afgehandeld door de griffie van 

de Raad. Anno 1587 bepaalden de griffiers reeds onderling dat ze deze 

documenten zouden doen schrijven door hun klerken820. De handtekening 

die erop verscheen, was tot op het einde van het ancien régime doorgaans 

die van een griffier of een notaris821. Tijdens de 18de eeuw kwamen ook 

handtekeningen van de eerste of tweede gezworen klerk voor. Daarnaast 

moest ook een raadsheer tekenen voor kennisname; dit was doorgaans de 

raadsheer die die maand de rol voorzat822. 

                                                           
818 In het bijhorende schema werd de reeks geëxtendeerde sententiën in het zwart aangeduid, in 

contrast met de grijze lijnen van de registervorming. 
819 RAG, RVV, 955-1007: Volontaire condemnatiën, acten van zekere ende wijsdommen 

executoire, 1484-1793. Overgeleverde minuten dateren grotendeels uit de 17de en 18de eeuw en 

zijn, inclusief enkele andere losse stukken gerelateerd aan deze bevoegdheid, te raadplegen via 

RAG, RVV, 1008-1087: Volontaire condemnatiën, acten van zekere ende wijsdommen executoire 

(minuten), 1501-1087. 
820 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1587). Op 22 juni 1613 wezen de raadsheren op het feit dat in elke akte via een 

standaardformule moest worden duidelijk gemaakt dat, indien één van beide partijen in 

gebreke bleef, de uitvoering van de inhoud van de akte kon worden afgedwongen. Zie RAG, 

RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 312. 
821 1624/63 en 1667/63. 
822 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 370. Het overslaan van 

deze formaliteit kon leiden tot de cassering van de betreffende akte, bijvoorbeeld RAG, RVV, 

165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 156. 
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Uit de instructies van 1624 en 1667 blijkt dat de administratie van 

dergelijke akten was toevertrouwd aan de klerk van de akten, of dus de 

tweede klerk van de griffie823. Het was de leden van de griffie expliciet 

verboden om akten en contracten te expediëren waarvan de partijen en/of 

hun procureurs niet in persoon voor hen waren verschenen824. De 

overeenkomst moest in hun bijzijn worden opgesteld, waarna beide partijen 

het document ondertekenden. De expeditie ervan werd binnen de drie 

dagen verwacht825; voor de registratie was meer tijd. In 1624 en 1667 was de 

norm op een zestal maanden bepaald; in 1666 drong men echter aan op drie 

maanden omdat de griffie hierin een achterstand had opgelopen826. 

Het grootste deel van deze overeenkomsten handelt over 

huwelijksvoorwaarden, huur en pacht, handels- en bouwactiviteiten. Langs 

deze weg konden bijvoorbeeld ook zaakwaarnemers, voogden of curatoren 

worden aangesteld. Een bijzondere vorm die in diezelfde registers werd 

geregistreerd zijn de borgstellingen. Daarvoor moest, zeker wanneer er 

sprake was van bepaalde bedragen, een griffier of een notaris aanwezig 

zijn827. Tot slot bevatten deze registers ook de eerder aangehaalde 

‘wijsdommen executoire’, de uitvoerbaarverklaringen van minnelijke 

schikkingen die in het kader van een conflict werden getroffen. In 1739 

kregen ook de zogenoemde ‘acten van eede’, verklaringen van allerhande 

aard die voor de Raad onder eed werden afgelegd, een aparte registratie828. 

 

                                                           
823 1624/56 en 1667/56. Dit wordt bevestigd bij de aanstelling van Pieter Sonneville als tweede 

klerk in 1734 en de aanstelling van Joannes Francis Verburght als tweede klerk in 1792: RAG, 

RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2 

en 138. 
824 1624/53 en 1667/53. Zie tevens RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, 

fol. 401. 
825 1666/4. 
826 1624/56 en 1667/56; 1666/10. 
827 1624/61 en 1667/61. Borgstellingen (door derden) die specifiek bestemd waren om 

gerechtskosten (en soms ook boetes) te betalen, zijn te vinden in RAG, RVV, 1257-1305: 

Registers van procuraties en borgstellingen, 1601-1795 en RAG, RVV, 1306-1325: Procuraties en 

borgstellingen (minuten), 1680-1795. Deze borgstellingen zijn niet te verwarren met 

namptissementen, ut infra. 
828 RAG, RVV, 1093-1100: Registers van acten van eede, 1739-1795 en RAG, RVV, 1101-1118: 

Acten van eede (minuten), 1763-1795. 
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Work flow bij bestuurlijke taken 

De bestuurlijke bevoegdheden van de Raad van Vlaanderen en de 

bijhorende work flow zijn tot op heden nauwelijks gedocumenteerd. Ze zijn 

hoofdzakelijk weerspiegeld in de eerste duizend bestanddeelnummers van 

het kernarchief, een uiterst kleine hoeveelheid in vergelijking met de totale 

archiefmassa van de Raad829. Daarenboven stelden we reeds vast dat heel 

weinig bestanddeelnummers uit het archief van de Raad zuiver bestuurlijk 

van inhoud zijn. De meeste relevante stukken vertonen een gemengde 

inhoud, bestaande uit bestuurlijke, administratieve, organisatorische én 

vaak ook gerechtelijke elementen. Getuige daarvan zijn onder meer de 

resoluties en de verzamelde reeksen briefwisseling van de instelling. 

Gecombineerd met de wetenschap dat in dergelijke stukken nauwelijks 

aanknopingspunten over een oude orde te vinden zijn830, de bewaarde 

stukken grotendeels slechts uit de 17de en de 18de eeuw stammen én dat de 

gekende instructies van de Raad zich hoofdzakelijk op gerechtelijke taken 

concentreren, resulteert dit in een uiterst beknopte kennis van de materie. 

De stukken die in de huidige inventaris in de organisatorische en 

bestuurlijke hoofdstukken zijn opgenomen, zijn van uiteenlopende 

herkomst. Een aantal basisreeksen, hoofzakelijk registers, komt uit het 

werkingsarchief van de Raad. Zij werden gevormd door thematische 

registratie van inkomende stukken en/of minuten van uitgaande stukken, 

zoals briefwisseling, plakkaten en ordonnanties, commissies van eigen 

medewerkers en van openbare functionarissen in het graafschap 

Vlaanderen, anoblissementen, … Deze registratie gebeurde enige tijd na 

datum en had duidelijk bewaring als einddoel. De losse stukken die aan de 

oorsprong daarvan lagen, zijn meestal niet bewaard. Dit is enigszins logisch. 

Net zoals alle rekwesten831 moesten ook de meeste inkomende stukken, 

zeker gesloten brieven832, aan de president worden overhandigd. Hij 

verdeelde ze vervolgens naar aard en inhoud over de medewerkers van de 

Raad voor verdere verwerking en afhandeling, of liet ze tijdens een zitting 

bespreken. Er bestond, met andere woorden, geen algemeen 

registratiesysteem voor inkomende stukken ˗ het tegenovergestelde zou 

echter, uiteraard, atypisch zijn voor het ancien régime. 

                                                           
829 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 79-110. 
830 Ut supra. 
831 Ut supra. 
832 Bijvoorbeeld 1451/40, 1463/48 en 1522/25. 
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In tegenstelling tot de taken van de griffie in het kader van gerechtelijke 

procedures, die we hierboven in extenso hebben behandeld, moeten we ons 

voor de bestuurlijke, organisatorische en overige administratieve aspecten 

noodgedwongen beperken tot enkele algemene tendenzen. We behandelen 

een drietal duidelijk te onderscheiden onderwerpen, namelijk 

besluitvorming, briefwisseling en de registratie van plakkaten, ordonnanties 

en enkele andere te bewaren documenten. 

 

Het redigeren en registreren van resoluties is één van de weinige 

griffietaken die de griffiers doorheen de volledige werkingsperiode van de 

Raad in handen hebben gehouden. Dit houdt uiteraard sterk verband met 

hun taken in het kader van bijstand aan de Raad. Op alle zittingen moest 

verplicht één griffier of een notaris aanwezig zijn, onder meer om het 

verloop van de zitting te notuleren. Wat de bijeenkomsten van de 

raadsheren in de secrete camere betreft was er trouwens geen andere optie, 

aangezien klerken doorgaans geen toegang hadden tot die ruimte833. De 

registers van de secrete camere, waarin de secrete resoluties van de Raad 

werden opgenomen, vormden dan ook de eerste archiefreeks die in het 

kader van besluitvorming werd afgescheiden834. Voorheen, tot het begin van 

de 16de eeuw, werden alle resoluties in de registers van acten en sententiën835 

genoteerd. Voor secrete resoluties was dit in praktisch opzicht echter niet 

mogelijk, want al van in de 15de eeuw was de verantwoordelijk voor de 

registers van de ruggegraatreeks doorgegeven aan een klerk. 

De registers van de secrete camere werden vermoedelijk al vlug als één 

van de kernreeksen van het archief van de Raad beschouwd. Getuige 

daarvan is de ontdubbeling van de reeks tijdens zowel de opsplitsing van de 

                                                           
833 Ut supra. In 1587 bepaalden de twee griffiers dat de notaris eveneens sententies en resoluties 

mocht registreren die waren uitgesproken in de secrete camere, “indient den greffiers belieft”. Zie 

RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1587). Daarvoor was het echter ook al een gangbare praktijk dat de notaris in de registers van 

de secrete camere schreef; dit gebeurde logischerwijze vanuit zijn plaatsvervangende positie. 

Zie bijvoorbeeld een aantekening van notaris Philips van Steland, dd. 14 april 1538 in RAG, 

RVV, 7611: Register van de secrete camere, 13 april 1534 - 9 april 1544, fol. 248. 
834 RAG, RVV, 7609-7673: Registers van de secrete camere, 1516-1795. Er zijn tevens drie pakken 

minuten van secrete resoluties bewaard: RAG, RVV, 7674-7676: Secrete resolutiën van den hove, 

1621-1771. 
835 Ut supra. 
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Raad in de jaren 1580 als in de jaren 1670. In veel van deze registers hielden 

de griffiers trouwens ook lijsten bij836, onder meer van admissies van 

notarissen, procureurs, advocaten, messagiers, boekverkopers, boetes voor 

overtredingen van huishoudelijke reglementen, aan- of afwezigheden van 

raadsheren, etc. Deze praktijk verminderde sterk in de eerste helft van de 

17de eeuw ˗ niet toevallig de periode waaruit de meeste andere oudste 

bestuurlijke, organisatorische en administratieve stukken stammen. 

Tijdens de eerste splitsingsperiode werd door de katholiek gezinde Raad 

in Douai tevens een algemeen resolutieboek opgestart. Dit register kreeg 

“Acta bij mijne heeren vanden raed in Vlaenderen binnen de stede van Douaij” als 

aanhef mee. Het overlapt echter niet met het bewaarde register van de 

secrete camere en met het enige register van acten en sententiën uit Douai837, 

zodat dit ‘gewone’ resolutieboek nog enigszins als een gecombineerde 

voortzetting van twee bestaande reeksen kan worden beschouwd. Vanaf 18 

maart 1585, de eerste zittingsdag van de herenigde Raad in het Gentse 

Gravensteen, bestaan echter twee registers met resoluties, namelijk één 

register van de secrete camere dat binnen de reeds bestaande reeks past, en 

één algemeen resolutieboek838. Het grootste deel van dit laatste register is 

echter bijzonder regelmatig en in éénzelfde handschrift geschreven. 

Hoogstwaarschijnlijk werd het dus niet in 1585 gecreëerd, wat ook de aanhef 

van het stuk ten dele bewijst: “Registre van resolutiën, Bij mijne heeren vanden 

raede van vlaenderen ghenomen in Secrete Caemere tzijdert tjaer 1599 1585”. Een 

beknopte resolutie, in juni 1605 gericht aan de ontvanger van de exploten, 

ligt hoogstwaarschijnlijk aan de oorsprong van dit stuk. Er werd hem toen 

immers gevraagd om de aankoop van een register met perkamenten kaft te 

voorzien, “omme daerinne te doen scrijven en(de) registreren zaecken raeckende 

des(en) Raedt meest remaercquable ende importeren(de)”839. Dat type register zou 

na voltooiing worden voortgezet in een algemene reeks resoluties, die 

doorliep tot op het einde van het ancien régime840. 

                                                           
836 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 62-64 en 234-236. 
837 Vergelijk RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581 met RAG, RVV, 7620: 

Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1584 én met RAG, RVV, 2573: 

Register van acten en sententiën, 2 juni 1581 - 18 mei 1584, dat daar eveneens op aansluit. De 

Raad die in Gent bleef beperkte zich tot een register van acten en sententiën en een register van 

de secrete camere. 
838 Vergelijk RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625 en RAG, RVV, 7621: 

Register van de secrete camere, 18 maart 1585 - 31 december 1586. 
839 RAG, RVV, 7625: Register van de secrete camere, 9 januari 1601 - 24 december 1605, fol. 492. 
840 RAG, RVV, 164-170: Resolutieboeken, 2 januari 1580 - 24 mei 1785, aan te vullen met RAG, 

RVV, 171-173: Minuten van de resoluties, 1714-1795. Vergelijk bijvoorbeeld met de aanhef van 
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Net als de resolutieregisters behandelen de pakken ontvangen brieven en 

minuten van verzonden brieven zowel organisatorische, bestuurlijke als 

gerechtelijke onderwerpen841. Zoals we reeds konden vaststellen bij het 

thema authentificatie, moesten alle open en gesloten brieven worden 

voorzien van de handtekening van één van de griffiers of de notaris842. Ook 

dit is één van de weinige taken die ze klaarblijkelijk tot het einde van het 

ancien régime ter harte hebben genomen. In 1587 spraken de griffiers 

onderling af dat ze elk verantwoordelijk waren voor de depechering van 

(onder meer) de brieven waartoe was besloten in de kamer die ze op dat 

moment ˗ volgens beurtrol ˗ bedienden843. Tot ca. 1640 werkte de griffie in 

dat kader overigens ook voor de fiscalen, daarna stond het officie-fiscaal in 

voor de eigen correspondentie844. 

(Antwoorden op) belangrijke brieven werden vanaf 1673 geregistreerd in 

registers van brieven en rescripties ˗ kortom, de registers waarin de 

                                                                                                                                        
het tweede uitgebreide register: “Tomus secundus resolutionum concilii flandriae, incipiens ab anno 

1625”. 
841 RAG, RVV, 175-508: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1401-1795. De 

bewaarde stukken dateren echter grotendeels uit de 17de en 18de eeuw; enkel 

bestanddeelnummer 175 (1400-1497) en bestanddeelnummers 176-180 (1500-1600) bevatten 

stukken van vroegere datum. 

Deze reeks is een kunstmatige creatie, veroorzaakt door het feit dat tijdens de 19de eeuw een 

groot aantal losse stukken uit het archief van de Raad (waaronder de briefwisseling en de 

brieven van de fiscalen) in één chronologische reeks werden samengebracht. J. Buntinx heeft dit 

slechts in beperkte mate kunnen herstellen; zo zijn er indicaties dat in de 18de eeuw minstens 

twee aparte liassen werden gebruikt om de losse briefwisseling te ordenen. Het betrof een lias 

voor rescriptien (ut infra, registers) en een lias voor de algemene brieven. Zie respectievelijk de 

vermeldingen in de marge van RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 

1737, fol. 120 en RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 

1716, fol. 249. 
842 Ut supra; 1451/2 en 1463/2. Onder meer 1522/24 bepaalt dat de brieven telkens klaar moesten 

zijn voor de eerstvolgende zegeldag; de griffier en de notaris mochten gesloten brieven van de 

Raad vervolgens enkel aan de messagiers van de Raad meegeven (1483/76). 
843 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1587). 
844 BUNTINX J., Inventaris…, deel 7, p. 9-10. Tot ongeveer in het midden van de 17de eeuw 

waren brieven voor de fiscalen gericht aan de Raad als corpus en werden ze door de president 

aan de fiscalen doorgegeven. Omgekeerd betekende dat dat de griffie toen ook instond voor het 

verzenden van open en gesloten brieven die afkomstig waren van de fiscalen. Zie RAG, RVV, 

30713-30947: Correspondentie van de fiscalen, 1634-1794. 
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adviezen van de Raad werden ingeschreven845. Deze reeks werd doelbewust 

in het leven geroepen door de raadsheren, in een resolutie van 16 maart 

1673846. De taak werd toegekend aan griffieklerk Bauduijns, die werd 

aangemaand alle adviezen over te nemen die sinds het begin van het jaar 

waren verleend. Hij werd eveneens gevraagd achteraan een “sommiere 

declaraetie van inhouden” toe te voegen ˗ wat tot 1788 werd toegepast. Deze 

reeks zou tot aan het einde van het ancien régime worden toegewezen aan 

de tweede gezworen klerk van de griffie. De registratie van brieven en 

rescripties werd zelfs expliciet in de taakomschrijvingen van Pieter 

Sonneville en Joannes Francis Verburght vermeld, respectievelijk in 1734 en 

1792847. 

Daarnaast werd de collectie, eveneens op vraag van de raadsheren, 

aangevuld met een register dat in de eerste helft van de 17de eeuw retroactief 

werd gecreëerd. Op 16 november 1628 werd aan griffieklerk Jan Dobbele een 

som van 50 gulden uit de kas van de kleine boetes toegekend voor het 

samenstellen van een register “inhoudende de principale rescriptien advijzen 

ordonnantien ende resoluties vanden hove tzedert de reductie der stede van 

Ghendt”848. Elk document dat door Dobbele werd ingeschreven, werd 

gecollationneerd en geauthentificeerd via de handtekening van griffier 

Masseau of Jacobssen. 

Vanaf het einde van de 17de eeuw werd tot slot ook werk gemaakt van de 

registratie van decreten en brieven ‘van boven’849. Het betreft een selectie 

van brieven die uitgingen van een hogere overheid (vorst, landvoogd, 

collaterale raden, Grote Raad van Mechelen, …). In een aantal gevallen werd 

aangeduid welk gevolg aan de brief werd gegeven, meestal in de vorm van 

een resolutie van de Raad die in de kantlijn of onder de brief in het register 

werd toegevoegd. Voorheen werden zo’n brieven ingeschreven in de 

                                                           
845 RAG, RVV, 511-526: Brieven en rescripties, 1673-1793. Er is één fragment bewaard van een 

vroegere vorm, uit het begin van de 16de eeuw: RAG, RVV, 509: Fragment van een register van 

brieven en rescripties, 1511-1516. 
846 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 281. 
847 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2 

en 138. 
848 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 38. Het register is 

bewaard als RAG, RVV, 510: Copie van de principaelste briefven an den Raedt van Vlaenderen 

ende van weghen den zelven Raedt gheschreven tzidert de reductie der stede van Ghendt, 

1584-1629. 
849 RAG, RVV, 527-530: Decreten en brieven van boven, 1680-1794. 
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registers van de secrete camere850; een motivatie voor of aanleiding tot de 

afsplitsing van deze reeks kon niet worden teruggevonden. Het heeft er alle 

schijn naar dat ook dit type registers aan één van de griffieklerken werd 

toevertrouwd. In 1794, middenin de woelige laatste jaren van het ancien 

régime, was het in elk geval klerk Verstraeten die op 7 en 8 oktober moest 

oplijsten welke losse brieven van boven en rescriptien van het hof “naer 

exzacte recherche” nog konden worden aangetroffen in de griffie851. 

 

Binnen de eigenlijke bestuurlijke bevoegdheden van de Raad van 

Vlaanderen werden eerder twee taakgebieden geïdentificeerd. De 

justitieraad fungeerde, net als alle andere gewestelijke justitieraden, als 

adviserend orgaan ten opzichte van de centrale overheid in het algemeen en 

- vanaf de 16de eeuw - de collaterale raden in het bijzonder. Omgekeerd 

stond de Raad ook in voor de controle op de naleving van verordeningen 

van de centrale overheid binnen het graafschap Vlaanderen852. De 

documentaire weerslag hiervan valt voornamelijk terug te vinden in de 

registratie van de besluitvorming en de diverse soorten briefwisseling, zoals 

hierboven werd besproken. Het tweede taakgebied, registratie en publicatie, 

hangt daar echter nauw mee samen. De Raad bewaarde in het kader van zijn 

rol als doorgeefluik immers omvangrijke reeksen ingebonden plakkaten en 

ordonnanties, waarvoor hij de officiële publicatie en verdeling binnen het 

graafschap Vlaanderen verzorgde. Pas wanneer een tekst gepubliceerd was 

in het consistorie van de Raad (tevens ‘op de rol’)853 en er met hetzelfde doel 

exemplaren aan lokale en regionale besturen waren bezorgd, was de inhoud 

ervan geldig in het graafschap Vlaanderen. 

In de instructie van 1483 werd aan de griffier opgelegd zelf een register 

bij te houden van “allen ordonnancien, uutroupinghen, publicacien van der 

                                                           
850 Zie bijvoorbeeld de aanhef van de index van RAG, RVV, 7633: Register van de secrete 

camere, 18 januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. 230: “Index vande resolutien ende criminele sententien 

vanden hove, metghaeders van eenighe principaele briefven van sijne majesteijt”. 
851 RAG, RVV, 507: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1794. 
852 Dit domein vereiste een nauwe samenwerking met het officie-fiscaal, dat tijdens de 17de en de 

18de eeuw ook zelf steeds meer aan informatiegaring deed en dat moest instaan voor vervolging 

van eventuele overtreders. 
853 Hiervoor zijn talloze voorbeelden te vinden. Publicatie vond plaats in het consistorie in 

aanwezigheid van alle suppoosten, bijvoorbeeld op 30 maart 1553 naar aanleiding van de 

uitvaardiging van een muntplakkaat: RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 

7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d. (1573), “placcaet van reductie van munte ontfanghen ende 

ghepubliceert in consistorie, omtrent den ellef ure daertoe thof hadde doen vergaderen de practisienen”. 
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munte, provisien van den lande of andre zaken die mijn gheduchten heere of zijnen 

raed gheordonneert zal hebben te doene omme de welvaert van zijnen lande” 854. In 

1522 was de registratie van plakkaten en ordonnanties toevertrouwd aan de 

tweede klerk van de griffie. Ook in 1624 en 1667 was dit het geval. De 

tweede klerk, tevens de klerk van de akten genoemd, moest deze registratie 

binnen de zes maanden afhandelen. Omwille van een grote achterstand 

werd in 1666 echter gesproken van drie maanden855. Dit was klaarblijkelijk 

een pijnpunt, want op 9 mei 1708 werden de griffiers hiervoor door de 

raadsheren op de vingers getikt. Ze moesten zo snel mogelijk alle plakkaten 

en ordonnanties laten registreren die sinds 16 januari 1705 waren 

uitgevaardigd, aangezien het laatste geregistreerde stuk van die dag 

dateerde856. 

De Raad liet de aan hen toegezonden normatieve teksten doorgaans 

drukken, door drukkers die daarvoor een octrooi hadden gekregen857. De 

griffie van de Raad moest instaan voor de verdere verdeling van de 

documenten naar de verschillende openbare besturen van het graafschap. 

Daarvoor werden lijsten van geadresseerden opgemaakt, die in de griffie 

moesten worden bijgehouden858. Vooraleer zo’n documenten in gedrukte 

versie werden verspreid, stond de griffie zelf in voor het maken van 

authentieke kopieën van de teksten. Het kopiëren werd ˗ net als veel ander 

schrijfwerk ˗ toevertrouwd aan de griffieklerken die geen rang of speciale 

status hadden859. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het om lange teksten 

                                                           
854 Een aantal van deze registers is terug te vinden in RAG, RVV, 802-816: Registers van 

placcaarten en ordonnanties, 1512-1793. Deze reeks kan worden aangevuld met RAG, RVV, 821: 

Register van de ordonnantiën ende placcaerten gepubliceert in den souvereynen Raede van 

Vlaenderen, 26 november 1789 - 18 november 1790. Over de Soevereine Raad van Vlaanderen, 

ut supra. Er is tevens een verzameling originele plakkaten en ordonnanties bewaard, die werden 

ingebonden in grote banden: RAG, RVV, 691-821: Originele placcaarten en ordonnantiën, 1416-

1627. 
855 1483/61, 1522/72, 1624/56, 1667/56 en 1666/10. 
856 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 114. 
857 BUNTINX J., Inventaris…, deel 7, p. 10. Enkele 18de-eeuwse gedrukte exemplaren zijn in een 

kleine reeks bewaard: RAG, RVV, 773-801: Gedrukte placcaarten, ordonnantiën, rondschrijven, 

mededelingen enz. geregistreerd en gepubliceerd door de Raad van Vlaanderen, 1729-1794. 

Deze drukkers stonden overigens ook in voor de druk van de bekende Plakkaatboeken van 

Vlaanderen (ut supra); de inhoud daarvan werd samengesteld door één of meer raadsheren. 
858 1624/183. Een basislijst werd klaarblijkelijk opgesteld op 23 januari 1581. Tussen losse 

stukken van de Raad kunnen sporadisch soortgelijke lijsten worden teruggevonden. Ut infra, 

creatie van eigen werkinstrumenten. 
859 1522/73, “continuelement escrivans & grossans”. Er is in dit artikel sprake van sententies, 

commissies, akten, gesloten brieven, plakkaten en andere zaken. 
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ging of in een periode waarin er veel schrijfwerk was, mochten de griffiers 

ook externe klerken inschakelen860. 

De verdeling van de plakkaten en ordonnanties over het graafschap 

moest gebeuren door de messagiers van de Raad. Zij waren verplicht om 

van elke afgifte een recepisse terug mee te brengen en bij de griffie in te 

dienen861. Meestal werd in de griffie ook een begeleidende brief, een 

zogenoemde aanbiedingsbrief, opgesteld om mee te geven862. Het was 

overigens, bij wijze van volgende stap, een taak van het officie-fiscaal om bij 

te houden welke plaatselijke gerechtsofficieren effectief tot publicatie waren 

overgegaan en welke eventueel niet. Ondergeschikte besturen moesten 

binnen de twee weken na ontvangst van een plakkaat een zogenoemd 

‘relaas van publicatie’ aan de fiscalen richten863. Deze documenten 

bewaarden zij zelf, in het archief van het officie-fiscaal864. 

Een laatste, relatief goed gedocumenteerde vorm van registratie865 binnen 

de griffie zijn de registers van commissiën, die volgens een decreet van 

Maria Theresia van 12 januari 1746 moesten worden opgestart866. In dat 

decreet, dat vooral gericht was tegen de verkoop van ambten en waarin het 

belang van de eedaflegging van openbare functionarissen werd benadrukt, 

                                                           
860 1522/98. Deze regel gold trouwens niet enkel voor de plakkaten. 
861 Bijvoorbeeld 1624/190 en 1667/190; algemeen 1624/194 en 1667/194 (waarin sprake is van 

liasvorming). Een aantal van deze ontvangstbewijzen is bewaard, zie RAG, RVV, 838-849: 

Liassen van de recepissen ingebragt bij de messagiers van den hove over het bestellen van de 

circulaire briefven soo van petitie als van placcaeten, 1609-1794. 
862 Enkele 17de- en 18de-eeuwse minuten zijn te vinden in RAG; RVV, 830-837: Minuten van 

geleibrieven bij placcaarten, circulaire brieven, enz. (met bijbehorende stukken), 1676-1794. 
863 RAG, RVV, 30989-31062: Relaesen van publicatiën, 1616-1792. Zij moesten hierover op hun 

beurt aan de Geheime Raad te rapporteren. 
864 Vroeg in de 17de eeuw lieten de fiscalen zich overigens al opmerken binnen dit thema. In het 

kernarchief van de Raad van Vlaanderen is tevens een aantal speciale registers van plakkaten 

en ordonnanties bewaard, waarin een selectie van belanghebbende normatieve teksten werd 

genoteerd (zie RAG, RVV, 817-820). Minstens één ervan werd anno 1643 op vraag van de 

fiscalen binnen de griffie overgeschreven, omdat de toestand van het oudere exemplaar 

zorgwekkend was. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 222. 

Zij spraken hiervoor de raadsheren aan, die op hun beurt bij wijze van resolutie de griffiers de 

opdracht gaven om het register te “doen erschrijven ten coste van d’exploicten”. 
865 Vanaf 1594 werd de eerste klerk van de griffie overigens, in heel algemene termen, mee 

verantwoordelijk geacht voor de registratieopdrachten van de griffie: “[…] sorghe te draeghen 

metter adsistentie van(de) Greffiers, dat alle sententien, contracten, placcaeten, en(de) acten van(den) 

hove behoorelijck gheregistreert worden”. Zie RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie 

(inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 (1594). 
866 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 246/A-B: Administration des provinces, villes et 

communes, nomination des officiers publics, vénalité des offices, 1729-1785, 1791. 
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bepaalde het elfde artikel dat die openbare functionarissen hun commissie 

en akte van eedaflegging aan de provinciale justitieraad moesten voorleggen 

˗ of afhankelijk van het type functionaris aan een subalterne rechtbank. Dit 

decreet werd pas op 17 maart 1749 in het consistorie van de Raad 

gepubliceerd867. Het eerste van in totaal zeven registers begint op 16 april 

1749868. Volgens J. Buntinx gebeurde deze registratie echter allesbehalve 

systematisch. De Raad moest uiteraard rekenen op de goodwill van de 

betreffende ambtenaren. Zij waren geacht die registratie uit eigen beweging 

te verzoeken. In 1779 werden de griffiers en de klerken van de griffiers via 

een resolutie van de Raad overigens officieel vermaand, omdat ze zo’n 

registraties uitvoerden zonder dat de betreffende rekwesten via de Raad 

waren gepasseerd869. 

Zonder dat het hen was opgedragen ˗ of zonder dat van een dergelijke 

opdracht sporen konden worden teruggevonden ˗, hield men in de griffie al 

van in de 16de eeuw een gelijkaardig register bij, waarin 

aanstellingsdocumenten werden overgenomen870. Zij bevatten kopieën van 

heel wat aanstellingsakten van hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend 

medewerkers van de Raad. De twee registers zijn echter allesbehalve 

volledig. In hetzelfde oogpunt kan ook één register van adelsbrieven 

worden aangestipt, waarin hoofdzakelijk de anoblissementen van 

familieleden van medewerkers zijn opgenomen871. 

 

Over de overige dagdagelijkse administratieve griffietaken is uiterst 

weinig informatie voorhanden. In 1409 werd er bijvoorbeeld nog gewag 

gemaakt van eventuele vertaalopdrachten die binnen de griffie moesten 

worden uitgevoerd872. De officiële voertaal van de Raad tijdens de 

                                                           
867 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 47-48. 
868 RAG, RVV, 823-829: Registers van de commissiën, 1749-1795. 
869 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 178. 
870 RAG, RVV, 602-603: Registers van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, 

griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-

1794. In het eerste register volgde na een akte vaak nog een aantekening over collationering en 

authentificering, ondertekend door één van de griffiers van de Raad. 
871 RAG, RVV, 822: Register van de anoblissementen geregistreerd in de Raad van Vlaanderen 

(met 19de-eeuwse alfabetische index), 1605-1792. Aanvullend zijn enkele adelsbrieven uit 1715 te 

vinden in RAG, RVV, 8599, een register met gemengde inhoud. 
872 Over de taalkwestie in de Raad van Vlaanderen en de vroege verschuiving ten voordele van 

het Nederlands, met faciliteiten voor Franstalige partijen, zie onder meer BUNTINX J., 
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Bourgondische periode was immers het Frans, zeker in gesloten zittingen. 

Tijdens de openbare zitting konden partijen ervoor kiezen om in het 

Nederlands te antwoorden; een pleidooi mocht eventueel ook in het 

Nederlands worden gedaan873. De procureur-generaal hanteerde het Frans 

als standaard874. Om die reden moest de verantwoordelijke commissaris alle 

enkwesten die betrekking hadden op zaken van het domein, stedelijke 

privileges, kerkelijke instellingen of waarbij andere belangrijke partijen 

waren betrokken, zelf van het Nederlands in het Frans omzetten875. Bij zo’n 

zaken moesten ook de ingediende Nederlandse stukken van partijen naar 

het Frans worden vertaald ˗ meteen ook de enige vermelding van een 

vertaalopdracht voor de griffier of één van zijn klerken876  Anderzijds, 

wanneer een procesdossier moest worden doorgestuurd naar het Parlement 

van Parijs877, mocht men het betreffende dossier voor eventuele vertaling 

slechts openen in het bijzijn van de partijen of hun vertegenwoordigers. Wie 

in dat geval de vertaling op zich moest nemen, werd niet vermeld. Anno 

1483 werden de stukken met dat doel in ieder geval aan een raadsheer 

overhandigd878. Na het midden van de 15de eeuw werd de griffie 

hoogstwaarschijnlijk niet meer als vertaaldienst ingeschakeld879. 

 

Financieel beheer 

Een voorlaatste element dat tot de griffietaken behoorde, was ten dele 

van belang voor het eigen gewin van de griffiers. Het financieel beheer, of de 

                                                                                                                                        
Inventaris…, deel 1, p. 8-9 en 15; DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 551-553 en VAN 

PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 153-155. 
873 1409/36. 
874 1409/3. 
875 1409/25. In alle andere gevallen werden de enkwesten gewoon in het Nederlands gedaan, 

indien de ingediende stukken van de partijen in die taal waren geschreven: 1409/26. 
876 1409/38. 
877 Over de behandeling van beroepsdossiers door het Parlement van Parijs, zie DAUCHY S., De 

processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521). Een rechtshistorisch 

onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode 

(Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 

België, Klasse der Letteren 154), Brussel, 1995. 
878 1409/39 en 1483/20. 
879 Ter illustratie: toen de Raad in 1770 advies inwon bij de Geheime Raad over wie 

verantwoordelijk was voor de vertaling van te publiceren plakkaten en ordonnanties, ging de 

discussie enkel over de gewone raadsheren en de fiscalen. Zie ARA, GR Oostenrijkse periode, 

Dozen, 456/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1735-1786, 

1791-1794. 
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‘boekhouding’ ˗ in de financiële of monetaire betekenis van het woord ˗ van 

een justitieraad was een uiterst complex gegeven, waarover helaas slechts 

weinig archief in het bestand van de instelling zelf voorhanden is880. Mede 

wegens de opzet van het voorliggende onderzoek881 en omdat over 

zegelrechten, proceskosten, inning van boetes en allerhande in de Zuidelijke 

Nederlanden tot op heden nauwelijks onderzoek is verricht, beperken we 

ons hier noodgedwongen tot enkele algemeenheden882. De griffie was, in 

hoofdzaak, betrokken bij de taxatie van proceskosten, bij de opstelling van 

de rekeningen van de zegel- en augmentatierechten, het bijhouden van 

namptissementen, de bekrachtiging van de rekening van de exploten, de 

registratie van kleine boetes naar aanleiding van het overtreden van 

huishoudelijke reglementen, en ˗ tot in de 16de eeuw ˗ de inning van de 

rapportgelden. Daarnaast voerden griffieleden sporadisch ook andere 

financieel gerelateerde taken uit, zoals met betrekking tot de kas voor de 

armlastige gevangenen. Met uitzondering van de kleine boetes en de 

laatstgenoemde kas, betreft het allemaal taken die hoofdzakelijk gerelateerd 

zijn aan gerechtelijke procedures. 

Over de taxatie van gerechtskosten is de meeste organisatorische 

informatie beschikbaar. Wanneer in de oorspronkelijke conclusie van eis ook 

een eis van kosten was opgenomen, bevatte de sententie normaliter al een 

clausule over de betaling van de proceskosten. Meestal, ook indien dit niet 

specifiek op voorhand was geëist, waren alle kosten ten laste van de 

verliezende partij. Deze werden na de beëindiging van het proces opgelijst 

in de zogenoemde taxatie van kosten, met daarin begrepen de kosten voor 

alle rechtshandelingen en documenten. Voor wat de rolprocedure betreft, 

werd deze taxatie opgesteld binnen de griffie. Alle taxaties die resulteerden 

uit een procedure voor commissarissen, werden vanaf het einde van de 16de 

                                                           
880 Dit is, voor ancien régime-instellingen, een vaak terugkerend fenomeen. Vergelijk 

bijvoorbeeld met HORSMAN P., Abuysen ende desordiën…, p. 170-171. 
881 Ut supra. Het financieel beheer van de Raad van Vlaanderen kan slechts terdege worden 

onderzocht mits grondige studie van een aantal grote reeksen uit het archief van de 

Rekenkamers. 
882 Zo bleek het onmogelijk om zonder verdere achtergrondkennis een algemeen kader te 

schetsen op basis van de schaars aanwezige financiële hulpdocumenten uit de griffie, zoals 

vermeld in BUNTINX J., Inventaris…, p. 96-97. De meeste stukken zijn daarenboven afkomstig 

uit dezelfde decennia, namelijk de periodes 1500-1502, 1590-1640 en (laatste kwart van) de 18de 

eeuw. 
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eeuw door het comptoir van de rapporten behandeld, samen met de 

volledige administratieve afhandeling van dat type zaken883. 

Alle mogelijke kosten werden in zo’n taxatie meegerekend. De winnende 

partij diende via haar procesvertegenwoordiging haar kostendeclaratie in. 

Het betrof hoofdzakelijk vergoedingen voor de betrokken procureur en de 

advocaat en voor de deurwaarders en de messagiers van de Raad, maar 

bijvoorbeeld ook getuigen konden worden vergoed voor hun 

verplaatsingen884. Ten laatste vanaf het einde van de 16de eeuw was de eerste 

klerk van de griffie verantwoordelijk voor deze taxaties. Anno 1594 en 1620 

stond dit in elk geval in zijn functie-omschrijving885. Vooral de instructies 

van 1624 en 1667 gaan verder in op de te gebruiken procedures en te 

hanteren termijnen. 

Ten laatste in de eerste helft van de 18de eeuw namen de griffiers deze 

taak zelf terug in handen, en dit tot het einde van het ancien régime. Dit gaat 

in tegen de algemene tendens die bij de overige griffietaken kon worden 

vastgesteld, namelijk een steeds toenemende delegering. De reden hiervoor 

is onbekend886. Bij de aanstelling van eerste klerk Jan van Grimberghe, die 

op 2 december 1734 de eed aflegde, werd in ieder geval genoteerd “dat hij 

sigh tot naerder orders niet en sal bemoeijen met het doen van tauxatien ofte 

moderatien, die d’onderschr(even) vooralsnoch aen hun selven hauden”. Die 

“naerder orders” zouden echter nooit meer volgen, want ook bij de aanstelling 

                                                           
883 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1587). Zie tevens RAG, Varia II, 264 (1771). 
884 Getuigen moesten hiervoor een verklaring afleggen bij de klerk van de akten, zie 

bijvoorbeeld 1624/57-58 en 1667/57/58. Vanaf het midden van de 17de eeuw zijn hiervan registers 

bewaard, evenals een aantal pakken minuten: RAG, RVV, 8024-8058: Registers van presentiën of 

expresse voyage, 1656-1795 en RAG, RVV, 8059-8075: Verklaringen van expresse voyagen, 1763-

1795. De procedure hiervoor was grosso modo gelijk met de procedure die werd gehanteerd bij 

de voluntaire rechtspraak. 
885 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594) en RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 415. Let 

bijvoorbeeld ook de resolutie van september 1638, waarin de eerste klerk van de griffie 

verduidelijking vraagt over de te volgen werkwijze bij taxaties: RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 

13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 175. 
886 O.i. heeft het één en ander te maken met de zware investering die griffiers tijdens deze 

periode moesten maken om het ambt te verkrijgen. Hoogstwaarschijnlijk hielden ze financiële 

aspecten liefst zo veel mogelijk zelf in de hand; dit was bijvoorbeeld altijd het geval bij de zegel- 

en augmentatierechten en bij het beheer van de namptissementen, ut infra. 



247 
 

van Joannes Francis Verstraete in 1792 werd deze zin herhaald887. Uit de 

instructie van 1763 blijkt eveneens dat de griffiers de taxaties zelf 

uitvoerden. De vereniging van praktizijnen beklaagde zich over het feit dat 

de griffiers daarbij de oude instructies niet volgden en willekeurig te werk 

gingen, namelijk “dat het gone den eenen van de Greffiers tauxateurs passeert, den 

anderen ’t selve royeert”888. 

 

De zegel- en augmentatierechten houden uiteraard verband met de 

zegelingsprocedure, die eerder werd aangehaald889. Het zijn hoofdzakelijk 

de 15de-eeuwse instructieteksten die hierover meer informatie bieden en een 

eerste tarifiëring voorzien890. De opbrengst van het zegelrecht was bestemd 

voor de vorst, die het eventueel liet doorsluizen naar de steden als teruggave 

van geleende kapitalen891. Een vierde ervan was echter bestemd voor de 

griffiers van de Raad892 ˗ meteen ook de reden waarom de instructie van 

1439893 oorspronkelijk bepaalde dat de twee sleutels van de kist waarin het 

uiteindelijk geïnde geld werd opgeborgen, moesten worden bijgehouden 

door de griffier en de ontvanger-generaal van Vlaanderen. Bijgevolg waren 

het tevens de griffiers van de Raad die de rekening van de zegelrechten 

moesten opstellen. Zij moesten deze uiteraard voorleggen aan de 

Rekenkamer894. In al het voorbereidende werk werden ze wel bijgestaan 

door hun klerken. Zo was in 1594 bepaald dat de eerste klerk van de griffie 

een ‘contrerol’ of tegenrol van de inning van de zegelrechten moest 

bijhouden, ter controle van het hoofddocument895. Er zijn ook een aantal 

                                                           
887 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 2 

en 138. 
888 1763/2. 
889 Ut supra. 
890 Met name pre-1439, 1439, 1451 en 1463. 
891 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 46. 
892 Dit was tijdens de 15de eeuw nog geen evidentie. Een aantal griffiers pachtten de ontvangerij 

van de zegelrechten apart, naast de gewone pacht voor de functie. Zo werd Joris Baert op 4 

januari 1464 aangesteld als griffier en notaris van de Raad, maar bleef voorganger Symon de 

Moerkercke tot 20 februari 1464 instaan voor de ontvangst van de zegelrechten. Pas vanaf 

rekenjaar 1465-1466 pachtte Baert tevens het zegelrecht van de Raad. Zie VAN PETEGHEM P., 

De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 390. 
893 Pre-1439. 
894 ARA, RK, 20962-21067: Sceau du Conseil de Flandre, 1463-1783. 
895 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). Merk op dat ook reeds in 1451 melding werd gemaakt van een tegenrol, 1451/3. Tijdens 

de 15de eeuw was ook de notaris betrokken bij de inning. 
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ontvangstboeken van de inning van het zegelrecht bewaard waarin 

aantekeningen per dag werden gemaakt896. 

Op 25 augustus 1651 kende landvoogd Leopold Willem van Oostenrijk 

de griffiers een augmentatie van hun aandeel in de zegelrechten toe. De 

precieze tarifiëring werd in de betreffende brief uitvoerig behandeld, maar 

het kwam er op neer dat het aandeel van de griffiers met ongeveer een derde 

steeg897. Deze stijging werd echter niet verrekend in de gewone rekeningen 

van het zegelrecht, maar was de oorzaak van het feit dat vanaf 1 oktober 

1651 een dubbele rekening werd gehanteerd, namelijk één van de 

zegelrechten en één van de augmentatierechten898. 

Deze augmentatierechten mogen echter niet worden verward met de 

augmentatierechten die door de vorst vanaf 1690 op bepaalde types 

documenten werden toegekend. De opbrengst daarvan, bepaald per 

vorstelijk octrooi van 27 oktober 1690, was grotendeels bestemd voor de 

raadsheren ter compensatie van leningen die zij aan de overheid hadden 

toegestaan899. Aanvankelijk werden de rekeningen van deze tweede 

augmentatie opgesteld door een speciaal daartoe aangestelde ontvanger. 

Van 1 september 1760 tot 31 december 1765 namen de griffiers van de Raad 

deze taak gezamenlijk over; op 30 januari 1766 werd een zekere Frans Denis 

Halsberghe als nieuwe ontvanger aangesteld900. 

 

                                                           
896 RAG, RVV, 533-541: Ontvangboeken van het zegelrecht, 1675-1779. 
897 Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 269. 
898 Deze laatste zijn te vinden in ARA, RK, 21068-21112: Sceau du Conseil de Flandre, comptes 

de l’augmentation des droits de sceau sur les commissions, sentences, condamnations, 

procurations etc., 1651-1794. De weinige exemplaren die in het archief van de Raad van 

Vlaanderen zijn bewaard, werden helaas door elkaar gehaald: RAG, RVV, 542-552: Rekeningen 

van het zegelrecht, 1517-1782. In deze rubriek, te vinden in BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 

92-94 kunnen tevens enkele andere archiefstukken worden gevonden die gerelateerd zijn aan 

de ontvangst van zegel- en augmentatierechten. 
899 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 43. Zie ARA, RK, 

21113-21261: Sceau du Conseil de Flandre, comptes de l’augmentation des droits de sceau sur 

les dépêches, 1690-1794. De rekeningen van de augmentatierechten die in het archief van de 

Raad van Vlaanderen als dusdanig zijn beschreven, zijn van dit type, te vinden in RAG, RVV, 

566-589: Rekeningen van de augmentatierechten, 1696-1783. 
900 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

66. Zie tevens ARA, RF, 1008: Patentes et commissions, 1765-1794, fol. 54. Hij was klaarblijkelijk 

een klerk uit het comptoir van de rapporten van de Raad; we kunnen hem dus eveneens bij de 

ondersteunende diensten onderbrengen. 
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Vanaf het moment dat de ontvangerij van de exploten definitief van de 

griffie werd afgescheiden901 had de griffiedienst weinig of niets meer te 

maken met alle handelingen die aan die administratie waren verbonden. De 

inkomsten bestonden hoofdzakelijk uit boetes die bij wijze van vonnis 

waren uitgesproken, aangevuld met inkomsten uit inbeslagnemingen en 

dergelijke meer. Aan uitgavezijde bevonden zich heel uiteenlopende zaken 

die de werking van de Raad ten goede kwamen, zoals het bekostigen van 

een houtvoorraad of kaarsen. Uit deze kas werden ook speciale opdrachten 

betaald, zoals de aankoop van een register om het allereerste resolutieboek 

van de Raad retroactief in samen te stellen902. De eerder aangehaalde 

vertaalopdrachten die binnen de griffie moesten worden uitgevoerd, werden 

eveneens vergoed uit de kas van de exploten903. 

Ook deze rekeningen moesten aan de Rekenkamer worden voorgelegd. 

De instructie van 1531 schreef echter voor dat dit niet kon gebeuren zonder 

dat de ontvanger van de exploten het stuk had laten handtekenen en zegelen 

door de griffier van de Raad904. Deze procedurestap was misschien de reden 

waarom aan de eerste klerk van de griffie in 1594 werd gevraagd om, naast 

het exemplaar van de zegelrechten, ook een ‘contrerol’ of tegenrol van de 

ontvangsten van de exploten op te maken905. 

 

De ontvangst en de uitbetaling van de rapportgelden gebeurde, zoals 

gezien, tot in het midden van de 16de eeuw door leden van de griffie906. Het 

verschuldigde bedrag werd doorgaans door de griffier of de eerste klerk op 

het dictum van het vonnis genoteerd, waarna de betrokken partij via haar 

                                                           
901 Ut supra. Het ambt werd tot 1463 gecombineerd met dat van notaris van de griffie; in de 

periode 1463-1483 werd het uitgevoerd door de procureur-generaal. Ten laatste vanaf 1483 was 

er sprake van een aparte ontvanger van de exploten. 

Tot 1409 was het de domaniale ontvanger van Rijsel ˗ de stad waar de Raad tijdens zijn eerste 

jaren resideerde ˗ die instond voor deze inning. Dat was in die tijd Jacques de la Tannerie, die 

procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen zou worden. Zie DUMOLYN J., De Raad van 

Vlaanderen…, p. 78-79. 
902 Ut supra. 
903 1409/38. 
904 1531/23. De rekeningen zijn te vinden in ARA, RK, 21787-22102: Comptes des exploits des 

conseils de justice, Conseil de Flandre, 1405-1794.  
905 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). 
906 Ut supra. 



250 
 

procureur werd verzocht te vereffenen907. Deze vergoeding moest worden 

uitbetaald aan de raadsheren in een 1/2 ratio. De helft van het verschuldigde 

rapportgeld was bestemd voor de  raadsheer die over een bepaalde zaak 

rapport had uitgebracht; de andere helft werd verdeeld over de raadsheren 

die bij dat rapport aanwezig waren geweest. Deze taak houdt dus nauw 

verband met de registratie van aan- en afwezigheden, zoals dat tot aan het 

begin van de 17de eeuw door de griffiers tijdens hun notuleringsopdracht 

werd uitgevoerd908. 

De griffiers noteerden de informatie over aan- en afwezigheden 

oorspronkelijk in de registers van acten en sententiën. Tijdens de 16de eeuw 

werd die informatie in de registers van de secrete camere opgenomen909, 

maar in de 17de eeuw bleef dit logischerwijze achterwege. De manier waarop 

de ontvanger van de rapporten zich hierin tijdens de 17de eeuw 

organiseerde, is eerder onduidelijk. Uit de 18de eeuw zijn echter een groot 

aantal cartabellen bewaard, die vanaf 1768 uit voorgedrukte formulieren 

bestonden910. Zij werden opgesteld per kamer en bevatten de volgende 

gegevens: namen van aan- en afwezige raadsheren, naam van de rapporteur, 

verwijzing naar het specifieke folio van het rapportboek911, namen van de 

partijen, duur en uiterste data van behandeling van het proces en ˗ uiteraard 

˗ het verschuldigde rapportgeld. 

 

Een financiële taak waar de griffiers van de Raad zelf behoorlijk wat 

belang aan hechtten, was het beheer van de namptissements- of 

consignatiekas. Vaak werd reeds aan het begin van een proces door de 

partijen een namptissement bij de griffie binnengebracht. Dit betrof een 

zeker bedrag in munten, edelmetaal, edelstenen of juwelen dat diende als 

                                                           
907 RAG, Varia II, 264 (1565). 
908 Ut supra. 
909 Respectievelijk RAG, RVV, 2327-2605 en RAG, RVV, 7609-7673. 
910 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 65. Zie RAG, RVV, 7996-8000: Cartabellen van de kamer 

van de president (eerste kamer), 1737-1766; RAG, RVV, 8001-8020: Cartabellen van de tweede 

kamer, 1717-1786 en RAG, RVV, 8021-8023: Cartabellen van de derde en vierde kamer, 1723-

1740. 
911 Ut supra. Deze registers werden vervolgens gebruikt om de betaling van de rapportgelden bij 

te houden. Zij bevatten de status van het proces, de namen van de procureurs, gegevens over 

betaling en eventuele lichting van de dossiers. Zie RAG, RVV, 8076-8286: Rapportboeken, 1558-

1789. Toen de griffie nog verantwoordelijk was voor de rapportgelden werden deze registers 

overigens ook al met dat doel gebruikt. 
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borgsom of als voorlopige tegemoetkoming aan de tegenpartij912. Zo’n borg 

werd doorgaans opgehaald door de deurwaarders van de Raad, die het aan 

de griffiers of de notaris overhandigden913. Anno 1483 was bepaald dat de 

deurwaarders het namptissement onmiddellijk of uiterlijk de dag na 

ontvangst aan de griffie moesten bezorgen. In 1522 moest dit ten laatste op 

de dag waarop de zaak behandeld werd gebeuren. De instructies van 1624 

en 1667 gaven de deurwaarders dan weer acht à veertien dagen de tijd914. 

De verantwoordelijkheid voor de bewaring van de namptissementen was 

in 1483 toegewezen aan de griffier van de Raad915, wat tot het einde van het 

ancien régime zo bleef. Uiteraard was aan dit systeem een opbrengst voor de 

griffiers zelf verbonden. Tijdens de 15de en de 16de eeuw mochten zij bij 

geldbedragen twee groten per pond houden; indien het juwelen of 

edelstenen waren zorgden de raadsheren voor een taxatie916. Tijdens de 17de 

eeuw bestond hun persoonlijk aandeel bij de geldbedragen uit twee 

schellingen per pond parisis917. 

Het is tekenend dat, toen in de periode van de calvinistische Republiek 

Gent voor het eerst twee griffiers tegelijk aan het werk waren, het 

voornaamste akkoord dat ze sloten over de namptissementen ging. Op 27 

januari 1581 (1582 n.s.) spraken Michiel Heyns en Augustijn van Huerne af 

dat de lopende namptissementen, die waren binnengekomen onder griffier 

Henrij Stalins, door Michiel Heyns zouden worden beheerd. Alle 

toekomstige namptissementen vielen onder de verantwoordelijkheid van 

Augustijn van Huerne918. De opbrengsten ervan werden echter als ‘gemeen’ 

beschouwd. Toen beide griffiers de griffie hadden verlaten919, gaven ze de 

                                                           
912 Zie ook BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 50-51. Hij stelde tevens vast dat de som waartoe 

iemand was veroordeeld, via namptissement moest worden bezorgd; er bestond ook een 

mogelijkheid om te ontsnappen aan gevangenzetting door het indienen van een 

namptissement. Indien zo’n namptissement niet werd gelicht, werd het vanaf het midden van 

de 17de eeuw na dertig jaar ter beschikking gesteld van de vorst. Een aantal overzichten uit de 

18de eeuw is bewaard in het archief van de fiscalen: RAG, RVV, 31167-31176: Verouderde 

namptissementen (in uitvoering van het eeuwig edict van 23 oktober 1663), 1726-1785. 
913 In 1451/13 en 1463/18 is sprake van een borg bij criminele zaken of bij reformatie. In het 

laatste geval kon het namptissement worden gebruikt ter betaling van een boete van ‘fol appel’. 
914 Respectievelijk 1483/68, 1522/137, 1624/148 en 1667/148. 
915 1483/64. 
916 1451/14, 1463/19, 1483/64 en 1522/98. 
917 1624/77 en 1667/77. 
918 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645 

(1581). 
919 Over de gebeurtenissen binnen de griffie tijdens deze crisisperiode, ut supra. 
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kas in elk geval door aan griffieklerk Adriaan van der Heyden. De Raad 

vroeg hem op 10 april 1584 om uitzonderlijk een levering hout uit de 

namptissementskas voor te schieten920. 

Toen in 1587 werd overgeschakeld naar een systeem van twee griffiers, 

raakten ze het aanvankelijk niet eens over de namptissementen921. Louis 

Blancquart stelde voor om de partijen te laten kiezen tot welke griffier ze 

zich wendden voor het indienen van hun namptissementen, een goede 

registratie bij te houden en vervolgens jaarlijks de twee 

namptissementsboeken samen te leggen om te verrekenen. Jacques de 

Bavière was daarentegen van mening dat het dagelijks beheer aan één van 

beide griffiers moest worden toegekend. Er zijn indicaties dat de Bavière 

hierin werd gevolgd. Er bestaat in elk geval slechts één hoofdreeks 

namptissementsboeken, integraal bewaard vanaf ca. 1620 tot aan het einde 

van het ancien régime922. Uit de inhoud van het register kan worden 

opgemaakt dat het inderdaad meestal in handen was van slechts één griffier, 

ook tijdens de periode waarin vier griffiers werden tewerkgesteld923. 

Tot het einde van de 16de eeuw kan slechts sporadisch informatie worden 

teruggevonden over de inning van namptissementen. P. Van Peteghem trof 

enkele vermeldingen aan in de registers van acten en contracten924. De 

systematische registratie van begin 17de eeuw kwam er niet toevallig. Onder 

meer op 21 februari 1620 vaardigde de Raad een resolutie uit waarin werd 

bepaald dat de griffiers zorgvuldig notitie moesten houden van de ‘speciën’ 

waarin het bedrag was neergelegd, tenzij dat bedrag lager dan tien stuivers 

was. In de instructie van 1624 lag de grens op zes pond925. Anno 1667 

werden meer specificaties gegeven, namelijk dat elk namptissement apart in 

een zakje of een beurs moest worden opgeborgen, met een bijhorend biljet 

dat was voorzien van de naam van de namptissant en de waarde in speciën. 

Dit was ongeveer ook de inhoud van de bijhorende registers; de griffiers 

noteerden in de linkermarge na afloop van het proces bijkomende gegevens 

                                                           
920 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 236. 
921 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645 

(1587). 
922 RAG, RVV, 1234-1247: Namptissementsboeken, 1620-1794. In deze rubriek van de inventaris 

is ook een beperkt aantal hulpdocumenten beschreven, hoofdzakelijk afkomstig uit de 18de 

eeuw. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 117-118. 
923 Ut infra. 
924 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 84. 
925 Respectievelijk RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 412 en 

1624/77. 
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over lichting of eventueel gebruik926. Een resolutie van 24 november 1634 

wees op het belang van het noteren van de residentie van de namptissant927. 

Deze drang tot regelgeving was helaas geïnspireerd door de slechte 

toestand van de namptissementskas tijdens de eerste decennia van de 17de 

eeuw. Tijdens het voorjaar van 1615 werd door de raadsheren een 

onderzoek ingesteld naar de toestand van de kassa, die op dat moment door 

griffier Blancquart werd beheerd928. Er was slechts 200 à 300 pond groten 

aanwezig, terwijl dit een bedrag ter waarde van 1.400 à 1.500 pond groten 

moest zijn. Navraag bij de griffier wees uit dat de ontbrekende som naar 

diverse uitgaven was gegaan, een handelswijze die hij als gebruikelijk 

voorstelde. Hij diende zich uiteindelijk persoonlijk borg te stellen voor zijn 

bediening van de griffie ter waarde van 1.500 gulden, met zijn woonhuis in 

de "Turrepoorte" te Gent als onderpand929. Dat huis was al belast met een 

rente van twaalf pond groten per jaar, een bedrag dat niet mocht worden 

uitgebreid. Daarenboven bracht hij een ander eigendom aan als borgstelling 

voor de namptissementen, namelijk de helft van het Goed te Cothele in het 

Land van Rode, meerbepaald te Melle. Na beraadslaging keurde de Raad 

beide borgstellingen goed. Er werd opgelegd niets meer uit te geven en het 

ontbrekende bedrag binnen de zes weken aan te zuiveren. Blancquart 

protesteerde tegen deze termijn en stelde het einde van zijn lopende contract 

voor als deadline, een viertal jaar in de toekomst. De Raad bleef echter bij de 

oorspronkelijke periode van zes weken. 

Na het einde van zijn ambtsperiode bleek deze kwestie nog steeds niet in 

orde. Bij de aanstelling van griffier Jacobssen werd Blancquart gewezen op 

de onuitgevoerde resolutie van 1615930. Hij stemde toe in de onmiddellijke 

uitvoering ervan, en aanvaardde daarenboven het notarisambt van de 

griffie. Een volgend gegeven wijst echter uit dat deze belofte opnieuw dode 

letter bleef. Op 29 februari 1620, kort na Blancquarts vervanging als notaris 

door de Gonnecourt, werd griffier Jacobssen gevraagd om alle kohieren 

                                                           
926 Zo’n namptissement mocht niet worden gelicht zonder voorafgaand fiat van de raadsheren, 

zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 110. 
927 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 119. 
928 RAG, RVV, 7628: Register van de secrete camere, 1614-1616, s.p., 3 april en 7 mei 1615 en 

RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 343. 
929 Dit werd vastgelegd in een akte, bekrachtigd door de luitenant-civil van de rechtbank van de 

indaginge te Gent op 27 april 1615, mee ondertekend door Jan Stalins fs. Henrij (zijn stiefbroer) 

en procureur Pieter Baele. 
930 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 10 april 1621, s.p. 
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betreffende namptissementen na te zien, in het bijzonder die van voormalig 

griffier Blancquart. Uiteindelijk werd in mei een deurwaarder aangesteld om 

een ontbrekende 1.300 gulden te innen. 

Het voorbeeld van griffier Blancquart is niet het enige in zijn soort. 

Tijdens de 18de eeuw bleken ook griffiers François ’t Kint en Philippe 

François Louis Penneman de kas van de namptissementen slecht te hebben 

beheerd931. Het sterfhuis van ’t Kint was insolvabel. Hij had in het midden 

van de 18de eeuw een zware hypotheek op zijn engagère geplaatst, waarvan 

de investeerder uiteraard de teruggave eiste. Die investeerder kwam echter 

tegenover de fiscalen van de Raad te staan, die uit hetzelfde sterfhuis een 

bedrag terugeisten dat afkomstig was van namptissementen932. Ook de 

engagère van Philippe François Louis Penneman was bezwaard met twee 

renten. Bovendien bleek de namptissementskas aan het einde van zijn 

beheertermijn gewoon leeg te zijn. Toen Josephus Pieters in 1773 bovenop de 

transactie- en registratiekosten 16.700 gulden sterk wisselgeld betaalde voor 

de overname van de engagère Penneman, was dan ook nog niet duidelijk 

aan wie de koopsom moest worden overhandigd933. Pieters mocht het 

bedrag voorlopig bij zich houden ter vervanging van de inhoud van de 

namptissementskas. In december 1787, toen bedienaar Charles van Severen 

diezelfde engagère van Josephus Pieters overkocht, was de kwestie nog 

altijd niet geregeld. Uit een contractuele bepaling blijkt dat hij met die koop 

een aantal verplichtingen ten opzichte van crediteuren van de familie 

Penneman overnam, die tot dan toe nog niet waren voldaan934. 

                                                           
931 Zie tevens de biografische notities over deze griffiers. 
932 RAG, RVV, 23380: Frans ‘t Kint, gewezen griffier Raad van Vlaanderen c. Frans van Haevre: 

verkoop bij decreet, 1761-1763 en ARA, GRM Officie-fiscaal, 590: Les fiscaux contre le sieur Van 

Havre pour combattre la préférence que celui-ci prétendait dans la mortuaire du greffier au 

Conseil de Flandre ‘t Kint, à cause de l’annotation ès registres de la Chambre des Comptes de 

l’avance de 2.400 florins faite sur l’engagère du greffe dudit ‘t Kint, qui avait dissipé les deniers 

nantis que les fiscaux voulurent reprendre sur ladite engagère, 1760-1778. Zie tevens Gazette van 

Gent, 12.02.1759, 15.02.1759, 26.02.1759, 01.03.1759 en 08.03.1759 en RAG, RVV, 603: Register van 

patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, 

concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 57. 
933 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

98. 
934 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

121. 
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De zaak van het insolvabele sterfhuis Penneman zou het ancien régime 

uiteindelijk zelfs overleven935. De griffie van de Raad van Vlaanderen was 

slechts één van de - zwaar belaste - investeringen van Penneman. Via de lege 

namptissementskas waren daarenboven heel wat personen onrechtstreeks 

betrokken partij geraakt. Vanaf 1771 behartigden Louis van den Hecke, heer 

van Lembeke, en advocaat Ferdinandus Brant de belangen van de 

crediteuren936. In juli 1772 werd op hun vraag een inventaris opgesteld van 

alle papieren van ambtswege die ten huize Penneman konden worden 

aangetroffen937. Op 31 juli 1772 werden vervolgens 49 pakken archief 

geconsigneerd ten behoeve van de zaak van de crediteuren. Bijkomende 

nota’s wijzen uit dat tot in het voorjaar van 1776 nog met datzelfde doel 

stukken werden opgevraagd. In september 1777 verscheen een oproep in de 

Gazette van Gent aan alle benadeelden die geld tegoed hadden uit de 

namptissementskas van de Raad. De gedupeerden werden gevraagd om 

zich op 27 september 1777 te melden bij de griffie en indien nodig voor de 

raadsheren te verschijnen938. Of deze personen ooit hun geld hebben 

teruggezien, valt te betwijfelen, hoewel er in het laatste kwart van de 18de 

eeuw wel een openbare verkoop van de goederen van Penneman 

plaatsvond. Conflicten rond het sterfhuis Penneman liepen in ieder geval 

nog door tot ver in de Hollandse tijd en de eerste decennia van het nieuwe 

België939. 

Ondertussen bleven de griffiers van de Raad de 

namptissementsbedragen tot aan het einde van het ancien régime als een 

                                                           
935 Een bijkomende moeilijkheid in deze zaak was dat Penneman geen kinderen had, en dat hij 

slechts na heel wat moeite zelf door zijn vader was gewettigd. 
936 RAG, RVV, 174: Resoluties met adviezen van de fiscalen, 1756-1790. 
937 RAG, AFF, 594: o.m. stukken van de griffier Philippe Penneman, 1773. Deze opdracht werd 

aan Jan van Grimberghe, eerste klerk van de griffie, gegeven. 
938 Gazette van Gent, 18.09.1777, bijvoegsel. Er werd gesteld dat Penneman “zeer onachtzaem heeft 

geweest in de bedieninge der gemelde Greffie, hebbende genegligeerd niet alleen te registreeren, maer ook 

te bewaeren de Namptissementen, die successivelyk in zyne handen zyn gedaen geworden, tot zoo verre, 

dat men bevind uyt de Namptissement-Billietten en Notitien, die men anderszins ontdekt heeft, dat er 

ontrent 10.000 ponden gr. onder zyne handen zyn genamptierd geworden, waer van men ten overlyden 

de penningen niet en heeft bevonden”. 
939 DE GUCHTENEERE n.n., Mémoire pour MM. Charles le Begue, notaire, et Charles-Alexandre van 

Volden, ancien notaire, tous deux domiciliés à Gand, syndics à la masse de Philippe François Louis 

Penneman, appelans, contre les Sieurs Pierre-François de Ketelaere, Jean-David van Pachterbeke et 

consors, intimés, Brussel, 1825. Zie tevens Pasicrisie ou recueil général de la jurisprudence des cours de 

France et de Belgique, 3me série, Brussel, 1856, p. 341-345, waarin een arrest van het Gentse Hof 

van Beroep is gepubliceerd. 



256 
 

soort persoonlijk gewin beschouwen940. Eén van de laatste griffiers van de 

Raad, Charles van Severen, was na de opheffing van de instelling blijkbaar 

naar Engeland getrokken en had de namptissementsgelden met zich 

meegenomen. Het comité voor de afhandeling van de rekeningen van de 

Oostenrijkse Nederlanden spoorde hem in 1797 in Londen op, waar ze via 

een tussenpersoon met hem onderhandelden941. Er werd uiteindelijk 

geoordeeld dat het bedrag niet zou worden opgevorderd, aangezien de 

sommen ten minste gedeeltelijk aan particulieren toebehoorden en ze in 

handen waren van een voormalige ‘erfachtige griffier’. 

 

De resterende financiële bevoegdheden van de griffie hadden minder 

verstrekkende gevolgen. Tijdens de 17de eeuw en het begin van de 18de eeuw 

assisteerde een griffielid bijvoorbeeld het hof bij het openen en het beheer 

van de kas voor armlastige gevangenen. Dit was een collectebus die aan de 

toegang van het Gravensteen was bevestigd en waar mensen aalmoezen in 

konden deponeren942. Onder meer in 1627, 1629, 1630, 1634 en 1642, telkens 

op de woensdag voor Pasen, opende de president de bus in het bijzijn van 

de notaris, waarna de aangetroffen penningen door één van de fiscalen 

werden verdeeld. Op 8 april 1662 zorgde griffier Masseau voor de 

verdeling943. Twee jaar later, op 12 april 1664, werd Masseau door de 

president gelast om de bus alleen te openen944. Ook op 3 februari 1680 

gebeurde dat door een griffier, maar nog diezelfde dag besloot de Raad dat 

de bus voortaan terug geopend moest worden volgens oude gewoonte ˗ 

namelijk in aanwezigheid van de president, met verdeling door één van de 

fiscalen945. Na deze datum zou er geen speciale melding meer worden 

gemaakt over de verdeling van deze aalmoezen. Wel zijn nog een aantal 

schenkingen bekend ten voordele van armlastige gevangenen, hoofdzakelijk 

                                                           
940 A. Matthieu haalt overigens een sententie van de Raad uit 1782 aan die die zienswijze zou 

bevestigen. De vier griffiers werden beschouwd als “les seul maîtres des nantissements”, die ze elk 

voor zich bijhielden. Zie MATTHIEU A., Histoire…, p. 209-211. 
941 Met dank aan A. Verscuren; informatie afkomstig uit ARA, HSK. 
942 Zie LIEVOIS D., Gevangen in het Gentse Gravensteen, artikel in voorbereiding (met dank aan de 

auteur). Hierin worden onder meer de toestand van de gevangenis, de geldende 

reglementering, de levensomstandigheden van de gevangenen en de kostprijs van hun verblijf 

behandeld. 
943 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, passim. 
944 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 39. 
945 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 6. Er werd 

verwezen naar een overeenkomst uit 1629. 
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afkomstig uit testamentaire bepalingen. In 1710 moest griffier Helias een 

legaat in ontvangst nemen; in 1737-1737, 1751, 1771 en 1773 werd zoiets aan 

de eerste klerk van de griffie toevertrouwd946. Ondertussen had de Raad in 

1736 besloten om de ontvangst en de verdeling van de gewone aalmoezen 

over te laten aan de cipier947. 

 

Een laatste financieel aandachtspunt voor de griffie was de inning van 

allerhande kleine boetes. We stelden reeds vast dat de instructies van 1522, 

1624 en vooral 1667 verschillende boetes oplegden voor het niet-nakomen 

van huishoudelijke reglementen van de Raad948. Ook de instelling zelf 

voerde tijdens de 17de en de 18de eeuw verschillende boetes in. Een groot 

aantal daarvan was gericht op de procureurs en de advocaten van de Raad 

en ging onder meer over aanwezigheid tijdens de continuatie van de rol, 

vormvereisten voor bepaalde geschriften of storend gedrag in het 

consistorie949. Andere medewerkers konden evengoed worden beboet, zoals 

griffieklerken (bijvoorbeeld voor het laten lichten van ongezegelde 

documenten), messagiers of deurwaarders (bijvoorbeeld bij afwezigheid 

tijdens een processie) of griffiers (bijvoorbeeld bij afwezigheid tijdens een 

zitting van de secrete camere). Dergelijke boetes werden in de secrete 

camere uitgesproken; de griffiers moesten daar notitie van houden en elke 

zaterdag een lijst aan de substituut van de procureur-generaal 

overhandigen950. Uiterlijk twee weken na de inbreuk inde hij het gevraagde 

bedrag bij de betrokken medewerker951. Zoals vermeld, bevatten tal van 

registers van de secrete camere vooraan of achteraan lijsten van deze 

boetes952. Voorheen kan hier en daar een spoor worden teruggevonden in de 

registers van acten en sententiën. 

                                                           
946 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, passim en RAG, RVV, 

170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, passim. 
947 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 238. 
948 Ut supra. 
949 Zie tevens MARTYN G., De advocatuur…, p. 30-31. 
950 1624/89 en 1667/89. 
951 Enkele aantekeningen over inningen zijn terug te vinden in het archief van het officie-fiscaal, 

bijvoorbeeld in RAG, RVV, 30955-30963: Handboeken van de procureurs-generaal, 1503-1729. 
952 Daarin werden soms ook overzichten bijgehouden van admissies van notarissen, procureurs, 

advocaten, messagiers, boekverkopers, deurwaarders en landmeters. Zie RAG, RVV, 7609-7673: 

Registers van de secrete camere, 1516-1795. 
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Daarnaast werden ook boetes van ‘fol appel’ tot de kleine boetes 

gerekend953. Deze vielen van oudsher onder het beheer van de notaris van de 

Raad954. Een systematische registratie bestond daarvan echter niet, zoals een 

resolutie van 10 januari 1662 uitwijst955. In 1689, toen Lucas van der Lynden 

als laatste notaris van de Raad op rust werd gesteld, bleek er daarenboven 

een achterstand te zijn in de registratie en de inning van dergelijke boetes956. 

De raadsheren achtten de tijd dan ook rijp om zijn bevoegdheden als notaris 

over te dragen aan de griffiers in het algemeen, en voor de achterstallige 

registratie aan griffier Adrien Jacques Helias in het bijzonder. Deze 

overdracht betekende de opstart van een systematische rekening van alle 

kleine boeten957. De administratie ervan zou telkens als specifieke opdracht 

aan één van de griffiers worden gegeven, tot in 1780 met Jean Baptiste 

Cardon een ontvanger van de rapporten hiervoor verantwoordelijk werd 

gesteld. 

 

Beheer van het ‘kenniscentrum’ 

Het beheer van de rekening van de kleine boetes was aan het einde van 

de 17de eeuw en in de loop van de 18de eeuw nauw verwant aan het beheer 

van de bibliotheek van de Raad. De voornaamste uitgavenpost van die 

rekening bestond immers uit uitgaven voor aankopen van boeken, kranten 

en almanakken, inclusief portkosten, leverings- en inbindingskosten. 

Daarnaast werden op basis van die kas ook allerhande gebruiksvoorwerpen 

voor de Raad aangeschaft, niet in het minst voor de uitrusting van de kapel. 

De specifieke inspanningen die door enkele griffiers werden geleverd voor 

de uitbouw van de bibliotheek van de Raad, worden verder in deze 

verhandeling aangehaald958. Deze inspanningen kunnen echter in een breder 

kader worden geplaatst. Een laatste, duidelijk te identificeren taak van de 

griffie was immers het bijhouden van allerhande rechtsdocumentatie. 

Uiteraard valt dit niet los te zien van de verantwoordelijkheid voor het 

                                                           
953 Ut supra. 
954 1486/9. 
955 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 307. 
956 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
957 Een aantal van deze rekeningen is bewaard in RAG, RVV, 598-600: Rekeningen van de kleine 

boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor de bibliotheek, het mobilier en kleine 

herstellingen (met bijlagen), 1723-1787. Zie tevens BIB UGENT, COLL Vliegende Bladen, 

HFI.C.222.19: Conseil de Flandre, Greffier, Comptes de greffiers. 
958 Ut infra, deel 2 (hoofdstuk ‘Kennisachtergrond’). 
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archief van de Raad, waar de griffie als corpus eveneens een bijdrage aan 

leverde. Samengevat kan worden gesteld dat de griffiedienst instond voor 

het beheer van het ‘kenniscentrum’ dat bibliotheek, documentatie en archief 

van de Raad samen de facto vormden. 

 

Uit de vroegste instructies van de Raad wordt duidelijk dat de 

raadsheren de opdracht hadden om zich te omringen met informatie die 

betrekking had op het graafschap Vlaanderen. In het tiende artikel van de 

instructie van 1386 wordt dit als volgt geformuleerd959: “Item, quant lesdicts 

Conseilliers auront espace, ils se debvro(n)t employer à visiter les Chartres, 

Registres & Lettres touchans ledict Seigneur, pour estre mieulx instruicts de ses 

faicts au temps advenir”. Dit werd herhaald in de instructies van 1409 en 

1483960. Laatstgenoemde tekst verduidelijkt dat de Raad hiervoor in 

communicatie moest treden met de garde des chartes, de bewaarder van de 

oorkondenschat van de graven van Vlaanderen die zich te Rupelmonde 

bevond961. Hij moest de justitieraad van een kopie van de voornaamste 

registers en van een inventaris voorzien. Geregeld werd ook iemand van de 

Raad naar Rupelmonde gestuurd. Zo stelde J. Dumolyn vast dat Josse van 

den Brande, notaris en ontvanger van de exploten van de Raad, daar in juli 

1448 opzoekingen moest verrichten naar institutionele banden tussen de 

stad en het kasteel van Geraardsbergen. 

In latere instructies komen dergelijke richtlijnen niet meer voor. De 

oorkondenschat uit Rupelmonde zou vanaf de late 16de eeuw na een korte 

Antwerpse tussenstop immers in Gent worden bewaard, waardoor ze 

                                                           
959 1386/10. 
960 1409/34 en 1483/19. Hoogstwaarschijnlijk lag de oorsprong hiervan bij de 14de-eeuwse taken 

van de grafelijke secretarissen. Buiten de Audiëntie om waren zij immers geacht om politieke, 

administratieve en rechterlijke beslissingen voor te bereiden door het samenbrengen van 

eerdere besluiten en randinformatie over het onderwerp. Zie BUNTINX J., De audiëntie…, p. 

145. 
961 Andere documenten vielen vanaf de 14de eeuw overigens onder het beheer van de Rijselse 

Rekenkamer en werden daar bewaard. Zie onder meer DE SAINT-GENOIS J., Notice sur les 

archives de la province de la Flandre orientale, in Messager des Sciences Historiques, 1841, p. 156-157; 

DE SAINT-GENOIS J., Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandre, avant l’avènement des 

princes de la maison de Bourgogne, autrefois déposées au château de Rupelmonde, et conservées 

aujourd’hui aux archives de la Flandre orientale (Rijksarchief te Gent, toegang 001/1), Gent, 1843-1846, 

p. I-XXV en VANDERMAESEN M., Het slot van Rupelmonde als centraal archiefdepot van het 

graafschap Vlaanderen (midden 13de-14de eeuw), in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor 

Geschiedenis, 1970, CXXVI, p. 273-317. 
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meteen heel wat bereikbaarder werd. De verzameling onderging een aantal 

verhuisacties en bevond zich bij momenten onder meer in het belfort, het 

stadhuis en het Spanjaardenkasteel. In 1716 werden de stukken 

toevertrouwd aan de Oudburg ˗ net als de Raad in het Gravensteen gezeteld 

˗, maar kwamen ze wel in de fiscale camere van de Raad terecht. Anno 1779 

verhuisde de oorkondenschat mee naar het jezuïetencomplex in de 

Voldersstraat; er werd echter aangedrongen op het feit dat de documenten 

strikt gescheiden moesten worden gehouden van die van de Raad en het 

officie-fiscaal962. Voorheen, tijdens de 17de eeuw, blijkt de eerder genoemde 

inventaris van de archieven van Rupelmonde wel degelijk nog gehanteerd te 

worden door de Raad. Op 10 januari 1672 beslisten de raadsheren om 

griffieklerk Bauduijns naar het Spaanjaardenkasteel te sturen om de recente 

inventaris te gaan kopiëren, vermits hun oude exemplaar niet meer 

bruikbaar was963. 

De Raad van Vlaanderen had klaarblijkelijk inspiratie opgedaan in de 

bewaringswijze van de documenten die afkomstig waren uit Rupelmonde. 

De inventaris die in de 14de eeuw van de oorkondenschat was gemaakt, 

vertoonde een thematische indeling bestaande uit zeventien 

hoofdstukken964. Een gelijkaardig systeem werd op onbekende datum in het 

Gravensteen ingevoerd voor de bewaring van de losse, maar belangrijke 

archiefstukken van de Raad. Het “armarium” of de “armoire” van de Raad, 

zoals dit werd genoemd, was in feite een bibliotheekkast die was voorzien 

van verschillende vakken of ‘loketten’. De documenten werden er in 

geordend volgens een bepaalde systematiek. Ze waren verdeeld over 29 

thema’s. Per thema kon eveneens een subnummering voorkomen. De 

inhoud ervan was heel divers. Het betrof, kort gezegd, alle documenten die 

inhoudelijk van belang werden geacht voor de werking van de instelling, de 

bevestiging van bepaalde bevoegdheden en het vrijwaren van de vorstelijke 

rechten in het graafschap965. Het armarium is overigens het enige deel van 

                                                           
962 DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 80. 
963 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 257. Bauduijns werd 

voor deze opdracht betaald uit de kas van de exploten. 
964 SANTAMARIA B., La chambre…, p. 364-366. Zie over de 13de- en 14de-eeuwse geschiedenis 

van deze stukken tevens VANDERMAESEN M., Het slot van Rupelmonde… 
965 I.c. de combinatie van een soort schaduwarchief van de oorkondenschat en eigen 

instellingsarchief, waarin zowel originelen als kopieën en afschriften allerhande waren 

opgenomen. De eerste thema’s waren bijvoorbeeld religie, geestelijke personen en heresie; 

staatszaken en oorlog; domeinen en vorstelijke rechten; residentie, jurisdictie etc. van de Raad, 

instructies en procedures van de Raad; emolumenten; Rekenkamer; criminele zaken; rebellen en 
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het archief van de Raad waarvan een integrale, eigentijdse inventaris 

bestaat966. 

Hoewel hiervoor geen formele bevestiging kon worden gevonden, viel 

dit armarium hoogstwaarschijnlijk onder het beheer van de griffiers. In 

diverse basisreeksen van het kernarchief kunnen immers verwijzingen naar 

nummers uit dat armarium worden gevonden. Het betreft hoofdzakelijk 

aantekeningen in de marge van resolutieregisters en de verschillende types 

briefwisselingsregisters. De vroegste voorbeelden zijn in het begin van de 

17de eeuw te dateren, zoals bij het moment waarop de aartshertogen de 

status van de raadsheren-commissarissen wijzigden. Zij werden in 1610 

gelijkgeschakeld met de gewone raadsheren967. Dit bericht werd op 7 

december 1610 in het resolutieregister van de Raad ingeschreven, maar werd 

klaarblijkelijk ook belangrijk genoeg geacht om als los document bewaard te 

worden in het armarium onder thema zes ˗ een bewaarplaats waar in de 

marge van het resolutieboek naar werd verwezen968. In het register met 

belangrijke brieven en adviezen dat anno 1628 retroactief door griffieklerk 

Dobbele moest worden samengesteld, wordt zelfs systematisch een link 

gemaakt met de documenten uit het armarium969. 

 

Uiteraard bestond het grootste deel van de massa documenten van de 

Raad uit het eerder aangehaalde kernarchief en proces- en 

procedurestukken. Geen enkel artikel van de grote instructieteksten voor de 

Raad was expliciet gewijd aan de bewaring van het statische archief van de 

                                                                                                                                        
confiscaties; soeverein-baljuw; transport van Vlaanderen; … Ook de verplichte registratie van 

plakkaten en ordonnanties kan ten dele in dit licht worden gezien. 

In de loop van de 19de eeuw ging deze orde echter verloren; hoogstwaarschijnlijk zijn enkele 

losse stukken uit het huidige kernarchief van de Raad afkomstig uit het armarium. 
966 RAG, RVV, 3: Inventoire des papiers et cartulaires reposans dedans l’armaire du Conseil 

Flandres, ca. 1637 en RAG, RVV, 4: Dubbel van nr. 3, 17de eeuw. Dit laatste stuk vertoont het 

handschrift van griffier Corneille Florent Michel en kan dus aan het einde van de 17de eeuw of 

het begin van de 18de eeuw worden gesitueerd. 
967 Ut supra. 
968 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 276. 
969 Ut supra. Zie RAG, RVV, 510: Copie van de principaelste briefven an den Raedt van 

Vlaenderen ende van weghen den zelven Raedt gheschreven tzidert de reductie der stede van 

Ghendt, 1584-1629. Interne verwijzingen naar andere kernreeksen zijn overigens evenmin 

zeldzaam in het archief. In een register van decreten en brieven van boven wordt op datum van 

5 mei 1711 bijvoorbeeld verwezen naar een andere register met briefwisseling en twee 

resolutieboeken, telkens met het relevante folionummer erbij. Zie RAG, RVV, 527: Decreten en 

brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 233. 
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instelling ˗ hoewel dit toch, letterlijk en figuurlijk, een massief 

aandachtspunt moet zijn geweest970. We kunnen stellen dat, bij gebrek aan 

verdere regelgeving, de raadsheren als corpus instonden voor de 

archiefzorg, de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer971. 

Zij werden ook daarin voorgezeten door hun president, die als rechtstreeks 

vertegenwoordiger van de vorst en als hoofd van justitie voor het hele 

graafschap de eindverantwoordelijkheid had voor alle aspecten van het 

functioneren van de Raad972. Archiefzorg, zoals de hedendaagse definitie 

luidt, impliceert inderdaad een breed spectrum aan elementen die op 

beleidsniveau te situeren vallen: alle interne praktische regelingen voor 

archiefbeheer, inclusief financiële, personele en materiële hulpmiddelen 

vallen onder dit begrip973. 

Wat de praktijk betreft, werd de uitvoering van dergelijke maatregelen 

overgelaten aan de griffiers en hun personeel974. Verschillende auteurs 

grijpen hiervoor terug naar een beschrijving van het takenpakket van de 

secretarissen binnen de Audiëntie. Daarbij wordt specifiek vermeld dat zij 

instonden voor de ontvangst en bewaring van de geschreven 

processtukken975. In de meest recente publicaties wordt vooral de brede 

conclusie van J. Dumolyn herhaald, namelijk dat de belangrijkste opdracht 

van de griffie van de Raad van Vlaanderen het “bijhouden” van de 

verschillende registers was976. Deze term kan natuurlijk op twee manieren 

worden geïnterpreteerd en lijkt ons in beide opzichten toepasbaar. Enerzijds 

                                                           
970 Let bijvoorbeeld op de beschrijving van de archiefmassa zoals ze tijdens de 19de eeuw werd 

aangetroffen: Zie RAG, Archief van het RAG, s.n.: Commission de surveillance du classement et 

du triage des archives de l’ancien Conseil de Flandre, rapporten (1852-1870) en correspondentie 

(1852-1860). 
971 DEN TEULING A.J.M., Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (Stichting 

archiefpublicaties 118), ’s Gravenhage, 2003, definitie 169. 
972 Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 11-12 en DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 128. 

De president had er dus alle belang bij om goed zorg te dragen voor alle documenten en 

archiefstukken die de rechten van de vorst als graaf van Vlaanderen bestendigden en die 

bewezen dat de Raad zich op zijn beurt inzette voor de handhaving daarvan. Dit gold uiteraard 

ook in omgekeerde zin, namelijk aangaande de privileges van het graafschap Vlaanderen. 
973 DEN TEULING A.J.M., Archiefterminologie…, definitie 169. 
974 Zie bijvoorbeeld BUNTINX J., Inventaris …, deel 1, p. 21; COUCKE M., Een prosopografische 

studie…, p. 37; DE FRENNE L., Het archief van de fiscalen…, p. 44 en THOMAES M., De Raad van 

Vlaanderen…, p. 35. 
975 BUNTINX J., De audiëntie…, p. 141; herhaald door o.m. DUMOLYN J., Het hogere personeel…, 

p. 140 en VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 38. 
976 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 140. 
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kan het woord wijzen op een bewaaropdracht, waarmee we ons inderdaad 

binnen het archiefbeheer bevinden, anderzijds betekent dit uiteraard ook het 

up-to-date houden van de registers van de Raad. 

Met de tweede potentiële betekenis begeven we ons op het eerder 

besproken domein van het documentbeheer977. Deze archivistische term is 

duidelijk enger van betekenis, in die zin dat het bij documentbeheer 

hoofdzakelijk gaat om stukken die door de archiefvormer tijdens zijn 

taakuitoefening worden gecreëerd, ontvangen en gebruikt – de zogenoemde 

dynamische fase978. In het leven van een document valt vervolgens 

aansluitend een semi-dynamische fase979 te onderscheiden, waarbinnen het 

stuk niet meer actueel is maar wel nog een beperkte functie binnen de 

taakuitoefening van de archiefvormer vervult. Tijdens deze periode kunnen 

nog aanvullingen gebeuren, wat niet meer voorvalt bij de laatste fase. Bij de 

statische fase is er enkel nog sprake van incidentele raadpleging. 

Documenten in deze derde periode zijn in moderne administraties reeds het 

voorwerp geweest van selectie en neerlegging of overbrenging naar een 

permanente archiefbewaarplaats – met andere woorden, voorwerp van 

archiefbeheer. 

Terwijl documentbeheer dus eigenlijk een taak is dat tot de dagelijkse 

werking van de archiefvormer zelf behoort, kan archiefbeheer als een 

specifiek toegewezen bevoegdheid worden aanzien. Zoals werd vastgesteld, 

werd dit bij de Raad echter nooit geëxpliciteerd. Uit een aantal details, die 

reeds eerder in deze verhandeling aan bod kwamen, wordt duidelijk dat ook 

het beheer van het statisch archief in de praktijk aan de griffie was 

toegewezen980. Zo bleek de overhandiging van het archief van de Raad één 

                                                           
977 Verschillende elementen van documentbeheer kwamen reeds uitvoering aan bod doorheen 

de bespreking van de overige griffietaken. Er wordt verder dan ook niet meer op ingegaan. Ook 

hier dient echter te worden opgemerkt dat theorie soms sterk verschilde van praktijk. Zo 

beklaagden de praktizijnen zich in 1666 dat de klerk van de commissiën hen deed betalen voor 

de goede bewaring van hun rekwesten en dat hij zonder bijkomende vergoeding hun 

documenten niet wilde opzoeken. Bovendien legde hij de documenten waar rechten moesten 

worden op betaald netjes in de loketten van de procureurs, maar de overige werden door elkaar 

gesmeten op een plaats waar iedereen er aan kon. Zie 1666/8. 
978 Zie uitleg bij DEN TEULING A.J.M., Archiefterminologie…, definitie 167. 
979 Ook wel semi-statische fase genoemd, hoewel deze term in feite een tegenstelling inhoudt. 
980 De term ‘archiefbeheer’ is precies omwille van dit onofficiële karakter eerder betwistbaar in 

de context van de Raad. Hij houdt immers een geheel van normen, plannen, procedures en 

activiteiten in, gericht op onder meer archiefbewerking, beheer van de archiefdepots, de daarin 

berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan. Die doelmatigheid ontbreekt 

in deze casus. Zie DEN TEULING A.J.M., Archiefterminologie…, definitie 167. 
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van de symbolische én reële twistpunten te zijn wanneer er problemen 

waren bij de opvolging binnen de griffie. Maximiliaan le Rouffon en zijn drie 

collega’s, die zich in 1674 ten nadele van de families Masseau en d’Hane in 

de griffie inkochten, procedeerden maandenlang over o.m. de overdracht 

van het archief en de sleutels van de griffie. Ook bij de samenvoeging van de 

Brugse en de Gentse fractie van de Raad in 1679 werd het doorgeven van het 

archief, al of niet via de opmaak van een inventaris, grondig bediscussieerd. 

Wanneer een engagèrecontract tijdens de 18de eeuw werd doorverkocht, was 

er eveneens sprake van het overhandigen van griffie-archief. Jean Pierre 

Joseph Zoetaert sloot op 21 oktober 1760 bijvoorbeeld een akkoord met de 

families Rotsart en de Aranda981, dat inhield dat hij 16.150 gulden vlaams 

sterk wisselgeld betaalde voor hun engagère. Na betaling werden hem niet 

alleen de oorspronkelijke patentbrief overhandigd, maar ook de niet-gelichte 

namptissementen met bijhorende bewijsstukken en alle overige documenten 

die eventueel tot de griffie behoorden. Het was overigens tevens een griffier, 

i.c. Corneille Florent Michel, die in de jaren 1690 de opdracht kreeg het 

archief van de voormalige rechtbank voor maritieme zaken in ontvangst te 

nemen, nadat de Raad op 30 april 1694 voor admiraliteitszaken was 

aangesteld982. 

Uit een verslag dat naar aanleiding van de verhuizing naar de 

Voldersstraat werd opgesteld, blijkt dat verschillende griffiers documenten 

thuis bewaarden omdat de griffielokalen in het Gravensteen in behoorlijk 

slechte staat waren983. Eerder, in 1772, had eerste klerk Jan van Grimberghe 

naar aanleiding van het insolvabele sterfhuis van griffier Penneman 

daarenboven de opdracht gekregen om een inventaris op te stellen van alle 

papieren van ambtswege die ten huize Penneman konden worden 

                                                                                                                                        
Voor quasi alle aangehaalde voorbeelden, ut supra. 
981 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 54. 
982 RAG, RVV, 34340: Inventaire des procès indécis au Conseil de l’admirauté suprème que mr. 

Cornil Florent Michel, greffier du conseil de Sa Majesté en Flandres, a retiré de la secretairie 

dudit Conseil de l’Admirauté, 1695-1699. Hij ondervond onder meer problemen toen hij nog 

archief moest ontvangen dat bij één van de voormalige medewerkers thuis lag. 
983 RAG, RVV, 172: Minuten van de resoluties, 1760-1785. Dit is overigens niet ongewoon voor 

het ancien régime; ook bij de Raad van Brabant was dit bijvoorbeeld het geval. Tot het midden 

van de 16de eeuw was hij bij die instelling zelfs gebruikelijk dat de griffiers thuis kantoor 

hielden, zie GAILLARD A., Le conseil de Brabant…, deel 3, p. 9. De griffier van de rechtbank van 

de Indaginge, de instelling die het dichtst bij de Raad stond, legde anno 1760 zelfs een 

verklaring af dat de griffie voortaan bij hem thuis zou gehouden worden. Zie RAG, Indaginge, 7: 

Verklaring van de griffier dat de griffie voortaan bij hem thuis gevestigd zal zijn, 1760. 
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aangetroffen984. Op 31 juli 1772 werden 49 pakken archief geconsigneerd; 

bijkomende nota’s wijzen uit dat tot in het voorjaar van 1776 nog met 

datzelfde doel stukken werden opgevraagd. In de eerste helft van de 18de 

eeuw bleek dat ook voormalig griffier Antoine Bernard Helias archief van de 

Raad in zijn privéwoning had bijgehouden985. Op 20 augustus 1744, een half 

jaar na zijn overlijden, bracht zijn weduwe een aantal pakken enkwesten 

binnen die werden bijgeschreven op de inventarissen die naar aanleiding 

van het overlijden van raadsheren David Brant en Jeronimus Masseau 

waren opgesteld. Het betrof enkwesten die door David Brant waren geleid 

in de periode tussen 30 september 1702 en 14 juni 1710; en één enkwest van 

Jeronimus Masseau van 18 september 1696. Alle documenten werden in de 

griffie van de Raad in ontvangst genomen. 

 

Het feit dat er van het archief van de Raad met uitzondering van het 

armarium nooit een inventaris werd opgemaakt, bewijst dat men er zich 

nooit bewust met het statisch archief heeft beziggehouden986. Er werd een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen het kernarchief en de dossiers van de 

gewezen processen. Vanaf het einde van de 16de eeuw was de eerste klerk 

voor deze laatste categorie verantwoordelijk. Ook de dossiers die op basis 

van de procedure voor commissarissen waren gecreëerd en afgehandeld, 

moesten na een jaar door het comptoir van de rapporten aan de eerste klerk 

worden overhandigd987. Het was dan ook deze categorie van stukken, 

processtukken, waarover de Raad in de jaren 1770 dreigde ze achter te laten 

in het verlaten Gravensteen indien een aantal procureursfamilies ze niet 

tijdig zouden komen ophalen988. 

                                                           
984 RAG, AFF, 594: o.m. stukken van de griffier Philippe Penneman, 1773. 
985 RAG, RVV, 75: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, David Brant, 1679-1710 en 

RAG, RVV, 87: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Jeronimus Masseau, 1701. De 

documenten waarvan sprake is bevinden zich heden ten dage overigens in RAG, RVV, 5376-

5384 en 5790. 
986 Bij de kortstondige Jozefijnse hervormingen aan het einde van de 18de eeuw werd wel een 

“archivist” aangesteld. Het is veelbetekenend dat die benoeming naar Jan van Grimberghe ging, 

de voormalige eerste klerk van de griffie van de Raad. Drie van de vier griffiers werden op dat 

moment secretaris, de vierde werd surintendant van de “bewaernissen van de consignatien”. Zie 

ARA, SRJ, 83: Tribunal de Gand, registre aux commissions, 1787, passim. 
987 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-1645 

(1594). 
988 Ut supra. 
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Aan het kernarchief werd wel wat meer aandacht geschonken. Toen 

griffier Jean Jacobssen in 1619 in dienst trad, werd zowel hij als collega 

Masseau er aan herinnerd “dat zij de registers, boecken ende notitien begonnende 

inde secrete camer, telcken int scheeden vanden hove zullen opsluyten ende oock de 

processen, zoo vele alst doendelijck wordt”989. Vanaf de opkomst van de 

procedure voor commissarissen was het trouwens de taak van de griffie om 

na het overlijden of de uitdiensttreding van een raadsheer alle 

ambtsgerelateerde documenten bij hem thuis te gaan ophalen en oplijsten 

voor ontvangst990. Het betrof, uiteraard, grotendeels pakken enkwesten en 

verbaalboeken. Tijdens de 17de eeuw tekenden de griffiers zelf nog voor 

ontvangst en evangelisatie; in de loop van de 18de eeuw kunnen steeds meer 

handtekeningen van de eerste of de tweede klerk van de griffie op dergelijke 

inventarissen worden aangetroffen. Dit systeem lag in ieder geval wel aan 

de basis van de grote reeksen enkwesten en verbaalboeken die heden ten 

dage in het archief van de Raad kunnen worden teruggevonden991. Ook de 

oude orde, namelijk geordend per raadsheer, is nog merkbaar. 

 

Het was hoogstwaarschijnlijk het kernarchief dat de raadsheren in 

gedachten hadden toen ze in juni 1792 kortstondig het plan opvatten om 

Gent te ontvluchten, in een poging de bezetting van Gent door de Fransen 

voor te zijn. Zij lieten griffier Jacques Bernard Bauwens de resolutie noteren 

waarin het plan werd uiteengezet992. Men wilde, van zodra de Franse 

                                                           
989 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 407. J. Buntinx haalt aan 

dat ook de conciërge van het Gravensteen speciaal gelast werd met de bewaking van de 

archieven. Tijdens zijn afwezigheid werd die taak toevertrouwd aan een deurwaarder. Zie 

BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 22. 
990 Een groot aantal van deze inventarissen is bewaard; zie RAG, RVV, 11bis-140ter: 

Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, 1614-1795. De term ‘sterfhuizen’ is in deze 

context duidelijk niet correct; zo werd ook een inventaris opgesteld van de documenten van 

voormalig griffier en advocaat-fiscaal Corneille Florent Michel, naar aanleiding van zijn vertrek 

naar de Geheime Raad. Zie RAG, RVV, 95: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, 

Cornelis-Florent Michel, 1727. 
991 Ut supra. Van dit deel van het archief van de Raad werd naar aanleiding van de verhuizing in 

1778 een inventaris opgesteld, die bestond uit de namen van de desbetreffende raadsheren en 

een nummering. Zie RAG, RVV, 140ter: Inventaris van de papieren uit de sterfhuizen van 

presidenten en raadsheren van de Raad van Vlaanderen over te brengen naar het nieuw 

gebouw van de Raad, 1778. Een beknopte vergelijking met de huidige archiefinventaris leert dat 

sindsdien nauwelijks verliezen zijn geleden. 
992 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. Op het document wordt overigens het 

jaartal 1791 vermeld, het werd echter geordend onder 1792. 
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troepen naderden, richting Aalst vertrekken. Daarvoor moesten twaalf 

overdekte wagens, elk bespannen met twee paarden, in gereedheid worden 

gebracht voor transport, waarbij expliciet werd vermeld dat een selectie van 

de interessantste papieren van de Raad moest worden meegenomen. In een 

brief voor het Aalsterse stadsbestuur, die reeds moest worden voorbereid, 

werd logement voor 24 personen verzocht. De Raad vroeg eveneens vier 

kamers, waarvan twee als vergaderruimte, één als griffie en één als 

ontvangstruimte waren bedoeld. Dit plan zou echter nooit worden 

uitgevoerd. 

Het bovenstaande geval uit 1792 is eerder tekenend voor de archiefzorg 

en het archiefbeheer van de Raad. Behalve de noodzakelijk uit te voeren 

taken, zoals hierboven aangehaald, beperkten de beheersdaden van de 

griffie zich voor het overige eerder tot calamiteitenbeheer. Dit bleek 

doorheen de geschiedenis van de Raad nodig te zijn in twee steeds 

terugkerende situaties, namelijk de vele verhuisacties van de instelling en de 

slechte toestand van de archiefbewaarplaatsen in het Gravensteen993. Op de 

historische lotgevallen van het archief van de Raad ˗ een geschiedenis op 

zich ˗ wordt hier echter niet verder ingegaan994. 

  

                                                           
993 Ut supra. Een aantal voorbeelden werden reeds aangehaald bij de inleidende beschouwingen 

over het Gravensteen. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is echter dat uit 1665, 

wanneer sprake was van het feit “dat de daecken boven de greffie van desen hove bloot ende open 

ligghen soo verre dat de pampieren, processen ende registers ter hen greffie rustende rot ende bedorven 

worden”. Zie RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 99. In dit 

specifieke geval werden de fiscalen en de algemeen ontvanger van Oost-Vlaanderen bij de zaak 

betrokken. 

Tegenover de buitenwereld reageerde de Raad bij momenten dan weer bijzonder streng. Zo 

waren de raadsheren in 1586 bijvoorbeeld van mening dat een stapel hout te dicht bij het kasteel 

was gestapeld, tot “pericle van desen casteele ende de papieren den coninck, den hove ende partijen 

aenclevende die hier zouden moghen berusten”. Zie RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 

10 januari 1625, fol. 59 / 83 (dubbele nummering). 
994 In de inleiding op de inventaris van het kernarchief had J. Buntinx reeds relatief veel 

aandacht voor de lotgevallen van het archief. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 19-33. 

Eveneens interessant in dit opzicht is VAN LOKEREN A., Notes touchant des archives conservées 

au dépot de l’Etat à Gand, in Messager des Sciences Historiques, 1879, p. 369-374, waarin de twee 

scheuringsperiodes in de geschiedenis van de Raad worden aangehaald. 
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D. …IN EEN GROEIENDE PAPIEREN WERELD? 

 

De laatmiddeleeuwse professionaliseringstendenzen in zowel vorstelijke 

als stedelijke instellingen die we in de aanloop van deze studie hebben 

aangehaald995, kenden een goed gedocumenteerd vervolg. Al decennia lang 

worden termen zoals ‘bureaucratisering’ en ‘specialisering’ gebruikt om 

veranderingen binnen vroegmoderne instellingen te duiden996. De algemene 

principes, zoals die gelden voor de meeste West-Europese landen, vinden 

we terug in alle standaardwerken. Binnen dat kader is hier vooral het 

verschriftelijkingsproces van belang, dat tijdens de 15de en de 16de eeuw 

definitief werd ingezet in alle overheidsinstellingen. Zo stapte men in de 

rechtspraak over van de mondelinge naar de schriftelijke procesgang997, wat 

verregaande gevolgen had voor de dagelijkse werking van een justitieraad 

zoals de Raad van Vlaanderen. De raadsheren baseerden hun oordeel 

voortaan immers op basis van het dossier en het verslag van de raadsheer-

verslaggever (of “rapporteur”) en niet langer op mondelinge uiteenzettingen. 

Alle tussentijdse handelingen in de procesgang werden opgetekend; bij elke 

stap hoorde een specifiek type document. Een zelfde evolutie voltrok zich bij 

bestuurlijke handelingen998. Het spreekt voor zich dat één enkele ambtenaar, 

zelfs een geschoold persoon, na verloop van tijd de werkprocessen binnen 

‘zijn’ instelling niet meer alleen kon beheersen999. De president van de Raad 

moest uiteraard het overzicht kunnen behouden en als 

eindverantwoordelijke optreden, maar onder de beslissende en uitvoerende 

ambtenaren drong een taakverdeling zich op. Met andere woorden: het 

                                                           
995 Ut supra, nl. het inschakelen van een geschoolde ambtenarenklasse ten nadele van de adel en 

de wissel van hoofdzakelijk clerici naar geletterde leken binnen openbare functies. 
996 Zie bijvoorbeeld de (acta van de) studiedag Vlaamse instellingen in de Late Middeleeuwen en de 

Vroegmoderne Tijd. Centralisering, professionalisering, specialisering en bureaucratisering, verschenen 

als MARTYN G., VERMEIR R. en VANCOPPENOLLE C. (red.), Intermediate Institutions in the 

County of Flanders in the Late Middle Ages and the Early Modern Era (Studia 135), Brussel, 2012 en 

Bureaucratie en bureaucratisering ˗ voornamelijk tijdens het Ancien Régime van het Tijdschrift voor 

Geschiedenis, 1977, XC, 3-4 (themanummer). 
997 Zie onder meer MARTYN G., Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611: zijn genese en zijn rol in de 

verschriftelijking van het privaatrecht (Studia 81), Brussel, 2000, p. 59-64 en VAN PETEGHEM P., 

De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 142-152, resp. algemeen en specifiek toegepast op 

de Vlaamse casus. 
998 DE SCHEPPER H., Vorstelijke ambtenarij en bureaukratisering in regering en gewesten van ’s 

Konings Nederlanden, 16de-17de eeuw, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 1977, XC, 3-4, p. 373-374. 
999 Elementen zoals scholingsgraad, ervaring en carrière staan dan ook centraal in de collectieve 

biografie van de griffiers van de Raad, deel II van deze verhandeling. 
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specialiseringsproces, dat in de late middeleeuwen aanvankelijk werd 

ingezet door een betere afbakening van bevoegdheden tussen instellingen 

onderling, zou zich tegelijk ook van binnenuit voltrekken. De groeiende 

nood aan verdere verdeling van de taken onder de griffiemedewerkers van 

de Raad van Vlaanderen, zoals aangetoond, is binnen dit kader te situeren. 

Een “stortvloed aan papier” was het gevolg van deze verschriftelijking1000, 

een beeldspraak die van toepassing is bij zowel de gerechtelijke als de 

bestuurlijke activiteiten van de justitieraden. Gedifferentieerde 

registratiepaden en aandacht voor archiefbeheer werden naar het einde van 

het ancien régime toe dwingender aandachtspunten voor de griffiers van de 

Raad van Vlaanderen1001. Onder meer P. Van Peteghem stelt daarenboven 

dat de activiteitsgraad van de instelling doorheen de tijd toenam1002. Eerder 

troffen we inderdaad diverse elementen aan die bevestigen dat de Raad van 

Vlaanderen op deze algemene tendens geen uitzondering vormde. Het 

kernarchief van de Raad vertoont duidelijk sporen van verregaande 

bifurcatie1003. Ook organisatorische elementen wijzen op een toenemend 

werkvolume, zoals de opdeling van het corpus van raadsheren in 

verschillende ‘kamers’1004. Aan het einde van de 17de eeuw experimenteerde 

de Raad zelfs even met een opdeling in vijf verschillende kamers, die in 

theorie simultaan zitting konden houden. Tijdens de eerste helft van de 18de 

eeuw werd het aantal geleidelijk aan afgebouwd en vanaf de jaren ’40 van 

diezelfde eeuw tot de opheffing van de instelling werden de raadsheren 

slechts opgedeeld in maximaal twee kamers. Dit laatste gegeven doet vragen 

rijzen over de 18de-eeuwse evolutie van het werkvolume van de justitieraad. 

Bleef de Raad van Vlaanderen in dat opzicht zijn schijnbaar globaal 

stijgende trend aanhouden? 

 

                                                           
1000 Uit: PUT E., Zoekwijzer… Zie onder meer VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming…, p. 143 e.v. 
1001 Ut supra. 
1002 VAN PETEGHEM P., Raad van Vlaanderen…, p. 136. 
1003 Ut supra. 
1004 Ut supra. Zoals werd vastgesteld, was deze kamerevolutie naar alle waarschijnlijkheid ook 

gerelateerd aan het aantal beschikbare raadsheren, in verhouding tot het minimaal vereiste 

aantal raadsheren om een zaak te kunnen behandelen. 
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Inschatting van het werkvolume van de Raad 

Met deze kwestie begeven we ons op relatief recent historiografisch 

terrein, namelijk op dat van de kwantitatieve rechtspraakgeschiedenis. 

Zowel voor het vroegmoderne Frankrijk, Engeland, Spanje, de Duitstalige 

gebieden en de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden worden her en der 

gelijklopende, zij het voorlopige resultaten geboekt over de activiteitsgraad 

van rechtbanken op middellange en lange termijn1005. De veronderstelde 

verhoging van het aantal processen vanaf de 14de eeuw, de zogenoemde 

juridisering (of ‘verrechtelijking’) van conflicten, wordt door diverse auteurs 

op basis van gegevensreeksen van verschillende instellingen bevestigd1006. 

Onder meer in de Koninklijke Kanselarij van Valladolid en in het 

Rijkskamergerecht bereikte deze groei, die exponentieel verliep, een 

absoluut hoogtepunt aan het einde van de 16de eeuw, om zich vervolgens 

een eeuw later na een korte daling te stabiliseren. 

18de-eeuwse gegevens zijn in deze Spaanse en Duitse voorbeelden helaas 

niet voor handen. Bij diverse andere instellingen, die voor die periode wel al 

werden gedocumenteerd, is echter een duidelijke afname van het aantal 

behandelde processen doorheen de loop van de 18de eeuw merkbaar. Deze 

Litigation Decline is, bij wijze van Zuid-Nederlandse casus, bijvoorbeeld 

duidelijk vast te stellen in het onderzoek van A. Verscuren over de Grote 

Raad van Mechelen tijdens de 18de eeuw. Zelfs wanneer de inkrimping van 

de bevoegdheden en het ressort van de Grote Raad in rekening worden 

gebracht, stelt zij toch een grote discrepantie vast tussen het aantal processen 

die de instelling behandelde tijdens de 16de eeuw en de 18de-eeuwse 

situatie1007. Op basis van een uitgebreide vergelijking met andere gegevens, 

                                                           
1005 LE BAILLY M.C., Langetermijntrends in de rechtspraak bij de gewestelijke hoven van justitie in de 

Noordelijke Nederlanden van ca. 1450 tot ca. 1800, in Pro Memorie, 2011, XIII, 1, p. 30-33. Tenzij 

anders vermeld, baseren we ons op dit overzichtsartikel. 
1006 Zie bijvoorbeeld Gunn voor wat de Engelse hooggerechtshoven betreft (GUNN S.J., Early 

Tudor Government, 1485-1558, Londen, 1995, 72-77), Ranieri aangaande het Rijkskamergerecht 

(RANIERI F., Recht und Gesellschaft im Zeitalter der Rezeption. Eine rechts- und sozialgeschichtlichte 

Analyse der Tätigkeit des Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert, Keulen, 1985, deel 2, p. 295) en 

de gegevens van Kagan over de Koninklijke Kanselarij van Valladolid (KAGAN R.L., Lawsuits 

and Litigants in Castile, 1500-1700, Chapel Hill, 1981, p. 7). 
1007 VERSCUREN A., De Grote Raad van Mechelen in de 18de eeuw: eindspel in mineur?, in LIBERT 

M. (red.), Beheren en beheersen tijdens het Ancien Régime. Handelingen van de studiedag georganiseerd 

te Brussel op 5 oktober 2009 (Miscellanea Archivistia. Studia 194), Brussel, 2010, p. 69-75 en 

VERSCUREN A., An Aging Court…, p. 250-285. Zie ook VAN RHEE C.H., Litigation and 

Legislation. Civil procedure at first instance in the Great Council for the Netherlands in Malines (1522-

1559) (Studia 66), Brussel, 1997, p. 1-2.  
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onder meer van het Parlement van Parijs, besluit zij dan ook dat die terugval 

een pan-Europees fenomeen was. M.C. Le Bailly biedt ons 

vergelijkingsmateriaal over de litigiositeit bij een aantal (gewestelijke) hoven 

van justitie, hoofdzakelijk te situeren in de Noordelijke Nederlanden1008. Via 

enkele eenvoudige berekeningen, gebaseerd op tellingen van chronologisch 

opgebouwde registers, inventarissen en recente nadere toegangen op 

archieven stelt zij algemene trends vast – uiteraard met de noodzakelijke 

bedenking dat een telling op basis van bewaard archief maar in zekere mate 

representatief kan zijn, maar wel een eerste indicatie kan bieden. Een 

eventuele inkrimping van bevoegdheden en/of van ressort wordt op die 

manier evenmin in rekening gebracht. 

Via gelijkaardige technieken toetsen wij de situatie in Vlaanderen. 

Daarbij willen we met klem benadrukken dat we allesbehalve een 

onderzoek willen voeren naar de evolutie van de litigiositeit voor de 

Vlaamse justitieraad. Het is evenmin de bedoeling verklaringen aan te 

reiken voor hetgeen wordt vastgesteld. We lenen deze gegevens en de 

gehanteerde methodes enkel om een rudimentaire inschatting te kunnen 

maken van de werklast die de Raad doorheen de tijd torste. Die werklast 

beschouwen we, uiteraard met de nodige voorzichtigheid1009, quasi 

evenredig met de werklast die de griffie als administratief centrum van de 

instelling in zijn geheel te verwerken kreeg. 

Omdat één enkele gegevensreeks, gebaseerd op één specifiek registertype 

uit het kernarchief van de Raad geen garanties biedt qua 

representativiteit1010, maken we hier de bewerking een aantal keer, telkens 

gebaseerd op verschillende archiefreeksen. Met dit totaalbeeld wordt het 

eventuele toevallig verlies van archiefstukken binnen een bepaalde reeks 

                                                           
1008 LE BAILLY M.C., Langetermijntrends…, p. 32 e.v. Meer uitgebreide tellingen en 

gedetailleerde analyses zullen ongetwijfeld volgen in het onderzoeksproject ”Explaining the 

great litigation decline. The impact of social-economic change on litigation patterns in early modern 

Europe. The case of Bruges and the Liberty of Bruges”, dat recent (2014-2018) aan de VUB werd 

opgestart onder leiding van prof. dr. G. Vermeesch. 
1009 Zo werd eerder vastgesteld dat voor minstens één civiele procedure een groot deel van het 

werk werd doorgeschoven naar het comptoir van de rapporten, dat aan het einde van de 16de 

eeuw werd opgericht. Daarenboven willen we benadrukken dat we de werklast van de griffie 

als corpus behandelen, en niet die van de griffiers ˗ twee concepten die, zeker wat griffietaken 

betreft, niet zomaar kunnen worden gelijkgeschakeld. 
1010 Zo komt in het archief van de Raad van Vlaanderen geen enkel type register voor dat voor 

de volledige werkingsperiode van de Raad beschikbaar is en/of waarvan de inhoud geen 

wijzigingen onderging doorheen die werkingsperiode. 



272 
 

gedeeltelijk gecompenseerd. Ook het feit dat sommige documentreeksen 

ontstaan zijn in het kader van één specifieke procedure van de Raad, wordt 

door de combinatie van verschillende archiefreeksen ten dele weggewerkt. 

Het spreekt van zelf dat absolute cijfers via deze methode van geen belang 

zijn. De algemene trends die uit de combinatie van de gecreëerde grafieken 

naar voor komen, zijn dat des te meer. Er werd allereerst gekozen voor een 

aantal types vonnisregisters en -rollen; continuatierollen; rapportboeken; 

pakken minuten willige rechtspraak en pakken enkwesten. Bij alle materiële 

vormen, registers, rollen en pakken archief, werd gewerkt met een 

tienjaarlijkse optelsom, namelijk het aantal registers, rollen of pakken archief 

waarover die tien jaar gespreid waren1011. 

Een eerste indicatie wordt verkregen via de statistische verwerking van 

een aantal reeksen vonnissen1012. In het archief van de Raad van Vlaanderen 

werden vonnissen, naargelang hun type, de aard van de toegepaste 

procedure en de betreffende periode in verschillende types registers 

geregistreerd1013. Uiteraard werden de meeste vonnissen gedurende de 

eerste decennia in de registers van acten en sententiën geschreven. Deze 

reeks werd hier, wegens zijn heel uiteenlopende inhoud en wegens zijn 

beperkte belang in tijd voor de vonnisregistratie, buiten beschouwing 

gelaten. Vanaf 1412 werd immers de reeks “Sententies en appointementen 

interlocutoir” opgestart, waarin alle tussen- en eindvonnissen die 

voortkwamen uit de rolprocedure werden geregistreerd1014. Deze reeks hield 

in 1666 op te bestaan; ondertussen was een aparte reeks registers opgestart 

voor de vonnissen en tussenvonnissen van zaken die via de procedure voor 

                                                           
1011 Een korte inspectie in het archiefmagazijn wees uit dat binnen de vermelde reeksen registers 

relatief gelijkmatige formaten zijn gebruikt. Wanneer pakken archief als basis worden genomen, 

blijken deze in negen op de tien gevallen relatief constant ca. 10 à 12 cm dik te zijn ˗ de omvang 

die door de inventarisator werd samengesteld om precies in één standaard archiefdoos te 

passen. Bij rollen kon een zelfde meetsysteem worden gehanteerd, nl. het aantal rollen dat in 

zo’n standaard archiefdoos kon worden opgeborgen. 

Een ander methodologisch probleem blijft natuurlijk de vraag naar de grootte van het gebruikte 

handschrift en de bijhorende bladspiegel. Zie hierover tevens VERSCUREN A., An Aging 

Court…, p. 250-285, waarin de auteur daarenboven de mogelijkheid niet uitsluit dat procedures 

door de raadsheren werden uitgesponnen om meer inkomsten te winnen, waarbij uiteraard ook 

meer documenten per zaak werden aangemaakt. 
1012 De registers met criminele sententies worden hier, wegens hun geringe aantal, buiten 

beschouwing gelaten: RAG, RVV, 8594-8596: Registers van criminele sententies, 1585-1794. 
1013 Ut supra. 
1014 RAG, RVV, 7508-7608: Registers van sententies en appointementen interlocutoire, 1412-1666. 
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commissarissen werden behandeld. De “Ordonnanties en sententies op 

rekwesten” liepen door tot het einde van het ancien régime1015. 

 

 

ill. 13: Evolutie aantal registers / pakken vonnissen (per 10 jaar) (1412-1795) 

 

Daarnaast bestond vanaf de eerste helft van de 16de eeuw natuurlijk ook 

de reeks registers van de secrete camere, waarin men de vonnissen van 

delicate zaken in liet optekenen1016. Wegens hun diverse inhoud worden 

deze registers hier net als de acten en sententiën buiten beschouwing 

gelaten. Wat wel in de bovenstaande grafiek werd opgenomen, zijn de 

minuten van vonnissen. Uit de periode 1587-1795 is een groot aantal 

                                                           
1015 RAG, RVV, 7677-7925: Registers van ordonnanties en sententies op rekwesten, 1594-1795. 
1016 Tot en met het eerste kwart van de 17de eeuw werden hierin tevens de criminele vonnissen 

geregistreerd. 
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daarvan bewaard in de vorm van sententierollen1017. Aan de andere kant van 

het spectrum bevond zich de reeks geëxtendeerde sententiën of “Sententiën 

libelleeën”1018. Dit was een redactioneel uitgebreid vonnis dat op vraag van de 

partijen, en uiteraard tegen betaling, kon worden verkregen. 

Met uitzondering van de eerste reeks, de “Sententies en appointementen 

interlocutoir”, vertonen de grafieklijnen telkens een duidelijke stijging 

doorheen de 17de eeuw, om rond de eeuwwisseling met de 18de eeuw een 

decennialange piek te bereiken. Tijdens de eerste helft van de 18de eeuw 

wordt vervolgens een forse daling in het volume aan vonnissen 

waargenomen, wat binnen het verwachtingspatroon valt dat door recent 

onderzoek werd gecreëerd. De dalende trend van de eerste reeks tijdens het 

eerste kwart van de 17de eeuw is eenvoudig te verklaren. Deze reeks bevatte 

enkel de tussen- en eindvonnissen die het resultaat waren van de 

rolprocedure, die tijdens die periode langzaam in onbruik raakte. De 16de-

eeuwse schommelingen die die gegevensreeks vertoont, zijn dan weer uit te 

leggen aan de hand van de politieke gebeurtenissen uit die periode. Zo is er 

duidelijk een daling merkbaar tijdens de Calvinistische republiek Gent, in de 

jaren 1580. 

Om een doorlopende grafieklijn van vonnissen te bekomen, worden de 

twee hoofdtypes registers (de “Sententies en appointementen interlocutoir” en 

de “Ordonnanties en sententies op rekwesten”) in bovenstaande grafiek 

gecombineerd, opnieuw op basis van een tienjaarlijkse optelsom. De tweede 

gegevensreeks in deze grafiek is die van de continuatierollen, die bewaard 

zijn vanaf ca. 16001019. Louter omwille van een duidelijk beeld ˗ het absoluut 

volume aan bewaarde continuatierollen is veel hoger dan dat van de 

vonnisregisters ˗ werd bij deze stukken een tweejaarlijkse optelsom 

gehanteerd. 

 

                                                           
1017 RAG, RVV, 7353-7507: Sententierollen, 1587-1795. Op basis van deze versies werden de 

vonnissen dan later in één van de registers van de Raad ingeschreven. 
1018 RAG, RVV, 8310-8405: Decreten ende sententien libelleeën, 1562-1785. 
1019 RAG, RVV, 1327-2307: Continuatierollen, 1600-1795. Voor de periode voor 1600 wordt 

verwezen naar de registers van acten en sententiën, die omwille van eerder aangehaalde 

redenen niet worden gekwantificeerd. 
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ill. 14: Evolutie totaal aantal registers / pakken vonnissen (per 10 jaar) en dozen 

continuatierollen (per 2 jaar) (1412-1795) 

 

In de eerste decennia van de 17de eeuw bevond men zich duidelijk nog in 

een overgangsfase, voor wat het gebruik van deze rollen ten nadele van de 

registers van acten en sententiën betreft. Uit die eerste decennia zijn ook niet 

alle rollen bewaard: zo zijn er bijvoorbeeld geen stukken voorhanden van de 

jaren 1601-1603 en 1606-1607. Vanaf het midden van de 17de eeuw kunnen 

we de beschikbare cijfers echter als representatief beschouwen. Ze 

bevestigen het beeld dat door de verschillende types vonnisdocumenten 

werd gecreëerd, namelijk een piek in de laatste decennia van de 17de eeuw, 

onmiddellijk gevolgd door een daling in de eerste helft van de 18de eeuw. Bij 

de continuatierollen wordt die daling klaarblijkelijk iets eerder ingezet ˗ 

enigszins logisch, want tussen het begin, het eigenlijke verloop en de 

uitspraak kon behoorlijk wat tijd zitten. 

 

Een laatste toetsing op basis van specifieke gerechtelijke archiefreeksen 

uit het kernarchief van de Raad wordt weergegeven in ill. 15. Het betreft, 

voor de contentieuze rechtspraak, de reeks rapportboeken in registervorm 
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en de pakken enkwesten1020. In de rapportboeken zijn de rapportgelden 

geregistreerd die werden betaald aan de raadsheer-rapporteur voor zijn 

verslaggeving van een zaak. Er staan tevens gegevens in genoteerd over de 

lichting van procesdossiers. De enkwesten werden opgesteld in het kader 

van de bewijsprocedure en zijn in pakken geordend per behandelende 

raadsheer. De curve van de rapportboeken stelt het gemiddeld aantal 

registers voor dat nodig bleek om de rapportgelden gedurende tien jaar te 

registreren. De gegevensreeks van de enkwesten werd via een gelijkaardige 

methode opgesteld, zij het gebaseerd op de gebruikelijke telling van het 

aantal pakken enkwesten per decennium. Deze data liggen in absolute 

cijfers echter beduidend hoger dan de rapportboeken, zodat er ook in het 

specifieke geval van de enkwesten een extra berekening aan te pas kwam 

om het geheel visueel vergelijkbaar te maken. De weergegeven 

grafiekpunten van de pakken enkwesten representeren dan ook een 

gemiddeld aantal pakken per jaar, berekend op basis van de getelde 

hoeveelheden per decennium.  

Wat blijkt? Deze documenten bevestigen de stijgende en dalende trend 

die de verschillende archiefreeksen reeds aantoonden. Het volume aan 

bewaarde enkwesten neemt gevoelig af na 1710, terwijl een daling bij de 

rapportboeken vooral waarneembaar is vanaf de jaren 1730. Ook deze 

documenten moeten echter in verschillende fases van de gerechtelijke 

procedure worden gesitueerd, waarbij de enkwesten uiteraard eerst 

kwamen. 

Op diezelfde grafiek is nog een derde gegevensreeks te zien, die meteen 

bewijst dat de vastgestelde trends niet enkel geldig zijn op het gebied van de 

contentieuze rechtspraak. De pakken minuten van “volontaire condemnatiën, 

acten van zekere ende wijsdommen executoire” hebben we aan een gelijkaardige 

bewerking onderworpen en vormen de basisgegevens voor kortste curve uit 

de grafiek1021. 

 

                                                           
1020 Respectievelijk: 

- RAG, RVV, 8088-8286: Rapportboeken, 1670-1789. 

- RAG, RVV, 3686-6809: Enkwesten voor de raadsheren, 1460-1795. 
1021 RAG, RVV, 1008-1087: Volontaire condemnatiën, acten van zekere ende wijsdommen 

executoire (minuten), 1501-1795. 
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ill. 15: Evolutie aantal pakken minuten willige rechtspraak en registers van rapportboeken 

(per 10 jaar) en aantal pakken enkwesten (per jaar) (1460-1795) 

 

Om te kunnen vergelijken met gegevens van het Hof van Holland en van 

de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland1022, werd een 

bijkomende bewerking uitgevoerd die gebaseerd is op de bijhorende 

registers van akten en contracten1023. De tabel in ill. 16 geeft het gemiddeld 

aantal jaar weer dat in één register van willige rechtspraak kon worden 

ingeschreven, telkens berekend voor een periode van dertig jaar. Tot 1679 

vertoont deze berekening nauwelijks fluctuaties: het gemiddelde bevindt 

zich telkens tussen de vier en zeven jaar per register, met een uitschieter in 

het midden van de 16de eeuw richting twee à drie jaar per register. 

Significanter is echter de kentering die zich vanaf ca. 1680 inzet. Tot het 

midden van de 18de eeuw bevat zo’n register opeens gemiddeld een tiental 

jaar, om vervolgens tijdens de laatste decennia van het ancien régime een 

verhoging richting zeventien à achttien jaar te vertonen. 

                                                           
1022 LE BAILLY M.C., Langetermijntrends…, respectievelijk p. 36 en p. 44. 
1023 RAG, RVV, 955-1007: Volontaire condemnatiën, acten van zekere ende wijsdommen 

executoire (registers), 1484-1793. 
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Periode 

Gemiddeld aantal 

jaar 

1470-1499 4 

1500-1529 7 

1530-1559 2 

1560-1589 3 

1590-1619 6 

1620-1649 7 

1650-1679 4 

1680-1709 10 

1710-1739 10 

1740-1769 17 

1770-1796 18 

ill. 16: Gemiddeld aantal jaren per register van willige rechtspraak (1470-1795) 

 

Deze gegevens zijn wél tegenstrijdig met de Noord-Nederlandse 

casussen. Een zelfde berekening op basis van de registers van het Hof van 

Holland (1510-1619 en 1720-1795) resulteerde immers in een status quo van 

acht à zeven jaar per register, terwijl er bij de Hoge Raad van Holland, 

Zeeland en West-Friesland zelfs een aanzienlijke daling van het aantal jaar 

per register merkbaar is. Daar worden immers cijfers vastgesteld van 

gemiddeld zes jaar per register aan het einde van de 16de en het begin van de 

17de eeuw, naar één of zelfs een half jaar per register vanaf ca. 1633. Met 

andere woorden: terwijl het volume aan akten van de willige rechtspraak in 

de Noord-Nederlandse voorbeelden gelijk bleef of zelfs steeg tijdens de 18de 

eeuw, is in de Raad van Vlaanderen een niet te onderschatten daling van de 

activiteiten op dit domein merkbaar1024 – gelijkaardig met de contentieuze 

rechtspraak. 

 

                                                           
1024 De activiteiten van de Raad van Vlaanderen op het gebied van de willige rechtspraak 

werden tot op heden niet onderzocht. Hoewel de inhoud ervan als potentieel rijk kan worden 

bestempeld, werden deze registers tot op heden ook nauwelijks in het kader van andere 

onderzoeksonderwerpen geraadpleegd. Een verklaring voor het vastgestelde verschil met de 

Noordelijke Nederlanden kan derhalve niet worden gegeven; dit valt bovendien buiten de 

opzet van dit onderzoek. 
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Voor een laatste inschatting van de werklast van de Raad van 

Vlaanderen op gerechtelijk vlak, gebaseerd op het archief van de Raad, 

wordt een eerder onorthodoxe methode gebruikt. Wat inventarisatiegraad 

betreft, is het archief van de Raad van Vlaanderen in Zuid-Nederlandse 

context eerder een unieke casus. Bijna alle procesdossiers die bij het archief 

werden aangetroffen, zijn beschreven. Uiteraard is het aantal bewaarde 

procesdossiers allesbehalve representatief voor het aantal dossiers dat ooit 

door de Raad werd behandeld. Dossiers werden immers geacht gelicht te 

worden door de partijen na afloop van het proces. Hun statuut stond 

daarom, binnen het geheel van gerechtelijk archief, in het verleden al 

meermaals ter discussie1025. Precies omdat we in het archief van de Vlaamse 

justitieraad over mooie chronologische reeksen van duizenden dossiers 

beschikken, hebben we ze toch op grafiek uitgezet. Daarbij moet opnieuw 

worden opgemerkt dat absolute waarden van ondergeschikt belang zijn ten 

opzichte van de algemene trend die kan worden waargenomen1026.  

 

Een eerste grafiek geeft een telling weer van het aantal procesdossiers in 

eerste aanleg dat is bewaard1027. Elk procesdossier werd aan één decennium 

toegewezen, gebaseerd op de datum van het vroegste stuk in het dossier. De 

optelsom per decennium werd vervolgens gedeeld om een gemiddeld aantal 

dossiers die per jaar werden geopend te bekomen. Het resultaat van deze 

bewerkingen valt volledig binnen de verwachtingen. De geleidelijke stijging 

van het aantal dossiers verandert aan het einde van de 16de eeuw in een 

exponentiële stijging ˗ uiteraard beïnvloed door de bewaringsgraad van de 

betreffende dossiers. Het hoogtepunt wordt bereikt in het midden van de 

17de eeuw. Met uitzondering van een terugval in de jaren 16701028, relatief 

klein in vergelijking met de eerste eeuw gegevens, wordt een tweede grote 

                                                           
1025 Ut supra. 
1026 Vanaf de 17de eeuw zou die algemene trend relatief betrouwbaar moeten zijn, indien men 

veronderstelt dat het percentage aan partijen die hun dossiers niet lieten lichten, relatief 

constant bleef. Dat was immers het moment in de geschiedenis van de Raad dat de 

opeenvolgende verhuisacties grotendeels achter de rug waren. J. Buntinx stelde vast dat het 

archief de meeste verliezen heeft geleden in de procesdossiers en de correspondentie van voor 

de 17de eeuw. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 20-21. 
1027 RAG, RVV, 8604-21904: Processen in eerste aanleg, 1452-1795. 
1028 Dit is uiteraard gerelateerd aan de Franse bezetting van 1678-1679 en de tijdelijke splitsing 

van de Raad, elementen die niet bevorderlijk waren voor zowel de werking als het 

documentbeheer van de Raad. Ut supra. 
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piek bereikt in het decennium 1690-1699, waarna de curve een steile daling 

inzet die de volledige 18de eeuw in beslag neemt. 

Trendlijnen, die minder gevoelig zijn aan extreme waarden, bevestigen 

dit beeld. Hoewel de algemene trendlijn globaal gezien een lichte stijging in 

het aantal procesdossiers voor de volledige periode aantoont, kan het 

zwevende gemiddelde de grote piekperiode in de curve nauwelijks 

afzwakken. 

 

 

ill. 17: Evolutie aantal processen in eerste aanleg (op basis van procesdossiers, 1452-1795) 

 

De vraag naar de verklaring van dit internationale fenomeen blijft tot op 

heden hangende en is in de opzet van onze studie van minder belang. De 

betekenis van deze gegevensreeks voor het werkvolume van de Raad van 

Vlaanderen in het algemeen en de griffie in het bijzonder is echter cruciaal. 

Omdat één enkel brontype statistisch gezien niet tot algemene conclusies 

mag leiden, herhalen we deze bewerking met de andere reeksen 

procesdossiers. Die reeksen leveren in absolute waarden misschien wel 
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kleinere cijfergegevens op, maar bevestigen in ill. 18 wel de toon die door de 

dossiers van eerste aanleg werd gezet1029. 

De curve van de beroepsprocessen vertoont de meeste gelijkenissen met 

de voorgaande grafiek, mits een kleine verschuiving. De hoogste piek wordt 

bij de beroepsprocessen bereikt in de jaren 1660, terwijl anno 1680-1690 de 

daling al duidelijk merkbaar is. Het decennium 1670-1679 vertoont ook in 

deze gegevensreeks een knik. 

 

 

ill. 18: Evolutie aantal fiscale, beroeps- en admiraliteitsprocessen (op basis van 

procesdossiers, 1462-1795) 

 

De “verzamelstaat civiele rechtspraak bij de gewestelijke hoven ten tijde van de 

Republiek, gemiddeld aantal per jaar (voortschrijdend gemiddelde per 10 jaar)” van 

Le Bailly vertoont voor quasi elke instelling afzonderlijk een gelijkaardige 

                                                           
1029 Respectievelijk: 

- RAG, RVV, 21905-23698: Fiscale processen, 1481-1794. 

- RAG, RVV, 27764-30102: Processen in beroep, 1462-1795. 

- RAG, RVV, 34422-34576: Processen van de Raad van Vlaanderen als Admiraliteit, 1694-1786. 
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op- en neergaande beweging1030. Voor onder meer de Grote Raad van 

Mechelen en het Hof van Holland bevindt de piek zich echter ettelijke 

decennia eerder, respectievelijk omstreeks 1550 en 1590. Beide 

gegevensreeksen zijn gebaseerd op de telling van geëxtendeerde sententies. 

De Hoge Raad, het Hof van Gelder te Roermond en de Staatse Raden van 

Brabant en Vlaanderen volgen eerder de chronologie die wij hier voor de 

Zuid-Nederlandse Raad van Vlaanderen hebben aangetroffen. De algemene 

conclusie is voor alle instellingen, zowel voor de Noord- als de Zuid-

Nederlandse, gelijk: tijdens de 18de eeuw liep het aantal processen sterk 

terug, op een wijze die bijvoorbeeld niet in verhouding blijkt met de 

demografische ontwikkelingen uit die tijd. 

De procesdossiers van zaken die door de Raad van Vlaanderen als 

admiraliteit werden behandeld bieden ons uiteraard geen data voor de 15de-

17de eeuw, aangezien de Vlaamse gewestelijke justitieraad die bevoegdheid 

pas anno 1694 toegewezen kreeg1031. Anderzijds illustreert deze curve wel 

duidelijk de ondertussen gekende 18de-eeuwse daling, wat niet gezegd kan 

worden van de tellingen van de fiscale procesdossiers. De stijging die de 

curve van de fiscale dossiers gelijktijdig met de beroepsdossiers inzet, is 

immers veel geleidelijker en bereikt pas zijn hoogtepunt rond 1710, waarna 

slechts een lichte daling waarneembaar is – waarover later meer. 

 

Met uitzondering van de fiscale dossiers volgen de meeste types 

procesdossiers dus de trend die reeds werd uitgezet door de geselecteerde 

reeksen uit het kernarchief van de Raad. Daarbij is nog één opmerking van 

tel. De grafieken van zowel het kernarchief als de procesdossiers vertonen 

duidelijk een dalende beweging tijdens de 18de eeuw, maar bij het 

kernarchief werd die beweging pas merkbaar ingezet in de eerste decennia 

van die eeuw ˗ in tegenstelling tot bij de procesdossiers, waar hetzelfde 

fenomeen al kan worden vastgesteld in de laatste decennia van de 17de 

eeuw. Deze vertraagde beweging binnen het kernarchief kan misschien ten 

dele worden verklaard door het verschil in opmaak en bijgevolg in fysieke 

‘omvang’ tussen een 16de- en een 18de-eeuws document, zoals Le Bailly 

terecht opmerkt. Tijdens de 18de eeuw bevatte één folio, veralgemenend, veel 

                                                           
1030 LE BAILLY M.C., Langetermijntrends…, p. 33-34 (gegevens) en p. 64-65 (algemene 

conclusies). 
1031 Ut supra. 
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minder regels en woorden per regels dan de eeuwen voordien1032. Dit 

resulteerde automatisch in langere documenten. Bij het kernarchief hebben 

wij onze berekeningen gebaseerd op het volume aan beschikbare 

documenten. Dit zou kunnen betekenen dat aan het einde van de 17de eeuw 

een daling wel degelijk aanwezig was, maar in de grafiek werd gemaskeerd 

door het feit dat de documenten zelf omvangrijker werden. Het lijkt, met 

andere woorden, logisch dat een vermindering van het aantal behandelde 

zaken aan het begin van de 18de eeuw door die schaalvergroting per 

document een tijdlang werd gecompenseerd ˗ een nadeel van de door ons 

gehanteerde rekenmethode. Bij de procesdossiers, waarin in aantallen werd 

geteld en niet in volume, is deze compensatie niet aan de orde en is de 

daling in de grafiek meteen merkbaar. 

 

De bevoegdheden van de Raad van Vlaanderen beperkten zich uiteraard 

niet tot de beide vormen van rechtspraak, de contentieuze en de willige. De 

justitieraad had ook een groot aantal bestuurlijke bevoegdheden die 

ongetwijfeld heel wat tijd in beslag namen1033. Een specifieke archiefreeks 

binnen dat luik, die geschikt is om op gelijkaardige wijze te verwerken, is 

helaas niet voor handen. De pakken losse briefwisseling, zowel van de Raad 

zelf als van het officie-fiscaal, benaderen dit het best1034. Hoewel de inhoud 

ervan gemengd is, heeft ervaring geleerd dat hierin heel wat brieven 

schuilen die bestuurlijke kwesties behandelen. Beide reeksen sluiten elkaar 

bovendien niet uit. De fiscale brieven werden pas vanaf 1640 apart bewaard. 

Voordien, met enkele uitzonderingen voor de periode 1634-1639, waren 

brieven aan de fiscalen grotendeels gericht aan de Raad als corpus. Die 

                                                           
1032 Zoals werd vastgesteld, was dit ook bij de Raad van Vlaanderen het geval. Ut supra. 
1033 Ut supra. 
1034 Respectievelijk: 

- RAG, RVV, 181-508: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1601-1795. 

Archiefnummers 175-180 (periode 1401-1600) worden hier buiten beschouwing gelaten 

aangezien zij slechts het minieme restant vormen van de 15de- en 16de-eeuwse briefwisseling van 

de instelling. 

- RAG, RVV, 30713-30947: Correspondentie van de fiscalen, 1634-1794. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat beide reeksen slechts een 20ste-eeuwse reconstructie zijn 

van de oorspronkelijke orde. Tijdens de 19de eeuw waren drie verschillende reeksen 

documenten door diverse archivarissen met elkaar vermengd tot één chronologisch geheel. De 

restanten van de correspondentie van de Raad, de correspondentie van de fiscalen en de inhoud 

van de “armoire du conseil” (ut supra) werden door J. Buntinx zo goed mogelijk terug van elkaar 

afgescheiden. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 25-26, 33, 45-46, 86-90 en deel 7, p. 9-10, 

23-26. 
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documenten zijn bijgevolg in de algemene reeks terechtgekomen. De 

grafische weergave van de tellingen die gebaseerd zijn op die algemene 

reeks, stelt alvast niet teleur. De neergaande beweging die de curve anno 

1640 maakt, valt uiteraard te verklaren door de afscheiding van de fiscale 

correspondentie, maar gedurende de rest van de 17de eeuw wordt die daling 

verder gezet. Het decennium 1710-1719 luidt vervolgens een stagnering in 

die aanhoudt gedurende de volledige 18de eeuw1035. 

 

 

ill. 19: Evolutie aantal pakken algemene briefwisseling en aantal pakken briefwisseling van 

het officie-fiscaal (per 10 jaar, 1600-1796) 

 

Met andere woorden: ook een administratieve basisreeks zoals de 

briefwisseling toont een beduidend lagere activiteitsgraad aan voor de 

volledige 18de eeuw. De berekening van de trendlijn bevestigt de algemene 

daling in het volume van deze reeks documenten en contrasteert met de 

stijgende trendlijn van de tweede gegevensreeks. De opwaartse beweging 

van de curve van de fiscale briefwisseling is inderdaad behoorlijk 

uitgesproken. Na enkele schommelingen, onderbroken door het dieptepunt 

van het oorlogsdecennium van 1740, vertoont vooral de tweede helft van de 

                                                           
1035 De lichte bijkomende daling bij 1790 wordt enkel veroorzaakt door het feit dat achter dat 

cijfer slechts vijf jaar documenten schuilen. Hetzelfde geldt overigens voor de tweede 

gegevensreeks van deze grafiek, namelijk de fiscale briefwisseling. 
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18de eeuw een exponentiële stijging in het volume aan briefwisseling die de 

procureur-generaal en de advocaat-fiscaal voerden. 

De enige andere uitzondering in alle numerieke gegevens, de reeks 

fiscale processen uit ill. 18, was eveneens afkomstig van deze dienst. Deze 

gegevens zijn echter allesbehalve contradictorisch. De groeiende rol van het 

officie-fiscaal tijdens de Oostenrijkse Nederlanden is goed gekend1036 en bij 

deze ook statistisch aangetoond. Vooral wat administratieve 

aangelegenheden betreft, waren ze op verschillende vlakken actief: 

kerkelijke zaken, economie, openbare werken, etc. Vanaf het midden van de 

18de eeuw werden ze daartoe actief aangespoord door de centrale overheid, 

wat zich duidelijk weerspiegelt in de aard en de omvang van hun 

deelarchief. Met andere woorden: terwijl het werkvolume van de Raad an 

sich en bijgevolg dus ook van de griffie op schijnbaar alle gebied afnam, 

werd het officie-fiscaal ˗ waarvan de administratie steeds minder in handen 

van de griffie was1037 ˗ geconfronteerd met een steeds aangroeiende to do-

lijst. 

 

Enkele cijfergegevens uit de griffie 

De gevolgen van deze vaststellingen voor de evolutie van de werklast en 

de daaraan verbonden verloning binnen de griffie, de administratieve spil 

van de justitieraad, waren ongetwijfeld groot. Er valt geen enkel scenario te 

bedenken waarin de beschreven evoluties de schrijversdienst niet niet 

minstens gedeeltelijk beïnvloedden. De geringe restanten van het 

griffiearchief, gecombineerd met de aard van die documenten, bieden helaas 

weinig mogelijkheden om dit statistisch na te gaan. Enkel de uitgebreide 

reeks rekeningen van de zegelrechten staan een aanpak op lange termijn toe: 

zij bevatten immers kwantitatieve gegevens over een aantal types 

documenten. Het betreft de expeditie van verschillende soorten 

“commissions” (Cat. 1), “sentences” (Cat. 2) en “procurations” en 

                                                           
1036 Zie onder meer DE FRENNE L., Het archief van de fiscalen…, p. 27-28 en BUNTINX J., 

Inventaris…, deel 7, p. 6-7. Voor een bredere kijk wordt verwezen naar TIERENTEYN L. en 

ALEXANDRE P., Histoire des origines… en VERSCUREN A., (S)pionnen van de vorst? De fiscalen 

van de Grote Raad in de tweede helft van de achttiende eeuw, in Pro Memorie, 2006, VIII, 2, p. 246-273. 
1037 Ut supra, zoals blijkt uit verschillende voorbeelden in de bespreking van de griffietaken. 
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“condemnations” (Cat. 3+4)1038. Door middel van een uiterst beknopte 

steekproef ˗ waarbij de trend opnieuw primeert boven de absolute waarden 

˗ stellen we meteen dezelfde fluctuaties vast als in alle andere voorbeelden. 

 

 

 

ill. 20: Evolutie jaarlijkse output griffie in drie categorieën van documenten (steekproef in 

rekeningen zegelrechten, 1531-1781) 

 

Om de vijftig jaar, respectievelijk voor de jaren 1531, 1581, 1631, 1681, 

1731 en 1781 werd een rekening van de zegelrechten geanalyseerd en 

werden de drie documentcategorieën opgeteld tot één jaarlijks aantal1039. 

Vooral in de eerste categorie betreft het grote aantallen documenten, die een 

absolute piek vertonen tijdens de 17de eeuw. Categorieën twee tot en met 

                                                           
1038 Over deze rekeningen (algemeen), ut supra. De twee laatste categorieën vertegenwoordigden 

in realiteit een heel klein aantal documenten; in de rekeningen werden ze na verloop van tijd 

gewoon samen weergegeven. 
1039 Steekproef uitgevoerd op basis van: 

- RAG, RVV, 542-552: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 

- Aangevuld met ARA, RK, 20962-21067, Sceau du Conseil de Flandre, 1463-1783. 
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vier, kwantitatief veel lager dan het voorgaande type1040, vertonen een hoge 

waarde in het midden van de 16de eeuw om vervolgens in de tweede helft 

van de 17de eeuw in lichtere mate de karakteristieke piek te vertonen. 

Deze 17de-eeuwse stijging wordt tot slot bevestigd door een laatste korte 

gegevensreeks, gebaseerd op de weinige registers van ontvangsten en 

uitgaven van de griffie die voorhanden zijn1041. Ook in deze bronnen is de 

output opgedeeld in een tweetal documentcategorieën. Het gaat enerzijds 

om de “sententien, condempnatien, procuratien, advijsen ende andere 

zeghelinghen” (Cat. 1) en anderzijds de “copien auctenticq ende niet auctentijcq, 

collatien, hooghenessen, insinuatien, furnissementen, zeghelinghe van processen, 

ende alle andere rechten, den greffiers alleene competerende” (Cat. 2)1042. 

Het geringe cijfermateriaal dat de griffie ons zelf heeft aangereikt, 

bevestigt de vaststellingen die we aan de hand van heel diverse documenten 

uit het archief van de Raad van Vlaanderen hebben kunnen maken. De 

activiteitsgraad en het bijhorende werkvolume kende op zowel gerechtelijk 

als bestuurlijk vlak een sterke stijging vanaf het einde van de 16de en het 

begin van de 17de eeuw, om in de tweede helft van de 17de eeuw te pieken. 

Tijdens de 18de eeuw nam de werklast gevoelig af. Zowel de eerste 

verdubbeling van het griffiersambt, anno 1587, als de stap naar drie en 

vervolgens definitief vier griffiers in 1668 en 1674 vallen binnen dit 

tijdskader en kunnen in theorie dus maatregelen zijn geweest om het 

groeiende werkvolume het hoofd te bieden. Eén van de hoofdargumenten 

die de raadsheren anno 1668 gebruikten om de aanstelling van Jean 

Alexandre Baesbancq als derde griffier aan te vechten, namelijk dat er niet 

genoeg te doen was om een extra griffier aan het werk te kunnen zetten, 

                                                           
1040 Lage cijfers kunnen echter bedrieglijk overkomen en vertegenwoordigen heel wat meer 

‘volume’ dan op het eerste zicht lijkt. Zo representeren de twintig (geëxtendeerde) sententies 

van het jaar 1781 samen zo’n 809 beschreven bladen, wat neerkomt op een gemiddelde van 40,5 

bladen per document. Ter illustratie: anno 1780 vermeldt de rekening 31 sententies op 1257 

bladen en anno 1782 24 sententies op 1164 bladen, respectievelijk 40,5 en 48,5 bladen per 

document. Zie tevens RAG, RVV, 641: Register van ontvangst van de rechten voor de expeditie 

van sententies, decreten en acten libelleeën, 1773-1787. 
1041 RAG, RVV, 630-638: Registers van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1585-1644. 
1042 Deze tweedeling heeft duidelijk een financiële basis. De eerste categorie correspondeert met 

de documenten die in de rekeningen van de zegelrechten voorkomen en waarvan de opbrengst 

in die periode dus voor slechts 1/4 naar de griffie ging; de bedragen die werden geïnd n.a.v. de 

opmaak van documenten uit de tweede categorie waren volledig ten voordele van de griffie. 

Deze ontvangstenboeken, waarvan er slechts een handvol zijn bewaard, geven dus een 

uitgebreider gamma aan documenten weer. 
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blijkt op basis van deze gegevens, voor wat de griffie als corpus betreft, dus 

pertinent onjuist1043. 

 

 

ill. 21: Evolutie jaarlijkse output griffie in twee categorieën van documenten (steekproef in 

registers van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1591-1641) 

 

Werklast: een verhaal van overdaad en tekorten 

Verschillende bronnen tonen aan dat de Raad in het begin van de 17de 

eeuw inderdaad een grote achterstand had opgelopen wat de behandeling 

van zaken betreft, die niet in enkele jaren kon worden ingehaald. Zo 

weigerden de raadsheren op 14 januari 1614 de begrafenis van een burggraaf 

in corpus bij te wonen “omme justitie niet te retarderen”1044. De beslissing om 

twee raadsheren ter vertegenwoordiging van het volledige hof te sturen, 

werd bovendien dubbel geregistreerd. Dit kleine voorval licht een tipje van 

de sluier op wat betreft de reële omvang van het probleem. De 

dossierachterstand, het stijgend aantal mensen dat een beroep deed op de 

justitieraad en de lange duur van sommige procedures dreven de Raad er in 

het najaar van 1619 toe de Geheime Raad aan te schrijven1045. De Vlaamse 

                                                           
1043 Ut supra. Uiteraard moet daarbij worden opgemerkt dat de meetbare werklast zich 

hoofdzakelijk bij de griffietaken bevond, en dat deze taken tijdens de 17de eeuw al hoofdzakelijk 

waren toegekend aan de griffieklerken. In dat opzicht hield het argument van de griffiers dus 

wel steek, maar vermoedelijk was dit niet de hoofdreden van hun bezwaar. Motieven van 

(financieel) zelfbehoud, nl. de verdere verdeling van inkomsten over meer griffiers en de 

daardoor ontstane ‘devaluatie’ van hun engagère lijken eerder voor de hand te liggen. 
1044 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 319 en RAG, RVV, 7627: 

Register van de secrete camere, 15 januari 1610 - 26 oktober 1613, s.p. 
1045 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701, 21 november 1619. 
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raadsheren wensten en kregen toestemming tot het nemen van een aantal 

maatregelen die kort voordien ook in de Raad van Artesië waren toegepast, 

onder meer over de uitvoerbaarheid van vonnissen wanneer één van beide 

partijen in beroep ging. 

Anno 1624, nauwelijks vijf jaar later, volgde één van de grote 

procedureordonnanties voor de Raad van Vlaanderen, “tot voorderynghe van 

Iusticie”1046. Deze normatieve bron kreeg een traditionele aanhef, die op dat 

moment echter actueel bleek te zijn. De tekst werd opgesteld om diverse 

vormen van misbruiken tegen te gaan, de gerechtelijke achterstand weg te 

werken en de lopende procedures te verkorten. De uitvaardiging ervan had 

ogenschijnlijk niet onmiddellijk het gewenste effect, aangezien het 

klaarblijkelijk nodig was om diezelfde ordonnantie in licht gewijzigde versie 

te herpubliceren op 23 september 16671047. Opnieuw ging hier briefwisseling 

met de collaterale raden aan vooraf, dit keer hoofdzakelijk op initiatief van 

de deken en de eed van de praktizijnen. Zij schreven de collaterale raden 

aan met een extreem voorstel, namelijk de tijdelijke installatie van een 

“Chambre de Secours”, “Chambre d’Expedition” of “Chambre de Reserve”. Deze 

tijdelijke instelling zou uit negen advocaten bestaan, die het wegwerken van 

de gerechtelijke achterstand bij de Raad van Vlaanderen als gezamenlijk 

doel hadden1048. Het aantal processen dat per dag in de gewestelijke 

justitieraad kon worden behandeld, was immers laag – net als het aantal 

processen dat per jaar werd afgesloten, mede omdat er zoveel feestdagen 

waren waarop het hof niet samenkwam en omdat de Raad uiteraard ook 

andere dagtaken had1049. De gemiddelde tijd tussen furnissement en 

beslissing werd door de praktizijnen op twintig jaar geschat, een termijn die 

                                                           
1046 1624. 
1047 1667. Deze versie komt grotendeels overeen met de tekst van 1624, mits enkele 

toevoegingen. Opvallenderwijs werd bij een stijgend aantal voorschriften boetes toegevoegd die 

aan eventuele overtreders konden worden opgelegd. 
1048 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 647: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701, 1667. “Entre toutes les Provinces de ces Pays-Bas, celle de Flandre comme l’une des 

plus fleurissantes, se trouve des plus interessées en cette expedition, à cause que le grand nombre de 

peuple et le commerce y ont fait croistre les affaires en telle multitude que nonobstant qu’elle soit pourvue 

autant et plus que toute autre de grand quantité de Tribunaux de justice qui vacquent journellement à la 

decision des causes, Toutesfois il est impossible d’y veoir une fin des affaires dans un tresgrand nombre 

d’années, nommement dans le Conseil provincial s’il n’y est pourveu par un remede prompt et 

convenable“. De praktizijnen schatten dat ca. 15.000 processen hangende waren (bij de griffie, bij 

het comptoir van de rapporten en processen die de furnissementsfase naderden). Daarnaast had 

elke raadsheer zo’n 200 à 300 dossiers onder zich, hetzij als commissaris, hetzij als rapporteur. 
1049 Ut supra. 
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volgens hen nog groeipotentieel had. Zij baseerden die inschatting op het 

slechte politieke en sociale klimaat van die tijd, waardoor ongetwijfeld nog 

een groot aantal nieuwe zaken geopend zou worden. De Geheime Raad nam 

dit zorgvuldig uitgewerkte voorstel behoorlijk ernstig, want op 4 april 1667 

was er al een uitgebreid reglement én een ledenlijst voor deze Chambre de 

Secours uitgewerkt die men ter advisering aan de Raad van Vlaanderen wou 

voorleggen. Aangezien in het Gravensteen geen ruimtes meer beschikbaar 

waren, had men na overleg met de Raad van Financiën uiteindelijk voor het 

Prinsenhof als locatie gekozen. 

In de aangehaalde procedureordonnantie van dat najaar is echter geen 

sprake van deze maatregel, hoewel de Raad van Vlaanderen het voorstel 

klaarblijkelijk wél had ontvangen. Op 28 mei 1667 kozen de raadsheren twee 

gedeputeerden, waaronder de toenmalige advocaat-fiscaal, om in Brussel te 

gaan argumenteren “ende doen alle devoiren tot het doen onderblijven vande 

camere van secours aen desen raede”1050. Enige tijd later later stelden de 

Vlaamse raadsheren alsnog een heel uitgebreide argumentatie op waarom 

ze de installatie van zo’n ‘jointe’ een slechte zaak voor het graafschap 

vonden en waarom het voorgestelde systeem niet werkbaar zou zijn1051. Na 

deze tekst zwijgen de beschikbare bronnen over deze materie, waardoor we 

kunnen veronderstellen dat de Chambre de Secours nooit het daglicht heeft 

gezien1052. 

Voor het centrale niveau was de kwestie hoogstwaarschijnlijk nog niet 

volledig afgesloten. Kort daarna stelden ze immers de ‘onverwachte’ derde 

griffier aan. Jean Alexandre Baesbancq verscheen op 12 juni 1668 voor de 

raadsheren van de Raad van Vlaanderen met zijn engagèrecontract1053 ˗ een 

maatregel waar de Vlaamse justitieraad dit keer niet onderuit kon. Anno 

1676 werd daarenboven het aantal raadsheren verhoogd. Nochtans was er 

op organisatorisch vlak ook reeds beweging gekomen in het Gravensteen, 

via talloze experimenten met het kamersysteem1054. Op 29 juli 1630 had de 

                                                           
1050 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 149 
1051 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 163-171. 
1052 Matthieu, de enige auteur die deze episode in de geschiedenis van de Raad even kort 

aanhaalt, stelt dat de centrale overheid het project uiteindelijk opgaf. Zie MATTHIEU A., 

Histoire…, p. 169-171. 
1053 Ut supra. 
1054 Ut supra. Ter herinnering: de allereerste verdeling van de beschikbare raadsheren in twee 

groepen, met als doel simultaan zittingen te kunnen houden, gebeurde op het einde van de 16de 

eeuw. 
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Raad reeds beslist om bij wijze van uitzondering elke eerste maandag, 

dinsdag en woensdag van de maand de “kleine differenten” in drie kamers te 

behandelen, dit tot “voorderijnghe ende expeditie van justitie”1055. Vooral vanaf 

de jaren 1650 zou men frequenter systematisch in drie kamers werken, tot de 

raadsheren op 18 mei en 3 augustus 1667 de eerste vierkamerregeling lieten 

optekenen1056 – midden in de discussie over de Chambre de Secours. Datzelfde 

jaar, op 4 november, besloten de raadsheren daarenboven dagelijks een extra 

vergaderuur in de namiddag toe te voegen1057. Iedereen ging akkoord om 

zich tussen 17u en 18u te buigen over de “cleijne proceskens” of “cleene 

saeckxkens”, zonder ook maar iets anders tussenin te behandelen. 

Beide elementen, namelijk de relatieve flexibiliteit van het kamersysteem 

en de groeiende aandacht voor de vlotte afhandeling van kleinere zaken, 

zorgden uiteindelijk voor een Raad die meer georganiseerd en dynamischer 

overkwam. De kamerwissel van 6 oktober 1682 is daar een voorbeeld van. 

Zo paste men een vaste indeling in twee kamers toe, waarvan de raadsheren 

elke maandag en dinsdag werden herverdeeld in drie kamers “om te 

rapporteren processen van cleijne importantie, ende appellen van 

commissarissen”1058. Andere gelijkaardige voorbeelden waarbij kamerwissels 

werden gecombineerd met inhoudelijke aspecten, zijn onder meer te vinden 

op 25 februari 1697, 2 mei 1704 en 13 maart 17061059. Bij deze laatste wissel 

werd bovendien een meer extreme maatregel doorgevoerd “om alle ordinaire 

zaken te laten vooruitgaan”. Fiscale processen – die in de 18de eeuw, zoals 

gezien, qua aantal aanzienlijk toenamen, zou men voortaan laten 

rapporteren op festa palatii of op andere dagen en tijdstippen waarop de 

Raad normaliter niet samenkwam. 

 

Ondertussen wezen verschillende signalen uit dat ook de griffie met een 

te hoge werkdruk kampte, zoals het verhaal van een wel heel creatieve klerk 

aantoont. Op 2 juli 1633 werd Bruno De Wulf, tweede klerk van de griffie, 

door de president van de Raad streng berispt omdat hij oude ongelichte 

akten recycleerde. Hij krabde eenvoudigweg de oude namen en data uit en 

                                                           
1055 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 54. 
1056 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 148 en 152. 
1057 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 158. 
1058 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 20. 
1059 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 71, 104 en 107. 
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verving die door de gegevens van een lopende zaak1060. Ondanks het 

dreigement om hem te ontzetten uit zijn functie werd hij op 12 mei 1634 

andermaal betrapt “int depescheren vande voorseide vitieuse acten” en voor het 

volle hof ter verantwoording geroepen1061. De klerk beet van zich af en 

stelde dat hij dit systematisch deed om de praktizijnen ter wille te zijn en 

hen vlug te kunnen bedienen, wat op de formeel correcte manier onmogelijk 

was door de “menichvuldicheijt” van de gevraagde akten. De griffiers 

sprongen hem bij en verzochten de raadsheren toestemming om bij wijze 

van proef een standaardakte, akte van conclusie in advies, als formulier te 

laten drukken – wat hen werd toegestaan. 

Een drietal jaar later werd de Wulf opnieuw op het matje geroepen, dit 

keer samen met de beide griffiers en de notaris van het hof1062. Bij het 

voorleggen van een aantal documenten was immers gebleken dat de griffie 

een jarenlange registratieachterstand had1063. De dienst kreeg vanaf die 

zitting, op 12 september 1637, exact een half jaar de tijd om onder meer de 

kohieren van geëxtendeerde sententiën, de registers van de willige 

rechtspraak en van de plakkaten aan te vullen of te doen aanvullen tot en 

met het jaar 1636. De precieze achterstand werd niet vermeld, maar een half 

jaar later zou blijken dat die opdracht mission impossible was. Bruno de Wulf, 

die ondertussen eerste klerk van de griffie was, kreeg op 14 maart 1639 een 

boete omdat zelfs na anderhalf jaar niet aan de vraag van het hof was 

voldaan1064. Op 14 februari 1640 verscheen hij vervolgens uit eigen beweging 

voor de raadsheren en kon hij hun de gevraagde geschriften tonen. Hij was 

er in geslaagd om de griffieregistratie up-to-date te brengen tot en met 

februari 1635 en uitte enkele bijkomende beloftes. Binnen het half jaar wou 

hij de hiaten tot en met 1637 opvullen, om tot slot nog een half jaar uit te 

trekken voor de resterende jaren. Een laatste spoor van zijn activiteiten is te 

lezen in de resolutie van 5 oktober 1640, waaruit blijkt dat hij zijn deadline 

                                                           
1060 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 93. 
1061 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 113. 
1062 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 169. De raadsheren 

baseerden zich hiervoor op 1624/54-56. 
1063 Een kleine registratieachterstand werd normaal geacht. Zo had de klerk van de akten telkens 

een half jaar de tijd om de registers van acten en sententiën bij te vullen. Dit gaf echter ook al 

voor de 17de eeuw problemen. Zo haalt J. Buntinx het voorbeeld aan van klerk Jan de Neve, die 

bij zijn overlijden anno 1528 anderhalf jaar achter stond met zijn registratie van acten en 

sententiën. Zie BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 56. 
1064 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 184. 
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opnieuw niet had gehaald1065. De Raad had klaarblijkelijk begrip voor de 

situatie en kende hem een bijkomende periode van zes maanden toe om de 

registratie van 1639 in orde te brengen. 

Ook de griffiers zelf werden herhaaldelijk op de vingers getikt over 

wantoestanden in hun dienst. Naast de herhaling van een aantal 

basispunten in een kleine resolutie van 1660 en een uitgebreide ordonnantie 

van 16661066, kregen ze bijvoorbeeld in 1685 scherpe detailkritiek1067. Enkele 

strikte regels over de registratie van criminele zaken volgden ze 

klaarblijkelijk niet nauwgezet genoeg op. Om dit recht te zetten kregen ze 

slechts een achttal dagen de tijd. Vier jaar later werd er dan weer een 

achterstand gemeld in de vonnisregisters, die op 8 juni 1689 een achttal 

maanden bedroeg, en in de boeteregistratie1068. Deze situatie had echter 

weinig met een te hoge werkdruk te maken en alles met de 

gezondheidstoestand van het griffielid dat de verantwoordelijkheid voor dat 

type documenten droeg. Notaris Lucas van der Lynden was de laatste tijd 

bijzonder veel afwezig geweest, waardoor de raadsheren de tijd rijp achtten 

om zijn bevoegdheden als notaris over te dragen aan de griffiers in het 

algemeen, en voor de achterstallige registratie aan griffier Helias in het 

bijzonder1069. 

                                                           
1065 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 199. 
1066 Merk op dat in 1666/12 wordt gezinspeeld op het feit dat er onvoldoende klerken in de 

griffie aanwezig waren. Indien de griffiers de comptoiren niet met een behoorlijk aantal klerken 

bemanden, zou de Raad daar zelf voor zorgen. Er werd daarenboven verwezen naar 1624/13 en 

15, waarin was bepaald dat klerken tot 18u ’s avonds (19u op een zegeldag) in de griffie 

beschikbaar moesten blijven ten behoeve van de praktizijnen. 

Achter het eerste luik van deze berisping schuilen uiteraard motieven van financiële aard: 

klerken werden immers grotendeels betaald uit de opbrengsten van de griffie; hoe meer klerken 

de griffiers inschakelden hoe minder opbrengsten ze zelf overhielden. Ook in juli 1641 verzocht 

de Raad de griffiers al eens één of twee extra klerken in dienst te nemen, zie RAG, RVV, 166: 

Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 202. Een gelijkaardig verzoek werd geuit in 

1676, RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol 313 ˗ waar overigens 

ook melding wordt gemaakt van de frequente afwezigheid van griffier le Rouffon. 
1067 Respectievelijk: 

- RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 293. 

- 1666. 

- RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 36. 
1068 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
1069 Lucas Vander Lynden was, op basis van het engagèrecontract van Maximiliaen Le Rouffon, 

meteen ook de laatste notaris van de Raad. Ut supra. 
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Een laatste expliciet spoor van achterstanden in het kernarchief van de 

Raad van Vlaanderen is tot slot te vinden op datum van 9 mei 17081070. Het 

hof liet toen in de resolutieregisters noteren dat de griffiers “promptelijck” 

alle plakkaten vanaf 16 januari 1705 moesten laten registreren. 

 

De algemene kentering qua werklast blijkt zich, conform de cijferreeksen 

die eerder in dit hoofdstuk voorkomen, inderdaad in de eerste decennia van 

de 18de eeuw te bevinden. Zo zagen de raadsheren zich op 17 december 1710 

genoodzaakt om alle zittingen gedurende het kerstverlof te schrappen “mits 

der schaersheijt van processen […] ten waere omme pressante redenen”1071. De 

beknoptere procedureordonnanties die nog zouden volgen, concentreerden 

zich langzamerhand minder op de gerechtsachterstand en meer op het 

wegwerken van diverse “abuysen”, zoals de teksten van 1702 en 1720 

illustreren1072. Enkel de korte ordonnantie van 24 januari 1682 is nog midden 

in de problematische periode te situeren en richt zich dan ook expliciet op de 

verkorting van de procedure1073. 

Tegen het midden van de 18de eeuw liet de afnemende werklast zich in de 

Raad pas echt goed voelen. Ter herinnering: anno 1765 onderhandelden de 

raadsheren reeds met de centrale regering over een nieuw zittingsreglement 

voor de Raad van Vlaanderen1074. Op 23 april 1766 ontving men in het 

Gravensteen uiteindelijk per brief een viertal nieuwe regels, die één dag later 

als resolutie werden aangenomen1075. Het meest opvallende hierin was het 

eerste punt, dat stelde dat men per 1 mei enkel nog in de voormiddag zou 

vergaderen. In hetzelfde reglement werden tevens alle maandagzittingen in 

de maanden april tot en met oktober opgeheven. Op 12 oktober 1784 zouden 

ook nog eens alle maandagzittingen tijdens de maanden november tot en 

met maart worden geschrapt1076. Deze maatregelen werden in de verdere 

                                                           
1070 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 114. 
1071 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 122. 
1072 1702; 1720. 
1073 1682. 
1074 RAG, RVV, 522: Register van brieven en rescripties, 27 januari 1759 - 28 december 1773, fol. 

120. 
1075 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 99-100. 
1076 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 254. 
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geschiedenis van de Raad slechts één keer herroepen voor een korte periode, 

namelijk bij de herinstallatie van de justitieraad op 2 september 17941077. 

                                                           
1077 RAG, RVV 173, Minuten van de resoluties, 1714-1795, s.p. De namiddag- en 

maandagzittingen werden terug ingesteld omdat “de administratie van justitie merkelijk is 

verachtert door d’interruptie der frequentatie van den raed, alsmede, dat ter causen van den kleijnen 

nomber van members, het hof maer kan frequenteren in eene kaemer”. De namiddagzittingen werden 

vervolgens terug geschrapt op 6 november 1794, de maandagzittingen op 16 mei 1795. 
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DEEL II: 

DE GRIFFIERS 

I. VOORSTELLING ONDERZOEKSPOPULATIE 

 

 

“Le greffe étoit confié au premier tems à une seule personne 

pourvue en titre d’office, avec le Notaire juré à son aide; 

du depuis à deux, qui le prirent à ferme pour six ans ou plus; 

en après par deux qui le prirent à titre d’engagère pour certain nombre 

d’années, 

[…]. 

Les engagistes font quelque fois deservir le greffe pour leur part, 

par des personnes capables et agréables à la Cour, 

on ne fera point mention de ceux qui l’ont deservi, 

non plus que des notaires d’autrefois, 

dont il seroit difficile d’avoir la liste.” 
 

Luc Jean Joseph van der Vynckt, raadsheer en historicus, 17711078 

 

A. IDENTIFICATIE EN CHRONOLOGIE 

 

De samenstelling van een exhaustieve lijst van de 

onderzoekspopulatie1079, de griffiers van de Raad van Vlaanderen, was geen 

                                                           
1078 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 750-751. 
1079 Bij illustratiemateriaal voortaan afgekort tot “OZP”. Om het notenapparaat niet onnodig te 

verzwaren, wordt in ‘Deel II: De griffiers’ overigens niet telkens een bronvermelding gebruikt 

wanneer basisgegevens over leden van de onderzoekspopulatie in de tekst worden vermeld. 
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evidente zaak. Voor de beginperiode is het bronnenmateriaal uiteraard 

bijzonder fragmentarisch, voor de latere periodes legt van der Vynckt in zijn 

naslagwerk de vinger op de wonde. Wat de aanwervingen van griffiers 

tijdens de 17de en 18de eeuw betreft, zorgt het engagèresysteem voor een 

zekere bronnenschaarste die atypisch is voor die periode. De eigenheid van 

het systeem werkt die schijnbare tegenstelling in de hand: enkel de 

basiscontracten van de engagèrehouders werden afgesloten met de 

overheid, de meeste andere afspraken in verband met de uitoefening van het 

ambt gebeurden bij onderhandse akte, voor notarissen of eventueel voor 

andere instanties die onder het mom van vrijwillige rechtspraak akten 

bekrachtigden1080. 

De beknopte lijst griffiers die door van der Vynckt anno 1771 in de 

instelling zelf werd opgesteld, is de enige in zijn soort en hoogst 

onvolledig1081. Het dertigtal personen dat in de opsomming voorkomt, 

beantwoordt voor de 18de eeuw bovendien niet volledig aan de 

vooropgestelde beperking tot engagèrehouders – zij het wel grotendeels 

door latere aanvullingen. Zo is Jacques Bernard Bauwens, die bijna veertien 

jaar lang als griffier werkte maar nooit engagèrehouder was, één van de 

laatste personen over wie dit handschrift informatie biedt. Bovendien had de 

onbekende aanvuller wel notie van de indienstneming van een zekere 

griffier Peers1082, maar niet van het feit dat de bijbehorende engagère in 

handen was van Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh. 

Voor de identificatie en selectie van de onderzoekspopulatie hebben we 

eigen criteria opgesteld. De toekenning van de titel ‘griffier’ kon daarbij, 

minstens voor bepaalde periodes, niet als doorslaggevend worden 

beschouwd, aangezien bijvoorbeeld die term bij de oprichting van de Raad 

van Vlaanderen in 1386 nog niet werd gebruikt1083. Bovendien waren er tal 

van crisismomenten in de geschiedenis van de Raad waarbij de instelling 

werd ontwricht, zowel wat werking als personeelsbezetting betreft1084. De 

opstelling van de definitieve lijst vereiste bijgevolg een pragmatische 

                                                                                                                                        
Alle informatie, inclusief archief- en literatuurverwijzingen, kan worden teruggevonden in de 

biografische notities in band 2, alfabetisch geordend per hoofdwoord van de familienaam. 

Wanneer het echter gaat om een uiterst specifiek gegeven of een citaat, wordt hierop een 

uitzondering gemaakt. 
1080 Ut supra. 
1081 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 751-764, rubriek griffiers. 
1082 Charles Jean Peers, 1787-1795. 
1083 Ut supra. 
1084 Ut supra. 
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aanpak. Tot de groep griffiers worden in deze studie alle personen gerekend 

die op een bepaald tijdstip het takenpakket van de griffier(s) hebben 

vervuld, hetzij officieel in functie, hetzij tijdelijk aangesteld met een 

minimale duur van zes maanden. Plaatsvervangers die deze taken 

kortstondig uit hoofde van hun functie als notaris uitvoerden, werden 

buiten beschouwing gelaten. 

Het resultaat is een onderzoekspopulatie van 71 personen, waarvan een 

eenvoudige chronologische lijst bestaande uit periode en naam in ill. 22 te 

zien is. De Raad van Vlaanderen heeft achtereenvolgens drie griffiers in de 

14de eeuw, tien in de 15de eeuw, twaalf in de 16de eeuw, 21 in de 17de eeuw en 

25 in de 18de eeuw tewerkgesteld. 

 
Periode Naam 

1386-1388 Jan de Brune 

1386-1390 Jehan le Fevre 

1390-1401 Pierre Joris 

1401-1410 Roeland de Moerkerke 

1410-1420; 1421-1433 Guido de Boeye 

1420-1421 Jean de Gand 

1433-1436; 1440-1463 Jan Wielant 

1436-1440 Willem de Wale 

1463-1464 Symon de Moerkercke 

1464-1483; 1485-1488; 1490-1494 Joris Baert 

1483-1485 Denijs Heyman 

1488-1490 Jan de Beere 

1494-1511 Ywein van Vaernewijc 

1512-1525 Cornelis Boullin 

1525-1540 Omaar van Edinghen 

1540-1550 Philips van Steland 

1550-1558 François Cortewille 

1558-1571 Pieter de Bevere 

1571-1573; 1580-1582 Augustijn van Huerne 

1573-1580; 1581-1587 Henrij Stalins 

1580-1584 Michiel Heyns 

1580-1581; 1587-1619 Louis Blancquart 

1584-1585 Adriaan van der Heyden 

1587-1607 Jacques de Bavière 

1607-1625 George Masseau 

1619-1631 Jean Jacobssen 

1624-1662 Jeronimus Masseau 

1631-1674 Sebastiaan d’Hane 

1662-1670 Josse Masceau 

1662-1674 Jérôme Sebastiaan d’Hane 

1668-1674 Jean Alexandre Baesbancq 
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1670-1674 Frans Thevelijn 

(1674) Georges Jacques du Bois (I) 

1674-1676 Pierre François Penneman (I) 

1674-1686 Jacques de Vriese 

1674-1688 Maximiliaan le Rouffon 

1674-1699 Bernard van Overwaele 

(1676) David Brant 

1676-1720 Adrien Jacques Helias 

1678-1679 Jean Winnocq van Breusseghem 

1678-1679 Jean Baptiste de Gheldere 

1686-1697 Georges Jacques du Bois (II) 

1688-1708 Corneille Florent Michel 

(1693) Pierre François Penneman (II) 

1697-1702 Simon Charles van der Meulen 

1699-1705 Jean Guillaume van den Bossche 

1702-1727 Martinus ’t Kint 

1705-1720 Pierre Louis de Aranda 

1708-1715 Floris de la Court 

1715-1745 Jean Baptiste Michel 

1720-1731 Antoine Bernard Helias 

1720-1731 Josse Gerard Ranst 

1727-1759 François (Maximiliaan) ’t Kint 

1731-1759 Louis de Aranda 

1731-1769 Philippe François Louis Penneman 

1745-1755; 1768-1782 Jacques Joseph Bauwens 

1755-1759 Frans Eugène Vastenhaven 

1759-1760 Jean Louis Rotsart (de Hertaing) 

1759-1762 Abraham Jean Baptiste de Backer 

1759-1766 Philippe Emmanuel Michel 

1760-1784 Jean Pierre Joseph Zoetaert 

1763-1787 Guillaume Jean Hamelinck 

1766-1768 Jean Baptiste (Bernard Joseph) de Blocq (I) 

1772-1779 Josephus (Anthonius Laurentius) Pieters 

1779-1795 Charles (Emmanuel François) van Severen 

1782-1795 Jacques Bernard (Joseph Antoine) Bauwens 

1784-1787 Jean Baptiste (Pierre Jean François) de Blocq (II) 

(1787) Guillaume Joseph van de Vivere 

(1787) Charles Jean (Joseph) d'Hont de Nieuwburgh 

1787-1795 Egide Charles Joseph van de Vivere 

1787-1795 Charles Jean Peers 

ill. 22: Chronologische lijst OZP1085 

                                                           
1085 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Wat de schrijfwijze van hun 

namen betreft, werd hun handtekening (familienaam) als basis genomen; wanneer geen eigen 

geschreven exemplaar van de voornamen beschikbaar was, werd de versie op het 

aanstellingsdocument en/of de meest gebruikte versie geselecteerd. "ae"-vormen in voornamen 
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Een eerste vaststelling luidt dat familiebanden niet onbelangrijk waren. 

Zo kunnen maar liefst negen clusters, bestaande uit twee personen met 

dezelfde familienaam, worden aangeduid. Het gaat om Roeland de 

Moerkerke en Symon de Moerkercke (14de-15de eeuw), Sebastiaan en Jérôme 

Sebastiaan d’Hane (17de eeuw), Georges Jacques (I) en Georges Jacques (II) 

du Bois (17de eeuw), Adrien Jacques en Antoine Bernard Helias (17de-18de 

eeuw), Martinus en François 't Kint (18de eeuw), Louis en Pierre Louis de 

Aranda (18de eeuw), Jacques Joseph en Jacques Bernard Bauwens (18de 

eeuw), Jean Baptiste (I) en Jean Baptiste (II) de Blocq (18de eeuw) en 

Guillaume Joseph en Egide Charles Joseph van de Vivere (18de eeuw). 

Daarenboven komen ook drie clusters van drie personen voor, 

geconcentreerd rond de 17de eeuw: George en Jeronimus Masseau en Josse 

Masceau (16de-17de eeuw), Pierre François (I), Pierre François (II) en Philippe 

François Louis Penneman (17de-18de eeuw) en Corneille Florent, Jean Baptiste 

en Philippe Emanuel Michel (17de-18de eeuw). 

Een totaal van 27 personen, meer dan een derde van de volledige lijst, 

had dus minstens één familielid dat hen was voorgegaan of hen al dan niet 

rechtstreeks zou opvolgen in dezelfde functie. Dit is slechts het topje van de 

ijsberg. Met name de schoonzoon- / schoonvaderrelatie, die in een nominale 

lijst verborgen blijft, zal in het verdere verloop van deze verhandeling van 

belang blijken te zijn1086. 

 

Gehuwd? 1386-1463 1463-1619 1619-1795 Tot. % 

Ja 7 16 36 59 83,10 % 

Neen 0 0 4 4 5,63 % 

Onbekend 1 1 6 8 11,27 % 

Aantal personen 8 17 46 71 100 % 

ill. 23: Beschikbare gegevens over huwelijk en schoonfamilie(s)1087 

                                                                                                                                        
werden gestandaardiseerd tot "aa" of "a". Bijkomende naamelementen die in de tabel tussen 

haakjes staan, werden in de praktijk nooit vermeld en worden in het vervolg van deze 

verhandeling weggelaten. 
1086 Ut infra. 
1087 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. De gegevens in deze tabel 

werden net zoals in de volgende overzichtstabellen weergegeven voor het totaal van de OZP 

(kolom ‘Tot.’) en, voorafgaand, opgesplitst per aanwervingssysteem. Die indeling behelst de 

periodes 1386-1463, 1464-1619 en 1619-1795 en wordt in het verdere verloop van deze 

verhandeling als één van de basisindelingen gebruikt. 
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Van 63 griffiers, een percentage van 89 %, konden we gegevens 

terugvinden over hun huwelijk(en) en hun schoonfamilie(s), zoals te zien is 

in de tabel van ill. 23. Slechts van vier personen, alle uit de periode van het 

derde aanwervingssysteem, kan met absolute zekerheid worden gezegd dat 

ze nooit getrouwd zijn. Het betreft Jeronimus Masseau, Pierre François 

Penneman (II), François 't Kint en Egide Charles Joseph van de Vivere. 
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B. SITUERING IN DE RUIMTE 

 

Naast een onderzoek naar familiale banden en huwelijksconnecties is een 

beeld van de achtergrond en de leefwereld van de onderzoekspopulatie niet 

volledig zonder een situering in de ruimte. Een primaire indicatie hiervan 

vormt uiteraard de geboorteplaats of de plaats van herkomst. Alle personen 

konden ten minste aan een bepaalde streek worden toegewezen, hoewel een 

aantal twijfelgevallen niet volledig kon worden opgelost. Zo wordt Joris 

Baert (15de eeuw) niet door alle bronnen in de regio Brugge gesitueerd, maar 

omdat de familiale achtergrond van deze griffier verder niet kon worden 

geduid, volgen we hierin de meerderheid van de beschikbare gegevens. 

Voor inlichtingen over griffiers uit de beginperiode van de Raad van 

Vlaanderen werd grotendeels gesteund op de publicaties van Buntinx en 

Dumolyn1088. Voor het grootste vraagteken in de herkomstkwestie, de 14de-

eeuwse Jehan le Fevre, kon echter ook J. Buntinx geen oplossing bieden. Op 

basis van een aantal logische veronderstellingen, zoals de locatie van de 

toenmalige zetel van de justitieraad en het voorkomen van de naam ‘le 

Fevre’, werd deze griffier onder voorbehoud bij Vlaanderen gallicant 

ingedeeld1089. Het diagram in ill. 24 en de eerste helft van de tabel in ill. 25 

bieden een kijk op de volledige gegevensset. 

Met uitzondering van zeven personen1090 zijn alle griffiers toe te wijzen 

aan één van de kasselrijen van het graafschap Vlaanderen, zoals we die aan 

het einde van het ancien régime kennen – meteen ook de indelingsbasis 

binnen deze statistische verwerking. Het grote overwicht van de regio 

Oudburg tijdens de tweede en de derde periode, van het einde van de 15de 

eeuw tot het einde van de 18de eeuw, springt meteen in het oog. Op grote 

afstand volgt het Brugse Vrije. Opvallend is ook het feit dat tijdens die eerste 

periode hoofdzakelijk de westelijke gordel van het graafschap aan bod 

kwam, terwijl de gebieden in oostelijke richting pas in de derde periode een 

                                                           
1088 BUNTINX J., De audiëntie… en DUMOLYN J., Het hogere personeel… 
1089 Regio Vlaanderen gallicant wordt in onze gegevensverwerking voor een beter begrip als 

‘Frans-Vlaanderen’ weergegeven. 
1090 Cornelis Boullin (16de eeuw), die mogelijk werd geboren in Holland of daar op zijn minst 

enkele van zijn jongste jaren doorbracht, werd tot de Vlamingen gerekend. Gebaseerd op de 

verschillende onderdelen van zijn vaders loopbaan werd Boullin hier bij de Gentenaren 

ingedeeld, gezien hij quasi zijn hele leven in de stad heeft gewoond. De roots van zijn ouders 

lagen in de kasselrij Kortrijk. 
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grotere rol speelden. Deze verschuiving van west naar oost, met vanaf het 

einde van de 15de eeuw een vrijwel permanent zwaartepunt in het midden 

van het graafschap, heeft natuurlijk veel te maken met de geschiedenis van 

de residentieplaatsen van de Raad van Vlaanderen1091. 

 

 

ill. 24: Regionale herkomst OZP (diagram) (Basis: 100 % OZP)1092 

 

Van die zeven griffiers kunnen vier personen worden gelokaliseerd in 

het huidige Frans-Vlaanderen. Wanneer rekening wordt gehouden met de 

periode waartoe ze behoorden, kunnen ze toch bij het graafschap 

Vlaanderen worden ingedeeld. Pierre Joris en hoogstwaarschijnlijk ook zijn 

14de-eeuwse voorganger Jehan le Fevre, stamden uit de regio van Rijsel, net 

als Jean Alexandre Baesbancq, die zijn betwiste aanstelling als derde 

engagèrehouder in 1668 verkreeg1093. Tijdens datzelfde jaar zou Rijsel in het 

                                                           
1091 Ut supra. 
1092 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. De regio’s werden ingekleurd 

volgens orde van belang; eenzelfde kleur werd toegekend aan alle regio’s waaruit een gelijk 

aantal griffiers afkomstig was. 
1093 Ut supra. 
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verdrag van Aken een Franse stad worden1094. De vierde Frans-Vlaamse 

griffier, François Cortewille uit Duinkerke, was ruim een eeuw daarvoor 

actief. 

 

Regio 

1386-

1463 

1463-

1619 

1619-

1795 Tot. % Steden Tot. % 

Kasselrij Oudburg  10 28 38 53,52 % Gent 36 60,00 % 

Brugse Vrije 2 2 7 11 15,48 % Brugge 7 11,67 % 

Frans-Vlaanderen 2 1 1 4 5,62 % Duinkerke en Rijsel 3 5,00 % 

Kasselrij Kortrijk 2 1  3 4,23 % Kortrijk 1 1,67 % 

Land van Aalst  1 2 3 4,23 % Aalst en Geraardsbergen 3 5,00 % 

Land van Dendermonde   3 3 4,23 % Dendermonde 3 5,00 % 

Kasselrij Ieper 1  1 2 2,82 % Ieper en Wervik 2 3,33 % 

Brabant  1 2 3 4,23 % Brussel en Leuven 3 5,00 % 

Kasselrij Veurne 1  1 2 2,82 % Veurne 1 1,67 % 

Vier ambachten   1 1 1,41 % Hulst 1 1,67 % 

Land van Waas  1  1 1,41 % (geen)   

Totaal 

 

8 

 

17 

 

46 

 

71 100 % Totaal 60 100 % 

ill. 25: Regionale herkomst OZP (tabel) (Basis: 100 % OZP)1095 

 

Drie anderen waren geen Vlamingen, maar waren geboren in het 

hertogdom Brabant. Het betreft Leuvenaar Adriaan van der Heyden (16de 

eeuw) en Brusselaars Corneille Florent Michel en Georges Jacques du Bois (I) 

(beide 17de eeuw). Bij deze drie casussen werd de afkomst van de kandidaat-

griffiers niet of nauwelijks merkbaar geproblematiseerd. Enkel in het geval 

van Corneille Florent Michel, die in 1688 door Maximiliaan le Rouffon was 

voorgedragen ter bediening van zijn griffie, kwam zijn Brabantse afkomst 

ter sprake1096. De Raad stond de uitzondering echter toe en beoordeelde 

Michel als geschikt, “sans que le defaut de sa naissance puisse luij obster”. De 

kandidaat was immers de zoon van een grafelijk officier, een afkomst die 

                                                           
1094 AUGUSTYN B., Het graafschap…, p. 21. 
1095 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. In de tweede helft van de tabel 

wordt per regio weergegeven hoeveel griffiers in een stedelijke context konden worden 

gesitueerd en om welke steden het ging. 
1096 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

302. 
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hem toestond ambten in Vlaanderen te vervullen. De casus Georges Jacques 

du Bois (I) was van een totaal andere aard. Hij was in 1674 één van de drie 

collega’s die samen met Maximiliaan le Rouffon het eerste grote 

engagèrecontract voor vier griffiers afsloten. Du Bois was de meest 

‘onzichtbare’ van de vier. Hij werd tijdens de eedaflegging via een akte van 

procuratie vertegenwoordigd door uittredend griffier Jean Alexandre 

Baesbancq, die de eed aflegde in naam van de kinderen van du Bois en zijn 

echtgenote, Isabelle de Vriese. De Brusselse du Bois, die we in deze 

verhandeling tot de engagèrehouders rekenen, zou echter nooit de 

griffiersfunctie uitoefenen: er werd een bedienaar aangesteld tot zoon 

Georges Jacques du Bois (II) meerderjarig was. Het valt niet uit te sluiten dat 

deze constructie verband hield met zijn Brabantse afkomst; er zijn echter te 

weinig gegevens over de familie du Bois voorhanden om hier definitief te 

kunnen op antwoorden. 

Leuvenaar Adriaan van der Heyden is dan weer te situeren in een 

crisissituatie. Hij oefende in 1584-1585 vanuit zijn positie als griffieklerk 

kortstondig de functie van griffier uit binnen de calvinistische Raad van 

Vlaanderen, na het vertrek van Michiel Heyns naar Staats gebied1097. In de 

bronnen komt hij slechts tweemaal ter sprake, als “bedienende greffier” op 10 

april 1584 en als “ghecommitteert ter bewaerenesse vander greffie” op 26 juni 

1584. 

 

85 % van alle leden van de onderzoekspopulatie was afkomstig uit het 

stedelijke milieu (ill. 25 en 26). Binnen die groep nam Gent een aandeel in 

dat groter was dan de helft, logischerwijze opnieuw gevolgd door Brugge. 

De vraag rijst echter of die uniformiteit zich doorzet in een secundaire 

gegevensset, namelijk de combinatie van geografische en familiale afkomst. 

Waren ouders en grootouders van de griffiers eveneens bijna eenduidig 

afkomstig uit de streken die bij de griffiers zelf toonaangevend waren? 

Herkomst van ouders en/of grootouders vormt, samen met de vraag naar 

hun beroepsachtergrond, één van de belangrijkste aandachtspunten in het 

luik ‘Leefwereld’1098. 

 

                                                           
1097 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 236 

en 239A. 
1098 Ut infra. 
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ill. 26: Detailherkomst stedelingen OZP (diagram) (Basis: 85 % OZP)1099 

  

                                                           
1099 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Het kleurgebruik in dit diagram 

werd gelijkgesteld met dat van ill. 24 over de regionale herkomst. Terwijl de regio’s daarin 

werden ingekleurd volgens orde van belang in het diagram zelf, krijgen de steden die 

corresponderen met die regio’s hier dezelfde kleur. 
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C. EEN UNIFORME CARRIÈRE? 

 

Naast de leefwereld is het eigenlijke carrièreverloop het tweede 

speerpunt in deze prosopografische studie. J. Dumolyn slaagde erin om in 

zijn analyse van het hogere personeel van de 15de-eeuwse Raad- en 

Rekenkamer ˗ waartoe hij de griffiers rekende ˗ een aantal sterk 

uiteenlopende carrièretypes te identificeren1100. Daarenboven stelde hij vast 

dat een aantal personen helemaal niet in een stramien te dwingen was en 

een zogeheten gemengde carrière kende. 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 Tot. 

Gemiddelde leeftijd 36 42 34 36 

Mediaanleeftijd 35 42 29 36 

Minimumleeftijd 25 25 24 24 

Maximumleeftijd 53 59 58 59 

Aantal personen 8 17 41 66 

ill. 27: Aanwervingsleeftijd OZP (Basis: 93 % OZP)1101 

 

De populatie in dit onderzoek is uiteraard veel strikter gedefinieerd en 

omvat enkel de griffiers, die bij Dumolyn qua aantal een uitgesproken 

minderheid vormden. Een primaire doelstelling is dan ook om via enkele 

eenvoudige bewerkingen uit te zoeken of er in dit geval wel sprake kan zijn 

van verschillende carrièrepaden rond één functietype. Een handige indicator 

is de aanwervingsleeftijd. 

Voor 66 van de 71 griffiers kon een berekening worden gemaakt waarbij 

het eerste dienstjaar als griffier werd vergeleken met hun geboortejaar, al 

dan niet geschat1102. Voor de totale looptijd van de instelling bleven zowel de 

                                                           
1100 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 269 e.v. 
1101 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities, met uitzondering van de vijf 

griffiers die enkel engagèrehouder waren en nooit zelf op de griffiedienst hebben gewerkt. Het 

betreft, achtereenvolgens, Georges Jacques du Bois (I), David Brant, Pierre François Penneman 

(II), Guillaume Joseph van de Vivere en Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh. 
1102 Bij 42 personen werd een berekende schatting van het geboortejaar gemaakt, in vergelijking 

met het jaar van hun (eerste) huwelijk en hun eventuele inschrijvingsjaar aan de universiteit. 

Wanneer beide gegevens en eventuele randinformatie volledig ontbraken, werd de 

desbetreffende griffier buiten beschouwing gelaten. Bij het uitvoeren van de berekening werd 

rekening gehouden met de kleinst mogelijke marge, waardoor de bekomen geboortejaren de 
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gemiddelde als de mediaanleeftijd van de geadmitteerde griffiers behoorlijk 

dicht bij elkaar, namelijk 36 jaar. De opsplitsing in periodes vertoont slechts 

kleine verschillen. Enkel de mediaanleeftijd uit het derde 

aanwervingssysteem duikt onder de grens van dertig jaar, wat er eventueel 

op kan wijzen dat er in absolute cijfers meer jongere mensen in functie 

kwamen dan de berekening van het gemiddelde aantoont. De griffiers uit de 

periode 1463-1619 waren doorgaans een zestal jaar ouder bij indiensttreding. 

De minimum- en maximumleeftijden, daarentegen, verstoren dit 

gematigde beeld. Het verschil in leeftijd tussen de jongste en de oudste 

aangetreden griffier kon doorheen alle periodes bijzonder groot zijn: bijna 

drie decennia tijdens de eerste periode, ruim drie decennia tijdens de tweede 

periode en in het engagèresysteem. Er kan bijgevolg al geen sprake meer zijn 

van een uniforme, gelijklopende carrière voor alle griffiers – zelfs niet voor 

één van de periodes afzonderlijk. Ill. 28, waarin de duur van de eigenlijke 

griffierscarrière binnen de Raad van Vlaanderen op gelijkaardige wijze werd 

berekend, bekrachtigt deze vaststelling1103. Het gemiddelde en de mediaan 

schommelen telkens rond tien à veertien jaar, waarbij we kunnen opmerken 

dat het gemiddelde doorheen de drie periodes een lichte stijging vertoont. 

De mediaanduur van de eerste periode wijkt in zekere mate af: iets meer 

personen met een kortere carrière kwamen voor dan het gemiddelde laat 

uitschijnen1104. 

Opnieuw zijn het vooral de sterk uiteenlopende data van minimum- en 

maximumduur die binnen deze eerste oplijsting in het oog springen: een 

carrière als griffier van de Raad van Vlaanderen kon zowel enkele maanden 

als vier decennia in beslag nemen. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook 

in de maximumduur een stijging doorheen de drie periodes merkbaar is – 

enigszins logisch, aangezien het ambt van griffier tijdens de tweede en 

vooral derde periode een steeds zwaardere investering vereiste1105. 

                                                                                                                                        
‘jongst’ mogelijke zijn. De weergegeven leeftijden bij indiensttreding vertonen dan ook een 

lichte onderschatting. 
1103 Hierin zijn uiteraard wel alle leden van de onderzoekspopulatie opgenomen. Bij personen 

die, zoals uit de chronologische lijst van ill. 22. is gebleken, een aantal verschillende periodes als 

griffier hebben gewerkt en dus een onderbroken griffiersloopbaan hadden, werden de jaren van 

de verschillende periodes bij elkaar opgeteld. 
1104 Het beperkt aantal leden van de onderzoekspopulatie dat tot deze periode behoorde, dient 

bij vaststellingen betreffende de periode 1386-1463 statistisch gezien in rekening te worden 

gebracht. 
1105 Ut supra. 
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 1386-1463 1463-1619 1619-17951106 Tot. 

Gemiddelde duur 121 (10 jr.) 143 (12 jr.) 176 (14,5 jr.) 161 (13,5 jr.) 

Mediaanduur 79 (6,5 jr.) 153 (13 jr.) 139 (11,5 jr.) 133 (11 jr.) 

Minimumduur 18 (1,5 jr.) 7 (0,5 jr.) 13 (1 jr.) 7 (0,5 jr.) 

Maximumduur 307 (25,5 jr.) 404 (33,5 jr.) 526 (44 jr.) 526 (44 jr.) 

Aantal personen 8 17 41 66 

ill. 28: Carrièreduur griffiersfunctie in maanden (afronding jaren) (Basis: 93 % OZP)1107 

 

Het beeld dat we voorlopig uit deze eenvoudige berekeningen 

onthouden, is behoorlijk divers. Iemand kon zijn carrière als griffier van de 

Raad van Vlaanderen beschouwen als een startpunt, maar duidelijk ook als 

een eindpunt – verondersteld dat het ambt onderdeel uitmaakte van een 

gediversifieerd carrièrepad. Omdat ook heel lange ambtsperiodes konden 

worden vastgesteld, was het uitoefenen van een griffiersfunctie als 

hoofdcarrière eveneens een optie. Zuiver chronologisch gezien zijn dus al 

minstens drie verschillende loopbaanpaden te identificeren. Zo eenduidig 

was de situatie echter helemaal niet. Per griffier moet immers worden 

overwogen waar hij zich situeerde binnen welk van de drie 

aanwervingssystemen en welk statuut hij daarin bekleedde. Als laatste 

aspect binnen deze introductie tot de onderzoekspopulatie wordt elk lid dan 

ook ingepast in één van de onderstaande schema’s, die doorheen de tijd 

steeds complexer worden. 

  

                                                           
1106 Deze berekeningen werden uitgevoerd zonder de gegevens van de vijf griffiers die enkel 

engagèrehouders waren en nooit zelf op de griffiedienst hebben gewerkt. 
1107 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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D. GEDETAILLEERDE OVERZICHTEN 

 

Griffiers in het weddesysteem, 1386 - 1463 

Tijdens de periode van het eerste aanwervingssysteem lijkt de situatie 

behoorlijk eenvoudig, zoals het schema van ill. 29 uitwijst. Een aantal 

kwesties die zich tijdens deze periode voordeden, werden reeds eerder 

besproken1108. Zo was er het feit dat ten vroegste vanaf Pierre Joris 

onofficieel sprake was van de term ‘griffier’, terwijl Roeland de Moerkerke 

die titel voor het eerst kreeg toebedeeld in de instructie voor de Raad van 

Vlaanderen te Gent van 17 augustus 1409. Daarenboven is voor de vroegste 

jaren van de instelling niet helemaal duidelijk welke klerk nu de 

eindverantwoorde-lijkheid droeg en bijgevolg als ongetitelde griffier van de 

Camere van den Rade optrad. Naar alle waarschijnlijkheid was dit Jehan le 

Fevre, maar ook de handtekening van ervaren klerk Jan de Brune duikt af en 

toe in de bronnen op. 

 

 

ill. 29: Schema griffiers 1386-1463 (weddesysteem)1109 

 

De griffiers uit deze periode, die naast een jaarwedde tal van andere 

vergoedingen genoten, bevonden zich in een onzekere situatie. Ze werden 

aangesteld voor onbepaalde duur, maar die aanstelling kon ieder moment 

worden herroepen. Zo identificeerde J. Dumolyn een onderbreking van twee 

jaar in de griffierscarrière van Guido de Boeye ten voordele van Jean de 

Gand, meer bepaald tijdens de jaren 1420 en 14211110. Ook bij Jan Wielant 

stelde hij een gelijkaardig feit vast. Willem de Wale werd van 1436 tot 1440 

                                                           
1108 Ut supra. 
1109 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1110 DUMOLYN J., Staatsvorming en vorstelijke…, bijgevoegd databestand op CD-ROM. 
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in rekeningen als griffier van de Raad van Vlaanderen vermeld, terwijl Jan 

Wielant het in 1440 weer overnam tot in 1463. De reden voor deze tijdelijke 

situaties is onduidelijk; hoogstwaarschijnlijk waren zowel de Boeye als 

Wielant in de vervangingsjaren gedurende langere tijd onbeschikbaar 

wegens andere beroepsactiviteiten. 

 

Griffiers in het pachtsysteem, 1463 - 1619 

Het overzicht van de griffiers in de periode van het pachtsysteem is 

eveneens behoorlijk helder, althans tot het laatste kwart van de 16de eeuw 

(ill. 30). Het kende met Symon de Moerkercke een beetje een valse start. Hij 

werd in 1463, hetzelfde jaar waarin hij als eerste pachtgriffier aantrad, 

immers eveneens benoemd tot raadsheer-commissaris1111. Alles wijst erop 

dat hij tijdelijk werd ingeschakeld tot men een jaar later in Joris Baert een 

eerste langdurige pachter van het ambt vond. Ook bij de eerste verschijning 

van Augustijn van Huerne dient een gelijkaardige opmerking te worden 

gemaakt - zij het dat zijn tijdelijke aanstelling in 1571-1573 logischer was. 

Reeds op 18 februari 1545 had hij de eed afgelegd als notaris van het hof1112. 

Vanuit die optiek was hij ideaal geplaatst om als voorlopig griffier op te 

treden toen Pieter de Bevere op 12 juni 1571 tot raadsheer werd 

gepromoveerd. Deze situatie zou uiteindelijk twee jaar aanslepen, tot Henrij 

Stalins in 1573 de volgende langdurige titularis van de griffiersfunctie werd. 

De laatste twee griffiers die als het ware een speciaal statuut hadden 

binnen de eerste helft van dit schema, onderbraken de langdurige 

griffierscarrière van Joris Baert1113. De reden van die onderbrekingen was 

telkens politiek van aard en wordt door Strubbe gekaderd in de opstand 

tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Zo genoot Denijs Heyman de voorkeur in 

de periode 1483-1485, maar werd hij kort na de ondertekening van de 

overeenkomst van 1485 vervangen door zijn voorganger, Joris Baert. Baert 

zou samen met de Raad van Vlaanderen in 1488 ook verhuizen naar Brugge, 

maar bij terugkeer naar Gent in mei van datzelfde jaar werd hij opnieuw 

vervangen – dit keer door griffier Jan de Beere. Pas in 1490, toen de zetel van 

de instelling naar Dendermonde werd verplaatst, keerde Joris Baert voor de 

tweede en laatste keer in zijn functie terug. 

                                                           
1111 FOPPENS J., Histoire..., p. 114. 
1112 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 413-415. 
1113 STRUBBE E., De verordening…, passim. 
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ill. 30: Schema griffiers 1463-1619 (pachtsysteem)1114 

 

De eerste splitsing van de Raad van Vlaanderen creëerde meteen een 

ingewikkelde situatie voor de bediening van de griffies, zowel die van de 

Raad in Douai als die van de achtergebleven Raad in de Gentse 

calvinistische Republiek. Griffier Henrij Stalins, die in Douai werd verwacht, 

had niet de kans gezien om Gent te verlaten en had huisarrest gekregen in 

zijn woning in de binnenstad1115. In twee opeenvolgende contracten werd 

zijn stiefzoon, Louis Blancquart, als plaatsvervanger en vervolgens als 

pachter in eigen naam aangesteld. In de loop van 1581 ging de functie terug 

over in handen van Henrij Stalins, een handeling die bij de terugkeer naar 

Gent werd bekrachtigd in een nieuw pachtcontract, dat op 14 januari 1585 in 

Doornik werd opgesteld. 

                                                           
1114 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1115 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
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Ondertussen was de toestand in de calvinistische Raad van Vlaanderen 

te Gent minder duidelijk1116. Op 25 augustus 1580 legden zowel Augustijn 

van Huerne als Michiel Heyns “den behoorlicken eedt vande greffiers van desen 

hove” af1117. Enig ander bewijs van de aard van deze eerste duobaan binnen 

de griffie, laat staan het bestaan van één of ander soort contract, is helaas 

niet voorhanden. Schaarse sporen van hun activiteiten zijn te volgen tot 

respectievelijk 1582 en 1584; beiden werden vervangen door de eerder 

aangehaalde Adriaan van der Heyden vanuit diens positie als griffieklerk. 

Voor de laatste belangrijke stap in de pachtperiode lijkt inspiratie te zijn 

gevonden in de tijdelijke samenwerking tussen Heyns en van Huerne, want 

amper twee jaar na de normalisering van de situatie werd Henrij Stalins 

vervangen door niet één, maar twee evenwaardige griffiers: Jacques de 

Bavière en – opnieuw – Stalins’ stiefzoon, Louis Blancquart. Beiden hebben 

doorheen de tijd een aantal pachtcontracten afgesloten die aanvankelijk 

gelijklopend waren, maar definitief splitsten op het moment dat Jacques de 

Bavière in 1607 door George Masseau werd vervangen. 

 

Griffiers in het engagèresysteem, 1619 - 1795 

Het engagèresysteem luidde in het eerste kwart van de 17de eeuw een 

nieuwe tijd in, die gekenmerkt werd door twee hoofdtypes griffiers: 

engagèrehouders die een contract afsloten met de vorst of die een dergelijk 

contract verkregen door overerving of door koop, en personen die in feite als 

‘bedienaars’ optraden1118. Dit tweede type griffier kan in geen enkel opzicht 

                                                           
1116 Voor een meer uitgebreide bespreking van deze periode wordt verwezen naar VERFAILLIE 

J., De Gentse Heins(ius)… 
1117 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 86. 
1118 De term ‘bedienaars’ hebben wij hier zelf bij wijze van pragmatische oplossing toegekend en 

leunt zo dicht mogelijk aan bij de terminologie die in de bronnen het vaakst wordt gebruikt. 

Deze personen werden immers “aengestelt & gecommitteert […] tot de bedieninge vande greffie” (zie 

bijvoorbeeld RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, 

griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-

1794, fol. 58). Dit systeem, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen titelvoerende en 

dienstdoende griffiers, doet sterk denken aan het gebruik van deservitores in kerkelijke middens, 

maar die term vindt hoofdzakelijk in religieuze context zijn toepassing. Binnen dit onderzoek 

hebben we dat zelfstandig naamwoord één keer aangetroffen, namelijk in het koopcontract van 

Josephus Pieters in 1773. De term ‘commis’ ˗ eveneens een mogelijkheid ˗ vermijden we bewust 

om verwarring met het begrip ‘commissaris’ te voorkomen. 

In het uitgebreide schema van ill. 31 werden deze bedienaars telkens opgesomd in grijze letters, 

net zoals in de voorafgaande schema’s van ill. 29 en 30 de uitzonderingsgevallen werden 
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in de bronnen worden onderscheiden van de eigenlijke engagèrehouders, 

tenzij met behulp van de registratie van hun admissie en de bijhorende 

overeenkomsten. Meer nog, het lijkt erop dat beide types als gelijken werden 

beschouwd op de werkvloer. Deze situatie komt naar hedendaagse normen 

behoorlijk contradictorisch over. Het eerste type werd doorgaans aangesteld 

door de vorst, terwijl de bedienaars op hun beurt enkel een overeenkomst 

hadden met de engagèrehouders. De griffiers uit beide types moesten door 

de Raad van Vlaanderen worden geadmitteerd en legden de eed af in 

handen van de president of zijn plaatsvervanger. 

De schematische voorstelling van deze derde periode (ill. 31) vertoont op 

haar beurt drie grote basisonderdelen: jaren 1619-1674, waarin een aantal 

basiscontracten met de vorst werden afgesloten voor oorspronkelijk twee en 

later drie engagères; jaren 1647-1713, waarin het grote basiscontract van 

Maximiliaan le Rouffon en collega’s liep voor vier engagères; en jaren 1713-

1795, waarin de vier engagères van het grote basiscontract van Martinus ’t 

Kint en collega’s een ingewikkelde verkoopsgeschiedenis kenden. 

 

ill. 31: Schema griffiers 1619-1795 (engagèresysteem)1119  

                                                                                                                                        
aangeduid. De korte episodes aan het einde van de 18de eeuw waarin de werking van de Raad 

werd opgeschort of waarin de instelling van statuut veranderde, worden in dit overzicht buiten 

beschouwing gelaten, ut supra. 
1119 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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De vermelding van Jeronimus Masseau voor de jaren 1624-1625 en van 

Jérôme Sebastiaan d’Hane voor de jaren 1662-1674 verdient een woordje 

uitleg. Dit zijn immers de enige personen uit de volledige derde periode die 

buiten de twee griffierstypes vielen. We kunnen ze eerder de naam van 

‘assistenten’ geven. Het voorbeeld van vader en zoon d’Hane is daarbij het 

meest gedocumenteerde. Op 4 maart 1662 verzocht engagèrehoudend 

griffier Sebastiaan d’Hane de Raad om zijn zoon, Jérôme Sebastiaan d’Hane, 

te admitteren als zijn assistent – een voorstel dat positief werd onthaald1120. 

Als redenen voor de vraag werden de ouderdom en de lange diensttijd van 

griffier d’Hane opgegeven, in combinatie met het feit dat het hof anno 1624 

een gelijkaardige opzet had toegestaan voor George en Jeronimus Masseau, 

eveneens vader en zoon. Deze assistenten, beide universitair opgeleid, 

hadden de eed als advocaat afgelegd maar mochten tijdens hun 

assistentieperiode die functie niet uitoefenen. Ze kregen toegang tot de 

secrete camere en mochten documenten ondertekenen, wat ze ook 

veelvuldig deden. Deze bedienaars avant la lettre, die naast de 

engagèrehouders werkten, kenden elk een verschillende carrière. Jeronimus 

Masseau erfde één jaar later, na het overlijden van zijn vader, de engagère 

van de griffie van de Masseaus. De zoon van griffier d’Hane daarentegen, 

bleef het assistentschap uitoefenen tot zij samen einde contract waren, 

waarna hij gezamenlijk met zijn vader uit de griffie verdween. De 

voormalige assistent bleef advocaat en werd in 1677-1678 baljuw van de 

Wetachtige Kamer. 

De vier ‘griffies’ uit het contract van Maximiliaan le Rouffon kenden een 

moeilijke start. Niet alleen ontstond er in 1674 meteen een groot conflict met 

de twee aftredende engagèrehouders over de overdracht1121, de nieuwe 

griffiers kwamen na enkele jaren ook meteen in één van de laatste woelige 

periodes uit de geschiedenis van de Raad van Vlaanderen terecht. Tijdens de 

tweede splitsingsperiode naar aanleiding van de Franse overheersing in 

1678-1679, verkozen zij om in Gent te blijven. De Brugse Raad van 

Vlaanderen, die trouw bleef aan het Spaanse gezag, zag zich genoodzaakt 

om twee nieuwe griffiers aan te stellen. Ze beschouwden het griffiersambt 

als vacant omdat “celluy qui le possedoit auparavent est resté en la ville de Gand, 

                                                           
1120 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 308-309. Zoon Jérôme 

Sebastiaan d’Hane werd geadmitteerd “tsijnder adsistentie”. 
1121 Ut supra. 



321 
 

avec nos ennemys”1122. Bij de terugkeer van de Spaansgezinde fractie uit 

Brugge haalden de vier engagèrehouders de overhand en konden ze hun 

functies uiteindelijk verderzetten. Bij twee van de vier griffies was dat 

ondertussen problematisch geworden. Pierre François Penneman (I) stierf in 

1676, waarna raadsheer David Brant als voorlopig bewindvoerder optrad 

voor Pennemans minderjarige kinderen. Hij zou logischerwijze zelf nooit 

griffierstaken uitvoeren. Dit laatste was tevens het geval voor Georges 

Jacques du Bois (I): zoals vermeld, ging de vierde griffie meteen van start 

met behulp van de eerste echte bedienaar in dit overzicht. Jacques de Vriese 

was lid van de schoonfamilie van du Bois1123. De engagère van deze familie 

was overigens de eerste die uiteindelijk werd doorverkocht, via een 

transactie tussen Georges Jacques du Bois (II) en Martinus ’t Kint in 1702. 

Nadat in 1713 het laatste basiscontract met diezelfde Martinus ’t Kint en 

zijn collega’s werd afgesloten, werd het doorverkopen van 

engagèrecontracten tijdens de 18de eeuw een frequent gebeuren. De griffie 

van Michel Corneille Florent veranderde slechts één keer via koop van 

eigenaar, die van Pierre François Penneman (II) twee keer en de griffies van 

Pierre de Aranda en Martinus ’t Kint elk drie keer. Twee opvallende 

fenomenen dienen daarbij te worden aangestipt, waarvan het eerste in feite 

geen nieuwigheid vormt. Zowel Guillaume Joseph van de Vivere als Charles 

Jean d’Hont de Nieuwburgh hebben zich in 1787 ingekocht terwijl ze 

duidelijk niet van plan waren om zelf ooit in functie te treden. Anderen, 

daarentegen, werkten zich eerst in als bedienaars alvorens zelf de 

investering te wagen, zoals Josephus Pieters in 1772-1773 en Charles van 

Severen in 1779-1787. 

Drie keer, tot slot, werd een engagère openbaar te koop gesteld. Het ging 

achtereenvolgens om de engagère van François ’t Kint in 1759, die van de 

familie Penneman in 1773 en de engagère van Guillaume Jean Hamelinck in 

1787. In 1773 opperden de raadsheren bezwaren en viel uiteindelijk de 

beslissing om de verkoop niet openbaar te laten doorgaan, maar de kwestie 

                                                           
1122 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
1123 In zekere zin kunnen we echter ook de plaatsvervanging die Louis Blancquart tijdens de 

jaren 1580-1581 te Douai uitvoerde voor zijn stiefvader, Henrij Stalins, als een vroege vorm van 

‘bediening’ beschouwen. Later werd dit echter geformaliseerd via een benoeming als notaris 

van de Raad. 
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intern met de erfgenamen te regelen1124. Bedienaar Josephus Pieters werd 

geacht de meest “favorabele conditiën” te kunnen bieden. Er was bovendien 

bezorgdheid gerezen over het feit dat een eventuele andere koper nog moest 

geadmitteerd raken door de Raad, potentiële incompetentie zou conflicten 

en processen kunnen veroorzaken. Voor de terugtrekking van de engagère 

uit de openbare verkoop gaf het het financiële argument echter de doorslag. 

Er bestond immers een kans dat de verkoop minder zou opbrengen dan in 

het verleden voor zo’n contract werd betaald, wat in strijd zou zijn met “de 

digniteijt vande fonctie”. 

  

                                                           
1124 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

98. 
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E. EEN GAMMA AAN STATUTEN 

 

Wanneer we even teruggrijpen naar het chronologische schema van ill. 

22, haalt één vaststelling de bovenhand. Achter de verraderlijk eenvoudige 

basislijst schuilt een uiterst complexe realiteit. Het carrièrepad van griffier 

Jacques Bernard Bauwens is een perfecte illustratie daarvan. Op het eerste 

gezicht lijkt hij zijn ambt ononderbroken te hebben uitgeoefend van 1782 tot 

het einde van het ancien régime, maar in realiteit is hij bedienaar geweest 

van twee verschillende engagères onder drie verschillende 

engagèrehouders: bij Jean Baptiste de Blocq (I) van 1782 tot 1784, bij Jean 

Pierre Joseph Zoetaert van 1784 tot 1787 en tot slot terug bij Jean Baptiste de 

Blocq (II), die ondertussen diezelfde engagère had geërfd. Zijn vader, 

Jacques Joseph Bauwens, had eveneens onder twee verschillende 

engagèrehouders gewerkt, zij het met een periode van inactiviteit ertussen: 

van 1745 tot 1755 bij Jean Baptiste Michel en vervolgens van 1768 tot 1782 bij 

Jean Baptiste de Blocq (I), waarna hij als bedienaar vervangen werd door 

zoon Jacques Bernard. 

Dergelijke voorbeelden, gebaseerd op de detailschema’s van ill. 29, 30 en 

31, zijn legio. Het gamma aan semi-officiële statuten dat in bovenstaand 

overzicht aan bod is gekomen, is dan ook behoorlijk breed: plaatsvervangers 

van korte of middellange duur, politiek geïnspireerde vervangingen, extra 

personeelsleden tijdens crisisperiodes en ontdubbelingsmomenten van de 

instelling, assistenten, engagèrehouders, bedienaars en alle mogelijke 

mengvormen. 

De combinatie van dit gegeven met de eerdere vaststelling dat ook qua 

carrièreduur of aanwervingsleeftijd geen universeel griffiersprofiel kan 

worden opgesteld, resulteert in een uiterst gediversifieerd en genuanceerd 

beeld, dat zelfs op de werkvloer zelf niet altijd als zodanig werd 

onderscheiden1125. Een verdere analyse van de loopbaan, uiteraard met 

inbegrip van eventuele studies of werkervaringen die eraan vooraf gingen, 

                                                           
1125 De enige manier waarop de griffiers die tegelijk in functie waren zich toch van elkaar 

onderscheidden, was volgens anciënniteit. Ongeacht het statuut waarin deze functionarissen 

zich bevonden (met uitzondering van de twee assistenten), werd de griffier die het langst 

ononderbroken dienst had telkens als eerste genoemd, gevolgd door de tweede functionaris die 

het langst onafgebroken het ambt bekleedde, etc. Bij het wegvallen van één van hen werd een 

eenvoudig doorschuifsysteem gehanteerd. Personen zoals Jacques Joseph Bauwens, die uit 

dienst traden en na enkele jaren terugkeerden, moesten qua anciënniteit echter terug van nul 

beginnen. 
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dringt zich dan ook op. Bovendien wordt, mede door de praktijk van 

overerving en verkoop van contracten uit de periode van het derde 

aanwervingssysteem, meer en meer duidelijk dat familiebanden, 

huwelijkspolitiek en sociale relaties in dit verhaal een cruciale rol spelen. 
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II. KENNISACHTERGROND 

 

 

“…is bij den hove in volle vergaederinge geresolveert 

dat in het toecommende niemant en sal geadmitteert worden 

tot de bedienelijckheijt ofte exercitie 

van de greffie van den hove 

ten sij alvooren nopende sijne capaciteijt 

door commissarissen van den hove geexamineert sijnde” 
 

Raad van Vlaanderen, resolutie, 17721126 

 

A. UNIVERSITAIRE SCHOLING 

 

Hoewel bovenstaand citaat de noodzaak van een bepaalde kennis 

illustreert, is een universitair diploma nooit een conditio sine qua non geweest 

om als griffier bij de Raad van Vlaanderen te werken. Die voorwaarde werd 

in elk geval nooit door een normatieve bron opgelegd. Ook in 

aanwervingsdocumenten werd bij de rechten en plichten van de griffiers 

met geen woord over eventuele diplomavereisten gerept. Samenvattend 

werd aan elke nieuwe griffier enkel gevraagd om alles te doen wat een 

goede en loyale griffier geacht werd te kunnen en te moeten doen1127: “Et au 

surplus faire bien et deuement toutes et singulieres les choses que bon et leal greffier 

susd(ict) peult et doibt faire”. 

Een gebrek aan verplichting betekent uiteraard niet dat de griffiers 

effectief niet gediplomeerd waren. De zoektocht naar bewijzen voor de 

universitaire studies van een ancien régime-onderzoekspopulatie is echter 

een prosopografisch-methodologisch probleem. Diverse auteurs bogen zich 

daar al over1128. Enig pragmatisme wordt hier dan ook aan de dag gelegd. 

                                                           
1126 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 132. 
1127 Ut supra. 
1128 Zie diverse publicaties van H. De Ridder-Symoens, bijvoorbeeld DE RIDDER-SYMOENS H., 

Training and Professionalization, in: REINHARD W. (red.), Power Elites and State. Building The 

Origins of the Modern State in Europe (13th-18th Century), Oxford, 1996, deel 4, p. 149-172; DE 

RIDDER-SYMOENS H., Milieu social…; DE RIDDER-SYMOENS H., Reconstruction du milieu 
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Zo wordt hier als minder relevant beschouwd aan welke universiteit(en) de 

griffiers eventueel hun diploma hadden behaald. Belangrijk is vooral de 

wetenschap of ze überhaupt een universitaire scholing hadden genoten en 

zo ja, welk diploma daarvan het resultaat was. Vooral de eerste vraag kon 

voor meer dan 80 % van de onderzoekspopulatie via enige omwegen 

worden ingevuld. We maakten daarbij uiteraard gebruik van de uitgave van 

de Leuvense matrikels, die ondanks de hiaten één van de meest 

toegankelijke bronnen voor dit onderwerp vormen1129. Tot het einde van de 

16de en het begin van 17de eeuw mag de invloed van andere universiteiten 

echter niet worden onderschat. Voor de 16de-eeuwse raadsheren van de 

Raad van Vlaanderen schatte Van Peteghem dat er ongeveer evenveel 

gediplomeerden uit Leuven als uit andere universiteiten waren1130. Filips II 

probeerde dit meermaals in te perken1131. Zo stelde hij dat alle diploma's van 

katholieke universiteiten uit eigen grondgebied moesten komen, wat in de 

praktijk neerkwam op Leuven of Douai1132. Uiteraard mochten onderdanen 

ook een universitaire scholing in Rome volgen. Albrecht en Isabella 

herhaalden deze maatregel in 1617, wat voor de Zuid-Nederlandse gewesten 

tijdens de 17de en 18de eeuw in principe resulteerde in een Leuvens 

monopolie. 

Ander bewijs voor universitaire studies is gevonden in bepaalde types 

aanstellingsdocumenten van de griffiers, zoals de pacht- en 

                                                                                                                                        
universitaire au niveau régional: possibilités et limites, in GENET J.-Ph. en LOTTES G. (red.), L'État 

moderne et les élites XIIIe-XVIIIe siècles: apports et limites de la méthode prosopographique. Actes du 

colloque de Paris I, 16-19 octobre 1991, Université de Paris I, Histoire Moderne, Parijs, 1996, p. 373-386 

en DE RIDDER-SYMOENS H., Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis, in 

Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1978, X, p. 74-98. 

Specifiek voor de Raad van Vlaanderen wordt verwezen naar DUMOLYN J., Het hogere 

personeel…, p. 88, 94 en 542 e.v.; VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, 

p. 423 en VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 161-164. 
1129 REUSENS E., SCHILLINGS J. e.a. (red.), Matricule de l’Université de Louvain (Koninklijke 

Commissie voor Geschiedenis. In-quarto 32), Brussel, 1903-1980, 10 dln. Uiteraard biedt een opname 

in deze matrikels geen garantie dat de persoon in kwestie zijn studies heeft afgemaakt, of 

volledig te Leuven heeft afgewerkt. 
1130 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 426-427. Zoals hij terecht 

aanhaalt, zorgt de specifieke bronnenproblematiek en de ongelijke ontsluiting van 

universiteitsarchief ervoor dat statistische resultaten vaak enigszins gekleurd zijn ten voordele 

van de Leuvense universiteit. 
1131 DE RIDDER-SYMOENS H., Universiteit en overheid. Historische beschouwingen over wisselende 

allianties, in Spiegel Historiael, 1996, XXXI, p. 147-155. 
1132 NAUWELAERS J., Histoire des avocats…, deel 1, p. 72-76 en MARTYN G., De advocatuur…, p. 

27. 
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engagèrecontracten, en in een aantal aantekeningen over hun admissie. 

Soms werd daarin ook het (hoogst behaalde) diploma van de nieuwe 

functionaris vermeld. Een andere onrechtstreekse indicator is natuurlijk het 

feit dat de onderzoekspopulatie heel wat leden telde die hun carrière als 

advocaat waren begonnen en die bijgevolg rechten hadden gestudeerd1133. 

 
Universitaire studies? 1386-1463 1463-1619 1619-1795 Tot. 

Ja 0 10 - 58,82  % 43 - 93,48  % 53 - 74,65  % 

Neen1134 2 - 25  % 4 - 23,53  % 1 - 2,17  % 7 - 9,86  % 

Onbekend 6 - 75  % 3 - 17,65  % 2 - 4,35  % 11 - 15,49  % 

Aantal personen 8 - 100  % 17 - 100  % 46 - 100  % 71 - 100  % 

ill. 32: Griffiers die universitaire studies hebben genoten (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 100 % OZP)1135 

 

De eindbalans, zoals te zien is in de berekeningen van ill. 32, is behoorlijk 

positief ten voordele van de groep die effectief ooit aan universitaire studies 

is begonnen. De inschattingen van Van Peteghem, die stelde dat tijdens de 

16de eeuw de laatste griffiers zonder universitair diploma werden 

aangenomen en dat het aantal academici onder de griffiers doorheen de tijd 

in stijgende lijn was, worden op basis van het bovenstaande slechts 

gedeeltelijk bevestigd1136. De stijging van het aantal geschoolden is 

onmiskenbaar, maar tijdens de 17de eeuw was er toch minstens één griffier 

die geen universitaire opleiding had genoten. Jean Jacobssen, vanaf 1619 

griffier onder engagèrecontract, was zijn carrière bij de Raad van Vlaanderen 

begonnen als procureur en had via het notarisambt de functie van griffier 

bereikt. 

Welk diploma hadden de griffiers? De meesten hadden uiteraard een 

licentiaatsdiploma op zak1137. Van de 16de-eeuwse Pieter de Bevere is dankzij 

                                                           
1133 MARTYN G., De advocatuur…, p. 27. Ut infra. 
1134 Voor de 14de en 15de eeuw werd de toekenning van een griffier aan de ‘neen’-categorie 

uitsluitend gebaseerd op gegevens van J. Dumolyn en P. Van Peteghem. Wegens het beperkte 

eigen onderzoek binnen dit thema werden alle overige griffiers waarvoor geen bewijs van 

universitaire scholing voorhanden was aan de categorie ‘onbekend’ toegewezen - met 

uitzondering van Jean Jacobssen. 
1135 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1136 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 425. 
1137 Bij 23 van de 27 verzamelde gegevens over de aard van het diploma betrof het een 

licentiaatsdiploma, zes houders zijn in de tweede en zeventien in de derde periode te situeren. 
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H. De Ridder-Symoens bekend dat hij zijn licentie in burgerlijk recht in 

Orléans behaalde1138. Drie anderen waren ten minste gediplomeerd als 

baccalaureaat in de beide rechten1139. Jacques de Bavière was de enige van 

wie met zekerheid kan worden gezegd dat hij een doctorsdiploma behaalde: 

hij was doctor in de beide rechten1140. 

 

 

ill. 33: Sebastiaan d’Hane, graad van licentiaat in de beide rechten, behaald aan de 

universiteit van Douai op 22 augustus 16171141 

 

Wegens de gebruikte onderzoekstechnieken zijn de gegevens over 

universiteitskeuze uiteraard bijzonder schaars en eenzijdig. Bijna alle 

uitzonderingen kwamen hier al aan bod, namelijk het diploma van de 

Bevere uit Orléans en dat van de Bavière uit Dôle. Van deze laatste is 

                                                                                                                                        
Minstens vijf daarvan waren licentiaat in de beide rechten. De verzamelde diplomagegevens 

zijn echter te fragmentarisch om statistisch te kunnen verwerken 
1138 DE RIDDER-SYMOENS H., Vlaamse studenten aan de rechtsuniversiteit van Orléans 1444-1546, 

in Beleid en Bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum prof.dr. M. Baelde, Gent, 1993, p. 105-

126. 
1139 Jean Baptiste de Blocq (I), Guillaume Joseph van de Vivere en Egide Charles Joseph van de 

Vivere (alle 18de eeuw). 
1140 THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 108. 
1141 RAG, AFF, 286: Varia d’Hane, o.m. patentbrieven van de graad van licentiaat in de beide 

rechten verleend aan Sebastiaan d’Hane, 1617, 22 augustus. 
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trouwens ook een datum van inschrijving in de Leuvense matrikels te 

vinden, wat meteen illustreert dat één bron onmogelijk alle informatie kan 

opleveren om het academische parcours van een persoon te achterhalen. 

Niettemin werden 41 griffiers in de Leuvense matrikels teruggevonden, ook 

de Bavière. Enkel van griffier Sebastiaan d’Hane is nog bijkomende 

informatie beschikbaar. Zoals ill. 33 aantoont, behaalde hij in 1617 de graad 

van licentiaat in de beide rechten aan de universiteit van Douai. 

Een veel toegepaste en even vaak becommentarieerde techniek om 

universitair gediplomeerden te identificeren, is de vermelding van een 

meestertitel (maistre, magister). Deze titel werd doorgaans toegekend aan 

personen die het baccalaureaats- en licentiaatsexamen aan de 

voorbereidende artes-faculteit hadden afgelegd1142. Hoewel het een logische 

redenering lijkt, biedt het voorkomen van deze titel bij een naam echter 

allesbehalve zekerheid dat die persoon universitaire studies tot een goed 

einde had gebracht. J. Dumolyn haalde, in uitbreiding van voorbeelden uit 

Frankrijk en Nederland, het 15de-eeuwse geval van griffier Jan Wielant 

aan1143. Diens meestertitel was ontegensprekelijk een eretitel en werd pas 

aangenomen toen hij grafelijk secretaris en griffier van de Raad werd. 

Wielant hoort in de tabel van ill. 34 inderdaad tot de griffiers die zich wel 

‘meester’ mochten noemen, maar nooit of hoogstwaarschijnlijk nooit een 

(rechten)diploma hadden behaald. 

 
Meestertitel? 1386-1463 1463-1619 1619-1795 Tot. 

Ja 7 - 78,50  % 13 76,47  % 41 - 89,13 % 61 - 85,92 % 

Neen 1 - 12,50 % 4 - 23,53 % 5 - 10,87 % 10 - 14,08 % 

Aantal personen 8 - 100 % 17 - 100 % 46 - 100 % 71 - 100 % 

ill. 34: Gebruik van de titel ‘meester’ (absolute cijfers en percentages) (Basis: 100 % OZP)1144 

 

Omgekeerd kan het absolute ontbreken1145 van een meestertitel er 

uiteraard op wijzen dat de persoon in kwestie nooit een universitair diploma 

had behaald. De namen van vijf griffiers uit de 17de en de 18de eeuw zijn in 

de bronnen systematisch zonder titel aangetroffen. Twee van hen, namelijk 

                                                           
1142 DUMOLYN J., Staatsvorming en vorstelijke…, p. 225. 
1143 DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 542. 
1144 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1145 Tenzij, uiteraard, de meestertitel werd overtroffen door het gebruik van andere titels, i.c. 

adellijke titels. 
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Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh en Pierre François Penneman (II), 

waren zelf weliswaar nooit actief als griffier, maar maakten gebruik van 

gediplomeerde bedienaars. Jean Jacobssen, Jean Alexandre Baesbancq (beide 

17de eeuw) en de 18de-eeuwse Egide Charles Joseph van de Vivere 

daarentegen verzamelden behoorlijk wat dienstjaren1146. Dat vanaf de 16de 

eeuw geen enkele griffier zijn ambt zonder universitair diploma heeft 

uitgeoefend1147, kan niet meer worden volgehouden. Zij waren echter wel 

uitzonderingen op de regel. 

  

                                                           
1146 Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh en Egide Charles Joseph van de Vivere werden 

teruggevonden in de matrikels van de Leuvense universiteit – wat uiteraard geen zekerheid 

biedt over het effectief behalen van een diploma. Van de Vivere werd minstens baccalaureaat in 

de beide rechten, maar droeg in geen enkel document effectief de meestertitel. 

Deze twee namen zorgen echter voor een discrepantie in de cijfers van de derde periode, zoals 

ze zijn weergegeven in ill. 32 en ill. 34. Ze zijn inbegrepen in de vijf personen zonder 

meestertitel, maar werden wel afgetrokken van de categorieën ‘neen’ en ‘onbekend’ inzake 

universitaire studies, aangezien ze toch ooit in contact zijn gekomen met de universiteit. 
1147 Ut supra, cfr. Van Peteghem. 
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B. TEKENEN VAN ERUDITIE 

 

Slechts sporadisch bieden bronnen binnen het archief van de Raad van 

Vlaanderen een detailinzicht in het kennisniveau van één of meer griffiers. 

Deze gegevens, die als tekenen van geleerdheid worden geïnterpreteerd, zijn 

zeldzaam en in hoge mate anekdotisch. Ze kunnen binnen een statistisch 

opgebouwde langetermijnstudie weinig bijdragen. Een selectie ervan, 

toegespitst op enkele specifieke thema’s, geeft de becijferde gegevens echter 

wat kleur en laat een indruk na van de algemene kennisgraad van enkele 

griffiers – meteen ook de reden waarom ze hier toch zijn opgenomen. Het 

belang ervan mag zeker niet worden overschat. Drie van deze specifieke 

thema’s, namelijk het beheer van de bibliotheek van de Raad, de 

ontwikkeling van hulpinstrumenten voor dagelijkse griffietaken en het 

voorkomen van enkele probationes pennae of pennenproeven, houden direct 

verband met de uitvoering van het griffiersambt. Drie andere, namelijk 

privéboekenbezit, talenkennis en wetenschappelijke activiteiten, staan wat 

verder weg van de Raad van Vlaanderen. 

 

Beheer van de bibliotheek van de Raad 

De uitgebreide handbibliotheek van de Raad van Vlaanderen bevond 

zich in het Gravensteen in de directe omgeving van de griffie, in een 

vergaderruimte tussen de griffielokalen en het consistorie1148. Toen de Raad 

tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw naar het oude jezuïetencomplex in 

de Voldersstraat verhuisde, werden de boeken naar de nieuwe kamer van de 

president overgebracht1149. Net als voor het archief het geval was, werd 

tijdens de werkingsperiode van de Raad nooit een volledige catalogus van 

de bibliotheek opgesteld. De weinige sporen die tot nu toe zijn 

                                                           
1148 Voor een plaatsbeschrijving van het Gravensteen, ut supra. Er vonden herhaaldelijk 

werkzaamheden plaats om de bibliotheek zo bereikbaar mogelijk te maken en de 

bewaaromstandigheden te verbeteren. Zo beslisten de raadsheren op 3 februari 1672 een 

nieuwe trap te laten installeren “als daer sonder de selve camer niet accessibele wesende, naementlijck 

bij de oudde raeden, nochte communicatie hebbende met de secrete camers van den hove”. Tijdens de 

jaren 1771, 1772 en 1773 werd er onder meer geschilderd en werden er diverse nieuwe 

bibliotheekkasten besteld; misschien gebeurde dit met het oog op de nakende verhuizing? Zie 

respectievelijk RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 256 en 

RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 114 en 133. 
1149 RAG, RVV, 524: Register van brieven en rescripties, 21 januari 1789 - 5 november 1789 en 25 

december 1790 - 3 augustus 1793, fol. 1. 
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teruggevonden, tonen aan dat de boekenverzameling bijzonder rijk moet 

zijn geweest1150. De rol van de griffiers in de uitbouw en het up-to-date 

houden van die collectie was, zeker tijdens de 18de eeuw, niet gering. 

Het duidelijkste voorbeeld van een doelgerichte actie op dit vlak is te 

lezen in een resolutie van het hof van 7 april 1770. Op die datum werden 

griffier Zoetaert en raadsheer Pien aangesteld als “toesienders van de 

bublioteque”1151. De raadsheren vroegen hen daarbij specifiek om de 

bibliotheek “in behoorlijken staet te stellen”, door onder meer oude boeken te 

verkopen en nieuwe aan te kopen. Ze bereidden tevens 

verbeteringswerkzaamheden aan de bibliotheekruimte voor die de komende 

jaren zouden worden uitgevoerd. Daartoe was een uitgavenpost in een 

speciale kas voorzien, de zogenoemde kas van de kleine boeten, waarvan elk 

jaar een rekening werd opgesteld1152. De inkomsten ervan waren van 

tweeërlei aard. Enerzijds stond elke nieuwe advocaat, procureur, notaris, 

deurwaarder, landmeter, messagier, prijzer en deelsman een vast bedrag af 

aan deze kas, anderzijds kwamen ook de boetes van “fol appel” en boetes 

voor het overtreden van huishoudelijke reglementen in deze kas terecht1153. 

In de uitgavenposten staan heel uiteenlopende zaken te lezen, die tot in de 

details werden geregistreerd: onder meer kleine herstellingswerken, 

aankopen van boeken, kranten en almanakken inclusief leverings- en 

inbindingskosten, portgelden en uitgaven voor gebruiksvoorwerpen voor 

alle mogelijke ruimtes, waaronder ook voor de kapel van de Raad. 

Tijdens de tien jaar waarin griffier Zoetaert de ontvangst van de 

bibliotheekrechten op zich nam, vond er een grote inhaalbeweging plaats 

                                                           
1150 De collectie is helaas verspreid geraakt tijdens de 19de eeuw. Werken uit de bibliotheek zijn 

onder meer terug te vinden in de collecties van de Universiteitsbibliotheek, het stadsarchief, de 

rechtbank van eerste aanleg en het Rijksarchief (alle te Gent) en de Koninklijke Bibliotheek te 

Brussel. 
1151 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 114. 
1152 BUNTINX J., Inventaris…, deel 1, p. 47 en 94. Enkel de rekeningen (met bewijsstukken) van 

de periodes 1770-1780 en 1783-1787 zijn bewaard, samen met bewijsstukken van de rekening 

van 1731. 
1153 Dergelijke overtredingen werden door de griffiers bijgehouden. Tal van registers van de 

secrete camere bevatten vooraan of achteraan lijsten van deze boetes; ook werden daarin soms 

overzichten bijgehouden van admissies van notarissen, procureurs, advocaten, messagiers, 

boekverkopers, deurwaarders en landmeters. Zie RAG, RVV, 7609-7673: Registers van de 

secrete camere, 1516-1795. Hoe strenger de griffiers hierop toezagen, hoe beter de financiële 

situatie voor onder meer de bibliotheek uiteraard was. 
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wat de aankoop van boeken betrof1154. In de zes bewaarde rekeningen zijn 

een zestig- tot zeventigtal titels te vinden – vaak werken met meerdere 

volumes. Bovendien betekent dit aantal slechts een klein onderdeel van het 

geheel, aangezien heel vaak gewoon “diverse boecken” werden aangekocht bij 

eenzelfde leverancier. Een aantal uitgavenposten kwam jaarlijks terug, zoals 

de aankoop van almanakken en het nieuwjaarsgeld voor de drager van de 

Gazette van Gent, de drager van de Amsterdamsche en Ceulsche Gazette en de 

knaap van een boekdrukker die verkoopscatalogi kwam afgeven. In 1770, 

aan het begin van het nieuwe aankoopbeleid, werd graveur Wauters 

bovendien betaald voor het maken van een koperen leeuwstempeltje “tot het 

teeckenen der boecken van de biblioteque”. 

Aankopen gebeurden soms op verzoek van een raadsheer. Slechts zelden 

boog de voltallige Raad zich over een aankoop ˗ zoals onder meer voor de 

hoogstwaarschijnlijk dure meerdelige “Dictionnaire encyclopedique in folio 

impressie van geneve”, die uiteindelijk zou worden besteld bij één van de 

vaste leveranciers, boekverkoper van Praet uit Brugge1155. De raadsheren 

waren echter niet de enigen die beslisten wat er in de bibliotheek werd 

opgenomen. Ook de griffiers brachten diverse werken aan. Zo kocht 

Zoetaert in een openbare verkoop van 31 juli 1777 vijf heel uiteenlopende 

titels: “Le grand theatre de la noblesse de Brabant”, “Traité de la preuve par 

temoins”, “Description historique de Dunkerque” van Pierre Faulconnier, een 

werk over “taefelgeld” en een nieuw “Corpus juris civilis” in groot octavo van 

Elsevier. Op 19 december 1607 had het voltallige hof overigens al eens 

beslist een “Corpus juris civilis” aan te kopen, omdat het oude exemplaar, dat 

telkens tussen verschillende zittingskamers heen en weer was gesleept, 

volledig versleten was1156. Collega-griffier Josephus Pieters diende in 1779 

                                                           
1154 RAG, RVV, 599: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor 

de bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen, 1770-1780. 
1155 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 163. Andere meerdelige 

werken die tijdens deze periode werden aangekocht, waren onder meer de meerdelige “Grand 

vocabulaire francois”, acht delen “Science du gouvernement”, een meerdelige “Histoire moderne”, 28 

delen “Repertoir de juris-prudence” en het driedelige “Traité du gouvernement de l’eglise” van 

Augustijn Febronius. Tussen de losse volumes bevonden zich heel wat costumen, maar 

bijvoorbeeld ook een “Histoire de la bible” van Christophe de Hamel. 
1156 RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p. In het midden van de 16de 

eeuw waren leden van de griffie trouwens al overtuigd van het belang van dit werk. De broer 

van Martin Snouckaert, notaris van de Raad van Vlaanderen van 1544 tot 1545, had anno 1545 

plannen om in Gent een drukkerij op te starten. Eén van zijn specifieke doelen was het drukken 

van exemplaren van het “Corpus juris civilis”, dat naar zijn zeggen nog niet in de Lage Landen 

was verschenen maar waarvan de meest gebruikte versie, gedrukt in Lyon, niet meer te 
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eveneens een onkostenstaat in voor een bedrag dat hij uit eigen zak had 

betaald bij boekverkoper van Praet te Brugge. 

 

Na Jean Pierre Joseph Zoetaert werd Jean Baptiste Cardon, ontvanger 

van de rapporten van de Raad, op 12 februari 1780 als zijn opvolger voor het 

beheer van de bibliotheekrechten aangesteld1157. Dit was een stijlbreuk, want 

beide voorgangers van Zoetaert waren wel degelijk griffiers: Philippe 

François Louis Penneman voor de jaren 1732 tot en met 1769 en griffiers 

Antoine Bernard Helias en Adrien Jacques Helias tijdens de jaren vóór 

hem1158. Onder Cardon ging de reeks aankopen echter onverstoord verder, 

met inbreng vanuit de griffie1159: Zowel griffiers Charles van Severen en 

Jacques Bernard Bauwens als zelfs eerste klerk Jan van Grimberghe en 

“schrijver” of klerk Emmanuel Geniets vorderden in 1780, 1783 en 1784 

bedragen terug voor bibliotheekaankopen die ze hadden voorgeschoten. 

 

Creatie van eigen werkinstrumenten 

Sommige griffiers droegen zelf op eigen bescheiden wijze bij tot het 

kenniscentrum dat de bibliotheek, het archief en de griffie van de Raad van 

Vlaanderen feitelijk vormden. Van hun hand zijn enkele formulierboeken 

bewaard, zuivere praktijkinstrumenten die bestonden uit een min of meer 

systematisch ingerichte reeks richtlijnen en modellen voor de opstelling van 

documenten en/of voor het uitvoeren van bepaalde handelingen1160. Zulke 

                                                                                                                                        
verkrijgen was. Zie onder meer VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise. Recherches sur la 

vie et les travaux des imprimeurs de Gend (1483-1850), Gent, 1858-1869, deel 1, p. 98-102 en 

VANDERMEERSCH P., Een uitzonderlijk egodocument: Maarten Snouckaert (1514-1569?) over zijn 

jeugd, zijn opvoeding, zijn studies, in: STOCKMAN L. en VANDERMEERSCH P. (red.), Liber 

Amicorum Achiel De Vos, Evergem, 1989, p. 219-228. 
1157 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 182. 
1158 Respectievelijk RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 132 

(resolutie over de afhandeling van de laatste rekening van Penneman) en RAG, RVV, 598: 

Bewijsstukken bij de rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor 

de bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen, 1723-1731. 
1159 RAG, RVV, 600: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor 

de bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen, 1783-1787 en RAG, RVV, 601: Rekening van 

de bibliotheek (met bijlagen), 1780. Zie tevens Zie tevens BIB UGENT, COLL Vliegende Bladen, 

HFI.C.222.19: Conseil de Flandre, Greffier, Comptes de greffiers. 
1160 VERFAILLIE J., Krediet en de Vlaamse rurale economie. Ardooie, medio 17de - eind 18de eeuw, Gent, 

2005, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 44-45. Specifiek wat notarissen betreft, zie ook 
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boeken kwamen niet enkel bij griffiers voor. In Vlaanderen zijn her en der 

voorbeelden bekend van formulierboeken van notarissen, deurwaarders, 

procureurs en andere administratieve en gerechtelijke beroepen1161. 

Het formulierboek van griffier Philips van Steland, dat werd 

samengesteld rond het jaar 1540, vertoont sporen van veelvuldig gebruik1162. 

De griffier had er verschillende soorten documenten in opgenomen, 

sommige in het Nederlands, andere in het Frans en nog andere in beide 

talen. Het 18de-eeuwse formulierboek van griffieklerk Jacobus Kempeners, 

waaruit we in het eerste deel van deze verhandeling af en toe citeren, was 

heel wat uitgebreider en vertoonde enige systematiek, hoewel ook hierin 

documenten schijnbaar willekeurig in het Nederlands, het Frans of in beide 

talen werden neergepend1163. In de tweede helft van de 18de eeuw 

circuleerde er bovendien een derde soortgelijk handschrift in de griffie1164, 

ingedeeld in zeven hoofdstukken1165. 

Daarnaast zijn er bewijzen dat ook losse administratieve en juridische 

documentatie intern werd gebundeld en bijgehouden. Een verzameling 17de-

eeuwse lijsten van aanschrijftitels en formulieren behoorde volgens een 

                                                                                                                                        
VAN DIEVOET G., Notarisboeken en formulierboeken voor notarissen in de Zuidelijke Nederlanden 

van 1500 tot 1800, in Ars Notariatus, 1998, LXXXV, p. 51-84. 
1161 Zie bijvoorbeeld op enkele lagere openbare niveaus: RAB, OA Ardooie, 238: Formulierboek, 

18de eeuw; RAB, FA Gillès, Gillès de Pélichy en aanverwante families, 1196: Formulierboek gebruikt 

in het comptoir van het Brugse Vrije en RAB, OA Land van Wijnendale en zijn toebehoren, 1747: 

Formulierboek voor de wettelijke akten van de vierschaar van Gits, met den stijl van procedure 

van den Raad van Vlaanderen, 18de eeuw. 
1162 RAG, RVV, 143: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door griffier Philips van 

Steelandt, 1540. Aan de binnenkant van de kaft bevinden zich heel wat probationes pennae, 

waaronder handtekeningen maar ook een Antwerps Nederlandstalig schimpdicht tegen 

Spaansgezinden uit het einde van de 16de eeuw. Zie PIOT C., Schimpdichten te Antwerpen 

rondgestrooid, op het einde der zestiende eeuw, in Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en 

letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, Gent, 1842, VI, p. 218-220. 
1163 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
1164 Een laatste formulierboek dat zich in het archief van de Raad van Vlaanderen bevindt, is 

16de-eeuws en integraal in het Frans geschreven. Wegens de heel diverse inhoud en 

verwijzingen naar bepaalde plaatsnamen vermoeden we dat dit archiefstuk veeleer aan een 

grafelijk secretaris kan worden toegeschreven. Zie RAG, RVV, 34279: Formulierboek 

(hoofdzakelijk akten van gerechtelijke, ook sommige van administratieve aard), 1e helft 16de 

eeuw. 
1165 RAG, RVV, 145: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen, 18de eeuw. Dit archiefstuk 

werd door J. Buntinx niet aan een bepaalde ‘schrijver’ toegewezen, maar het handschrift erin 

lijkt sterk op dat van griffiers Philippe François Louis Penneman of Jean Pierre Joseph Zoetaert. 
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dorsale nota bijvoorbeeld toe aan griffier Jean Baptiste Michel1166. Ook elders 

in het kernarchief van de Raad zijn sporen van zo’n praktijkverzamelingen 

te vinden1167. De griffiers en hun personeel hadden klaarblijkelijk behoefte 

aan een praktische leidraad, een soort systematiek voor de uitvoering van 

hun opdrachten. Bij gebrek daaraan voorzagen ze zelf in documentatie. 

Deze constatering legt meteen een pijnpunt bloot dat onder meer door S. 

Raman werd vermeld1168. Een rechtenstudie met heel wat boekenwijsheid 

klonk wel mooi in theorie, maar in realiteit was de praktijkopleiding die na 

de studies op de werkvloer plaatsvond evenzeer doorslaggevend1169. In dat 

opzicht is het inderdaad logisch dat een diploma niet de hoofdvereiste was 

bij het verwerven van een functie – wat meteen ook verklaart dat vanaf de 

16de eeuw veel, maar niet noodzakelijk alle griffiers universitair geschoold 

waren. Het zogenoemde bekwaamheidsexamen waaraan nieuwe 

griffierskandidaten volgens een resolutie vanaf 1772 werden 

onderworpen1170, moet dan ook in dat verband worden gezien. De Raad 

wilde er zeker van zijn dat de kandidaat-griffier in staat was mee te draaien 

in de dagelijkse praktijk. Ook bij de admissieprocedure voor andere 

beroepen, die al langer een korte ondervraging omvatte, zagen de 

raadsheren in dat de praktijkkennis van de kandidaten minstens even 

belangrijk was als hun academische kennis. In april 1566 besliste het hof 

bijvoorbeeld al dat het bij de toelatingsprocedure van notarissen de 

aandacht in die richting wilde verleggen. Voorheen hadden de raadsheren 

er vooral op gelet of de kandidaten wel Latijn kenden1171. 

 

                                                           
1166 RAG, RVV, 645: Lijsten van de te gebruiken titulatuur (boven brieven, adressen, enz.), 17de 

eeuw. Zo’n lijsten zijn niet echt zeldzaam en komen onder meer voor tussen pakken 

briefwisseling, maar werden niet vaak apart beschreven. Dit geldt echter wel voor een 18de-

eeuws voorbeeld, te vinden in RAG, RVV, 34264: Formulierboek: superscripties voor brieven, 

18de eeuw. 
1167 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 7676: Secrete resolutiën van den hove, 1728-1771, waarin de lias 

met dorsaal nummer 146 een pakje aantekeningen in formuliervorm uit de griffie bevat. 
1168 RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, p. 45-48. Aan de universiteit lag de nadruk 

vooral op kennis van het Romeinse en/of het canonieke recht. 
1169 Praktijkervaring, dat als een tweede aspect van kennisachtergrond tegenover of naast het 

element ‘Opleiding’ kan worden geplaatst, wordt in het kader van deze verhandeling 

besproken bij het onderdeel ‘Carrièreverloop’, ut infra. 
1170 Ut supra. Dit kwam erop neer dat één van de raadsheren werd aangewezen om de 

kandidaat-griffier te ondervragen en daarvan achteraf rapport uit te brengen 
1171 RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570, fol. 232 e.v. 
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Probationes pennae 

Op kaften en schutbladen van registers van de Raad van Vlaanderen zijn 

diverse probationes pennae of pennenproeven te vinden1172. N. de Pauw 

schonk in zijn uitgave van de twee registers van acten en sententiën van de 

Audiëntie bijzonder veel aandacht aan de kaftnotities van latere datum die 

hij op de stukken aantrof1173. Deze waren grotendeels afkomstig van 16de-

eeuwse klerken van de Raad1174, die zowel Latijnse, Nederlandstalige als 

Franstalige aantekeningen hadden gemaakt. Enkele letterspelletjes, zoals een 

Latijns vierkant en een Spaanse spreuk, sluiten de transcriptie van De Pauw 

af. 

De vroegste soortgelijke voorbeelden die in het kernarchief van de Raad 

nog kunnen worden bekeken, stammen uit de eerste jaren van de 16de eeuw 

en zijn in zeer slechte staat1175. Meer dan wat losse (Latijnse) termen, 

handtekeningen en letteroefeningen valt er helaas niet te identificeren. De 

voorbladen van twee opeenvolgende registers van de secrete camere, beide 

te dateren op het einde van de 16de eeuw, zijn heel wat duidelijker en 

bevatten een negental Latijnse zinnen1176. Of de tekstfragmenten uit dezelfde 

tijd als het eigenlijke register stammen, valt te betwijfelen. Dit doet echter 

geen afbreuk aan het feit dat de schrijvers ervan ook hier 

hoogstwaarschijnlijk binnen de griffie te situeren zijn – de registers van de 

secrete camere waren immers een persoonlijke verantwoordelijkheid van de 

griffiers zelf1177. In dit specifieke voorbeeld werd bij drie citaten duidelijk 

gemaakt uit welke bestaande tekst het fragment kwam, namelijk twee 

bijbelcitaten uit het evangelie van Mattheus en één citaat uit een compleet 

andere hoek, van de hand van Seneca. 

                                                           
1172 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gegeven voorbeelden helaas slechts een restant 

zijn van hetgeen ooit op de originele kaften of schutbladen van de registers van de Raad van 

Vlaanderen te vinden was. In de 19de eeuw zijn heel wat hoofdreeksen heringebonden, waarbij 

ook de originele schutbladen vaak verdwenen zijn. 
1173 DE PAUW N. (red.), Bouc van de Audiencie…, deel 1., p. XV-XVII. Zie ook GAILLARD V., 

Archives du Conseil de Flandre, in Messager…, p. 96-105, waarin de auteur eveneens een aantal 

voorbeelden aanhaalt. 
1174 De naam “Guillaume de le Walle” zou kunnen worden geïdentificeerd als griffier Willem de 

Wale, werkzaam van 1436 tot 1440. 
1175 RAG, RVV, 627: Handboek van de griffie, 1500-1502. 
1176 RAG, RVV, 7621: Register van de secrete camere, 18 maart 1585 - 31 december 1586 en RAG, 

RVV, 7622: id., 1590-1592. 
1177 Ut supra. 
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Een eerste en tegelijk zeldzaam voorbeeld in de eigen taal is te lezen op 

het voorblad van een ander intern griffiedocument, een register van 

ontvangsten en uitgaven uit de periode 1612 tot en met 16191178. Tussen een 

drietal Latijnse citaten noteerde iemand twee verschillende volkse verzen in 

de Nederlandse taal, waarvan eentje als volgt luidt: “Beeren, leeuwen ende 

symmen1179 - dese beesten can men tymmen - maer men vandt noynt zo wys een 

man - die een quaet wyf ghetem(m)en can - ten baet smyten noch kyven - es zy quaet 

zy zal quaet blyven”. 

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van een uitgebreide 

probatio pennae is echter te vinden op het eerste blad van een kaftloos 

handboekje van de griffie – opnieuw een document dat enkel door 

griffiepersoneel werd gehanteerd1180. De elf regels Oudgrieks blijken na enig 

zoekwerk afkomstig te zijn uit drie verschillende teksten: vier regels uit 

“Adelphi” van Menander, vijf regels uit “Erechtheus” van Euripides en twee 

regels uit de “Hiketides”, tevens van Euripides1181. Deze specifieke verzen 

werden in het begin van de vijfde eeuw samengebracht door Johannes 

Stobaeus. Ze werden gepubliceerd in het tweede deel van zijn vierdelige 

“Florilegium”1182. 

De drie citaten die door één van beide griffiers ˗ Jacques de Bavière of 

Louis Blancquart ˗ werden uitgekozen, zijn citaten nummers drie, vier en zes 

uit een hoofdstuk aangaande wetten en ethiek – geen strikt juridisch, maar 

een eerder rechtsfilosofisch werkstuk. De eerste gedrukte uitgave van het 

Florilegium zou in 1535 in Venetië zijn verschenen en was klaarblijkelijk al 

aan het einde van die eeuw in de bibliotheek van de Raad van Vlaanderen 

opgenomen, of althans in Gent aanwezig. De keuze en het gebruik van zo’n 

citaten op een intern griffiedocument wijzen in elk geval op een zekere 

geleerdheid en, gezien de oorsprong van het werk, op een humanistische 

interesse. 

                                                           
1178 RAG, RVV, 635: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1612-1619. 
1179 Apen. 
1180 RAG, RVV, 628: Handboek van de griffie, 1593. 
1181 De eerste twee citaten zijn afkomstig uit werken die heden ten dage als verloren worden 

beschouwd, hoewel de “Adelphi” van Menander klaarblijkelijk herwerkt werd door Publius 

Terentius Afer. De teksten van de “Hiketides” van Euripides daarentegen bestaan nog en 

handelen hoofdzakelijk over de verdediging van de democratie tegen de alleenheerschappij van 

een dictatuur. 
1182 STOBAEUS J., Florilegium, Venetië, 1535, 4 dln, geraadpleegd via een uitgave uit Leipzig, 

1838. 
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ill. 35: Selectie van Oudgriekse citaten uit Stobaeus’ Florilegium, 1593 

 

Persoonlijk boekenbezit 

Een studiedomein dat zich buiten de reikwijdte van deze verhandeling 

bevindt, is de materiële cultuur. Zo’n onderzoek wordt doorgaans gevoerd 

op basis van boedelbeschrijvingen, testamenten en huwelijkscontracten. Een 

korte opmerking over boekenbezit voor niet-professionele doeleinden, 

onderdeel van die zogenoemde materiële cultuur, kan hier echter niet 

ontbreken. Het onderzoek van twee licentiaatsstudenten biedt enkele 

aanknopingspunten. 

Tussen de boedelbeschrijvingen die S. Raman in haar prosopografisch 

onderzoek over 18de-eeuwse suppoosten van de Raad heeft verzameld, 

bevinden zich documenten van twee griffiers: Jean Baptiste de Blocq (I) en 

Jacques Joseph Bauwens1183. In het huis van het gezin de Blocq-Poelman aan 

de Torrebrug te Gent werden in 1780, twaalf jaar na het overlijden van de 

heer des huizes, boeken aangetroffen ter waarde van ruim 40 pond groten 

Vlaams. Dit bedrag, waarvoor geen verdere specificaties voorhanden zijn, 

stemde overeen met ongeveer 2,3 % van de totale waarde van de roerende 

goederen. 

                                                           
1183 RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, p. 31, 40, 52, 77-80. Zij werden in hun 

hoedanigheid van advocaat in de onderzoekspopulatie opgenomen. 
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Over de inboedel van griffier Jacques Joseph Bauwens, die bij zijn 

overlijden in 1782 als weduwnaar aan de Predikherenlei woonde, is wel 

meer informatie bekend. Vooreerst werd de waarde van zijn ‘bibliotheek’ op 

ruim 62 pond groten Vlaams geschat, of bijna 5 % van de totale waarde van 

de roerende goederen. Dat bedrag vertegenwoordigde niet minder dan 454 

boeken. Ongeveer de helft van alle werken in de verzameling was 

Franstalig, terwijl de overige helft ongeveer gelijkmatig was verdeeld over 

Nederlandstalige en Latijnse drukken. Wat onderwerpen betreft, blijkt dat 

de smaak van Bauwens behoorlijk eclectisch was, met een bijzondere 

voorkeur voor achtereenvolgens theologie, recht, geschiedenis en 

taalkunde1184. Als laatste illustratie van het boekenbezit van griffiersfamilies 

wordt gewezen op de bekende bibliotheek van de familie d’Hane-

Steenhuyse, die uitstekend is gedocumenteerd door het bestaan van een 

uitgebreide verkoopscatalogus uit 18431185. Griffier Sebastiaan d’Hane en 

zijn vader, eveneens Sebastiaan, legden de grondslag voor deze 

boekenverzameling en lieten deze allebei zorgvuldig opnemen in hun 

huwelijkscontracten. 

 

Talenkennis 

Op basis van de aangehaalde literatuurvoorbeelden uit werk- en 

privésfeer kan een algemeen oordeel worden geveld over de talenkennis van 

de griffiers van de Raad. Uiteraard moesten ze zich vlot kunnen uitdrukken 

in het Nederlands en het Frans. Pas dan konden ze immers ook van hun 

klerken verwachten dat ze “ervaeren in alle beede de taelen” waren en konden 

ze hun werk controleren1186. Zo goed als alle griffiers hadden door hun 

opleidingsniveau behoorlijk wat kennis van het Latijn en sommigen, zoals is 

gebleken, ook van het Oudgrieks. Zeker wat onderwijs in het Latijn betreft, 

                                                           
1184 Sporen van boekenbezit bij andere griffiersfamilies zijn her en der terug te vinden, onder 

meer via VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise… Van Abraham Jean Baptiste de 

Backer, Jean Pierre Joseph Zoetaert en David Brant zijn bibliotheekcatalogi bekend, meestal na 

hun overlijden opgesteld ter voorbereiding van een openbare verkoop. De ‘bibliotheek’ van 

Jean Guillaume van den Bossche was klaarblijkelijk belangrijk genoeg om een vermelding te 

krijgen in zijn huwelijkscontract. 
1185 ROSE A., Jean Baptiste Marie Joseph François Ghislain, graaf d’Hane-Steenhuyse (1757-1826): zijn 

voorouders, zijn sociale status, zijn bezit, zijn heerlijkheid Steenhuyze en zijn bibliotheek, Gent, 1989, 

onuitgegeven licentiaatsverhandeling, deel 2, p. 262 e.v. 
1186 1666/12. 
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beschikten leergierigen uit relatief gegoede families in Gent over heel wat 

mogelijkheden1187. 

De griffiers schuwden dan ook het gebruik van Latijnse zinsneden niet, 

zoals de formule waarmee Cornelis Boullin in maart 1516 bijvoorbeeld een 

kopie van een pauselijke bulle authentificeerde: “coll. facta est cum suo 

originali…”1188. Diezelfde zinsnede werd bij wijze van pennenproef een paar 

keer herhaald op de kaft van een register van ontvangsten en uitgaven van 

de griffie uit 15971189. Binnen de griffie hanteerde men duidelijk bepaalde 

standaardzinnen in deze klassieke taal. Er zijn echter ook origineler zaken te 

vinden. Zo kreeg het titelblad van één van de registers van de secrete camere 

een personeelsoverzicht van de Raad, maar dan wel in het Latijn1190. De 

samenvatting die een griffier, hoogstwaarschijnlijk Henrij Stalins, van een 

aantal 16de-eeuwse registers van de secrete camere maakte, bevat eveneens 

enkele Latijnse zinsneden1191. De brief waarin Josse Masceau zich in 1652 

kandidaat stelde voor een functie als raadsheer was overigens volledig in 

het Latijn opgesteld1192. 

Wat andere talenkennis betreft, zijn geen gegevens beschikbaar. Vooral 

met de Spaanse taal kreeg de griffie af en toe te maken, maar of de 

vaardigheden van de griffiers en hun klerken verder gingen dan het 

letterlijk overschrijven van ingekomen stukken kon niet worden 

achterhaald1193. Griffier Joris Baert, die aan het einde van de 15de eeuw 

vanuit zijn functie als grafelijk secretaris diverse keren als ambassadeur 

rondreisde, zou zowel Engels als Duits onder de knie hebben gehad. 

                                                           
1187 Zie onder meer het overzichtsartikel van LEYDER D., Eendere hoofden onder eendere pruiken? 

Het Latijns onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het ancien régime, in 

Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2002, LVI, p. 185-249, 

voorafgegaan door ART J., Het lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde 

van het ancien régime, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 

Gent, 1969, XXIII, p. 13-37. 
1188 RAG, RVV, 509: Fragment van een register van brieven en rescripties, 1511-1516, fol. 29. 
1189 RAG, RVV, 632: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1595-1602. 
1190 RAG, RVV, 7635: Register van de secrete camere, 7 mei 1633 - 31 oktober 1637. 
1191 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d. 
1192 ARA, RS, 686: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire 

des cours supérieures: conseillers, 1637-1657. 
1193 Vooral in de reeks decreten en brieven van boven kunnen Spaanstalige fragmenten worden 

aangetroffen. Zeker in archiefbestanddeel 527, dat een aantal documenten betreffende de 

admiraliteit bevat, was dit het geval: RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 

1680 - 11 december 1716. 
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Wetenschappelijke activiteiten 

Ten slotte namen enkele griffiers actief deel aan de wetenschappelijke 

wereld. Dat kon bijvoorbeeld door lid te worden van een vereniging of door 

zelf een publicatie te verzorgen1194. Beide elementen zijn gecombineerd terug 

te vinden in de boeiende levenswandel van Egide Charles Joseph van de 

Vivere, één van de laatste 18de-eeuwse griffiers van de Raad van Vlaanderen. 

Hoewel er geen bewijs kon worden gevonden dat hij de meestertitel 

droeg1195, was hij de meest wetenschappelijk actieve griffier. Al tijdens zijn 

griffiersjaren werd hij één van de directeurs van de Koninklijke Academie 

voor teken-, schilder- en bouwkunst te Gent en was hij bekend om zijn 

uitgesproken meningen. Zo wou hij het kunstenonderwijs loskoppelen van 

het ambachtelijke en het meer in de academische sfeer brengen1196. In 

verband daarmee publiceerde hij in 1794 twee werken, namelijk “Konst-

Lievende Mengelingen” en “Historie en inrichting der Koninglyke Akademie voor 

teeken-, schilder- en bouwkunden opgeregt binnen de stad Gent”1197. 

Aan het begin van de Franse overheersing vervulde hij kortstondig 

enkele functies in Gent, om daarna definitief naar het buitenland te 

vertrekken. Zijn reis zou hem via Duitsland uiteindelijk naar Rome leiden, 

waar hij in 1826 stierf. Vooraleer hij in Italië aankwam, was hij in 1802 lid 

geworden van de Gesellschaft der Alterthümer te Kassel en de Societas regia 

scientiarum Gottingensis te Göttingen. Eenmaal in Rome in 1804, verrichtte hij 

onderzoek naar verschillende  kunsthistorische onderwerpen, ontving hij 

vermoedelijk een late wijding en slaagde hij er uiteindelijk in om als eerste 

‘Belg’ anno 1825 lid te worden van het prestigieuze Collegio Filologico dell' 

Università di Roma. In het Fondo Gesuitico van de Romeinse bibliotheek Victor 

Emmanuel is een aantal van zijn geschriften bewaard. 

 

                                                           
1194 Andere lidmaatschappen, zoals van schuttersgilden, vrijmetselaarsloges en – dichter bij de 

werkvloer – de deken en de eed van de praktizijnen (dit laatste kon uiteraard slechts voor of na 

de griffierscarrière) worden eerder aanzien als sociale en beroepsgerelateerde relatievorming. 
1195 Ut supra. Hij had wel ten minste een diploma van baccalaureaat in de rechten. 
1196 VAN DE VIJVER D., Medailles, boeken en plechtige woorden: de prijsuitreikingen in de bouwkunst 

aan de ‘Akademie voor Schoone Kunsten’ te Leuven, 1800-1830, in Revue belge de philologie et 

d’histoire, 2005, p. 434-435. 
1197 Zie onder meer VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, deel 4 p. 271. 
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ill. 36: Erkenning van “Aegidius Carolus Josephus van de Vivere” door de Societas regia 

scientiarum Gottingensis, 6 september 18021198 

 

Uiteraard vormt deze figuur een kleurrijke uitzondering binnen de 

onderzoekspopulatie. Wanneer de overige griffiers zich met externe 

wetenschappelijke activiteiten inlieten, beperkten de meesten zich tot een 

publicatie over één of ander rechtsgerelateerd onderwerp1199. Een uitgave 

van griffier Omaar van Edinghen (1525-1540), die overigens geen 

universitair diploma had behaald maar wel de meestertitel droeg, bewijst 

dat dit niet enkel een 18de-eeuws fenomeen was. Hij zou immers de “Vorme 

ende concept tot het maken eenre generaele costume van tlandt ende graefschap van 

Vlaanderen flamingant” van Filips Wielant hebben bewerkt, waarin hij 

aandrong op codificering. Hij schreef tevens een genealogie van de 

                                                           
1198 RAG, FA Schoorman, 151: Stukken betreffende Egide van de Vivere, priester te Rome. 
1199 Voor specificaties, zie bijvoorbeeld DEKKERS R., Bibliotheca belga juridica. Een bio-

bibliografisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800 

(Verhandelingen van de Koninklijke Academie van België. Klasse der Letteren XIV), Brussel, 1951, 

passim en VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, passim. 
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Uutenhoves, waarmee hij verwant was. Van Edinghen (1525-1540) stond er 

overigens om bekend contacten te onderhouden met Erasmus en Livinus 

Ammonius. Hij gebruikte hierbij, naar humanistische traditie, een 

verlatijnste versie van zijn eigen naam. 

Denijs Heyman (1483-1485) schreef een traktaat “sur les transactions et 

hérédités des fiefs et sur l’étendue de la juridiction des échevins de Gand, en matière 

de succession de bourgeois”. Het exemplaar waarvan in 1843 melding werd 

gemaakt, telde zeventien bladzijden1200. Jérôme Sebastiaan d’Hane (1662-

1674) was mogelijkerwijs de auteur van een traktaat over de Wetachtige 

Kamer uit 1660, getiteld “Justification du souverain droit de dernier ressort 

competant à la Chambre Legale du Comté de Flandres”1201. 

Deze losse voorbeelden van wetenschappelijke publicaties zijn echter 

atypisch voor de leden van de onderzoekspopulatie. Dat bij de meeste 

griffiers op dit gebied niets te vermelden valt, is uiteraard evenzeer 

tekenend. Hoewel ze relatief hoog waren opgeleid, beperkten ze zich 

doorgaans tot de rechtspraktijk. 

                                                           
1200 DE SAINT-GENOIS J., Deuxième notice sur les manuscrits des archives de la Flandre orientale, in 

Messager des Sciences Historiques, 1843, p. 292-293. 
1201 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, deel 2, p. 189. 
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III. CARRIEREVERLOOP 

 

 

"Je suis très mortifié d'avoir deu 

partir, et me separer de vous, 

Messieurs, sans prendre congé, et 

vous remercier de lhonneur que 

j'aij eu d'avoir esté si longtems 

de votre corps, je tascheraij de 

mettre a profit les lumieres que 

j'ij aij puisées […]” 
 

Corneille Florent Michel aan de Raad van Vlaanderen, 

n.a.v. zijn vertrek naar de Geheime Raad, 17251202 

 

Bij de voorstelling van de onderzoekspopulatie1203 werd al duidelijk dat 

het opstellen van een uniform carrièregebonden griffiersprofiel onmogelijk 

is. Enkele basisindicatoren (aanwervingsleeftijd en carrièreduur als griffier) 

wezen uit dat het griffiersambt onderdeel kon zijn van een enkelvoudig of 

een gediversifieerd carrièrepad. Bij de laatste optie kon het ambt zowel een 

start-, eind- als tussenpunt betekenen. Een ruimer beeld, met inbegrip van 

carrièregegevens van vóór en na de griffiersfuncties, is dan ook 

noodzakelijk.  

Kennis over het wedde-, pacht- en engagèresysteem, respectievelijk 

tijdens de periodes 1386-1463, 1463-1619 en 1619-1795 en de verschillende 

(semi-)officiële statuten die daarbinnen werden geïdentificeerd, zorgde 

daarenboven voor een verdere versnippering van het beeld van 'de griffier'. 

Zo was er onder meer sprake van plaatsvervangers van korte of 

middellange duur, politiek geïnspireerde vervangingen of extra personeel 

tijdens crisisperiodes en ontdubbelingsmomenten van de instelling, 

engagèrehouders die al dan niet zelf een griffiersfunctie vervulden, 

bedienaars en alle denkbare mengvormen. Bij de onderstaande analyse 

wordt dan ook van binnen naar buiten gewerkt, wat betekent dat de 

                                                           
1202 RAG, RVV, 436: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1725 2e sem., 4 

oktober 1725. 
1203 Ut supra. 
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ambtsperiode als griffier eerst gedetailleerd aan bod komt. Carrièregegevens 

van voor en na de griffiersperiode volgen.  
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A. GRIFFIERSPERIODE 

 

Griffiers in het weddesysteem, 1386-1463 

Hoewel de onderzoekspopulatie uit deze eerste en tevens kortste periode 

slechts acht leden telt, zijn hun basisindicatoren (ill. 37) toch vrijwel even 

uiteenlopend als de totaalresultaten. Men was gemiddeld 35 à 36 jaar oud bij 

aanwerving; minima en maxima waren echter 25 en 53 jaar. De carrièreduur 

was aan het einde van de 14de en het begin van de 15de eeuw gemiddeld toch 

vier tot vijf jaar korter in vergelijking met alle latere collega's. Tussen dat 

minimum (1,5 jaar) en maximum (25,5 jaar) bevindt zich echter een kloof 

van 24 jaar. 

 
 Aanwervingsleeftijd Carrièreduur 

1386-1463 Tot. 1386-1463 Tot. 

Gemiddelde 36 jr. 36 jr. 121 m. (10 jr.) 161 m. (13,5 jr.) 

Mediaan 35 jr. 36 jr. 79 m. (6,5 jr.) 133 m. (11 jr.) 

Minimum 25 jr. 24 jr. 18 m. (1,5 jr.) 7 m. (0,5 jr.) 

Maximum 53 jr. 59 jr. 307 m. (25,5 jr.) 526 m. (44 jr.) 

Aantal personen 8 66 8 66 

ill. 37: Basisindicatoren weddesysteem en totaal (Basis: 93 % OZP)1204 

 

Wegens de kleinschaligheid van deze groep zegt deze zuiver 

kwantitatieve benadering eerder weinig. Een nominatieve aanpak (ill. 38) 

staat toe enkele uitzonderingen aan te halen1205. Zo waren de korte carrières 

van Jean de Gand (1420-1421)1206 en Willem de Wale (1436-1440) slechts 

onderbrekingen in de langere griffierscarrières van respectievelijk Guido de 

Boeye (1410-1433) en Jan Wielant (1440-1463). Hun griffiersambt, dat we 

eerder als plaatsvervangend hebben gesitueerd, was dan ook een kort 

intermezzo binnen een carrière die ongetwijfeld ook op andere vlakken 

                                                           
1204 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Over de berekening van deze 

gegevens, ut supra. 
1205 Vergelijk ook met de schematische weergave in ill. 29 - Schema griffiers 1386-1463 

(weddesysteem). 
1206 Ter oriëntatie werden in dit hoofdstuk per naam telkens de uiterste data van hun 

griffiersfunctie(s) toegevoegd. Eventuele onderbrekingen van het griffiersambt zijn daarbij 

weggelaten om de tekst niet onnodig te verzwaren. 
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afwijkend was ten opzichte van de andere zes. Wanneer hun data even 

buiten beschouwing worden gelaten, maakt dit al een aanzienlijk verschil op 

het gebied van carrièreduur: het gemiddelde van tien jaar wordt 12,5 jaar; de 

mediaan van 6,5 jaar wordt 9,5 jaar. 

 
Naam Periode Leeftijd Carrièreduur 

Jan de Brune 1386-1388 53 jr. 32 m. (2,5 jr.) 

Jehan le Fevre 1386-1390 25 jr. 56 m. (4,5 jr.) 

Pierre Joris 1390-1401 30 jr. 130 m. (11 jr.) 

Roeland de Moerkerke 1401-1410 30 jr. 102 m. (8,5 jr.) 

Guido de Boeye 1410-1433 35 jr. 276 m. (23 jr.) 

Jean de Gand 1420-1421 45 jr. 18 m. (1,5 jr.) 

Jan Wielant 1433-1463 35 jr. 307 m. (25,5 jr.) 

Willem de Wale 1436-1440 36 jr. 48 m. (4 jr.) 

ill. 38: Detailgegevens 1386-1463: 

uiterste jaren, (geschatte) aanwervingsleeftijd en duur griffierscarrière1207 

 

Tussen de detailgegevens van de resterende zes griffiers bevinden zich 

nog twee afwijkende gegevenssets, namelijk de leeftijd en carrièreduur van 

de twee eerste griffiers van de Raad. Jan de Brune (1386-1388) was met zijn 

geschatte 53 jaar de oudst aantredende griffier van deze periode; Jehan le 

Fevre (1386-1390) met 25 jaar de jongste. Beide leeftijden vormen de twee 

uiterste waarden binnen deze groep en bevestigen wat eerder op basis van 

hun activiteitsgraad werd vermoed. De ervaren de Brune was 

hoogstwaarschijnlijk aanwezig om le Fevre te begeleiden. Na amper 2,5 jaar 

was de Brune dan ook niet meer actief als griffier en stond le Fevre alleen in 

voor de continuïteit van het ambt. Hij werd in 1388 de eerste solo-griffier, 

wat organisatorisch zo zou blijven tot de periode van de Gentse 

calvinistische Republiek en de latere officiële ontdubbeling van het ambt in 

1587. Waarom Jehan le Fevre niet langer op post bleef, is onbekend1208. 

De vier resterende griffiers uit deze eerste periode, namelijk Pierre Joris 

(1390-1401), Roeland de Moerkerke (1401-1410), Guido de Boeye (1410-1433) 

en Jan Wielant (1433-1436), vertonen een opvallend aantal 

gemeenschappelijke kenmerken. Ze waren allen tussen de 30 en 35 jaar toen 

ze als griffier van de Raad van Vlaanderen werden aangeworven en bleven 

                                                           
1207 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1208 Zoals zijn biografische notitie uitwijst, is de identificatie van Jehan le Fevre problematisch, 

zowel wat beroepsgegevens als familiebanden betreft. De mogelijkheid dat hij vroeg overleden 

is, kan bovendien niet worden uitgesloten. 
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elk behoorlijk lang in dienst: respectievelijk 11; 8,5; 23 en 25,5 jaar1209. Deze 

gegevens doen vermoeden dat hun griffiersambt relatief vroeg in hun 

carrière te plaatsen valt en dat het een wezenlijk onderdeel van die carrière 

was. Verdere analyse betreffende hun eventuele beroepsactiviteiten voor en 

na zullen uitwijzen of er inderdaad sprake kan zijn van een basisprofiel  in 

deze periode. Gezien hun kortere passage binnen de griffie zijn gelijkaardige 

gegevens voor de vier anderen zelfs noodzakelijk om ook hen verder te 

kunnen duiden. 

 

Griffiers in het pachtsysteem, 1463-1619 

Zeventien griffiers zijn in deze periode te situeren, meteen een 

verdubbeling ten opzichte van de voorgaande periode en bijgevolg al beter 

geschikt voor kwantificering. Bij de basisindicatoren valt hoofdzakelijk een 

verhoging van de aanwervingsleeftijd op; dit zowel ten opzichte van de 

totale onderzoekspopulatie als de vorige groep (ill. 39). Wat carrièreduur 

betreft, sluit deze groep dan weer beter aan bij de algemene gemiddelden 

dan de griffiers uit de periode 1386-1463. Minima en maxima liggen voor 

beide gegevenssets ongeveer even ver uit elkaar. 

 
 Aanwervingsleeftijd Carrièreduur 

1463-1619 Tot. 1463-1619 Tot. 

Gemiddelde 42 jr. 36 jr. 143 m. (12 jr.) 161 m. (13,5 jr.) 

Mediaan 42 jr. 36 jr. 153 m. (13 jr.) 133 m. (11 jr.) 

Minimum 25 jr. 24 jr. 7 m. (0,5 jr.) 7 m. (0,5 jr.) 

Maximum 59 jr. 59 jr. 404 m. (33,5 jr.) 526 m. (44 jr.) 

Aantal personen 17 66 17 66 

ill. 39: Basisindicatoren pachtsysteem en totaal (Basis: 93 % OZP)1210 

 

Om op een doeltreffende wijze te kunnen vergelijken, wordt een 

gelijkaardige eliminatie als bij de eerste groep toegepast. Zes namen komen 

hierbij in aanmerking, waaronder opnieuw de eerste persoon uit de 

                                                           
1209 Hun gemiddelde carrièreduur bedraagt ongeveer zeventien jaar, een getal dat het algemene 

gemiddelde van 13,5 jaar beter benadert en zelfs overschrijdt. 
1210 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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chronologische lijst (ill. 40)1211. Griffier Symon de Moerkercke (1463-1464), 

tevens raadsheer-commissaris, was een overgangsfiguur die uit de griffie 

verdween van zodra een eerste meerjarig pachtcontract was afgesloten1212. 

De ambtsperiode van Joris Baert (1464-1494), die de Moerkercke had 

opgevolgd, kende net als die van enkele voorgangers uit de eerste periode 

een aantal onderbrekingen. Zoals gezien waren de kortstondige 

vervangingen, respectievelijk door Denijs Heyman (1483-1485) en Jan de 

Beere (1488-1490), beide keren duidelijk politiek geïnspireerd. 

 
Naam Periode Leeftijd Carrièreduur 

Symon de Moerkercke 1463-1464 53 jr. 7 m. (0,5 jr.) 

Joris Baert 1464-1494 29 jr. 320 m. (26,5 jr.) 

Denijs Heyman 1483-1465 25 jr. 28 m. (2 jr.) 

Jan de Beere 1488-1490 43 jr. 21 m. (1,5 jr.) 

Ywein van Vaernewijc 1494-1511 59 jr. 216 m. (18 jr.) 

Cornelis Boullin 1512-1525 42 jr. 161 m. (13 jr.) 

Omaar van Edinghen 1525-1540 37 jr. 176 m. (14,5 jr.) 

Philips van Steland 1540-1550 33 jr. 120 m. (10 jr.) 

François Cortewille 1550-1558 43 jr. 99 m. (8 jr.) 

Pieter de Bevere 1558-1571 38 jr. 156 m. (13 jr.) 

Augustijn van Huerne 1571-1582 52 jr. 57 m. (5 jr.) 

Henrij Stalins 1573-1587 46 jr. 153 m. (12,5 jr.) 

Michiel Heyns 1580-1584 43 jr. 43 m. (3,5 jr.) 

Louis Blancquart 1580-1619 36 jr. 404 m. (33,5 jr.) 

Adriaan van der Heyden 1584-1585 39 jr. 12 m. (1 jr.) 

Jacques de Bavière 1587-1607 55 jr. 240 m. (20 jr.) 

George Masseau1213 1607-1625 38 jr. 215 m. (18 jr.) 

ill. 40: Detailgegevens 1463-1619: 

uiterste jaren, (geschatte) aanwervingsleeftijd en duur griffierscarrière1214 

 

Tot slot maakte de Raad tijdens de jaren 1570-1580 een zware 

crisisperiode door, die resulteerde in een eerste ontdubbeling tijdens het 

                                                           
1211 Vergelijk ook met de schematische weergave in ill. 30 - Schema griffiers 1463-1619 

(pachtsysteem). 
1212 Hetzelfde kan overigens worden gezegd van Augustijn van Huerne voor wat betreft de 

periode 1571-1573, voorafgaand aan de aanstelling van Henrij Stalins (1573-1587). Van Huerne 

wordt echter nog op een andere basis als een uitzonderingsfiguur beschouwd, ut infra. 
1213 George Masseau (1607-1625) is de enige persoon die in twee van de drie periodes werkte. Hij 

wordt hier en in alle verdere bewerkingen tot de griffiers van het pachtsysteem gerekend 

aangezien het grootste deel van zijn griffierscarrière vóór 1619 te situeren valt. 
1214 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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bewind van de Gentse calvinistische republiek. De griffiers die in Gent 

waren aangesteld en na de fusie van beide Raden uit hun functie werden 

ontheven, kunnen tevens worden beschouwd als uitzonderlijke casussen. 

Het betreft Augustijn van Huerne (1580-1582, tweede ambtsperiode), 

Michiel Heyns (1580-1584) en Adriaan van der Heyden (1584-1585). Griffier 

Louis Blancquart, die tijdens de periode 1580-1581 kort optrad als 

plaatsvervanger voor Henrij Stalins, wordt omwille van zijn latere gewone 

griffierscarrière niet tot de uitzonderingen gerekend. 

Na deze eliminatie resteren gegevens van elf griffiers die, gecombineerd, 

opnieuw de basisindicatoren voor deze periode scherper stellen - zij het iets 

minder uitgesproken dan in de eerste periode. Wat aanwervingsleeftijd 

betreft, ondergaan het gemiddelde en de mediaan weinig wijzigingen. Met 

42 jaar naar respectievelijk 41 en 38 jaar zien we ook hier een lichte daling, 

hoewel deze leeftijdsgrens inderdaad hoger blijft dan de 30 à 35 jaar uit de 

eerste drie kwart van de 15de eeuw. Het griffiersambt was tussen 1463 en 

1619 duidelijk onderdeel van een ander carrièrepad en werd in de meeste 

gevallen hoogstwaarschijnlijk voorafgegaan door één of misschien wel meer 

functies. Het maakte wel nog altijd een wezenlijk onderdeel uit van de 

volledige loopbaan. De elf geselecteerde personen uit deze tweede periode 

waren gemiddeld zeventien jaar actief als griffier, net als hun collega's uit de 

eerste periode. De mediaan (14,5 jaar) nuanceert deze gemiddelde 

carrièreduur en wijst erop dat relatief meer personen een iets kortere 

griffierscarrière hadden. Uit de lijst met detailgegevens blijkt dat het hogere 

gemiddelde wordt veroorzaakt door twee carrières die ruim boven de 25 

jaar uitstegen, respectievelijk die van Joris Baert (26,5 jaar) en Louis 

Blancquart (33,5 jaar)1215. 

Beide vaststellingen, namelijk een relatief latere aanwerving als griffier 

en een iets kortere carrière, zijn uiteraard eigen aan het aanwervingssysteem 

van deze periode. De levenslange aanstellingen uit de eerste helft van de 

15de eeuw werden immers ingeruild voor eindige pachtcontracten, hoewel 

een enkeling er nog in slaagde om na een behoorlijk aantal dienstjaren een 

pacht voor het leven te verkrijgen1216. Kandidaat-griffiers moesten 

daarenboven al wat kapitaal hebben verzameld om de pachtsom - eveneens 

een nieuw element - te kunnen betalen. Wat de repercussies van deze 

                                                           
1215 Ter illustratie: zonder hun data worden gemiddelde en mediaan herrekend tot 

respectievelijk 14 en 13,5 jaar. 
1216 Zie bijvoorbeeld Joris Baert (1464-1494), niet toevallig te situeren aan het einde van de 15de 

eeuw en bijgevolg aan het begin van het pachtsysteem. 
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elementen zijn in het volledige carrièrepad, het profiel van deze zeventien 

griffiers in het algemeen en de elf geselecteerde 'pachtgriffiers' in het 

bijzonder, dient te worden onderzocht. 

 

Griffiers in het engagèresysteem, 1619-1795 

De derde, tevens langste periode telde 46 griffiers, ruim de helft van de 

volledige onderzoekspopulatie1217. Vijf daarvan werden in alle bovenstaande 

berekeningen buiten beschouwing gelaten, aangezien zij wel 

engagèrehoudende griffiers waren maar zelf nooit de griffiersfunctie hebben 

vervuld. Het gaat om Georges Jacques du Bois (I), David Brant, Pierre 

François Penneman (II), Guillaume Joseph van de Vivere en Charles Jean 

d’Hont de Nieuwburgh. Wat de basisindicatoren voor de overige 41 

personen betreft (ill. 41), vallen een tweetal zaken op. Zo was de gemiddelde 

aanwervingsleeftijd van 34 jaar beduidend lager dan die van de 16de-eeuwse 

griffiers uit het pachtsysteem. De mediaan van 29 jaar wijst bovendien op 

het feit dat relatief meer personen zich onder het gemiddelde - beïnvloed 

door enkele hoge waarden - bevonden. Op het gebied van carrièreduur 

komen in deze periode enkele van de hoogste waarden voor. 

 
 Aanwervingsleeftijd Carrièreduur 

 1619-1795 Tot. 1619-1795 Tot. 

Gemiddelde 34 jr. 36 jr. 176 m. (14,5 jr.) 161 m. (13,5 jr.) 

Mediaan 29 jr. 36 jr. 139 m. (11,5 jr.) 133 m. (11 jr.) 

Minimum 24 jr. 24 jr. 13 m. (1 jr.) 7 m. (0,5 jr.) 

Maximum 58 jr. 59 jr. 526 m. (44 jr.) 526 m. (44 jr.) 

Aantal personen 41 66 41 66 

ill. 41: Basisindicatoren engagèresysteem en totaal (Basis: 93 % OZP)1218 

 

De eigenheid van het aanwervingssysteem uit de 17de en 18de eeuw 

dwingt echter tot een meer gedetailleerde aanpak. De 28 engagèrehouders, 

die tegen een hoge kostprijs een contract afsloten met de vorst of die zo’n 

contract verkregen door overerving of door koop, vormden de grootste 

subgroep tijdens deze periode. Hun aantal kan theoretisch worden 

                                                           
1217 Vergelijk ook met de schematische weergave in ill. 31 - Schema griffiers 1619-1795 

(engagèresysteem). 
1218 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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uitgebreid met de vijf personen die datzelfde type contract weliswaar 

hadden afgesloten, maar zelf nooit de functie van griffier hebben 

uitgeoefend. Zij maakten, net als sommige van de 28 uitvoerende 

engagèrehouders, gebruik van zogenoemde "bedienaars" met wie ze zelf een 

overeenkomst sloten. Het onderscheid tussen beide categorieën werd op de 

werkvloer hiërarchisch gezien niet gemaakt; het is echter niet ondenkbaar 

dat deze twee subgroepen elk een afwijkend profiel hadden. 

Bij opsplitsing van de corresponderende cijfergegevens wordt dat 

vermoeden bevestigd. Bedienaars kwamen gemiddeld enkele jaren vroeger 

in dienst; hun maximumleeftijd lag daarenboven elf jaar lager dan de 

maximumleeftijd bij de engagèrehouders. De oudste griffier die als 

bedienaar werd aangeworven, was Josse Gerard Ranst (1720-1731) op 47-

jarige leeftijd. Pierre Louis de Aranda (1705-1720), die toen zelf 54 jaar oud 

was en er zestien dienstjaren als griffier op had zitten - waaronder zeven jaar 

als engagèrehouder - nam hem aan om zijn plaats in te nemen. De Aranda 

stierf twee jaar later; zijn weduwe en erfgenamen hielden Ranst in dienst tot 

zoon Louis de Aranda (1731-1759) in 1731 op 26-jarige leeftijd de nieuwe 

uitvoerende engagèrehouder werd. Behalve Frans Eugène Vastenhaven 

(1755-1759) en Jacques Joseph Bauwens (1745-1782), respectievelijk 43 en 41 

jaar, waren alle bedienaars bij aanwerving eind hun twintiger jaren en 

sporadisch in de dertig1219. 

 
 Aanwervingsleeftijd 

1619-1795 

Carrièreduur 

1619-1795 

bedienaars engagère-

houders 

bedienaars engagère-

houders 

Gemiddelde 32 jr. 35 jr. 140 m. (11,5jr.) 193 m. (16 jr.) 

Mediaan 29 jr. 33 jr. 126 m. (10,5jr.) 157 m. (13 jr.) 

Minimum 24 jr. 24 jr. 13 m. (1jr.) 13 m. (1 jr.) 

Maximum 47 jr. 58 jr. 526 m. (44jr.) 520 m. (43,5 jr.) 

Aantal personen 13 28 13 28 

ill. 42: Basisindicatoren engagèresysteem, opgesplitst in bedienaars en engagèrehouders1220 

                                                           
1219 Bauwens en Vastenhaven bedienden beide achtereenvolgens de griffie van Jean Baptiste 

Michel na diens overlijden in 1745, tot Philippe Emmanuel Michel op 54-jarige leeftijd in 1759 

toch de engagère van zijn overleden broer overnam. Jacques Joseph Bauwens zou vanaf 1768 

trouwens diezelfde griffie opnieuw bedienen, nadat Jean Baptiste de Blocq (I) de desbetreffende 

engagère in 1766 op 37-jarige leeftijd van de familie Michel had gekocht en kort daarna 

overleed. 
1220 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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De bedienaars bleven logischerwijze ook beduidend minder lang actief 

als griffier, gemiddeld zo'n 11,5 jaar (mediaan 10,5 jaar) ten opzichte van de 

zestien jaar (mediaan dertien jaar) van de engagèrehouders. In tegenstelling 

tot deze laatste groep, hadden zij niet zelf in de hand hoe lang zij als griffier 

konden werken. Overeenkomsten tussen engagèrehouders en bedienaars 

werden doorgaans onderhands gesloten en konden hoogstwaarschijnlijk op 

ieder moment worden beëindigd. Sommigen, zoals de eerder aangehaalde 

Jacques Joseph Bauwens (1745-1782) en zijn zoon, Jacques Bernard Bauwens 

(1782-1795), slaagden erin een langere griffierscarrière uit te bouwen door 

achtereenvolgens bij verschillende engagèrehouders in dienst te gaan1221. 

Zoals te zien is in de detailgegevens (ill. 43), was Jacques Bernard Bauwens ˗ 

Adrien Jacques Helias (1676-1720) buiten beschouwing gelaten1222 ˗ dan ook 

de bedienaar met de langste carrièreduur als griffier, namelijk veertien jaar. 

 
Naam Periode Leeftijd Carrièreduur 

Jérôme Sebastiaan d'Hane 1662-1674 24 jr. 159 m. (13 jr.) 

Jacques de Vriese 1674-1686 29 jr. 152 m. (12,5 jr.) 

Adrien Jacques Helias 1676-1713 29 jr. 526 m. (44 jr.) 

Simon Charles van der Meulen 1697-1702 27 jr. 72 m. (6 jr.) 

Jean Guillaume van den Bossche 1699-1705 26 jr. 72 m. (6 jr.) 

Floris de la Court 1708-1715 31 jr. 94 m. (8 jr.) 

Antoine Bernard Helias 1720-1731 38 jr. 142 m. (12 jr.) 

Josse Gerard Ranst 1720-1731 47 jr. 141 m. (12 jr.) 

Jacques Joseph Bauwens 1745-1782 41 jr. 126 m. (10,5 jr.) 

Frans Eugène Vastenhaven 1755-1759 43 jr. 56 m. (4,5 jr.) 

Jean Louis Rotsart 1759-1760 24 jr. 13 m. (1 jr.) 

Jacques Bernard Bauwens 1782-1795 26 jr. 165 m. (14 jr.) 

Charles Jean Peers 1787-1795 26 jr. 97 m. (8 jr.) 

ill. 43: Detailgegevens bedienaars 1619-1795: 

uiterste jaren, (geschatte) aanwervingsleeftijd en duur griffierscarrière1223 

 

                                                           
1221 Ut supra. Jacques Bernard Bauwens bediende achtereenvolgens de griffie van Jean Baptiste 

de Blocq (I) (1782-1784), Jean Pierre Joseph Zoetaert (1784-1787) en Jean Baptiste de Blocq (II) 

(1787-1795), tot de werking van de Raad van Vlaanderen in 1795 werd stopgezet. 
1222 De 44 dienstjaren van Adrien Jacques Helias (1676-1720), onder de engagère van 

respectievelijk David Brant (1676-1693, voogd van het sterfhuis van Pierre François Penneman 

(I)) en Pierre François Penneman (II) (1693-1731), zijn uitzonderlijk binnen deze gegevensreeks 

en vertekenen de gemiddelde carrièreduur. Wanneer we hem buiten beschouwing laten, 

resulteert dat in een gemiddelde carrièreduur van negen jaar bij de bedienaars. 
1223 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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Tussen deze dertien bedienaars bevindt zich één persoon die niet 

helemaal binnen het concept past. Jérôme Sebastiaan d'Hane (1662-1674) kan 

eerder worden beschouwd als assistent van vader Sebastiaan d'Hane (1631-

1674), de engagèrehoudende griffier1224. Eliminatie van zijn gegevens levert 

echter nauwelijks wijzigingen in de dataset op. 

 
Naam Periode Leeftijd Carrièreduur 

Jean Jacobssen 1619-1631 39 jr. 135 m. (11 jr.) 

Jeronimus Masseau 1624-1662 24 jr. 448 m. (37,5 jr.) 

Sebastiaan d'Hane 1631-1674 38 jr. 520 m. (43,5 jr.) 

Josse Masceau 1662-1670 58 jr. 103 m. (8,5 jr.) 

Jean Alexandre Baesbancq 1668-1674 34 jr. 72 m. (6 jr.) 

Frans Thevelijn 1670-1674 27 jr. 43 m. (3,5 jr.) 

Pierre François Penneman (I) 1674-1676 38 jr. 29 m. (2,5 jr.) 

Maximiliaan le Rouffon 1674-1688 54 jr. 174 m. (14,5 jr.) 

Bernard van Overwaele 1674-1699 44 jr. 308 m. (25,5 jr.) 

Jean Winnocq van Breusseghem 1678-1679 27 jr. 13 m. (1 jr.) 

Jean Baptiste de Gheldere 1678-1679 36 jr. 15 m. (1 jr.) 

Georges Jacques du Bois (II) 1686-1697 26 jr. 139 m. (11,5 jr.) 

Corneille Florent Michel 1688-1708 24 jr. 231 m. (19 jr.) 

Martinus 't Kint 1702-1727 40 jr. 301 m. (25 jr.) 

Pierre Louis de Aranda 1705-1720 39 jr. 191 m. (16 jr.) 

Jean Baptiste Michel 1715-1745 27 jr. 353 m. (29,5 jr.) 

François 't Kint 1727-1759 32 jr. 383 m. (32 jr.) 

Louis de Aranda 1731-1759 26 jr. 331 m. (27,5 jr.) 

Philippe François Louis Penneman 1731-1769 26 jr. 456 m. (38 jr.) 

Abraham Jean Baptiste de Backer 1759-1762 41 jr. 37 m. (3 jr.) 

Philippe Emmanuel Michel 1759-1766 54 jr. 77 m. (6,5 jr.) 

Jean Pierre Joseph Zoetaert 1760-1784 26 jr. 285 m. (23,5 jr.) 

Guillaume Jean Hamelinck 1763-1787 43 jr. 293 m. (24,5 jr.) 

Jean Baptiste de Blocq (I) 1766-1768 37 jr. 28 m. (2,5 jr.) 

Josephus Pieters 1772-1779 29 jr. 83 m. (7 jr.) 

Charles van Severen 1779-1795 26 jr. 198 m. (16,5 jr.) 

ill. 44: Detailgegevens engagèrehouders 1619-1795: 

uiterste jaren, (geschatte) aanwervingsleeftijd en duur griffierscarrière1225 

 

Onder de engagèrehouders bevinden zich wel twee duidelijke 

uitzonderingen. Jean Winnocq van Breusseghem (1678-1679) en Jean 

                                                           
1224 Ut supra. Jeronimus Masseau (1662-1670), die aan het begin van zijn griffierscarrière tevens 

een aantal maanden als assistent van vader George Masseau (1607-1625) optrad, wordt hier in 

dat opzicht buiten beschouwing gelaten wegens zijn daarop aansluitende loopbaan als 

engagèrehoudend griffier. 
1225 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 



356 
 

Baptiste de Gheldere (1678-1679) waren de twee griffiers die tijdens het 

tweede ontdubbelingsmoment in de geschiedenis van de Raad kortstondig 

werden aangesteld1226, vergelijkbaar met Michiel Heyns (1580-1584), 

Augustijn van Huerne (1580-1582) en Adriaan van der Heyden (1584-1585) 

uit de tweede periode. Hun opvallend korte griffierscarrières (ill. 44), van 

respectievelijk dertien en vijftien maanden, corresponderen met dat speciale 

statuut. 

 

Zoals uit enkele voorbeelden al bleek, was de duur van de 

griffierscarrière van een engagèrehouder zeker niet altijd gelijk met de duur 

van de eigenlijke engagère, tot op het moment dat het bestaande contract 

werd doorverkocht of vererfd. Zo’n gelijklopende situatie was zelfs een 

eerder zeldzaam. Bij slechts negen engagèrehouders liepen de uitoefening 

van het griffiersambt en begin- en einddatum van hun 

engagèreovereenkomst volledig synchroon1227. Opmerkelijk daarbij is het 

feit dat het om zeven 17de-eeuwse griffiers ging en slechts twee 18de-eeuwse 

griffiers. De 18de-eeuwse engagèreverkopen compliceerden het carrièrepad 

van de onderzoekspopulatie aanzienlijk. 

Twee griffiers werden eerder engagèrehouder dan de start van de 

eigenlijke uitoefening van hun functie, zij het slechts met een verschil van 

enkele maanden. Bij Jean Alexandre Baesbancq (1668-1674) werd het uitstel 

veroorzaakt door het protest van de Raad van Vlaanderen naar aanleiding 

van zijn vraag tot admissie als derde griffier. Guillaume Jean Hamelinck 

(1763-1787) daarentegen, zag zich genoodzaakt een zestal maanden te 

wachten vooraleer hij zijn ambt kon uitoefenen omwille van een 

problematische cumul met het baljuwschap van Evergem. Hij had in 1762 

het engagèrecontract van wijlen Abraham Jean Baptiste de Backer (1759-

1762) gekocht. 

                                                           
1226 Hun werkterrein was de Spaansgezinde Raad van Vlaanderen te Brugge, terwijl de vier 

engagèrehouders (Maximiliaan le Rouffon, Bernard van Overwaele, David Brant met bedienaar 

Adrien Jacques Helias en bedienaar Jacques de Vriese in naam van de kinderen van Georges 

Jacques du Bois (I)) actief bleven in de Fransgezinde Raad te Gent. Na samenvoeging van beide 

fracties in 1679 bleek het engagèrecontract van de vier griffiers te zwaar om te kunnen 

doorbreken ten voordele van van Breusseghem en de Gheldere. 
1227 Het betreft Jean Jacobssen (1619-1631), Sebastiaan d'Hane (1631-1674), Josse Masceau (1662-

1670), Frans Thevelijn (1670-1674), Pierre François Penneman (I) (1674-1676), Jean Winnocq van 

Breusseghem (1678-1679), Jean Baptiste de Gheldere (1678-1679), Martinus 't Kint (1702-1727) en 

Philippe Emmanuel Michel (1759-1766). 
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Zes griffiers deden exact het omgekeerde. Zij werkten eerst een bepaalde 

periode als bedienaar vooraleer ze zelf investeerden in één van de griffies of 

de kans kregen om er één over te nemen. Jeronimus Masseau (1624-1662) 

vormt hierin een apart geval. Hij werkte al een tiental maanden als assistent 

van vader George Masseau (1607-1625) voordat die in september 1625 op 56-

jarige leeftijd overleed. Egide Charles Joseph van de Vivere (1787-1795) was 

dan weer bedienaar van de griffie van oom Guillaume Joseph van de Vivere, 

die enkele maanden na zijn aankoop in 1787 stierf. Egide bleef na dat 

overlijden voor de directe erfgenamen werken, tot hij anno 1792 zelf het 

engagèrecontract overkocht - bijna vijf jaar nadat hij voor het eerst in dienst 

was getreden. Charles van Severen (1779-1795) kocht na een aantal 

dienstjaren onder Josephus Pieters (1772-1779) diens contract over; Pierre 

Louis de Aranda (1705-1720), vanaf 1705 bedienaar van de griffie van de 

familie van Overwaele, zag dan weer zijn kans schoon toen in 1713 een 

tweede groot basiscontract voor vier engagèrehouders werd opgesteld. 

Beide hadden toen al meer dan acht jaar ervaring als bedienaar. Corneille 

Florent Michel (1688-1708) tekende daarenboven in datzelfde basiscontract 

in, met bijna 25 jaar ervaring als bedienend griffier op de teller. Hij was in 

december 1707 echter al benoemd tot advocaat-fiscaal van de Raad van 

Vlaanderen, waardoor hij in 1713 meteen ook de enige ex-bedienaar van de 

griffie werd die zich bij wijze van investering in de dienst inkocht. 

Gegevens over de beëindiging van engagèrecontracten schetsen een 

complexer beeld. Bij veertien van de 28 uitvoerende engagèrehouders 

eindigde de engagèreduur gelijktijdig met de uitvoering van hun 

griffiersfunctie; bij veertien anderen liep de engagère verder nadat ze zelf uit 

actieve dienst waren verdwenen. In tegenstelling tot schommelingen bij de 

aanvang van sommige contracten, ging het hier echter niet om enkele 

maanden tot één jaar. De contracten waarvan sprake liepen gemiddeld 8,5 

jaar door. De engagèrehouders maakten daarbij uiteraard gebruik van hun 

bedienaar(s) of stelden een nieuwe persoon daartoe aan. Dit proces kon 

enkele maanden in beslag nemen of jaren duren, zoals bij de engagère van 

Maximiliaan le Rouffon (1674-1688). Schoonzoon Corneille Florent Michel 

(1688-1708) nam ca. 25 jaar lang de honneurs waar voor de familie, zonder 

ooit zelf als engagèrehouder te worden aangeduid. Het overlijden van le 

Rouffon in 1701 veranderde niets aan deze situatie. Toen Michel in 

december 1707 werd benoemd als advocaat-fiscaal van de Raad van 

Vlaanderen, werd Floris de la Court (1708-1715) geadmitteerd als bedienaar 

van de engagère van le Rouffon. Pas toen Michel zelf investeerde in het 
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basiscontract van 1713 werd hij zelf engagèrehouder, jaren na zijn eigen 

activiteiten als griffier. 

Zoals het voorbeeld van de familie van de Vivere en dat van de 

opeenvolging le Rouffon / Michel / de la Court al uitwezen, liep een 

engagèrecontract soms ook na het overlijden van de engagèrehouder verder. 

De begunstigden van het sterfhuis stelden een bedienaar aan of lieten de 

huidige bedienaar in dienst tot iemand van de familie bij wijze van 

erfenisregeling of verkoop op de voorgrond trad als nieuwe 

engagèrehouder. In totaal zijn tien dergelijke casussen gedocumenteerd1228. 

 

Een berekening van twee nieuwe basisindicatoren, dit keer gestoeld op 

de leeftijd van de griffiers bij de start van hun engagèrecontract en de 

bijhorende duur van dat contract, levert dan ook licht afwijkende resultaten 

op (ill. 45). In vergelijking met de carrièregegevens van de volledige derde 

periode in het algemeen en die van de engagèrehouders in het bijzonder1229, 

blijkt dat men gemiddeld pas aan de leeftijd van 37 à 38 jaar investeerde of 

in het bezit kwam van een griffie. Wanneer enkel de achttien griffiers 

worden geselecteerd die effectief zelf intekenden in één van de 

basiscontracten of een koopcontract aangingen, verschuift die leeftijd 

daarenboven richting 40 à 41 jaar1230. 

De gemiddelde duur van een engagèrecontract was een tweetal jaar 

langer dan de uitvoerende ambtstermijn. Zowel de minima en maxima 

binnen deze categorie als de eerder besproken discrepantie tussen einde 

dienst en einde engagère drukken echter het belang van dat gemiddelde. 

Het feit dat de gemiddelde duurtijd van de engagère bij nieuwe 

contractanten een drietal jaar lager lag, staat uiteraard in directe relatie tot 

de hogere aanvangsleeftijd. 

 

                                                           
1228 Het betreft de engagères van Maximiliaan le Rouffon, Bernard van Overwaele, Pierre Louis 

de Aranda, Jean Baptiste Michel, Louis de Aranda, Philippe François Louis Penneman, 

Abraham Jean Baptiste de Backer, Jean Pierre Joseph Zoetaert, Guillaume Jean Hamelinck en 

Jean Baptiste de Blocq (I). 
1229 Zie respectievelijk ill. 41 en ill. 42. 
1230 Dit betekent dat alle engagèrehouders die hun ambt verwierven door diverse vormen van 

overerving en bijgevolg genoten van een vroegere (familiale) investering, buiten beschouwing 

werden gelaten. De namen van de zogenoemde ‘contractanten’ zijn aangeduid op ill. 31 - 

Schema griffiers 1619-1795 (engagèresysteem). 
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 Leeftijd 

1619-1795 

Duur engagère 

1619-1795 

allen contractanten allen contractanten 

Gemiddelde 38 jr. 41 jr. 231 m. (19 jr.) 196 m. (16,5 jr.) 

Mediaan 37 jr. 40 jr. 170 m. (14 jr.) 146 m. (12 jr.) 

Minimum 23 jr. 26 jr. 27 m. (2 jr.) 27 m. (2 jr.) 

Maximum 59 jr. 59 jr. 531 m. (44 jr.) 520 m. (43,5 jr.) 

Aantal personen 31 18 31 18 

ill. 45: Basisindicatoren engagèrecontracten1231 

 

De kerngroep, 1386-1795: aanzet tot een profiel? 

Het cijfermateriaal van de drie periodes kan worden beschouwd als 

relatief divers. Die diversiteit wordt onder meer veroorzaakt door de 

verschillende manieren waarop en redenen waarom een griffier werd 

aangesteld - een probleem dat hierboven onder meer is aangepakt door de 

statistische eliminatie van alle griffiers met een buitengewoon profiel1232. Het 

beeld dat daardoor wordt gecreëerd, op basis van 53 personen of 75 % van 

de onderzoekspopulatie, wordt gemakkelijkheidshalve de 'kerngroep' 

genoemd. 

 

Vooral bij de aanwervingsleeftijd valt, samenvattend, een aantal 

duidelijke tendenzen te onderscheiden (ill. 46). Gemiddeld was een griffier 

midden de dertig toen hij werd aangeworven; relatief vroeg in zijn carrière 

maar niet vroeg genoeg om niet al een andere functie te hebben uitgeoefend. 

Aan het einde van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw lag deze 

leeftijd beduidend lager dan tijdens de tweede helft van de 15de eeuw en het 

begin van de 16de eeuw. Niet alleen nam, zoals eerder vastgesteld, het aantal 

universitair geschoolden vanaf dat moment toe (en begon een carrière 

daardoor gewoonweg later); in het midden van de 15de eeuw werd er met 

het nieuwe pachtsysteem tevens een investering gevraagd van potentiële 

kandidaten. Het feit dat de gemiddelde aanwervingsleeftijd statistisch 

                                                           
1231 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Gezien de aard van de gegevens 

werden in deze berekeningen alle 31 engagèrehouders verwerkt, ook de vijf personen die nooit 

zelf het griffiersambt hebben uitgeoefend. Na controle bleek het verschil met de cijfers, indien 

ze werden berekend op basis van de 26 uitvoerende engagèrehouders, miniem 

(leeftijdsschommeling van ca. één jaar, afwijkend gemiddelde van ca. acht maanden). 
1232 Met name assistenten, plaatsvervangers (al of niet van politiek geïnspireerde vervangingen), 

benoemingen in crisistijd (ontdubbelingsperiodes jaren 1580 en 1678). 
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gezien terug daalde tijdens de 17de en de 18de eeuw - toen de gevraagde 

investering steeds groter werd - , is echter bedrieglijk. Bij de bedienaars, die 

zelf geen aanzienlijk kapitaal moesten aanbrengen, is dit uiteraard logisch. 

Bij de engagèrehouders daarentegen correspondeerde de leeftijd van 

aanwerving niet altijd met het moment van de effectieve investering. Meer 

nog, berekening van de gemiddelde leeftijd van de contractanten resulteerde 

in 40 à 41 jaar - in overeenstemming met de leeftijd waarop griffiers uit de 

tweede periode gemiddeld hun eerste pachtcontract aangingen. 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

bedienaars 

1619-1795 

engagère-

houders 

Tot. 

Gemiddelde leeftijd 33 41 32 35 35 

Mediaanleeftijd 33 38 29 33 35 

Minimumleeftijd 30 29 24 24 24 

Maximumleeftijd 35 59 47 58 59 

Aantal personen 4 11 12 26 53 

ill. 46: (Geschatte) aanwervingsleeftijd kerngroep (Basis: 75 % OZP)1233 

 

De minima en maxima in bovenstaande tabel relativeren het beeld dat 

door de gemiddelden wordt gecreëerd, maar bevestigen tegelijk ook één 

vaststelling. Van zodra in de tweede en derde periode een aspect van 

geldelijke investering aan het ambt werd toegevoegd, steeg de maximum 

aanwervingsleeftijd aanzienlijk. Het belang van het investeringsaspect op 

het profiel van de 16de- tot 18de-eeuwse griffiers mag bijgevolg niet worden 

onderschat. 

Met uitzondering van de bedienaars, omwille van eerder aangehaalde 

redenen, bleef de gemiddelde carrièreduur van de griffiers behoorlijk 

constant, namelijk zestien à zeventien jaar. Het griffiersambt maakte dus 

voor de meeste functionarissen een aanzienlijk onderdeel van hun totale 

carrière uit, hoewel minima en maxima net als bij de aanwervingsleeftijd 

voor een behoorlijke nuance zorgen. De stijging in maximumduur 

herbevestigt het belang van het investeringsaspect. 

 

                                                           
1233 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

 

bedienaars1234 

1619-1795 

engagère-

houders 

Tot. 

Gem. duur 204 (17 jr.) 205 (17 jr.) 138 (11,5 jr.) 206 (17 jr.) 190 (16 jr.) 

Mediaanduur 203 (17 jr.) 176 (14,5 jr.) 112 (9,5 jr.) 183 (15 jr.) 153 (13 jr.) 

Minimumduur 102 (8,5 jr.) 99 (8 jr.) 13 (1 jr.) 28 (2 jr.) 13 (1 jr.) 

Maximumduur 307 (25,5 jr.) 404 (33,5 jr.) 526 (44 jr.) 520 (43,5 jr.) 526 (44 jr.) 

Aantal 

personen 

 

4 

 

11 

 

12 

 

26 

 

53 

ill. 47: Carrièreduur griffiersfunctie kerngroep in maanden (afronding jaren) 

(Basis: 75 % OZP)1235  

                                                           
1234 Zonder de uitzonderlijk lange carrièreduur van bedienaar Adrien Jacques Helias (1676-1720, 

ut supra) kunnen deze cijfers worden bijgesteld in volgende zin: een gemiddelde carrièreduur 

van 8,5 jaar met mediaan 8 jaar; als maximum carrièreduur gelden in dat geval de 14 jaar van 

Jacques Bernard Bauwens (1745-1755, 1768-1782). 
1235 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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B. EEN GEDIVERSIFIEERDE LOOPBAAN? 

 

Een twee- of veeldelige carrière 

Voor 61 leden van de onderzoekspopulatie kon informatie over hun 

volledige loopbaan worden verzameld. De gegevens van vijf personen 

bleken te onvolledig voor verdere verwerking, omdat carrièregebonden 

informatie van hetzij vóór, hetzij na hun griffiersambt ontbreekt1236. De vijf 

niet-uitvoerende engagèrehouders werden tevens uit onderstaande 

berekeningen geweerd. 

 

 

Voor Griffier 

Onderbreking 

ambt Na 

 

Gem. carrièreduur 

1386-1463 41,57 % 32,22 % 1,55 % 24,66 % 

 

418 m. (35 jr.) 

1463-1619 43,45 % 29,35 % 2,39 % 24,86 % 

 

465 m. (38,5 jr.) 

1619-1795 26,56 % 39,35 % 0,69 % 33,40 % 

 

439 m. (36,5 jr.) 

 

Bedienaars 14,27 % 25,65 % 2,56 % 57,52 % 

 

522 m. (43,5 jr.) 

 

Engagèrehouders 19,90 % 55,55 % 0 % 24,55 % 

 

423 m. (35 jr.) 

 

Contractanten 37,70 % 37,88 % 0 % 24,42 % 

 

400 m. (33,5 jr.) 

Totaal 32,99 % 35,74 % 1,26 % 30,00 % 

 

444 m. (37 jr.) 

ill. 48: Gemiddelde totale carrièreduur, procentueel gefaseerd (Basis: 86 % OZP)1237 

 

De gemiddelde totale carrièreduur van de griffiers van de Raad van 

Vlaanderen was lang en bleef gedurende het volledige bestaan van de 

instelling rond 37 jaar schommelen (ill. 48)1238. Rekening houdend met de 

meerderjarigheidsleeftijd tijdens het ancien régime, eventuele studies of 

praktijkervaring die aan die carrière vooraf gingen, resulteert dit in een 

zogenoemde pensioenleeftijd van eind vijftig, begin zestig jaar. Het 

                                                           
1236 Het betreft Jehan le Fevre (1386-1390), Jacques de Vriese (1674-1686), Charles van Severen 

(1779-1795), Jacques Bernard Bauwens (1782-1795) en Josse Gerard Ranst (1720-1731). 
1237 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1238 Een herberekening van de gegevens voor de 49 griffiers van de kerngroep leverde weinig 

toegevoegde waarde op. Met gemiddelden van 50,94 % (periode 1), 40,60 % (periode 2) en 41,43 

% (periode 3 - bedienaars 14,46 %, engagèrehouders 55,55 % en contractanten 42,18 %) werd 

voornamelijk de positie van het griffiersambt binnen de globale carrière versterkt. Tijdens 1386-

1619 gebeurde dit ten nadele van de voorafgaande carrière, tijdens de 17de en de 18de eeuw licht 

ten nadele van het einde van de loopbaan. De gemiddelde carrièreduur lag rond de 38 jaar en 

vertoonde binnen de periodisering een gelijkaardig patroon. 



363 
 

eigenlijke griffiersambt nam daar een relatief stabiel derde van in, met een 

lichte stijging richting 40 % tijdens de 17de en 18de eeuw. Die stijging 

gebeurde duidelijk ten nadele van de carrière voorafgaand aan het 

griffiersambt, die tot op dat punt ca. twee vijfde van de totale carrièreduur 

in beslag nam. Uit de detailresultaten van de derde periode blijkt dat de 

wijziging vooral wordt veroorzaakt door twee groepen, namelijk de 

bedienaars en de engagèrehouders die zelf geen basiscontract hadden 

afgesloten. Hoofdzakelijk de bedienaars traden bijzonder vroeg in hun 

carrière in dienst en spendeerden vervolgens meer dan de helft van hun 

loopbaan aan activiteiten die na hun griffiersambt kwamen. Hun totale 

carrièreduur nam globaal gezien een zestal jaar langer in beslag ten opzichte 

van de anderen; de carrière van de contractanten - in zekere zin hun bazen - 

was qua duur ca. tien jaar korter. 

Voornamelijk tijdens de eerste twee periodes kwam het voor dat een 

griffier zijn ambtsperiode onderbroken zag1239. Die korte intermezzo's wegen 

statistisch bijzonder licht; het hoge percentage in de categorie van de 

bedienaars wordt volledig bepaald door de dertien jaar die Jacques Joseph 

Bauwens overspande tussen de bediening van de griffie van Jean Baptiste 

Michel (1745-1755) en van die van Jean Baptiste de Blocq (I) (1768-1782). 

 

Een gemiddelde, dat werd berekend op basis van de gegevens van alle 

leden van de onderzoekspopulatie voor wie informatie voorhanden is, kan 

echter geen antwoord bieden op de vraag hoe frequent carrières vóór en na 

de griffiersfunctie voorkwamen. Een telling waarvan de resultaten worden 

weergegeven in ill. 49 biedt uitsluitsel. Bij alle griffiers uit de periode 1386-

1619 was er sprake van een carrièrestap voor de griffiersfunctie; tijdens de 

17de en 18de eeuw bleef dit aantal met acht à negen op de tien personen hoog. 

Ruim zeven op tien griffiers bleef professioneel actief na het verlaten van de 

griffie van de Raad tijdens zowel de eerste als de tweede periode - hoewel er 

toen toch een aantal benoemingen voor het leven werden toegekend. De 

cijfers van respectievelijk bedienaars, engagèrehouders en contractanten 

bevestigen elk hun speciaal statuut. Terwijl 90 % van de bedienaars na het 

uitoefenen van het griffiersambt andere professionele oorden opzocht, was 

dit slechts het geval bij drie op de tien engagèrehouders en vier op de tien 

contractanten. Net als in de gegevens over de duur van de griffierscarrière 

                                                           
1239 Ut supra. 
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en de aanwervingsleeftijd vinden ook hier de bedienaars eerder aansluiting 

met de griffiersprofielen uit het wedde- en het pachtsysteem. 

 

 

Voor Na 

Voor & 

na Enkel voor 

Enkel 

na Tot. 

1386-1463 7 - 100 % 6 - 85,71 % 6 - 85,71 % 1 - 14,29 % 0 7 

1463-1619 17 - 100 % 13 - 76,47 % 13 - 76,47 % 4 - 23,53 % 0 17 

1619-1795 33 - 89,19 % 19 - 51,35 % 15 - 40,54 % 18 - 48,65 % 4 - 10,81 % 37 

 

Bedienaars 9 - 90 % 9 - 90 % 8 - 80 % 1 - 10 % 1 - 10 % 10 

 

Engagèrehouders 8 - 80 % 3 - 30 % 1 - 10 % 7 - 70 % 2 - 20 % 10 

 

Contractanten 16 - 94,12 % 7 - 41,18 % 6 - 35,29 % 10 - 58,82 % 1 - 5,88 % 17 

Totaal 57 - 93,44 % 38 - 62,30 % 34 - 55,74 % 23 - 37,70 % 4 - 6,56 % 61 

ill. 49: Aantal griffiers met functies voor en/of na (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 86 % OZP)1240 

 

Een combinatie van beide elementen leert, tot slot, dat bij ruim de helft 

van de bestudeerde personen zowel een voor- als een nacarrière voorkwam. 

Er was geen enkele griffier bij wie de carrière beperkt bleef tot het 

griffiersambt; een carrière die effectief begon met dat ambt was eerder 

zeldzaam. Een kwart van alle griffiers, hoofdzakelijk uit de derde periode, 

sloot zijn carrière wel af binnen de griffie. 

 

 

Voor Na Voor & na Enkel voor Enkel na Tot. 

1386-1463 4 - 100 % 3 - 75 % 3 - 75 % 1 - 25 % 0 4 

1463-1619 11 - 100 % 7 - 63,64 % 7 - 63,64 % 4 - 36,36 % 0 11 

1619-1795 31 - 91,18 % 16 - 47,06 % 13 - 38,24 % 18 - 52,94 % 3 - 8,82 % 34 

 

Bedienaars 9 - 100 % 9 - 100 % 8 - 88,89 % 1 - 11,11 % 0 9 

 

Engagèrehouders 8 - 80 % 3 - 30 % 1 - 10 % 7 - 70 % 2 - 20 % 10 

 

Contractanten 14 - 93,33 % 5 - 33,33 % 4 - 26,67 % 10 - 66,67 % 1 - 6,67 % 15 

Totaal 46 - 93,88 % 26 - 53,06 % 23 - 46,94 % 23 - 46,94 % 3 - 6,12 % 49 

ill. 50: Aantal griffiers uit kerngroep met functies voor en/of na (absolute cijfers en 

percentages) (Basis: 69 % OZP)1241 

 

                                                           
1240 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1241 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 



365 
 

Vergelijking met uitgezuiverde gegevens van de eerder geselecteerde 

kerngroep van griffiers, wijst uit dat vooral de carrière voorafgaand aan de 

griffiersfunctie cruciaal was. Ongeacht de manier waarop men aangesteld 

werd en het eventuele tijdelijke karakter van het ambt, ging negen op de tien 

griffiers niet zonder eerdere professionele ervaring aan de slag. Wat betreft 

latere carrièrestappen, wordt in de kerngroep een daling waargenomen 

binnen alle periodes. Het aantal leden dat hun professionele leven aanving 

als griffier blijft minimaal; de groep personen waarvan de carrière uit één of 

meerdere voorelementen bestond komt gelijk met de groep die alle drie 

carrièrestappen op zijn conto had. Hoewel de cijfers duidelijk minder 

uitgesproken zijn, gaven de griffiers van de kerngroep toch nog blijk van 

enige ambitie of andere professionele interesses. De helft eindigde zijn 

carrière immers elders. 

 

Onderbrekingen en cumul: een uitzondering 

Zeven personen zagen hun ambtstermijn als griffier voor minstens een 

jaar onderbroken. Behalve Jacques Joseph Bauwens (1745-1782), die als 

bedienaar tussen twee griffies in gedurende dertien jaar als secretaris van de 

schepenen van de Keure in Gent werkte, betrof het allemaal personen uit de 

eerste en de tweede periode1242.  

Vier gevallen zijn te kaderen binnen eerder aangehaalde conflictperiodes. 

Louis Blancquart was voor zijn lange ambtstermijn van 1587 tot 1619 al zes 

jaar eerder kort actief als griffier van de katholiek gezinde Raadsfractie te 

Douai. Hij verving er zijn stiefvader, griffier Henrij Stalins (1573-1587), die 

niet meteen uit Gent kon overkomen1243. Tegelijkertijd, in Gent, werd 

Augustijn van Huerne als tweede griffier van de calvinistische Raad van 

Vlaanderen aangesteld. Ruim zes jaar voordien, van 1571 tot 1573, had van 

Huerne al als griffier gewerkt om het vacuüm op te vullen dat was ontstaan 

na het overlijden van Pieter de Bevere (1558-1571). Hun tweevoudige 

optreden als vervanger was echter niet zo uitzonderlijk. Van Huerne was tot 

1580 notaris van de griffie van de Raad van Vlaanderen; Blancquart (1580-

1581) werd daartoe in datzelfde jaar aangesteld. Vanuit die positie waren zij 

                                                           
1242 Zoals eerder aangehaald, gaat het bij de overige zes om te kleine periodes om binnen de 

statistische verwerking van de carrières in rekening te brengen. 
1243 Meteen ook de vierde van zeven griffiers die zijn carrière in één of andere vorm 

onderbroken zag. Hij pachtte de griffie van 1573, dus aansluitend op de korte eerste diensthelft 

van Augustijn van Huerne. 
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bijgevolg plaatsvervangend griffier, een functie die bij dergelijke 

vervangingen op middellange termijn kortstondig werd geöfficialiseerd tot 

griffier. 

Joris Baert (1464-1494) was het enige lid van de onderzoekspopulatie dat 

zijn griffierscarrière twee keer onderbroken zag; beide keren was dit politiek 

geïnspireerd. Tijdens de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk moest 

Baert in 1483 plaats ruimen ten voordele van Denijs Heyman, die in 1485 

terug uit de griffie verdween. In 1488 genoot Jan de Beere de voorkeur, maar 

ook diens carrière zou slechts van korte duur zijn. Bij de verhuis van de 

Raad uit de stad Gent richting Dendermonde, waar het politiek klimaat 

gunstiger was voor de werking van een grafelijke instelling, werd Joris Baert 

in 1490 in zijn functie hersteld. 

 

Ook Guido de Boeye (1410-1433) en Jan Wielant (1433-1463), beide uit de 

periode van het weddesysteem, werden tijdens hun ambtstermijn 

kortstondig vervangen. In respectievelijk 1420-1421 en 1436-1440 traden Jean 

de Gand en Willem de Wale als griffier op, elk vanuit hun positie als notaris 

van de Raad ˗ in dat opzicht een gelijkaardige situatie als bij Stalins en 

Blancquart ruim 150 jaar later. Er was aan het begin van de 15de eeuw echter 

geen sprake van de invloed van een eventuele crisis; hoogstwaarschijnlijk 

lagen vooral de drukke activiteiten van de dienstdoende griffier aan de basis 

van de vervanging. Zowel Guido de Boeye als Jan Wielant cumuleerden 

immers hun griffiersfunctie met het ambt van grafelijk secretaris. Zij waren 

daarmee niet de enigen. Minstens vijf van de acht griffiers uit het 

weddesysteem waren tegelijkertijd als grafelijk secretaris actief1244. Bij 

anderen - bijvoorbeeld de moeilijk te duiden Jehan le Fevre ˗ bestaat het 

vermoeden dat ze zich in dat milieu bevonden. 

Tijdens de 14de en de 15de eeuw oefenden de griffiers tevens heel wat 

kleinere nevenactiviteiten uit, zoals een ontvangersambt. Voortvloeiend uit 

hun activiteiten als grafelijk secretaris werden ze daarenboven vaak ingezet 

als commissarissen voor wetsvernieuwingen, zoals bijvoorbeeld Jan Wielant, 

of als diplomaten. Het meest uitgesproken voorbeeld waren de diplomatieke 

activiteiten van Joris Baert (1464-1494), de eerste langdurig zetelende griffier 

binnen het pachtsysteem. Hij reisde diverse keren naar onder meer het 

                                                           
1244 Het betreft Jan de Brune (1386-1388), Guido de Boeye (1410-1433), Jean de Gand (1420-1421), 

Willem de Wale (1436-1440) en Jan Wielant (1433-1463). 
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Franse hof, Engeland, Rome en verschillende Hanzesteden - allemaal tijdens 

zijn dienstjaren binnen de Raad van Vlaanderen. 

 

Van slechts drie van zijn zeventien periodegenoten zijn 

beroepsactiviteiten gekend die enigszins als cumul kunnen worden 

beschouwd. Zowel Cornelis Boullin (1512-1525) als Omaar van Edinghen 

(1525-1540) traden frequent als zaakbeheerders op, meestal in privédienst 

maar soms ook voor openbare instellingen. Boullin stond in dienst van 

Philips van der Gracht, heer van Melsen en tevens raadsheer van de Raad 

van Vlaanderen; van Edinghen stond diverse familieleden bij en was samen 

met raadsheer Nicolaas Uutenhove bestuurslid van het godshuis van 

Poortakker te Gent. De ervaring die hij had opgedaan in het bloeiende 

procureurskantoor van zijn vader, kwam hem daarbij ongetwijfeld van pas. 

Tijdens de tweede helft van de 16de eeuw cumuleerde Jacques de Bavière 

(1587-1607) zijn griffie met een officieel ambt. In 1601 werd hij door de 

aartshertogen tot baljuw van Kaprijke aangesteld; hij oefende deze functie 

hoogstwaarschijnlijk slechts een tweetal jaar uit. Kort daarna werd hij baljuw 

van Assenede tot aan zijn overlijden - misschien meteen ook de reden 

waarom hij in 1607 zijn pachtcontract van de griffie niet langer verlengde of 

kon verlengen. De uitgebreide instructieordonnantie van 1522 stelde immers 

duidelijk dat het zowel de president, de raadsheren, de fiscalen als de 

griffier, de notaris en de ontvanger van de exploten verboden was om 

andere ambten uit te oefenen. 

Deze bepaling, die werd herhaald in een plakkaat van 28 april 1685, werd 

samen met het negende artikel van een plakkaat van 1626 over de 

residentieplicht voor gerechtsambtenaren aangewend om een negatief 

advies te verlenen op de vraag van Guillaume Jean Hamelinck (1763-

1787)1245. Hij was immers baljuw van het graafschap Evergem toen hij het 

engagèrecontract van Abraham Jean Baptiste de Backer (1759-1762) afkocht 

en zich tot de Raad wendde voor admissie. Landvoogd Karel van 

Lotharingen erkende het probleem, maar sloeg het uitgebreide advies van 

                                                           
1245 RAG, RVV, 522: Register van brieven en rescripties, 27 januari 1759 - 28 december 1773, fol. 

84, RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 62 

en RAG, RVV, 529: Decreten en brieven van boven, 2 december 1749 - 16 december 1776, fol. 

115. 
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de fiscalen van de Raad van Vlaanderen in de wind. Hij kende Hamelinck 

op 29 mei 1763 "par grace speciale" beide ambten toe. 

Vermoedelijk had Hamelinck een zelfde tactiek toegepast als Jean 

Baptiste de Blocq (I) (1766-1768). Mits een jaarlijkse afkoopsom van 600 

florijnen ten voordele van de algemeen ontvanger kreeg griffier de Blocq (I) 

in 1766 toestemming van Maria Theresia om tegelijk de ontvangerij van het 

Gentse Wenemaerhospitaal en van de kerk en de armendis van de Gentse 

Sint-Niklaasparochie uit te oefenen1246. 

Deze reglementering, die op 18 december 1787 werd versterkt door de 

publicatie van een plakkaat dat pensionarissen, secretarissen en griffiers 

verbood als advocaat of agent op te treden1247, schrikte duidelijk af. Behalve 

de reeds aangehaalde voorbeelden is slechts nog één geval van cumul 

bekend dat klaarblijkelijk niet als problematisch werd beschouwd1248. Zowel 

Antoine Bernard Helias (1720-1731), Jacques Joseph Bauwens (1745-1782) als 

Philippe François Louis Penneman (1731-1769) verkregen de functie van 

griffier van de Kamer van de Hoofdredeninge1249, eveneens gezeteld in het 

Gentse Gravensteen. Eerdere pogingen van de vier griffiers van de Raad om 

de griffie van die instelling te ‘annexeren’, waren zowel in 1744 als in 1749 

mislukt1250.  

                                                           
1246 RAG, RVV, 522: Register van brieven en rescripties, 27 januari 1759 - 28 december 1773, fol. 

121, RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, 

griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-

1794, fol. 70 en ARA, RF, 1008: Patentes et commissions, 1765-1794, fol. 59. 
1247 RAG, RVV, 530: Decreten en brieven van boven, 9 januari 1777 - 19 februari 1789 en 1 maart 

1789 - 16 april 1794, fol. 168. In het najaar van 1793 werd dit plakkaat echter herroepen: RAG, 

RVV, 507: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1794. 
1248 Het feit dat Maximiliaan le Rouffon bij zijn aantreden in 1674 zowel griffier als ontvanger 

van de exploten van de Raad was, werd wel geproblematiseerd ˗ niet in het minst omdat hij als 

griffier werd geacht de ‘tegenrol’ van de ontvangerij van de exploten bij te houden; dat 

controlesysteem viel door deze cumul echter weg. Het probleem zou door omstandigheden 

(met name het conflict met de aftredende griffiers, gevolgd door de bezetting van Gent door de 

Fransen) wat op de achtergrond raken en pas in de jaren 1680 worden geregeld door de 

aanstelling van een nieuwe ontvanger van de exploten. Zie ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 648: 

Administration judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1547-1701. 
1249 Voor Antoine Bernard Helias viel dit wel kort na de beëindiging van zijn griffiersambt. 
1250 RAG, SVV, 11301: Advies van de Staten van Vlaanderen m.b.t. een rekwest aan de regering 

voorgelegd door de griffiers van de Raad van Vlaanderen i.v.m. de griffie van de Soevereine 

Kamer van de Hoge Reninghen, 1744. Voor de poging van 1749 wordt verwezen naar de 

biografische notitie van Jacques Joseph Bauwens. Met de griffie van andere naburige 

instellingen, zoals de rechtbank van de Indaginge te Gent kon geen officiële of informele link 

worden vastgesteld. De verwevenheid tussen de Wetachtige Kamer en de Raad van Vlaanderen 
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C. CARRIÈRE VOOR GRIFFIERSFUNCTIE 

 

Ruim negen op de tien dienstdoende griffiers voor wie voldoende 

carrièregegevens voorhanden zijn, of 57 van de 61, hadden reeds een andere 

functie vervuld voordat ze als griffier de eed aflegden. Wat de strikter 

gedefinieerde kerngroep betreft, gaat het om 46 van de 49 personen. Enkel 

Jérôme Sebastiaan d'Hane (1662-1674), Jean Baptiste de Blocq (II) (1784-

1787), Frans Thevelijn (1670-1674) en Corneille Florent Michel (1688-1708) 

startten hun loopbaan direct als griffier, elk niet toevallig ter vervanging van 

of in dienst van een familielid. d'Hane werd op 24-jarige leeftijd 

aangenomen als assistent van vader Sebastiaan (1631-1674) en de Blocq (II) 

(1766-1768) erfde het engagèrecontract van zijn vader. Thevelijn (1670-1674) 

werd dan weer engagèrehouder via schoonvader Josse Masceau (1662-1670) 

en Corneille Florent Michel mocht de griffie van schoonvader Maximiliaan 

le Rouffon (1674-1688) bedienen. Alle vier waren ze dan ook ruim onder de 

dertig jaar toen ze in dienst traden, terwijl de gemiddelde leeftijd bij 

indiensttreding rond de 36 jaar schommelde1251. 

 

Duur van de voorcarrière 

Gemiddeld duurde de ‘voorcarrière’1252 twaalf jaar (ill. 51): veertien jaar 

tijdens de periode 1386-1463, zestien jaar tijdens de periode 1463-1619 en tien 

jaar tijdens de 17de en de 18de eeuw. Deze schommelingen zijn vrijwel geheel 

complementair met die van de gemiddelde leeftijd bij indiensttreding1253. 

Een aantal voorcarrières uit de eerste periode was wel uitzonderlijk lang. Zo 

werd Jan de Brune (1386-1388) na meer dan 25 jaar professionele activiteit 

als grafelijk secretaris nog griffier van de Raad van Vlaanderen. Hij was toen 

ca. 53 jaar oud. Ook Jean de Gand (1420-1421) was al twintig jaar op 

professionele basis actief toen hij Guido de Boeye (1410-1433) voor beperkte 

                                                                                                                                        
was daarentegen van oudsher in die mate, dat die instelling quasi uitsluitend door 

medewerkers van de Raad werd bevolkt ˗ ook de griffie, ut supra. 
1251 Ut supra. 
1252 Gemakkelijkheidshalve wordt hier de term ‘voorcarrière’ gebruikt voor de professionele 

activiteiten van de leden van de onderzoekspopulatie voordat ze als griffier aan de slag gingen; 

naar analogie wordt tevens gesproken over ‘nacarrière’ wat professionele activiteiten na het 

verlaten van het griffiersambt betreft. Deze termen houden geen waardebepaling in; noch 

zeggen ze iets over het aantal functies (één of meer) dat de persoon heeft uitgeoefend. 
1253 36, 42 en 34 jaar voor de drie opeenvolgende periodes, 36 jaar in totaal, ut supra. 
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tijd verving. Beide worden binnen dit onderzoek echter niet tot de 

kerngroep gerekend. Wanneer de gegevens van de eerste periode worden 

herberekend voor de vier kerngroepleden1254, resulteert dit in een 

gemiddelde voorcarrière van ongeveer tien jaar (119 maanden) - 

aannemelijker in combinatie met een gemiddelde aanwervingsleeftijd van 36 

jaar. 

 

 

Gemiddelde Mediaan Minimum Maximum 

Aantal 

pers. 

1386-1463 167 m. (14 jr.) 131 m. (11 jr.) 106 m. (9 jr.) 313 m. (26 jr.) 7 

1463-1619 194 m. (16 jr.) 178 m. (15 jr.) 63 m. (5 jr.) 396 m. (33 jr.) 17 

1619-1795 119 m. (10 jr.) 44 m. (3,5 jr.) 11 m. (1 jr.) 374 m. (31 jr.) 33 

 

Bedienaars 88 m. (7,5 jr.) 56 m. (4,5 jr.) 12 m. (1 jr.) 204 m. (17 jr.) 9 

 

Engagèrehouders 112 m. (9,5 jr.) 31 m. (2,5 jr.) 11 m. (1 jr.) 374 m. (31 jr.) 8 

 

Contractanten 140 m. (11,5 jr.) 170 m. (14 jr.) 27 m. (2 jr.) 242 m. (20 jr.) 16 

Totaal 147 m. (12 jr.) 132 m. (11 jr.) 11 m. (1 jr.) 396 m. (33 jr.) 57 

ill. 51: Carrièreduur voor griffiersfunctie in maanden (afronding jaren) 

(Basis: 80 % OZP)1255 

 

Wat de 17de en 18de eeuw betreft, is in alle subcategorieën een opmerkelijk 

verschil tussen gemiddelde duur en mediaanduur waar te nemen. Zowel bij 

de bedienaars als bij de engagèrehouders hadden relatief meer personen een 

kortere voorcarrière dan het gemiddelde laat uitschijnen; het is dan ook in 

deze periode dat het verschil tussen minimum- en maximumduur het 

grootst is. Bij de contractanten is de situatie eerder omgekeerd. Relatief meer 

griffiers hadden een langere voorcarrière dan het gemiddelde uitwijst. 

 

Aard van de voorcarrière 

Om de gegevens over de aard van de voor- en nacarrière wat te 

stroomlijnen, werd gekozen voor een indeling gebaseerd op bestuursniveau. 

De voorafgaande beroepen van de griffiers werden samengevat in zes 

categorieën: privédienst (zoals handelsactiviteiten, klerk of zaakwaarnemer 

van particulieren), activiteiten binnen de Raad van Vlaanderen, binnen 

                                                           
1254 Het betreft Pierre Joris (1390-1401), Roeland de Moerkerke (1401-1410), Guido de Boeye 

(1410-1433) en Jan Wielant (1433-1463). Zowel wat de tweede als de derde periode betreft, 

leverde omrekening voor de kerngroep geen substantiële verschillen op. 
1255 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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overige Vlaamse gewestelijke instellingen (zoals Rekenkamer, grafelijk 

milieu), op het lokale en regionale (zoals stads- en dorpsbesturen, regionale 

bestuurseenheden, kasselrijen) of het supragewestelijke niveau (zoals 

collaterale raden, Grote Raad van Mechelen) en tot slot een restcategorie 

‘andere’. Voor de Raad van Vlaanderen, die in feite tot de gewestelijke 

categorie behoort, werd om voor de hand liggende redenen een 

uitzondering gemaakt en een aparte categorie gecreëerd. Zonder deze 

ingreep zou de dataset van de gewestelijke categorie immers een compleet 

vertekend beeld geven. Ca. 87 %, of bijna negen van de tien griffiers die 

effectief een voorcarrière hadden doorlopen, was al op de één of andere 

manier verbonden aan de gewestelijke justitieraad. Tijdens de periode 1463-

1619 daalde dit percentage tot 70 % en vanaf het begin van de 17de eeuw 

steeg het weer tot bijna 97 %. Bij de bedienaars en de engagèrehouders had 

zelfs iedere beginnende griffier al professionele banden met de Raad. Enkel 

Jean Alexandre Baesbancq (1668-1674), de contractant tegen wiens 

aanstelling als derde griffier heel wat protest rees vanuit de Raad1256, was 

binnen de derde periode een ‘vreemde’. Hij was zijn loopbaan gestart als 

adjunct-deurwaarder van de Rekenkamer te Rijsel en werd er vervolgens, in 

navolging van zijn vader, deurwaarder. 

 

 

Privédienst RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal Andere1257 

Aantal 

pers.. 

1386-1463 2 - 28,57 % 6 - 85,71 % 5 - 71,43 % 1 - 14,29 % 1 - 14,29 % 7 

1463-1619 1 - 5,88 % 12 - 70,59 % 2 - 11,76 % 6 - 35,29 % 2 - 11,76 % 17 

1619-1795 0 32 - 96,97 % 2 - 6,06 % 12 - 36,36 % 0 33 

 

Bedienaars 0 9 - 100 % 0 2 - 22,22 % 0 9 

 

Engagèrehouders 0 8 - 100 % 1 - 12,50 % 1 - 12,50 % 0 8 

 

Contractanten 0 15 - 93,75 % 1 - 6,25 % 9 - 56,25 % 0 16 

Totaal 3 - 5,26 % 50 - 87,72 % 9 - 15,79 % 19 - 33,33 % 3 - 5,26 % 57 

ill. 52: Aard van de voorcarrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis 80 % OZP)1258 

                                                           
1256 Ut supra. 
1257 Het gaat onder meer om Michiel Heyns (1580-1584), die als openbaar notaris zouden hebben 

gewerkt. De meest opvallende persoon met vermelding binnen de categorie ‘andere’ is Cornelis 

Boullin (1512-1525), vanaf 1504 substituut-griffier en begin 1505 griffier van het Hof van 

Holland, vervolgens van eind 1505 tot eind 1511 rekenmeester in de Rekenkamer van Holland 

en Zeeland. 
1258 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de carrières van de vijf niet-uitvoerende engagèrehouders perfect binnen deze tabel in te 

passen zijn. Georges Jacques du Bois (I) en Guillaume Joseph van de Vivere waren advocaten, 
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De lokale en regionale ambten, die vooral vanaf de tweede helft van de 

15de eeuw aan belang wonnen, vormen de op één na belangrijkste categorie. 

Een derde van de griffiers had reeds ervaring opgedaan op dat 

bestuursniveau. Veertien van de negentien gegevens betreffen een stedelijke 

context, waarin Gent domineerde. Zo was Michiel Heyns (1580-1584) griffier 

van de raad van achttienmannen binnen het Gentse calvinistische bestuur. 

Denijs Heyman (1483-1485) bevond zich een eeuw eerder tevens in het 

stedelijke milieu; Augustijn van Huerne (1571-1582) was secretaris van de 

schepenen van Gedele en Bernard van Overwaele (1674-1699) en Jacques 

Joseph Bauwens (1745-1782) vervulden diezelfde functie bij de schepenen 

van de Keure. Zowel Bernard van Overwaele (1674-1699) als Jean Baptiste 

Michel (1715-1745) maakten de overstap van één van de Gentse 

schepenbanken naar de griffie. Andere 18de-eeuwse voorbeelden waren 

Abraham Jean Baptiste de Backer (1759-1762) als schepen van de burggravie 

van Gent, Jean Baptiste de Blocq (I) (1766-1768) als ontvanger van het 

Wenemaerhospitaal en van de kerk en de armendis van de Gentse Sint-

Niklaasparochie en Jean Pierre Joseph Zoetaert (1760-1784) als schepen van 

de Sint-Pietersheerlijkheid. Er kan, met andere woorden, gezien dit beperkte 

aantal niet echt gesproken worden van een vlotte doorstroming vanuit het 

Gentse stedelijke milieu1259. Binnen de kerngroep (ill. 53) worden de 

resultaten van de categorie ‘lokaal & regionaal’ bovendien nog afgeroomd 

door het elimineren van onder meer Heyns en Heyman - die niet toevallig 

binnen een bepaald politiek klimaat tijdelijk waren aangesteld. 

Het aandeel van het gewestelijke niveau, gemiddeld zo’n 15 %, nam sterk 

af na het midden van de 15de eeuw. De functie van grafelijk secretaris was 

                                                                                                                                        
David Brant was na zijn activiteiten als advocaat gepromoveerd tot raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen. Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh was onder meer ontvanger te Damme, Hoeke 

en Monnikerede. Zij waren, met uitzondering van Pierre François Penneman (II), allemaal in 

dienst van één of andere overheid. Van Penneman zijn geen gegevens over een eventuele 

(voor)carrière bekend, hoogstwaarschijnlijk was hij handelaar of rentenier. 
1259 De andere vermeldingen binnen deze categorie zijn even uiteenlopend. Zo was Guido de 

Boeye (1410-1433) ontvanger in Belle-Ambacht, Pieter de Bevere (1558-1571) griffier en 

pensionaris van Kortrijk en had Omaar van Edinghen (1525-1540) een ontvangersambt te Cassel 

en Bois de Nieppe. Wat de derde aanwervingsperiode betreft, was Jean Winnocq van 

Breusseghem (1678-1679) schepen geweest van Dendermonde en collega Jean Baptiste de 

Gheldere (1678-1679) - beide aangesteld tijdens de werking van de Spaansgezinde Raad te 

Brugge - griffier van de kamer van licenten in Brugge. Maximiliaan le Rouffon (1674-1688) was 

vóór zijn griffierschap wegens zijn uitgebreide grondbezit gecommitteerde te Bellem. 
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daarin toonaangevend, met zeven van de negen meldingen1260. De twee 

overigen, de jongste gegevens uit de reeks, hebben betrekking op functies in 

de Rekenkamer. Jean Alexandre Baesbancq (1668-1674) was er 

achtereenvolgens adjunct-deurwaarder en deurwaarder; Philippe 

Emmanuel Michel (1759-1766) was kandidaat-rekenmeester geweest maar 

had enkel een benoeming als écoutant verkregen. Uit het supragewestelijke 

niveau was overigens, enigszins logisch, geen enkele griffier afkomstig1261. 

Van drie personen is wel bekend dat ze een aantal jaren in privédienst 

hebben gewerkt, zoals Jean de Gand (1420-1421) als persoonlijke klerk van 

een Gentse baljuw. 

 

 

Privédienst RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal Andere 

Aantal 

pers.. 

1386-1463 0 4 - 100 % 2 - 50 % 1 - 25 % 0 4 

1463-1619 1 - 9,09 % 9 - 81,82 % 1 - 9,09 % 3 - 27,27 % 1 - 9,09 % 11 

1619-1795 0 30 - 96,77 % 2 - 6,45 % 10 - 32,26 % 0 31 

 

Bedienaars 0 9 - 100 % 0 2 - 22,22 % 0 9 

 

Engagèrehouders 0 8 - 100 % 1 - 12,50 % 1 - 12,50 % 0 8 

 

Contractanten 0 13 - 92,86 % 1 - 7,14 % 7 - 50 % 0 14 

Totaal 1 - 2,17 % 43 - 93,48 % 5 - 10,87 % 14 - 30,43 % 1 - 2,17 % 46 

ill. 53: Aard van de voorcarrière van de kerngroep (absolute cijfers en percentages) 

(Basis 65 % OZP)1262 
 

Herberekening voor de kerngroep (ill. 53), waarbij in dit geval elf 

personen uit de globale resultaten werden gehaald, levert tot slot een 

gelijkaardige verdeling op, met één nuance: het aandeel van de Raad van 

Vlaanderen in de voorcarrière wordt op deze manier nog versterkt, van 

ruim 87 % naar 93 % Dit was hoofdzakelijk ten nadele van het belang van 

het gewestelijke en het lokale en regionale niveau. 

Bijzondere aandacht gaat uiteraard uit naar de vijftig personen die zich 

eerder al in raadskringen hadden bewogen. Op grond van detailgegevens 

over hun loopbaan zijn zij verder opgedeeld in vier subcategorieën, naar 

                                                           
1260 Het betreft Jan de Brune (1386-1388), Guido de Boeye (1410-1433), Jean de Gand (1420-1421), 

Jan Wielant (1433-1463) en Willem de Wale (1436-1440) uit de eerste periode, Joris Baert (1464-

1494) en Jan de Beere (1488-1490) uit de tweede periode. De Brune was overigens ook actief als 

rekenmeester, wat eveneens tot de categorie ‘gewestelijk’ wordt gerekend. 
1261 De kolom die bestemd was voor dit niveau, is in ill. 52 en 53 dan ook weggelaten. 
1262 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 



374 
 

analogie van de verschillende personeelsgroepen in de justitieraad: balie1263 

(advocaten en procureurs), corpus (raadsheren en raadsheren-

commissarissen), griffie (griffiers, notarissen en klerken) en ondersteuning 

(ontvangers van de exploten en van de rapporten, bodes, deurwaarders, 

huisbewaarders en cipiers). Wat het openbaar ministerie betreft, waren de 

resultaten zo kleinschalig dat de tabel werd vereenvoudigd. De twee 

hoofdfuncties, namelijk procureur-generaal en advocaat-fiscaal, zijn wegens 

hun soortgelijke statuut tot de raadsheren gerekend. Hun eventuele 

substituten werden toegevoegd aan de categorie ‘ondersteuning’. 

Uit de detailtabel (ill. 54) blijkt dat de griffiers met voorcarrière binnen de 

Raad van Vlaanderen grotendeels uit de groep advocaten en procureurs 

kwamen. Slechts twee daarvan waren procureurs: de 16de-eeuwse Omaar 

van Edinghen (1525-1540), die praktijkervaring had opgedaan in het Gentse 

procureurskantoor van zijn vader en een tijdlang vaste procureur van de 

stad Geraardsbergen was geweest, en de 17de-eeuwse Jean Jacobssen (1619-

1631). De 37 anderen waren advocaat toen ze als griffier in dienst traden. 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

allen kerngroep allen kerngroep allen kerngroep 

Balie 0 0 8 7 31 30 

Griffie 6 4 6 4 3 3 

Ondersteuning 3 2 1 1 1 1 

Corpus 0 0 2 1 0 0 

ill. 54: Specificatie voorcarrière Raad van Vlaanderen (Basis 80 en 65 % OZP)1264 

 

Een aantal personen was reeds actief binnen de griffie als klerk (1386-

1463 en 1463-1619) of als notaris, althans tot de afschaffing van het ambt aan 

het einde van de 17de eeuw. Vooral tijdens de eerste periode bleek het een 

gangbare praktijk om ervaring op te doen binnen de griffie vooraleer men 

zelf tot griffier werd benoemd. Zo was Jan Wielant (1433-1463) klerk 

geweest bij Jean de Gand (1420-1421), Guido de Boeye (1410-1433) bij 

Roeland de Moerkerke (1401-1410) en deze laatste bij Pierre Joris (1390-

1401), die zelf ook al als klerk had gewerkt in het prille begin van de Raad. 

Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw bevond zich onder de griffiers nog 

                                                           
1263 Betreffende het gebruik van deze anachronistische term in het bijzonder en de bespreking 

van de samenstelling van de Raad van Vlaanderen in het algemeen, ut supra. 
1264 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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slechts één ex-griffieklerk1265. Ywein van Vaernewijc (1494-1511) was in 1461 

als klerk begonnen onder griffier Jan Wielant (1433-1463) en promoveerde 

onder het griffierschap van Joris Baert (1464-1494) tot notaris, waarna hij 

Baert in 1494 opvolgde. Deze gefaseerde opklimming binnen de griffiedienst 

was echter uitzonderlijk en kwam vanaf de 16de eeuw niet meer voor. Het 

notarisambt bleek in negen gevallen wel een opstap naar een griffiersfunctie. 

Het meest tot de verbeelding spreekt het voorbeeld van Josse Masceau 

(1662-1670), die van 1631 tot 1662 als notaris werkte onder griffiers 

Sebastiaan d’Hane (1631-1674) en Jeronimus Masseau (1624-1662), zijn broer. 

Josse Masceau was al 58 jaar toen hij in 1662 uiteindelijk zijn broer verving. 

Hij bleef nog acht jaar als griffier werken, tot zijn overlijden in 1670. 

De ondersteunende diensten garandeerden evenmin een vlotte instap in 

de griffie. Er zijn slechts vijf voorbeelden te melden, waarvan die van 

Cornelis Boullin en Maximiliaan le Rouffon opmerkelijk zijn1266: Boullin 

(1512-1525) was immers ontvanger van de exploten van de Raad van 

Vlaanderen van 1495 tot oktober 1504, waarna hij een tijdlang in de 

Noordelijke Nederlanden ging werken. Hij bekleedde er een aantal 

openbare ambten, zoals substituut-griffier en griffier van het Hof van 

Holland en rekenmeester van de Rekenkamer van Holland en Zeeland, 

vooraleer hij eind 1511 naar Vlaanderen terugkeerde en griffier werd van de 

Raad. Maximiliaan le Rouffon (1674-1688), ontvanger van de exploten vanaf 

1668, kocht zich in via de eerste grote engagèreovereenkomst voor vier 

griffiers. Het contract werd afgesloten in 1672 en was geldig vanaf mei 1674. 

Uitzonderlijk konden twee griffiers voor hun ambtstermijn bij de 

raadsheren worden gerekend. Jacques de Bavière (1587-1607) was in 1580 

benoemd tot raadsheer sans gages, wat hij nooit heeft kunnen verzilveren tot 

een gewone benoeming. Twee jaar na het einde van de Gentse calvinistische 

Republiek werd hij griffier. De andere casus betreft Symon de Moerkercke 

(1463-1464), die eigenlijk als raadsheer was aangesteld maar in 1463 tijdelijk 

                                                           
1265 De onofficiële aanstelling van Adriaan van der Heyden, die als griffieklerk in 1584-1585 

tijdelijk het vacuüm opvulde dat aan het einde van de periode van de calvinistische republiek 

Gent was ontstaan, kan bezwaarlijk als een promotie worden beschouwd. Nadat griffier Henrij 

Stalins (1571-1587) binnen de herenigde Raad opnieuw in dienst werd genomen, werkte van der 

Heyden gewoon verder als griffieklerk. 
1266 Andere ontvangers van de exploten waren Guido de Boeye (1410-1433) en Jean de Gand 

(1420-1421). Roeland de Moerkerke (1401-1410) was substituut van procureur-generaal Jacques 

de la Tannerie. Geen enkel lid van de onderzoekspopulatie behoorde ooit tot andere groepen 

binnen de ondersteunende diensten, zoals bodes of deurwaarders. 
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als griffier optrad, tot Joris Baert (1464-1494) aan zijn eerste pachttermijn 

begon. 

 

Diversiteit 

Uit de aangeboden cijfers kan worden afgeleid dat er, ook wat de 

voorcarrière betreft, vaak geen sprake was van een eenvoudige één-op-

éénrelatie. 25 personen hadden effectief slechts één officiële functie 

uitgeoefend vooraleer ze griffier werden, wat betekent dat minstens de helft 

een gecombineerde voorcarrière met twee of meer functies had 

doorlopen1267. Vooral bij de bedienaars en de engagèrehouders, bij wie de 

voorcarrière qua tijdsduur behoorlijk kort was ten opzichte van de andere 

groepen, kwam een enkelvoudige versie het meest voor. 

De aard van de meeste enkelvoudige voorcarrières is dan ook niet 

verwonderlijk: in 21 van de 25 gevallen ging het om een advocaatsfunctie. 

Grafelijk secretarissen Willem de Wale (1436-1440), Jan de Beere (1488-1490) 

en Joris Baert (1464-1494) vervolledigen het aantal, samen met klerk Adriaan 

van der Heyden (1584-1585). 

 

 

allen kern 

1386-1463 2 - 28,57 % 1 - 25 % 

1463-1619 7 - 41,18 % 3 - 27,27 % 

1619-1795 16 - 48,48 % 16 - 51,61 % 

 

Bedienaars 7 - 77,78 % 7 - 77,78 % 

 

Engagèrehouders 5 - 62,50 % 5 - 62,50 % 

 

Contractanten 4 - 25 % 4 - 28,57 % 

Totaal 25 - 43,86 % 20 - 43,48 % 

ill. 55: Aantal personen met een enkelvoudige voorcarrière (Basis 80 en 65 % OZP)1268  

                                                           
1267 In ill. 52, 53 en 54 zijn alle beschikbare loopbaanelementen in de diverse categorieën 

ondergebracht, zodat sommige personen twee keren of meer voorkomen. Het is uiteraard 

belangrijk de volledige loopbaanachtergrond van de griffiers in rekening te brengen en aan te 

tonen met welke bestuursniveaus de leden van de onderzoekspopulatie reeds in aanraking 

waren gekomen. Het alternatief, namelijk selectie van het belangrijkste loopbaanelement in de 

voorcarrière, is subjectief. Een zelfde werkwijze werd overigens gevolgd voor de behandeling 

van de ‘nacarrière’, ut infra. 
1268 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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D. CARRIÈRE NA GRIFFIERSFUNCTIE 

 

Slechts 38 van de 61 griffiers waarvan voldoende carrièregebonden 

informatie voorhanden is, omgerekend 62 %, voerden nog andere functies 

uit na het griffiersambt1269. Dit aandeel fluctueerde doorheen de drie 

verschillende periodes: van zeven à acht op tien griffiers gedurende de 14de, 

15de en 16de eeuw tot drie of vier van de tien griffiers tijdens de 

engagèreperiode. Van zodra het ambt tijdens de 17de en 18de eeuw een 

zwaardere investering vroeg, was men minder geneigd om professioneel 

nog andere oorden op te zoeken. Een logische uitzondering hierop waren de 

bedienaars, die vrijwel allemaal nog uitstroomden naar een ander ambt. 

Wanneer de cijfers worden herberekend in functie van de kerngroep, daalt 

het aantal griffiers met een nacarrière uit de eerste en tweede periode en bij 

de contractanten1270. Samengevat eindigde de helft van de 49 onderzochte 

griffiers daarin zijn loopbaan elders. 

 

Duur van de nacarrière 

Gemiddeld duurde de 'nacarrière' zo'n achttien jaar, behoorlijk wat 

langer dan het twaalfjarige gemiddelde van de voorcarrière. De termijn van 

achttien jaar is echter een gulden middenweg tussen twee uitersten. Tijdens 

het wedde- en het pachtsysteem gingen griffiers eventueel nog elf à twaalf 

jaar elders aan de slag; binnen het engagèresysteem bedroeg dit al vlug 

tussen twintig en 27 jaar. Het lagere aantal griffiers dat tijdens de periode 

1619-1795 voor een andere loopbaan koos, deed dit dus wel behoorlijk vroeg 

of bleef relatief lang in actieve dienst. De absolute maximumduur binnen de 

onderzoekspopulatie komt dan ook uit die derde periode. Floris de la Court 

(1708-1715) zou na zijn griffiersambt als pensionaris van het Land van Waas 

werken, tot hij in 1758 op vraag van het hoofdcollege ontslag nam en in 1764 

vervolgens overleed - na een nacarrière van ca. 47 jaar (567 maanden)1271. 

Simon Charles van der Meulen (1697-1702), de bedienaar met de op één na 

langste nacarrière uit de onderzoekspopulatie, bouwde zijn verdere 

                                                           
1269 Ut supra. 
1270 Ut supra. 
1271 Gebaseerd op zijn geschatte geboortejaar (ca. 1676) zou hij dus 88 jaar zijn geworden. Als 

redenen voor zijn ontslag werden zijn hoge ouderdom en zijn zwakke gezondheid vermeld. 

Zijn opvolger moest hem overigens een jaarlijks pensioen van 600 gulden uitbetalen. 
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loopbaan binnen de eigen instelling uit. Hij werd in 1703 aangesteld als 

substituut van de procureur-generaal en werd door de Raad in mei 1746 op 

rust gesteld wegens zijn hoge ouderdom - geschat wordt dat hij toen 

ongeveer 76 jaar oud was. Engagèrehouder Georges Jacques du Bois (II) 

(1686-1697), de laatste griffier die een nacarrière van meer dan 33 jaar (400 

maanden) doorliep, bleef eveneens binnen de instelling. Hij werd 

supernumerair raadsheer en vervolgens gewoon raadsheer, tot zijn 

overlijden in 1732 op een leeftijd van ca. 72 jaar. 

 

 

Gemiddelde Mediaan Minimum Maximum 

Aantal 

pers. 

1386-1463 131 m. (11 jr.) 99 m. (8 jr.) 12 m. (1 jr.) 293 m. (24,5 jr.) 6 

1463-1619 150 m. (12,5 jr.) 99 m. (8 jr.) 12 m. (1 jr.) 355 m. (29,5 jr.) 13 

1619-1795 291 m. (24 jr.) 290m. (24 jr.) 97 m. (8 jr.) 567 m. (47 jr.) 19 

 

Bedienaars 329 m. (27,5 jr.) 298 m. (25 jr.) 152 m. (12,5 jr.) 567 m. (47 jr.) 9 

 

Engagèrehouders 323 m. (27 jr.) 315 m. (26 jr.) 245 m. (20,5 jr.) 410 m. (34 jr.) 3 

 

Contractanten 249 m. (20,5 jr.) 259 m. (21,5 jr.) 97 m. (8 jr.) 372 m. (31 jr.) 7 

Totaal 220 m. (18,5 jr.) 223 m. (18,5 jr.) 12 m. (1 jr.) 567 m. (47 jr.) 38 

ill. 56: Carrièreduur na griffiersfunctie in maanden (afronding jaren) 

(Basis: 80 % OZP)1272 

 

Vooral tijdens de 14de tot de 16de eeuw kwamen de laagste minima voor. 

Guido de Boeye (1410-1433) werd in november of december 1433 getroffen 

door een aanval van "[a]poplixie", een soort beroerte waarna hij uiterst 

beperkt was in zijn bewegingen1273. In december 1433 werd hij als griffier 

definitief vervangen door Jan Wielant (1433-1563), maar hij bleef wel 

grafelijk secretaris. Anno 1434 stuurde hij bijvoorbeeld nog twee 

aanbevelingsbrieven aan de Rekenkamer met het oog op de wettiging van 

twee bastaarden uit zijn kennissenkring. Datzelfde jaar stierf hij echter aan 

de gevolgen van zijn aandoening. Hij was toen ca. 59 jaar oud. Ook Louis 

Blancquart (1587-1619), die de minimumwaarde uit de tweede periode 

vertegenwoordigt, had al een hoge leeftijd bereikt toen hij in 1619 werd 

                                                           
1272 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1273 Van verschillende griffiers werd trouwens vastgesteld dat ze last kregen van 

ouderdomskwalen. Zo werd met raadsheer Henrij Stalins (1573-1587) in 1610 geen rekening 

meer gehouden tijdens de stemming; hij zou "doof en krankzinnig" zijn geweest en stierf nog 

datzelfde jaar, op ruim 80-jarige leeftijd. 
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vervangen door Jean Jacobssen. Er werd de 75-jarige ex-griffier nog even het 

notarisschap aangeboden, maar hij stierf kort daarna. 

 

Aard van de nacarrière 

De gegevens over de aard van de nacarrière werden op identieke wijze 

behandeld als die van de voorcarrière1274. Enkel de kolom 'privédienst’ 

ontbreekt in het overzicht (ill. 57), aangezien geen enkel loopbaangegeven 

binnen die categorie past. Net als bij de voorcarrière was een prominente rol 

weggelegd voor de eigen instelling. Zes van de tien actieve ex-griffiers 

bleven in een andere hoedanigheid bij de Raad werken. Vooral de jaren 

1463-1619 vormden hiervoor een belangrijke periode (69 %). Zowel bij de 

griffiers van het weddesysteem als bij de bedienaars van de engagèreperiode 

was dit aantal het laagst, rond vijf op tien personen1275. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal 

Supra-

gewestelijk Andere1276 

Aantal 

pers.. 

1386-1463 3 - 50 % 4 - 66,67 % 0 0 0 6 

1463-1619 9 - 69,23 % 1 - 7,69 % 1 - 7,69 % 0 1 - 7,69 % 13 

1619-1795 12 - 63,16 % 2 - 10,53 % 5 - 26,32 % 1 - 5,26 % 1 - 5,26 % 19 

 

Bedienaars 5 - 55,56 % 2 - 22,22 % 4 - 44,44 % 0 0 9 

 

Engagèrehouders 2 - 66,67 % 0 1 - 33,33 % 0 0 3 

 

Contractanten 5 - 71,43 % 0 0 1 - 14,29 % 1 - 14,29 % 7 

Totaal 24 - 63,16 % 6 - 15,79 % 6 - 15,79 % 1 - 2,63 % 2 - 5,26 % 38 

ill. 57: Aard van de nacarrière (absolute cijfers en percentages) (Basis 54 % OZP) 

 

Het gewestelijke niveau was ook hier vooral van belang tijdens de eerste 

twee eeuwen. Een nuance dringt zich echter op. In de meeste gevallen ging 

het niet zozeer om een echte nacarrière, maar eerder om de voortzetting van 

een al bestaande carrière. Jan de Brune (1386-1388), Guido de Boeye (1410-

                                                           
1274 Ut supra. 
1275 Verdere specificatie volgt, ut infra. 
1276 Het betreft, voor de tweede periode, Michiel Heyns (1580-1584), die in 1584 naar de 

Noordelijke Nederlanden trok en onder meer raadsheer in de Admiraliteit van Zeeland, 

gecommitteerde te Amsterdam en raadsheer bij de Staatse Raad van Vlaanderen in Middelburg 

werd. De contractant in de categorie 'andere' was Egide Charles Joseph van de Vivere (1787-

1795), die vanaf de jaren 1790 een wetenschappelijke carrière nastreefde en naar Rome vertrok. 

Over deze personen, ut supra. 
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1433), Jean de Gand (1420-1421) en Jan de Beere (1488-1490) waren reeds 

grafelijk secretaris toen ze in dienst traden als griffier; enkel bij collega 

Roeland de Moerkerke (1401-1410) ging het waarschijnlijk om een volgende 

carrièrestap. Onder deze namen bevinden zich trouwens enkele personen 

die niet tot de geselecteerde kerngroep behoren en eerder tijdelijke 

werkkrachten waren, waardoor de categorie 'gewestelijk' bij herberekening 

overigens sterk terugvalt (ill. 58). De twee 17de- en 18de-eeuwse personen uit 

de tabel zetten hun loopbaan verder in twee gewestelijke instellingen die 

relatief dicht bij de Raad stonden. Jérôme Sebastiaan d'Hane (1662-1674) 

werd baljuw van de Wetachtige Kamer; Antoine Bernard Helias (1720-1731) 

zou gaan zetelen als griffier van de Kamer van de Hoofdredeninge1277. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal 

Supra-

gewestelijk Andere 

Aantal 

pers.. 

1386-1463 1 - 33,33 % 2 - 66,67 % 0 0 0 3 

1463-1619 6 - 85;71 % 0 1 - 14,29 % 0 0 7 

1619-1795 11 - 68,75 % 1 - 6,25 % 4 - 25 % 1 - 6,25 % 1 - 6,25 % 16 

 

Bedienaars 6 - 75 % 1 - 12,50 % 3 - 37,50 % 0 0 8 

 

Engagèrehouders 2 - 66,67 % 0 1 - 33,33 % 0 0 3 

 

Contractanten 3 - 60 % 0 0 1 - 20 % 1 - 20 % 5 

Totaal 18 - 69,23 % 3 - 11,53 % 5 - 19,23 % 1 - 3,85 % 1 - 3,85 % 26 

ill. 58: Aard van de nacarrière van de kerngroep (absolute cijfers en percentages) 

(Basis 37 % OZP) 
 

Het lokale en regionale niveau vertoont, zeker in combinatie met de 

gegevens over de kerngroep, een groter aandeel dan het gewestelijke niveau. 

Van een systematische doorstroming kan ook hier echter geen sprake zijn. 

Getuige daarvan zijn het geringe aantal gegevens. Zo vervulde Jacques de 

Bavière (1587-1607) ook na zijn griffiersfunctie het baljuwschap van 

Assenede, dat hij al tijdens zijn periode bij de Raad had verworven1278. De 

langdurige functie van Floris de la Court (1708-1715) binnen het Land van 

Waas werd eveneens tot deze categorie gerekend, net als het 

pensionarisschap van Frans Thevelijn (1670-1674) in zijn geboortestad Ieper. 

Slechts drie personen maakten de overstap van de Raad naar het Gentse 

stadsbestuur, alle te situeren in de 18de eeuw. Jean Guillaume van den 

Bossche (1699-1705) en Antoine Bernard Helias (1720-1731) vervulden een 

                                                           
1277 Ut supra. 
1278 Ut supra. 
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schepenambt; Jérôme Sebastiaan d'Hane (1662-1674) werd pensionaris en 

tresorier. 

Enkel Corneille Florent Michel (1688-1708), van geboorte overigens een 

Brabander, kon definitief doorstoten tot het supragewestelijke 

bestuursniveau. Hij werd in 1708 eerst aangesteld als advocaat-fiscaal van 

de Raad van Vlaanderen, om in 1725 vervolgens een benoeming te krijgen 

als raadsheer-rekwestmeester in de Geheime Raad - een functie die hij 

uitoefende tot aan zijn overlijden in 1738. 

De achttien personen die een andere functie verkregen binnen de Raad 

van Vlaanderen, werden verder gespecificeerd (ill. 59). Zes ex-griffiers 

bleven als advocaat aan de balie van de Raad werken1279, twee anderen 

bleven aanwezig binnen de griffie. Louis Blancquart werkte na de 

beëindiging van zijn contract in 1619 nog enkele maanden als notaris1280; 

klerk Adriaan van der Heyden keerde na zijn kortstondige optreden als 

griffier in 1584-1585 gewoon naar zijn oude functie terug1281. In beide 

gevallen kan er nauwelijks sprake zijn van een doelbewuste carrièrestap. 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

allen kerngroep allen kerngroep allen kerngroep 

Balie 0 0 0 0 6 5 

Griffie 0 0 2 1 0 0 

Ondersteuning 0 0 0 0 2 2 

Corpus 3 1 7 5 4 4 

ill. 59: Specificatie nacarrière Raad van Vlaanderen (Basis 25 % OZP) 

 

Tijdens de 17de eeuw verkregen twee ex-griffiers een ambt dat we onder 

de categorie 'ondersteuning' klasseerden. Jean Baptiste de Gheldere (1678-

1679) werd in 1679, na zijn kortstondige loopbaan als griffier van de 

Spaansgezinde Raad te Brugge, benoemd als ontvanger van de 

rapportgelden. Anno 1686 kwam daar de verantwoordelijkheid voor de 

                                                           
1279 Het betreft Sebastiaan d'Hane (1631-1674), Jean Winnocq van Breusseghem (1678-1679), 

Jacques de Vriese (1674-1686), Jean Guillaume van den Bossche (1699-1705), Josse Gerard Ranst 

(1720-1731) en Jean Louis Rotsart (1759-1760). Wegens de hoge leeftijd van Sebastiaan d'Hane 

(°1593) en het feit dat hij al tijdens zijn griffiersfunctie werd bijgestaan door zoon Jérôme 

Sebastiaan d'Hane, wordt betwijfeld of hij nog bijzonder actief was in de advocatuur. 
1280 Ut supra. 
1281 Ut supra. 



382 
 

ontvangerij van de exploten bovenop; beide ontvangersposten cumuleerde 

hij tot in 1701. Daarna bleef hij nog een tijdlang ontvanger van de exploten, 

vervolgens werd hij kortstondig substituut van de ontvanger van de 

exploten. Frans Thevelijn (1670-1674) was een tijdlang substituut van de 

procureur-generaal. 

Het niveau binnen de Raad dat uiteraard in het oog springt, is dat van 

het corpus. Veertien griffiers uit de volledige geschiedenis van de 

gewestelijke justitieraad slaagden erin tot dat niveau door te breken - 21 % 

op een onderzoekspopulatie van 66 personen1282. Willem de Wale (1436-

1440), Jean de Gand (1420-1421) en Jan Wielant (1433-1463), allen ex-griffiers 

uit de periode van het weddesysteem, vielen als eerste die eer te beurt. 

Zeven raadsheren waren ex-pachtgriffiers: Symon de Moerkercke (1463-

1464), Denijs Heyman (1483-1485), Philips van Steland (1540-1550), François 

Cortewille (1550-1558), Pieter de Bevere (1558-1571)1283, Augustijn van 

Huerne (1571-1582) en Henrij Stalins (1573-1587). De Moerkercke vormt 

uiteraard een speciaal geval. Hij werd vrijwel tegelijk met zijn aanstelling tot 

griffier als raadsheer-commissaris benoemd en was slechts actief in de griffie 

tot opvolger Joris Baert (1464-1494) de eed aflegde. Denijs Heyman en 

Augustijn van Huerne waren maar kortstondig lid van het corpus. Het 

raadsheerschap van Heyman moet, net als zijn griffierschap, gekaderd 

worden in de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk1284. Hij was 

afkomstig uit het Gentse stedelijke milieu en verkreeg zijn benoeming als 

raadsheer-commissaris in mei 1488, toen de Raad van Brugge naar Gent 

werd overgeplaatst. De verhuizing van Gent naar Dendermonde in januari 

1490 betekende meteen ook het einde van zijn carrière binnen het corpus van 

de instelling1285. Van Huerne werd benoemd in 1582, toen hij griffier was 

binnen de calvinistische Raad te Gent. Na de terugkeer van de katholieke 

Raad uit Douai in 1585 verdween hij van het toneel, om kort daarop ˗ in 1586 

˗ te overlijden. 

                                                           
1282 Of bijna 20 % ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie. De aanwezigheid van 

raadsheer David Brant bij de vijf niet-uitvoerende engagèrehouders is in dit opzicht niet 

relevant, aangezien hij slechts als bewindvoerder van het sterfhuis van griffier Pieter François 

Penneman (I) (1674-1676) in die positie was terechtgekomen. 
1283 Tevens advocaat-fiscaal. 
1284 Ut supra. 
1285 Het raadsheerschap van Denijs Heyman loopt bijgevolg gelijk met het griffierschap van Jan 

de Beere. 
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Tijdens de 17de en de 18de eeuw legden slechts vier griffiers de eed af als 

raadsheer. Corneille Florent Michel (1688-1708), eerst advocaat-fiscaal van 

de Raad van Vlaanderen en vervolgens raadsheer-rekwestmeester van de 

Geheime Raad, is daarbij de bekendste. Georges Jacques du Bois (II) (1686-

1697) werd tot supernumerair raadsheer benoemd, Frans Eugène 

Vastenhaven (1755-1759) en Josephus Pieters (1772-1779) werden gewoon 

raadsheer. Pieters was vanaf 1793 overigens ook actief als procureur-

generaal van de Raad. 

Het ontbrak sommige anderen echter niet aan ambitie. Uit de 17de en 18de 

eeuw zijn diverse kandidatuurstellingen van griffiers bewaard, 

hoofdzakelijk voor een functie als raadsheer1286. Daaronder bevinden zich 

minstens acht personen die nooit raadsheer zijn geworden. Als vroegste 

voorbeeld is er de kandidatuur van Louis Blancquart in 1613. Ook 

Sebastiaan d'Hane stelde zich herhaaldelijk kandidaat, onder meer in 1647 

voor het ambt van advocaat-fiscaal en in 1645, 1647, 1649 en 1652 voor een 

post als raadsheer. Dit werd echter onontvankelijk verklaard omdat een 

familielid - raadsheer Stalins - al lid was van het corpus. De echte 

veelkandideerder uit de 17de eeuw was echter Josse Masceau (1662-1670). Hij 

zag zich binnen de griffie lange tijd overschaduwd door broer Jeronimus 

Masseau (1624-1662), onder wie hij als notaris werkte1287. Zowel in 1641, 

1647, 1649, 1652, 1660 en 1661 stelde hij zich dan ook kandidaat voor een 

positie als raadsheer of als advocaat-fiscaal - telkens tevergeefs. In 1662, kort 

na de laatste weigering, stond broer Jeronimus zijn griffiersambt aan hem af. 

Antoine Bernard Helias (1720-1731) en Jean Baptiste Michel (1715-1745) 

zijn de 18de-eeuwse tegenhangers van Josse Masceau. Zij dienden elk een 

aantal rekwesten in tot toekenning van het raadsheerschap, telkens na 

overlijden, ontslag of promotie van een zetelende raadsheer1288. In de 

adviezen die de Raad van Vlaanderen op die kandidaturen mocht verlenen, 

scoorden beiden behoorlijk goed. Vanaf 1728, toen een vervanger werd 

gezocht voor raadsheer Josse de Steenberghe, werden Michel en Helias 

telkens op de eerste en tweede plaats gerangschikt. De Geheime Raad legde 

                                                           
1286 Frans Thevelijn (1670-1674) kandideerde tevergeefs voor de functie van procureur-generaal 

van de Kamer van de Hoofdredeninge; Georges Jacques du Bois (II) (1686-1697) ambieerde de 

positie van luitenant-civil van de rechtbank van de indaginge te Gent. 
1287 Ut supra. 
1288 Onder meer in 1727, 1728 en 1735. 



384 
 

dat advies echter naast zich neer1289. Ook enkele andere 18de-eeuwse griffiers 

vingen bot, zoals Adrien Jacques Helias (1676-1720) in 1709 en Louis de 

Aranda (1731-1759) in 1735. Van Josephus Pieters (1772-1779), die in 1779 

effectief wel tot raadsheer benoemd werd, is bekend dat hij voordien 

minstens twee keer zonder resultaat kandideerde. 

 

Diversiteit? 

Terwijl de algemene tendens bij de gegevens van de voorcarrière eerder 

naar complexiteit neigde, is de situatie bij de nacarrière relatief eenvoudig. 

84 % van alle leden van de onderzoekspopulatie voor wie relevante 

gegevens beschikbaar zijn en die een vervolgloopbaan nastreefden, hield het 

op één enkele functie na het beëindigen van het griffiersambt. Dat 

percentage wordt door de kerngroep nog iets scherper gesteld tot 88 %. 

Wanneer men toch de griffie verliet, was dat dus ter uitoefening van een 

functie die de laatste stap van een gediversifieerde loopbaan vormde - 

enigszins logisch, in overeenstemming met de gemiddelde kortere duur van 

de nacarrière. 

 

 

allen kern 

1386-1463 5 - 83,33 % 3 - 100 % 

1463-1619 12 - 92,31 % 7 - 100 % 

1619-1795 15 - 78,95 % 13 - 81,25 % 

 

Bedienaars 7 - 77,78 % 7 - 87,50 % 

 

Engagèrehouders 2 - 66,67 % 2 - 66,67 % 

 

Contractanten 6 - 85,71 % 4 - 80 % 

Totaal 32 - 84,21 % 23 - 88,46 % 

ill. 60: Aantal personen met een enkelvoudige nacarrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis 54 en 37 % OZP) 

 

Het is bijgevolg eenvoudiger op te lijsten welke griffiers dit stramien niet 

volgden. De meeste van hun namen werden al eerder vermeld. Jean de 

Gand (1420-1421), de enige persoon uit de periode van het weddesysteem 

die hier aan bod komt, was na zijn korte passage in de griffie nog actief als 

                                                           
1289 Over de benoemingsprocedure van de raadsheren van de Raad van Vlaanderen vanaf de 

17de eeuw, zie onder meer COUCKE M., Een prosopografische studie…, p. 32-34 en THOMAES M., 

De Raad van Vlaanderen…, p. 77-80. 
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grafelijk secretaris en werd uiteindelijk raadsheer. Michiel Heyns (1580-

1584), uit het pachtsysteem, zette kort voor de beëindiging van de Gentse 

calvinistische Republiek zijn loopbaan verder in de opstandige gewesten, 

onder meer als griffier van de Admiraliteit van Zeeland en als raadsheer van 

de Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg. 

Uit de engagèreperiode werd Corneille Florent Michel (1688-1708) reeds 

vermeld, achtereenvolgens advocaat-fiscaal bij de Raad van Vlaanderen en 

raadsheer-rekwestmeester bij de Geheime Raad. Jean Guillaume van den 

Bossche (1699-1705) en Antoine Bernard Helias (1720-1731) vervulden 

beiden een schepenambt te Gent en daarbovenop was van den Bossche nog 

actief als advocaat; Helias was griffier van de Kamer van de 

Hoofdredeninge. Frans Thevelijn (1670-1674) sluit de opsomming af, met als 

enige een nacarrière van minstens drie functies: advocaat, substituut van de 

procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen en pensionaris van de stad 

Ieper. 
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IV. LEEFWERELD 

 

 

"Requerans tous lesdits longs services, travaux, et 

inviolable fidelité, de luy et de ses ancestres […]" 
 

Gunstig advies van de Raad van Vlaanderen ten behoeve van 

kandidaat-raadsheer Sebastiaan d'Hane 1290 

 

A. AFKOMST 

 

Stedelijk milieu: nieuwelingen of gevestigde waarden?1291 

Zoals bleek uit de voorstelling van de onderzoekspopulatie1292 waren 

bijna alle 71 griffiers afkomstig uit het graafschap Vlaanderen, met een grote 

voorsprong voor de kasselrijen Oudburg en - in mindere mate - het Brugse 

Vrije (ill. 24). Wat de andere regio’s betreft, leverden de westelijke gebieden 

van het graafschap vooral tijdens de 15de en 16de eeuw een aantal griffiers, 

terwijl de meer oostelijk gelegen kasselrijen pas daarna een rol speelden. 85 

% van de onderzoekspopulatie kwam daarenboven uit een stedelijk milieu, 

waarvan de Gentenaars met 36 personen ruim de helft uitmaakten. De stad 

Brugge was plaats van herkomst voor zeven griffiers, andere steden werden 

elk slechts één, twee of drie keer in de gegevensset aangetroffen. Deze 

verhoudingen wijzigen nauwelijks wanneer enkel de kerngroep in rekening 

wordt gebracht. 

 

                                                           
1290 ARA, RS, 686: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire 

des cours supérieures: conseillers, 1637-1657. 
1291 In het hoofdstuk ‘Leefwereld’ wordt geen onderscheid gemaakt tussen berekeningen 

gebaseerd op de onderzoekspopulatie en berekeningen gebaseerd op de kerngroepleden. Dit 

wordt achterwege gelaten omdat de meeste informatie niet voor alle leden van de 

onderzoekspopulatie voorhanden is; bijgevolg zijn de verschillen in resultaten tussen beide 

(onderzoekspopulatie vs. kerngroep) statistisch gezien te klein om exhaustief te behandelen. De 

enige uitzondering hierop vormt de statistische verwerking van de herkomst van griffiers, 

ouders en grootouders. Voor de samenstelling van de kerngroep, ut supra. 
1292 Ut supra. 
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ill. 61: Regionale herkomst OZP (diagram) (Basis: 100 % OZP)1293 

 

Eén generatie terug in de tijd, bij de ouders van de griffiers, zijn slechts 

geringe wijzigingen in plaats van herkomst vast te stellen (ill. 61)1294. Zowel 

het aandeel van kasselrij Oudburg als dat van het Brugse Vrije verloor wat 

terrein ten voordele van andere regio’s, hoofdzakelijk de Vlaamse kasselrijen 

Kortrijk en Land van Aalst en het hertogdom Brabant. Zo was de vader van 

de Gentse Cornelis Boullin (16de eeuw) afkomstig uit de kasselrij Kortrijk, 

vooraleer hij met zijn gezin naar het graafschap Holland trok om er in dienst 

te treden als secretaris en later griffier van het Hof van Holland. De roots 

van de Gentse François ’t Kint (18de eeuw) lagen in Aalst, waar diens vader - 

tevens griffier - Martinus ’t Kint (18de eeuw) was geboren. De 16de-eeuwse 

Omaar van Edinghen, zelf eveneens een Gentenaar, had ouders uit de streek 

rond Geraardsbergen. 

                                                           
1293 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. De regio’s werden ingekleurd 

volgens orde van belang; eenzelfde kleur werd toegekend aan alle regio’s waaruit een gelijk 

aantal griffiers afkomstig was. 
1294 Van 49 ouders (69 % OZP) kon voldoende informatie worden samengesteld om plaats van 

herkomst te bepalen. Indien de plaats van herkomst van de moeder afweek van die van de 

vader, werd de voorkeur gegeven aan de gegevens van vaderszijde. 
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ill. 62: Regionale herkomst ouders (diagram) (Basis: 69 % OZP)1295 

 

De ouders van de drie Brabantse griffiers1296 waren eveneens afkomstig 

uit het hertogdom Brabant. Vader van de Leuvense Adriaan van der Heyden 

(16de eeuw) was Jacques van der Heyden, afkomstig uit Antwerpen. Griffier 

Corneille Florent Michel (17de eeuw), zelf geboren te Brussel, was op zijn 

beurt vader van twee andere griffiers: Jean Baptiste Michel (18de eeuw) en 

Philippe Emmanuel Michel (18de eeuw), beide te Gent geboren. De Brusselse 

Georges Jacques du Bois (I) had eveneens Brabantse ouders, maar hij wordt 

uiteraard zelf ook meegerekend als vader van Georges Jacques du Bois (II), 

Het zijn hoofdzakelijk deze twee laatste families die ervoor zorgen dat het 

aandeel ‘Brabant’ in ill. 62 en de bijhorende tabel in ill 63 een opvallende 

stijging vertoont. 

                                                           
1295 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Het kleurgebruik in dit diagram 

werd gelijkgesteld met dat van ill. 24 en 61 over de herkomst van de griffiers; dit om visueel te 

kunnen vergelijken. 
1296 Ut supra. 



390 
 

 

Regio 
1386-

1463 

1463-

1619 

1619-

1795 
Tot. % Steden Tot. % 

Kasselrij Oudburg  4 19 23 46,94 % Gent 22 53,66 % 

Brugse Vrije 
  

5 5 10,20 % Brugge 3 7,32 % 

Frans-Vlaanderen 
 

1 1 2 4,08 % Duinkerke en Rijsel 2 4,88 % 

Kasselrij Kortrijk 2 1  3 6,12 % (geen) 
  

Land van Aalst  1 3 4 8,16 % Aalst 3 7,32 % 

Land van Dendermonde   1 1 2,04 % Dendermonde 1 2,44 % 

Kasselrij Ieper 
 

1 1 2 4,08 % Ieper 2 4,88 % 

Brabant  1 4 5 10,20 % Antwerpen en Brussel 5 12,20 % 

Kasselrij Veurne 
 

 1 1 2,04 % Veurne 1 2,44 % 

Vier ambachten   1 1 2,04 % Hulst 1 2,44 % 

Land van Waas  1  1 2,04 % (geen)   

Kasselrij Oudenaarde  
 

1 1 2,04 % Oudenaarde 1 2,44 % 

Totaal 2 10 37 49 100 % Totaal 41 100 % 

ill. 63: Regionale herkomst ouders (tabel) (Basis: 69 % OZP)1297 

 

Wat de generatie van de grootouders betreft, zijn duidelijker 

verschuivingen waarneembaar (ill. 64). Slechts 39 % van de grootouders 

waarvoor gegevens beschikbaar zijn, was afkomstig uit de kasselrij Oudburg 

- een relatief grote daling in vergelijking met de 53 % bij de griffiers zelf1298. 

Dit gebeurt hoofdzakelijk ten voordele van het aandeel van het Brugse Vrije 

en van dat van de kasselrij Ieper, samen goed voor ruim een kwart van alle 

gegevens. Het grotere belang van regio Ieper wordt bijna volledig 

veroorzaakt door de biografische gegevens van de familie Masseau / 

Masceau. De stad Ieper was immers de geboorteplaats van een zekere 

Adriaan Masseau, onder meer procureur, deken van de praktizijnen van de 

Raad van Vlaanderen, vader van griffier George Masseau (begin 17de eeuw) 

en bijgevolg grootvader van griffiers Jeronimus Masseau en Josse Masceau 

(17de eeuw). 

 

                                                           
1297 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1298 Deze 39,47 % is in feite een overregistratie. De berekening werd immers gebaseerd op het 

aantal gegevens dat kon worden teruggevonden voor de generatie van de grootouders (53 % 

van de OZP), waarbij moet worden opgemerkt dat minder mobiele families heuristisch gezien 

het eenvoudigst zijn om op te sporen. 
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ill. 64: Regionale herkomst grootouders (diagram) (Basis: 53 % OZP)1299 

 

Zowel bij de ouders als de grootouders bleef het aantal stedelingen 

stabiel op 83 % - een miniem verschil met de 85 % van de griffiers. Hoewel 

de leden van de onderzoekspopulatie relatief frequent als eerste generatie 

binnen een grootstad zoals Gent werden geboren, bewogen hun voorouders 

zich dus wel al in een verstedelijkt milieu. Vooral bij de 18de-eeuwse griffiers 

zijn weinig casussen bekend van een plattelandsachtergrond. De vader van 

Abraham Jean Baptiste de Backer, Andreas Franciscus, was bijvoorbeeld in 

1713 vanuit geboorteplaats Zaffelare als 22-jarige chirurgijnsknecht naar 

Gent getrokken, waar hij in 1720 in de Sint-Baafsparochie huwde. De ouders 

van Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh (eind 18de eeuw) zouden net als hij 

afkomstig zijn geweest van Kaprijke; die van Bruggeling Charles Jean Peers - 

overigens op een dubbele manier verwant aan d’Hont de Nieuwburgh - uit 

Adegem. 

                                                           
1299 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. Het kleurgebruik in dit diagram 

werd gelijkgesteld met dat van ill. 24, 61 en 62 over de herkomst van de griffiers en van hun 

ouders; dit om visueel te kunnen vergelijken. 
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Regio 

1386-

1463 

1463-

1619 

1619-

1795 Tot. % Steden Tot. % 

Kasselrij Oudburg  2 13 15 39,47 % Gent 15 46,88 % 

Brugse Vrije 1 
 

6 7 18,42 % Brugge 4 12,50 % 

Frans-Vlaanderen 
 

2 
 

2 5,26 % Duinkerke en Rijsel 2 6,25 % 

Kasselrij Kortrijk 
 

1  1 2,63 % (geen) 
  

Land van Aalst  
 

2 2 5,26 % Aalst 2 6,25 % 

Land van Dendermonde   1 1 2,63 % Dendermonde 1 3,13 % 

Kasselrij Ieper 
 

1 3 4 10,53 % Ieper 3 9,38 % 

Brabant  1 2 3 7,89 % Antwerpen en Brussel 3 9,38 % 

Kasselrij Veurne 
 

 1 1 2,63 % Veurne 1 3,13 % 

Vier ambachten   
 

0 0 % (geen) 
  

Land van Waas  1  1 2,63 % (geen)   

Kasselrij Oudenaarde  
 

1 1 2,63 % Oudenaarde 1 3,13 % 

Totaal 1 8 29 38 100 % Totaal 32 100 % 

ill. 65: Regionale herkomst grootouders (tabel) (Basis: 53 % OZP)1300 

 

Samenvattend werd berekend bij hoeveel griffiers de plaats van 

herkomst verschilde met die van hun voorouders. Bij een kwart van de 

leden van de onderzoekspopulatie was er al een verschil te merken met de 

ouderlijke generatie, bij ruim een derde week plaats van herkomst af van die 

van hun grootouders. Deze verschuiving gebeurde hoofdzakelijk ten 

voordele van Gent: van de vijftien gedocumenteerde casussen waarbij 

grootouders afkomstig waren uit de stad Gent, bleven zowel ouders als 

griffiers zelf eveneens in Gent wonen1301. 

Niet toevallig bevinden zich onder dat aantal elf personen die hun 

familienaam met minstens één andere griffier deelden. Zij maakten deel uit 

van één of meerdere generaties verwante griffiers1302 en waren als familie 

globaal gezien al langer in Gent aanwezig. Eliminatie van hun gegevens, in 

combinatie met een mogelijke overregistratie van ongewijzigde herkomsten 

                                                           
1300 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1301 Het betreft Augustijn van Huerne (16de eeuw); Sebastiaan en Jérôme Sebastiaan d’Hane, 

Pierre François Penneman (I) en (II) en Adrien Jacques Helias (17de eeuw); Antoine Bernard 

Helias, Josse Gerard Ranst, Philippe François Louis Penneman, Jacques Joseph en Jacques 

Bernard Bauwens, Jean Pierre Joseph Zoetaert, Guillaume Jean Hamelinck, Guillaume Joseph en 

Egide Charles Joseph van de Vivere (18de eeuw). 
1302 Wat de primaire identificatie van deze clusters betreft, ut supra. 
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bij de voorouders1303, stuwt het aantal griffiers die zich nieuw te Gent of 

omgeving vestigden ruim boven de helft uit. 

 

Family business? 

Naast ruimtelijke factoren zijn hoofdzakelijk professionele gegevens over 

voorouders en naaste familie van belang om de afkomst van de griffiers te 

kaderen. Ruim een derde van de leden van de onderzoekspopulatie, of 27 

van de 71 griffiers, had alvast één of meer verwanten binnen diezelfde 

onderzoekspopulatie. Aan de hand van een chronologische namenlijst1304 

werden negen clusters van twee personen met een gelijkaardige 

familienaam geïdentificeerd. Na controle blijkt dit inderdaad in elk van de 

gevallen om een verwantschap te gaan. Acht keer betreft het een vader-

zoon-relatie, respectievelijk Roeland de Moerkerke en Symon de Moerkercke 

(14de-15de eeuw), Sebastiaan en Jérôme Sebastiaan d’Hane (17de eeuw), 

Georges Jacques (I) en Georges Jacques (II) du Bois (17de eeuw), Adrien 

Jacques en Antoine Bernard Helias (17de-18de eeuw), Martinus en François ’t 

Kint (18de eeuw), Pierre Louis en Louis de Aranda (18de eeuw), Jacques 

Joseph en Jacques Bernard Bauwens (18de eeuw) en Jean Baptiste (I) en Jean 

Baptiste (II) de Blocq (18de eeuw). Enkel Guillaume Joseph en Egide Charles 

Joseph van de Vivere (18de eeuw) hadden een andere familieband. Zij 

scheelden qua leeftijd eveneens een generatie, maar waren oom en neef. 

Egide Charles Joseph was de zoon van advocaat Charles Ignace van de 

Vivere, broer van griffier Guillaume Joseph. 

In drie gevallen kon een cluster van telkens drie personen worden 

samengesteld, waarbij het twee keer om een vader met twee van zijn zonen 

blijkt te gaan: George Masseau met zonen Jeronimus Masseau en Josse 

Masceau (16de-17de eeuw); en Corneille Florent Michel met zonen Jean 

Baptiste en Philippe Emmanuel Michel (17de-18de eeuw). Slechts één keer 

kwam binnen drie opeenvolgende generaties van dezelfde familie een 

griffier voor, treffend genoeg ˗ what’s in a name ˗ bij de Gentse familie 

Penneman: Pierre François (I), Pierre François (II) en Philippe François Louis 

Penneman (17de-18de eeuw). 

In welke mate dit verwantschapsoverzicht verder kan worden uitgebreid 

met behulp van aangetrouwde familie, valt te bekijken. Eerst komen de 

                                                           
1303 Ut supra. 
1304 Ut supra. 
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loopbaangegevens van eigen familieleden aan bod. We bespreken 

achtereenvolgens vaders, grootvaders en generatiegenoten, i.c. broers en, bij 

uitbreiding, echtgenoten van zussen. De belangrijkste vraag is hierbij 

uiteraard of de griffiers en hun generatiegenoten de professionele 

bezigheden van hun voorouders wisten verder te zetten of eventueel zelfs 

wisten te verzilveren via een stijging op de professionele ladder1305. 

Bijkomend kan kennis over het loopbaanniveau van ouders en grootouders 

uiteraard een indicatie geven van het milieu waarin de griffiers zijn 

opgegroeid. 

 

Vaders 

Van 45 van de 71 vaders kon genoeg carrièregebonden informatie 

worden verzameld voor een statistische verwerking (ill. 66), hoofdzakelijk 

maar niet uitsluitend uit de 17de en de 18de eeuw. Sommige vaders hebben 

gedurende langere tijd meer dan één beroepsactiviteit uitgeoefend of 

veranderden van professionele activiteit, waardoor in totaal 55 

beroepsmeldingen werden gerepertorieerd. Net zoals bij de voor- en 

nacarrière van de griffiers springen activiteiten bij de Raad en bij lokale en 

regionale overheidsinstellingen er bovenuit. 

Ruim de helft van alle meldingen gaan over loopbaanelementen die zich 

binnen de Raad van Vlaanderen afspeelden. Tussen die gegevens bevinden 

zich slechts enkele dubbels. Zo was Frans van Edinghen, vader van griffier 

Omaar van Edinghen (16de eeuw) zowel griffieklerk als procureur bij de 

Raad van Vlaanderen. Jan Boullin, vader van griffier Cornelis Boullin (16de 

eeuw), werkte onder meer als ontvanger van de exploten en kortstondig als 

procureur-generaal van de justitieraad. Bijgevolg was zo’n 90 % van de 

vaders professioneel verbonden aan de Raad tijdens de periode 1463-1619, 

terwijl dat voor de periode 1619-1795 50 % was. Dat dit cijfer tijdens de 

tweede periode hoger lag, valt toe te schrijven aan de eigenheid van het 

                                                           
1305 Om de vergelijking te kunnen maken werd elke loopbaantabel binnen dit hoofdstuk 

ingedeeld volgens de bewerking van de voor- en nacarrières van de griffiers (ut supra), met één 

uitzondering: de categorie ‘privédienst’ werd geëlimineerd ten voordele van de categorie 

‘andere’, die daardoor alle beroepen buiten overheidsdienst omvat - hoofdzakelijk 

handelsactiviteiten en religieuze carrières. De overige categorieën bleven ongewijzigd. Het zijn 

activiteiten binnen de Raad van Vlaanderen (waarvoor indien nodig verdere specificatie volgt), 

binnen overige Vlaamse gewestelijke instellingen (hoofdzakelijk Rekenkamer en grafelijk 

milieu), op het lokale en regionale (zoals stads- en dorpsbesturen, regionale bestuurseenheden, 

kasselrijen) of het supragewestelijke niveau (zoals collaterale raden, Grote Raad van Mechelen). 
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toenmalige aanwervingssysteem1306. Het griffiersambt werd tijdens de 15de 

eeuw gepacht - een aanwervingsmethode waarbij iemand met banden met 

de Raad hoogstwaarschijnlijk een streepje voor had, in tegenstelling tot het 

engagèresysteem waarbij ook een relatief minder bekende kandidaat met 

voldoende financiële middelen zich kon inkopen. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal 

Supra-

gewestelijk Andere 

Aantal 

pers. 

1386-1463 0 0 2 - 66,67 % 0 3 - 100 % 3 

1463-1619 9 - 90 % 2 - 20 % 3 - 30 % 0 1 - 10 % 10 

1619-1795 16 - 50 % 2 - 6,25 % 11 - 34,88 % 1 - 3,13 % 5 - 15,63 % 32 

 

Bedienaars 3 - 37,50 % 0 5 - 62,50 % 0 0 8 

 

Engagèrehouders 8 - 88,89 % 0 0 0 1 - 11,11 % 9 

 

Contractanten 5 - 41,67 % 2 - 16,67 % 6 - 50 % 1 - 8,33 % 4 - 33,33 % 12 

Totaal 25 - 55,56 % 4 - 8,89 % 16 - 35,56 % 1 - 2,22 % 9 - 20 % 45 

ill. 66: Vader: aard van de carrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 63 % OZP)1307 

 

Het hoogste percentage binnen de derde periode is dan ook te vinden bij 

de engagèrehouders, personen die het ambt met bijhorend contract van een 

familielid overnamen maar zelf geen basiscontract afsloten1308. Bedienaars, 

door engagèrehouders aangeworven om het uitvoerende werk te doen, 

werden meestal gerecruteerd onder de praktizijnen en hadden 

hoogstwaarschijnlijk minder directe familie onder de andere suppoosten van 

de Raad. De drie vaders in bovenstaande tabel zijn onder meer die van 

griffier Jacques Bernard Bauwens (18de eeuw), wiens vader Jacques Joseph 

                                                           
1306 Ut supra. 
1307 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. De cijfergegevens bij de 

categorieën slaan op het aantal beroepsmeldingen; de percentages werden berekend ten 

opzichte van het aantal personen aan wie die meldingen toebehoren. Zo zijn, bijvoorbeeld wat 

de periode 1463-1619 betreft, negen van de tien vaders ooit professioneel verbonden geweest 

aan de Raad van Vlaanderen, twee van de tien aan een andere gewestelijke instelling, drie van 

de tien aan een lokale of regionale instelling; één kon tot slot worden toegewezen aan de 

restcategorie. In totaal resulteert dit in vijftien beroepsmeldingen voor tien personen, wat 

betekent dat van een aantal vaders gegevens bekend zijn van een gediversifieerde carrière. 
1308 Van de desbetreffende vaders werden nauwelijks andere professionele activiteiten 

gerepertorieerd. Een uitzondering vormt Jan Thevelijn, vader van griffier Frans Thevelijn (17de 

eeuw), die actief was in de textielnijverheid (categorie ‘andere’). Frans verkreeg de engagère 

dan ook van zijn eerste schoonvader, Josse Masceau - die overigens gehuwd was met 

Margaretha Thevelijn, de oudere stiefzus van Frans. 
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Bauwens (18de eeuw) eveneens griffier was geweest, zij het ook enkel 

bedienend. Hetzelfde geldt voor Antoine Bernard Helias (18de eeuw) en 

vader Adrien Jacques Helias (18de eeuw). Jérôme Sebastiaan d’Hane (17de 

eeuw), zoon van griffier Sebastiaan d’Hane (16de-17de eeuw), behoorde niet 

tot de kerngroep wegens zijn bijzondere statuut. Hij was immers 

hoofdzakelijk assistent van zijn vader, waarbij hij bepaalde privileges had 

verkregen om als plaatsvervangend griffier in een zekere mate van 

zelfstandigheid te kunnen handelen1309. 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

Balie 0 4 7 

Griffie 0 31310 12 

Ondersteuning 0 1 0 

Corpus 0 2 0 

ill. 67: Specificatie carrière vader bij de Raad van Vlaanderen 

(Basis: 63 % OZP)1311 

 

Uit gedetailleerde gegevens (ill. 67) blijkt dat bijna alle vaders die binnen 

de Raad actief zijn geweest, verbonden waren aan de griffie of de balie. 

Slechts één keer betreft het binnen de griffie niet de griffiersfunctie zelf: de 

vader van Omaar van Edinghen (16de eeuw) was griffieklerk onder griffier 

Ywein van Vaernewijc (15de eeuw). Griffier George Masseau (17de eeuw), 

vader van zowel Jeronimus Masseau als Josse Masceau (17de eeuw), had 

voor zijn griffiersfunctie daarenboven het ambt van notaris van de Raad 

vervuld. Met uitzondering van de vaders van Omaar van Edinghen (16de 

eeuw) en George Masseau (17de eeuw), beiden procureur, betreffen alle 

‘balie’-vermeldingen de functie van advocaat1312. Eén melding bij de 

ondersteunende diensten en bij het corpus komt van één en dezelfde 

persoon, namelijk de eerder aangehaalde vader van Cornelis Boullin (16de 

                                                           
1309 Ut supra. 
1310 Louis Blancquart (16de-17de eeuw) valt binnen deze statistische verwerking uit de boot, maar 

hoort in zekere mate wel op deze plaats in de tabel thuis. Niet zijn vader, maar wel zijn 

stiefvader was griffier van de Raad van Vlaanderen. De eerste echtgenote van Henrij Stalins 

(16de eeuw), Elisabeth Heys, was bij haar huwelijk immers al weduwe van Joos Blancquart, met 

wie ze zoon Louis en dochter Barbele had. 
1311 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1312 George Masseau, zelf vader van twee griffiers, werd eveneens in deze gegevensset 

opgenomen onder ‘balie’, omdat hij al advocaat was vooraleer hij als notaris in de griffie aan de 

slag ging. 
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eeuw). Jan Boullin was gedurende enkele maanden procureur-generaal bij 

de Raad van Vlaanderen. Daarvoor was hij ontvanger van de exploten van 

de Raad. Beide functies maakten slechts een klein deel uit van een langere 

carrière. Ook de tweede vermelding bij de corpusleden gaat in feite over een 

uiterst kortstondig loopbaanelement. Andries de Bavière, vader van Jacques 

de Bavière (16de eeuw), was aan het einde van zijn carrière een tijdlang 

raadsheer-commissaris van de Raad van Vlaanderen. Hij is echter vooral 

bekend omwille van zijn openbare functies in de Brugse regio; Andries de 

Bavière was tevens de allereerste luitenant-civil van de rechtbank van de 

Indaginge in Gent. 

Lokale en regionale overheden waren een tweede grote werkgever, en dit 

gedurende de volledige werkingsperiode van de Raad. Negen van de 

zestien meldingen houden schepenambten in. Zo waren de vaders van 

zowel Willem de Wale (15de eeuw) als van Jan Wielant (15de eeuw) in 

bepaalde periodes schepen van Kortrijk, de vader van Adriaan van der 

Heyden (16de eeuw) is schepen en burgemeester in Antwerpen geweest. 

Floris de la Courts (18de eeuw) vader heeft in Geraardsbergen zowel een 

schepenambt als een burgemeestersfunctie vervuld, die van Adrien Jacques 

Helias (18de eeuw) was schepen van Gedele te Gent en die van Jean Baptiste 

de Gheldere (17de eeuw) schepen en tresorier van Brugge. Pierre Laurent 

Zoetaert, vader van griffier Jean Pierre Joseph Zoetaert (18de eeuw), was 

eveneens verbonden aan een schepenbank: hij heeft onder meer als 

secretaris van de schepenen van Gedele gewerkt. 

De overige meldingen binnen deze categorie zijn divers. Een tweetal 

vaders was tijdens de 17de eeuw baljuw (respectievelijk die van Jean 

Guillaume van den Bossche in Merelbeke en Lemberge, en die van Bernard 

van Overwaele in Hulst), de vader van Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh 

(18de eeuw) vervulde een burgemeestersambt te Kaprijke. Nicolaas 

Cortewille, vader van griffier François Cortewille, was aan het begin van de 

16de eeuw dan weer pensionaris van de stad Duinkerke. De vader van 

Jacques Joseph Bauwens (18de eeuw) - overigens grootvader van Jacques 

Bernard Bauwens (18de eeuw) - was ontvanger van de Gentse armenkamer. 

Ook Omaar van Edinghens (16de eeuw) vader, Frans, werd omwille van zijn 

activiteiten als vaste procureur en zaakbeheerder van de stad 

Geraardsbergen onder meer tot deze dataset gerekend. 

Het gewestelijke (exclusief Raad van Vlaanderen) en supragewestelijke 

niveau zijn het minst vertegenwoordigd. De weinige gegevens zijn 
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daarenboven heel uiteenlopend, bijvoorbeeld de uitoefening van het 

deurwaarderschap van de Rekenkamer te Rijsel (vader van Jean Alexandre 

Baesbancq, 17de eeuw), het baljuwschap van de Kamer van de 

Hoofdredeninge (vader van Cornelis Boullin, 16de eeuw) en de functie van 

watergraaf van Vlaanderen (vader van Philips van Steland, 16de eeuw). Eén 

vader werkte op supragewestelijk niveau. Jean Baptiste Michel, vader van 

Corneille Florent Michel (17de-18de eeuw) was onder meer griffier van de 

Raad van Financiën. Niet toevallig, misschien, was deze Corneille Florent 

Michel het enige lid van de onderzoekspopulatie dat na zijn actieve 

griffierscarrière ook zelf kon doorstoten tot het supragewestelijke niveau. 

Nadat hij achttien jaar als advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen had 

gewerkt, werd hij in 1725 aangesteld als raadsheer-rekwestmeester van de 

Geheime Raad - een functie die hij zou blijven uitoefenen tot aan zijn 

overlijden in 1738. 

De 20 % van de restcategorie ‘andere’ wordt grotendeels ingenomen door 

commerciële activiteiten en medische beroepen1313. De uitzondering hierop 

vormt het gedeelte van de carrière van Jan Boullin, vader van griffier 

Cornelis Boullin (16de eeuw), dat zich in het graafschap Holland afspeelde. 

Tussen april 1460 en maart 1477, toen hij met zijn gezin terugkeerde naar 

Vlaanderen1314, was hij achtereenvolgens secretaris van het Hof van Holland, 

controleur van de grafelijke ambtenaren en griffier van het Hof van Holland. 

Tegelijkertijd werkte hij ook als secretaris en procureur van Karel van 

Charolais te Holland, de latere Karel de Stoute. 

 

Twee griffiers werden niet binnen een huwelijk geboren. Het gaat om de 

15de-eeuwse Roeland de Moerkerke en de 18de-eeuwse Philippe François 

Louis Penneman1315. Beide personen werden door hun vader gewettigd, 

                                                           
1313 Eerder werd al gezien dat Andreas Franciscus de Backer, vader van Abraham Jean Baptiste 

de Backer (18de eeuw), naar Gent trok om te werken als chirurgijnsknecht en dat Jan Thevelijn, 

vader van Frans Thevelijn (17de eeuw), actief was in de textielnijverheid. Andere voorbeelden 

zijn onder meer Jan le Rouffon (vader van Maximiliaan le Rouffon, 17de eeuw) als geneesheer, 

Rogier de Gheldere (vader van Jean Baptiste de Gheldere, 17de eeuw) als apotheker en Rochus 

Hamelinck (vader van Guillaume Jean Hamelinck, 18de eeuw) als bankier. 
1314 Vervolgens werd hij ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen (1477-1489) en 

procureur-generaal van Vlaanderen (1488-1490), wat hij cumuleerde met het baljuwschap van 

de Kamer van de Hoofdredeninge vanaf 1486. 
1315 Een derde persoon, de 16de-eeuwse Cornelis Boullin, werd door P. Van Peteghem in diens 

doctoraatsverhandeling bij de statistische verwerking tot de bastaarden gerekend. Een bron 

voor deze categorisering kon echter niet worden achterhaald; de bijhorende biografische notitie 
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waardoor de beroeps- en herkomstgegevens van die vader in de 

bovenstaande cijfers werden opgenomen. In het geval van de familie 

Penneman leverde de situatie wel een bijkomende moeilijkheid op, toen 

Philippe François Louis Penneman engagèrehouder werd en zelf als 

uitvoerend griffier in dienst wou treden. De bedienaar van de griffie van 

vader Pierre François Penneman (II), Antoine Bernard Helias, verzette zich 

hiertegen en riep Philippes bastaardstatuut in als grond van bezwaar. 

Uiteindelijk bleek dit verzet tevergeefs te zijn; de derde griffier Penneman 

werd in 1731 op basis van de engagère van zijn familie door de Raad 

geadmitteerd. Antoine Bernard Helias maakte daarop volgend een einde aan 

de bedienaarstraditie van zijn familie - vader Adrien Jacques Helias had zelf 

ook de griffie van de Pennemans bediend - om onder meer griffier van de 

Kamer van de Hoofdredeninge te worden. Zijn kandidaturen voor een 

postitie als raadsheer, die hij aan het einde van de jaren 1720 indiende, 

werden ondanks gunstig advies van de Raad van Vlaanderen op het niveau 

van de Geheime Raad nooit in een benoeming omgezet. 

 

Grootvaders 

Voor 30 griffiers kon voldoende beroepsgerelateerde informatie worden 

verzameld over één of meer van hun grootvaders. De statistische 

verwerking ervan, zoals te zien in ill. 68, leidt grotendeels tot dezelfde 

conclusies als bij de loopbaan van de vaders: er werden voornamelijk 

functies binnen de Raad van Vlaanderen en binnen lokale en regionale 

instellingen aangetroffen. 

De gegevens over de Raad van Vlaanderen zijn verder gespecificeerd in 

ill. 69. Vijf uitzonderingsgevallen behoorden tot het corpus van de Raad en 

verbreken daarmee het patroon dat bij de vaders van de griffiers kon 

worden vastgesteld. In die groep was immers een overwicht aan functies 

binnen de griffie en bij de balie van de Raad aanwezig. 

In vier van de vijf gevallen betreft het hier echter de grootvader aan 

moederszijde. Raadsheer Gillis Jean Rooman was op die manier de 

grootvader van Egide Charles Joseph van de Vivere (18de eeuw), raadsheer 

Jeroom van Brabant die van zowel Jeronimus Masseau als Josse Masceau 

(17de eeuw) en raadsheer Pieter Helias die van griffier Pierre François 

                                                                                                                                        
vermeldt dit overigens niet. Zie VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, 

p. 389-391 en passim. 
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Penneman (I) (17de eeuw). Deze laatste was tevens grootvader van griffier 

Adrien Jacques Helias (18de eeuw), voor hem uiteraard aan vaderszijde1316. In 

de categorie ‘balie’ komen hoofdzakelijk advocaten voor. Slechts één 

procureur kon erin worden opgenomen, zij het met twee vermeldingen. 

Adriaan Masseau, tevens deken van de praktizijnen, was uiteraard zowel de 

grootvader van Jeronimus Masseau als van Josse Masceau (17de eeuw). 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal 

Supra-

gewestelijk Andere 

Aan-

tal1317 

1386-1463 0 1 - 100 % 0 0 0 1 

1463-1619 2 - 25 % 1 - 12,5 % 5 - 62,50 % 0 0 8 

1619-1795 18 - 52,94 % 0 9 - 26,47 % 2 - 6,25 % 3 - 8,82 % 32 

 

Bedienaars 6 - 75 % 0 2 - 25 % 0 0 8 

 

Engagèrehouders 6 - 50 % 0 2 - 16,67 % 2 - 16,67 % 2 - 16,67 % 12 

 

Contractanten 6 - 50 % 0 5 - 41,67 % 0 1 - 8,33 % 12 

Totaal 20 - 48,78 % 2 - 4,88 % 14 - 34,15 % 2 - 4,88 % 3 - 7,32 % 41 

ill. 68: Grootvaders: aard van de carrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 42 % OZP)1318 

 

De vier meldingen binnen de categorie ‘griffie’ gaan telkens om een 

griffiersfunctie. Er is slechts één geval bekend van drie opeenvolgende 

generaties griffiers, namelijk in de familie Penneman (17de-18de eeuw). De 

overige drie casussen zijn opnieuw allianties aan moederszijde, waaronder 

ook een 15de-eeuws voorbeeld. Griffier Pierre Joris (begin 15de eeuw) was via 

het huwelijk van zijn dochter Isabelle met griffier Roeland de Moerkerke 

(15de eeuw) immers de grootvader van griffier Symon de Moerkercke (15de 

eeuw). Jérôme Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) had niet alleen een griffier als 

vader (Sebastiaan d’Hane, 16de-17de eeuw), maar via diens huwelijk met 

                                                           
1316 Pieter Helias en echtgenote Anne de Wintere waren onder meer ouders van Anne Charlotte 

Helias (echtgenote van advocaat Jacques Penneman, samen ouders van griffier Pierre François 

Penneman (I), grootouders van griffier Pierre François Penneman (II) en overgrootouders van 

griffier Philippe François Louis Penneman) en van Adrien Helias (schepen van Gedele, vader 

van griffier Adrien Jacques Helias en grootvader van griffier Antoine Bernard Helias). 
1317 In tegenstelling tot de statistische verwerking van de loopbaangegevens van de griffiers en 

van hun vaders, werden de aangeboden percentages hier niet berekend op het aantal personen 

waarover gegevens beschikbaar zijn, maar wel op het aantal meldingen. Elke griffier had 

uiteraard twee grootvaders, maar niet bij elke griffier kon over één of beide grootvaders 

informatie worden verzameld. In totaal zijn gegevens voorhanden voor minstens één 

grootvader van dertig griffiers, of 42 % van de onderzoekspopulatie. 
1318 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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Anne Marie Jacobssen ook een griffier als grootvader, namelijk de 17de-

eeuwse Jean Jacobssen. En ook de stamboom van griffier Jean Louis Rotsart 

(18de eeuw) vertoont twee generaties hoger een gelijkaardige alliantie. Zijn 

moeder was immers Thérèse Eugenie de Aranda, dochter van griffier Pierre 

Louis de Aranda (18de eeuw). 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

Balie 0 1 10 

Griffie 0 1 3 

Ondersteuning 0 0 0 

Corpus 0 0 5 

ill. 69: Specificatie carrière grootvaders bij de Raad van Vlaanderen 

(Basis: 42 % OZP)1319 

 

De functies die enkele grootvaders op het lokale en regionale niveau 

vervulden, waren hoofdzakelijk schepenambten1320. Tussen de overige 

meldingen bevinden zich een aantal andere openbare functies te Gent. 

Sebastiaan d’Hane, grootvader van de gelijknamige griffier (17de eeuw) was 

secretaris van de schepenen van de Keure en van Gedele, Jean Remi de 

Bisschop (grootvader van Jean Pierre Joseph Zoetaert, 18de eeuw) was dit 

voor de schepenen van Gedele. Vermeldenswaardig is tevens de carrière van 

Jean Baptiste van de Vivere, raadpensionaris van Gent en grootvader van 

Guillaume Joseph van de Vivere (18de eeuw). 

Het supragewestelijke niveau lijkt bij de grootvaders met twee casussen 

meer meldingen te geven dan bij de vaders, maar het betreft in 

werkelijkheid een dubbele vermelding. Het gaat om de eerder aangehaalde 

Jean Baptiste Michel, vader van Corneille Florent Michel (17de-18de eeuw) en 

bijgevolg grootvader van Jean Baptiste Michel (18de eeuw) en Philippe 

Emmanuel Michel (18de eeuw), in zijn functie van griffier van de Raad van 

                                                           
1319 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1320 Jan van Steelant, grootvader van Philips van Steland (16de eeuw) was bijvoorbeeld 

hoofdschepen van het Land van Waas; Jean Cortewille (grootvader van François Cortewille, 

16de eeuw), Adriaan van der Heyden (grootvader van Adriaan van der Heyden, 16de eeuw), Jan 

Thevelijn (grootvader van Frans Thevelijn, 17de eeuw) en Egidius Brakelman (grootvader van 

George Masseau, 17de eeuw) waren schepenen van respectievelijk Duinkerke, Antwerpen, Ieper 

en de Sint-Pietersheerlijkheid. Adrien Helias, vader van griffier Adrien Jacques Helias (17de-18de 

eeuw) en bijgevolg grootvader van griffier Antoine Bernard Helias (18de eeuw) was schepen van 

Gedele te Gent. 
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Financiën. Het gewestelijke overheidsniveau (met uitzondering van de Raad 

van Vlaanderen) en de categorie ‘andere’ zijn hier weinig van tel. De 

grootvader van Jan Wielant (15de eeuw), Gillis van den Brande, werd 

bijvoorbeeld tot de gewestelijke categorie gerekend wegens zijn activiteiten 

als grafelijk raadsheer onder Filips de Stoute. Olivier Roose, grootvader van 

Pieter de Bevere (16de eeuw), was rekenmeester bij de Rekenkamer in Rijsel. 

Beroepsaanduidingen zoals de textielnijverheid (Jan Thevelijn, grootvader 

van Frans Thevelijn, 17de eeuw) en consul van de Spaanse natie te Brugge 

(Francisco de Aranda, grootvader van Pierre Louis de Aranda, 18de eeuw) 

werden als ‘andere’ beschouwd. 

 

Verwante tijds- en generatiegenoten 

Een laaste groep binnen het aspect familiale afkomst wordt uiteraard 

gevormd door de eigen generatiegenoten, bij uitbreiding tijdsgenoten. Deze 

groep is uitermate heterogeen en moeilijk in statistische verwerking te 

vatten. De rol van eventuele invloedrijke ooms, bijvoorbeeld, moet vooral 

blijken uit de biografische notities van de griffiers. Het citaat aan het begin 

dit hoofdstuk, waarmee de Raad van Vlaanderen zijn gunstige advies naar 

aanleiding van de kandidatuur van Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) voor een 

positie als raadsheer motiveerde1321, is niet toevallig bijna een 

standaardformule in dergelijke teksten. Naam en faam van een familie werd 

op cruciale carrièremomenten wel degelijk uitgespeeld. Iemand zoals Philips 

van Steland, griffier van de Raad tijdens de 16de eeuw, zag zich 

geruggesteund door een grote familie waarin velen een openbaar ambt 

bekleedden1322. Grootvader Jan van Steelant, zelf hoofdschepen van het Land 

van Waas, kreeg samen met echtgenote Catherina de Neve een groot aantal 

kinderen die in overheidsdienst traden. Servaas van Steelant was 

bijvoorbeeld  erfachtig ontvanger en hoofdschepen van het Land van Waas, 

Herman van Steelant was baljuw van Hulst, Jean van Steelant baljuw van 

het Land van Waas en raadsheer van de Raad van Vlaanderen, Jacques van 

Steelant pensionaris van Ieper en Marc (I) van Steelant was - net als Philips 

                                                           
1321 "Requerans tous lesdits longs services, travaux, et inviolable fidelité, de luy et de ses ancestres […]", 

in ARA, RS, 686: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures: conseillers, 1637-1657. 
1322 Omgekeerd geldt dit uiteraard ook. Vanwege het vroege overlijden van zijn schoonvader, 

Jan van de Kethulle, blijkt uit diverse voorbeelden dat griffier Jan Wielant (15de eeuw) als 

patroon optrad voor de broers van zijn echtgenote en, bij uitbreiding, voor hun kinderen. Voor 

een overzicht wordt verwezen naar de biografische notitie over Jan Wielant. 
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van Steelant, vader van de gelijknamige griffier - watergraaf van 

Vlaanderen. Dochters kozen voor een leven als religieuze, zoals Joosijne, 

Jeanne en Elisabeth, of traden in het huwelijk met mannen uit hetzelfde 

milieu. Livine van Steelant, bijvoorbeeld, was de echtgenote van Lieven van 

Pottelsberghe, onder meer hoofdschepen van het Land van Waas en 

algemeen ontvanger van Vlaanderen1323. 

Zoals bij Jan van Steelant in bovenstaand voorbeeld, zijn in deze 

verwantschapsgraad wel meer suppoosten van de Raad van Vlaanderen te 

vinden. Meer dan bij de vaders en grootvaders van de griffiers betreft het 

leden van het corpus, frequent langs moederszijde. Raadsheer Jean François 

de Merlier was bijvoorbeeld de broer van Lucie Reine de Merlier, moeder 

van griffier Guillaume Joseph van de Vivere (18de eeuw) en grootmoeder van 

griffier Egide Charles Joseph van de Vivere (18de eeuw). Jan Jacob van 

Brabant, achtereenvolgens raadsheer-commissaris en raadsheer van de Raad 

van Vlaanderen, was dan weer de broer van Catharina van Brabant, 

echtgenote van griffier George Masseau (17de eeuw). Dit maakte hem de oom 

van zowel Jeronimus Masseau als Josse Masceau (17de eeuw) en - uiteraard - 

de schoonbroer van George Masseau. Ook familieleden in andere functies 

konden overigens in contact komen met de Raad, zoals het geval Jacques 

François Penneman bewijst. Deze functionaris was de broer van Pierre 

François Penneman (I) (17de eeuw), bijgevolg de oom van Pierre François 

Penneman (II) (17de eeuw) en oudoom van Philippe François Louis 

Penneman (18de eeuw). In zijn hoedanigheid van raadpensionaris van Gent 

frequenteerde hij de Raad vanaf het einde van de jaren ’70 tot in de jaren ’90 

van de 17de eeuw, telkens een delegatie van de schepenen van de keure werd 

gehoord1324. 

 

Bij wijze van proef werden de gegevens van de best gedocumenteerde 

groep generatiegenoten, die van de broers en/of echtgenoten van zussen, 

                                                           
1323 Zie onder meer DE RIDDER-SYMOENS H., Lieven van Pottelsberghe en het onderwijs te Gent in 

de 16de eeuw, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1978, 

XXXII, p. 101-132 en 1980, XXXIV, p. 125-141; VERMEIR R. en DE SMET S., Kiezen zonder te 

verliezen. Hoogbaljuw Servaas van Steelant en het Land van Waas, 1562-1585, in Handelingen van de 

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2012, LXVI, p. 93-118 en VERMEIR R. en 

DE SMET S., Kopstukken van de kasselrij. De hoogbaljuws van het Land van Waas in de zestiende en 

zeventiende eeuw, in Pro Memorie, 2013, XV, 2, p. 194-219. 
1324 Zie voorbeelden in RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 

passim. 
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toch in de tabelvorm gegoten die voor de vaders en grootvaders al werd 

gebruikt. De resultaten (ill. 70) zijn eerder indicatief, aangezien slechts voor 

22 van de 71 griffiers voldoende kwantificeerbare meldingen werden 

geregistreerd - ongeveer van 31 % van de onderzoekspopulatie. Ze volgen 

echter de lijn van de cijfers die bij de voorouders was uitgezet. 

(Schoon)broers in overheidsdienst waren grotendeels actief bij de Raad van 

Vlaanderen en bij lokale en regionale besturen. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal 

Supra-

gewestelijk Andere 

Aan-

tal1325 

1386-1463 1 - 25 % 1 - 25 % 1 - 25 % 0 1 - 25 % 4 

1463-1619 0 0 4 - 80 % 0 1 - 20 % 5 

1619-1795 6 - 23,08 % 0 7 - 26,92 % 1 - 3,85 % 12 - 46,15 % 26 

 

Bedienaars 2 - 28,57 % 0 3 - 42,86 % 0 2 - 28,57 % 7 

 

Engagèrehouders 1 - 20 % 0 0 0 4 - 80 % 5 

 

Contractanten 3 - 21,43 % 0 4 - 28,57 % 1 - 7,14 % 6 - 42,86 % 14 

Totaal 7 - 20 % 1 - 2,86 % 12 - 34,29 % 1 - 2,86 % 14 - 40 % 35 

ill. 70: Broers en echtgenoten van zussen: aard van de carrière (absolute cijfers en 

percentages) (Basis: 31 % OZP)1326 

 

De categorie ‘andere’, hier dominant met 40 %, bevat hoofdzakelijk 

personen die een kerkelijke carrière kozen1327. Bij de beroepsmeldingen 

                                                           
1325 In tegenstelling tot de statistische verwerking van de loopbaangegevens van de griffiers en 

van hun vaders, werden de aangeboden percentages hier niet berekend op het aantal personen 

waarover gegevens beschikbaar zijn, maar wel op het aantal meldingen. Elke griffier had 

potentieel meerdere (schoon)broers, maar niet bij elke griffier kon over één of meer 

(schoon)broers informatie worden verzameld. In totaal zijn gegevens voorhanden voor 

minstens één (schoon)broer van 22 griffiers, of 31 % van de onderzoekspopulatie. 
1326 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1327 Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld enkele kanunniken, zoals François Jacques de Aranda 

(broer van Pierre Louis de Aranda en oom van Louis de Aranda, 18de eeuw) van de Brugse Sint-

Donaaskathedraal, Carolus Philippus van Overwaele (broer van Bernard van Overwaele, 17de 

eeuw) van het Gentse Sint-Veerlekapittel, Pierre Thevelijn (broer van Frans Thevelijn, 18de 

eeuw) van het Sint-Pieterskapittel in Komen en Jacques d’Hane (broer van Sebastiaan d’Hane, 

17de eeuw) van het Sint-Hermeskapittel in Ronse. Henri Philippe d’Hane, broer van Jérôme 

Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) en zoon van Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) was een 

ongeschoeide karmeliet met een rijkelijk gevulde carrière: hij werd geprofest te Leuven in 1656, 

benoemd tot vice-prior te Antwerpen in 1667, vervolgens prior te Brugge in 1670 en provinciaal 

secretaris in 1673 vooraleer hij naar Rome werd gestuurd. Hij werkte in 1677 als inquisiteur in 

Napels en overleed uiteindelijk tijdens zijn terugkeer naar de Zuidelijke Nederlanden, in 

Posnanie in het huidige Polen. 
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binnen de Raad van Vlaanderen gaat het om twee raadsheren, een aantal 

advocaten en twee griffiers. Anne Lievine Josèphe Zoetaert, zus van griffier 

Jean Pierre Joseph Zoetaert, was inderdaad gehuwd met één van de collega’s 

van haar broer, namelijk Guillaume Joseph van de Vivere (18de eeuw). 

Griffier Frans Thevelijn (17de eeuw) krijgt hier een vermelding omdat zijn 

oudere stiefzus gehuwd was met griffier Josse Masceau (17de eeuw), die hij 

uiteindelijk zou opvolgen. Frans van Gent (de Gand), broer van griffier Jean 

de Gand (15de eeuw), was één van beide uit de subcategorie ‘raadsheren’. Hij 

voerde dat ambt kortstondig uit tijdens de jaren 1430. In hoofdzaak had hij 

echter een aantal kerkelijke functies. Jean Baptiste d’Hane, broer van Jérôme 

Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) en zoon van Sebastiaan d’Hane (17de eeuw), 

kende een langere carrière als raadsheer. Met zijn diploma van licentiaat in 

de rechten, behaald aan de universiteit van Douai, werd hij eerst door de 

Raad van Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen als advocaat 

geadmitteerd, alvorens hij in 1658 raadsheer van de gewestelijke justitieraad 

werd. Hij overleed in 1689, zeven jaar na vader Sebastiaan. 

Ook binnen deze groep bevonden zich heel wat schepenen, met daar 

bovenop een vijftal pensionarissen1328. Eén van de zonen van Sebastiaan 

d’Hane (17de eeuw), - bijgevolg broer van Jérôme Sebastiaan d’Hane (17de 

eeuw) - namelijk François Ferdinand d’Hane, vervulde de functie van 

pensionaris in het Land van Waas. Een andere zoon / broer was overigens 

Sebastiaan d’Hane, die in dienst werkte van de graaf van Egmont, onder 

meer heer van Gavere, en na diens terechtstelling hoogbaljuw van het Land 

van Gavere werd. Hij vervolledigde zijn carrière met het ambt van schepen 

en tresorier van de stad Gent. 

  

                                                           
1328 Zo was, aanvullend, Florens Wielant (broer van Jan Wielant, 15de eeuw) pensionaris van 

Ieper; Jacques François Penneman (broer van Pierre François Penneman (I) en oom van Pierre 

François Penneman (II), 17de eeuw en oudoom van Philippe François Louis Penneman, 18de 

eeuw) van Gent; Henri Emmanuel le Gillon (echtgenoot van Hélène Albertine de Aranda, zus 

van Pierre Louis de Aranda en tante van Louis de Aranda, 18de eeuw) van Brugge; en Jean 

Baptiste vanden Bavière (echtgenoot van Anne Thérèse Peers, zus van Charles Jean Peers, 18de 

eeuw) van Sint-Winoksbergen. 
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B. SCHOONFAMILIE 

 

Griffiers en het huwelijk 

Van 61 van de 71 griffiers, of 86 %, weten we met zekerheid dat ze 

minstens één keer getrouwd zijn geweest1329. Van acht van hen werden twee 

huwelijken teruggevonden: Jan de Beere (15de eeuw), François Cortewille 

(16de eeuw), Henrij Stalins (16de eeuw), Frans Thevelijn (17de eeuw), Abraham 

Jean Baptiste de Backer (18de eeuw), Guillaume Jean Hamelinck (18de eeuw), 

Charles Jean d'Hont de Nieuwburgh (18de eeuw) en Jacques Joseph Bauwens 

(18de eeuw). Omgekeerd, van vier leden van de onderzoekspopulatie kon 

worden bevestigd dat ze nooit in het huwelijk zijn getreden: Jeronimus 

Masseau (17de eeuw)1330, Pierre François Penneman (II) (17de eeuw)1331, 

François 't Kint (18de eeuw) en Egide Charles Joseph van de Vivere (18de 

eeuw). Deze laatste ontving vermoedelijk een zekere wijding nadat hij aan 

het einde van het ancien régime naar Rome trok en er actief werd binnen 

kunsthistorische middens. Onder de griffiers van de Raad van Vlaanderen 

was hij de enige die vermoedelijk een kerkelijke wijding had ontvangen, 

daarenboven nam hij die hoogstwaarschijnlijk pas aan nadat hij bij de Raad 

uit dienst trad. 

 

Naast eigen verwanten hadden de meeste leden van de 

onderzoekspopulatie dus een uitgebreide schoonfamilie. De gegevens die 

over de kernleden van die schoonfamilie konden worden verzameld, zijn 

uiterst divers. In enkele casussen kon slechts de naam van de bruid worden 

achterhaald. Dit was hoofdzakelijk het geval in de eerste twee eeuwen van 

de onderzoeksperiode. Zo huwde Denijs Heyman (15de eeuw) een zekere 

Margriet Luucx, van wie verder enkel een tweede huwelijk gekend is. Van 

de echtgenote van Symon de Moerkercke (15de eeuw) beschikken we enkel 

                                                           
1329 Voor een gedetailleerde tabel, opgesplitst per periode, zie ill. 23 bij de voorstelling van de 

onderzoekspopulatie. 
1330 Jeronimus Masseau verwekte wel een kind bij een zekere Joanna Vlamynck. Deze zoon, 

Jacobus Masseau, werd anno 1636 gedoopt in de Gentse Sint-Michielsparochie - het enige spoor 

van dit kind dat in bronnen werd teruggevonden. 
1331 Pierre François Penneman (II) verwekte een kind bij Isabelle Thérèse van der Ween, dochter 

van Mauritius van der Ween en Elisabeth van de Fonteyne. Deze zoon, griffier Philippe 

François Louis Penneman, werd ca. 1705 in het Gentse geboren en op latere leeftijd officieel 

gewettigd. 
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over een naam, namelijk Johanne de Saemslacht. Louis Blancquart (16de-

17deeeuw) trouwde dan weer met een zekere Joanna van Hamme. Ook 

schoonfamilies van 18de-eeuwse griffiers blijven soms een onbekende factor, 

zoals bij het tweede huwelijk van Guillaume Jean Hamelinck met een zekere 

Florence Pyl. Bij schoonfamilies waarover voldoende informatie voorhanden 

is, werd de nadruk gelegd op carrièregegevens van schoonvaders en 

schoonbroers. 

 

Schoonvaders 

De tabel van ill. 71 geeft de beroepsmeldingen van 28 schoonvaders 

weer. Ook hier zijn activiteiten binnen de Raad van Vlaanderen en lokale en 

regionale overheidsorganen in de meerderheid, met respectievelijk 54 % en 

43 %. In vergelijking met de gegevens van hun voornaamste 

generatiegenoten binnen dit onderzoek, de eigenlijke vaders van de griffiers, 

zijn de aantallen hier echter iets gelijkmatiger verspreid over beide 

hoofdcategorieën1332. Bij een verdere specificatie van ambten binnen de Raad 

ill. 72) is echter een wezenlijk verschil tussen beide persoonsgroepen 

merkbaar. Terwijl bij de vaders bijna de helft van de meldingen de functie 

van advocaat of procureur inhoudt (elf op 28 meldingen), is dit bij de 

schoonvaders slechts bij een minderheid het geval (vier op vijftien 

meldingen). Wanneer het corpus wordt bekeken, blijkt de situatie eerder 

omgekeerd te zijn: één melding op 28 bij de vaders in vergelijking met vijf 

meldingen op vijftien bij de schoonvaders. Wat ambten bij de griffie betreft 

lag de verhouding ongeveer gelijk, met vijftien op 28 meldingen bij de 

vaders en zes op de vijftien meldingen bij de schoonvaders. Het lijkt dan ook 

een plausibel scenario dat personen die de ambitie hadden om griffier te 

worden, probeerden in te trouwen in raadsheren- of griffiersfamilies. 

Griffier Guido de Boeye (15de eeuw), die vanaf 1410 in dienst was, huwde 

in januari 1416 met Clara du Chesne / van der Eyck, dochter van Nicolas du 

Chesne, advocaat, achtereenvolgens pensionaris van Gent en van het Brugse 

Vrije en raadsheer van de Raad van Vlaanderen. Ook de schoonvader van 

Jan Wielant (15de eeuw) was een raadsheer. Jan van de Kethulle overleed 

echter in 1433, het jaar waarin Wielant als griffier werd aangesteld en zes 

jaar voordat hij met diens dochter, Catharina, in de echt werd verbonden. De 

                                                           
1332 Ter illustratie: van de vaders van de griffiers was ca. 56 % ooit actief geweest binnen de 

Raad en ca. 36 % bij lokale en/of regionale overheidsinstellingen. Zie ill. 66 voor verdere details. 
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eerste echtgenote van Jan de Beere (15de eeuw), Margriet de Baenst, was de 

dochter van Guy de Baenst, onder meer burgemeester van het Brugse Vrije 

en raadsheer van de Raad van Vlaanderen. Zij huwden in augustus 1475 in 

Sluis. Het gebeuren werd aan diverse overheden en notabelen per brief 

aangekondigd. De Beere was toen grafelijk secretaris, een hoofdactiviteit die 

hij slechts van mei 1488 tot in januari 1490 op een lager pitje zette toen hij 

tijdelijk griffier van de Raad werd. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal Andere 

Aantal 

pers.1333 

1386-1463 3 - 60 % 1 - 20 % 2 - 40 % 1 - 20 % 5 

1463-1619 4 - 44,44 % 0 4 - 44,44 % 3 - 33,33 % 9 

1619-1795 8 - 57,14 % 1 - 7,14 % 6 - 42,86 % 1 - 7,14 % 14 

 

Bedienaars 1 - 33,33 % 1 - 33,33 % 2 - 66,67 % 0 3 

 

Engagèrehouders 3 - 60 % 0 2 - 40 % 0 5 

 

Contractanten 4 - 66,67 % 0 2 - 33,33 % 1 - 16,67 % 6 

Totaal 15 - 53,57 % 2 - 7,14 % 12 - 42,86 % 5 - 17,86 % 28 

ill. 71: Schoonvaders: aard van de carrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 39 % OZP)1334 

 

George Masseau (17de eeuw) huwde in september 1593 in de Gentse Sint-

Michielsparochie met Catharina van Brabant, een dochter van raadsheer 

Jeroom van Brabant. Ten tijde van zijn huwelijk was George Masseau 

advocaat-postulant bij de Raad van Vlaanderen. Nauwelijks een jaar later 

werd hij op voorstel van beide griffiers, de Bavière en Blancquart, door het 

corpus als notaris geadmitteerd - van waaruit hij ideaal gepositioneerd zat 

om in 1607 Jacques de Bavière als griffier op te volgen. De echtgenote van 

Louis de Aranda (18de eeuw), Justine Marie Françoise d'Hane de Bersé, was 

de dochter van raadsheer Sebastiaan Guillaume d'Hane de Bersé. Zij traden 

in 1735 in het huwelijk, een viertal jaar nadat Louis de Aranda de engagère 

van zijn vader overnam. 

 

                                                           
1333 In deze tabel kan de ratio griffier - schoonvader beschouwd worden als een één-op-één 

relatie. Enkele griffiers zijn twee keer gehuwd (ut supra), maar in elk van die casussen is 

toevallig slechts beroepsinformatie beschikbaar over één schoonvader. 
1334 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

Balie 0 1 3 

Griffie 1 1 4 

Ondersteuning 0 0 0 

Corpus 2 2 1 

ill. 72: Specificatie carrière schoonvaders bij de Raad van Vlaanderen 

(Basis: 39 % OZP)1335 

 

Op basis van bovenstaande voorbeelden kan niet worden geconcludeerd 

dat het huwelijk altijd voorafging aan de aanstelling als griffier. Het valt 

uiteraard niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld Jan de Beere (15de eeuw) mede 

dankzij zijn alliantie met de familie de Baenst in de kijker liep en als tijdelijk 

vervanger van Joris Baert (15de eeuw) werd aangeduid. De loopbaan van 

George Masseau (17de eeuw) kwam vlak na zijn huwelijk met de dochter van 

raadsheer van Brabant in ieder geval wél in een volgende fase terecht. 

Zes schoonvaders waren griffier van de Raad van Vlaanderen. Het 

vroegst gekende voorbeeld is dat van Roeland de Moerkerke (15de eeuw), die 

al vanaf de jaren 1390 als klerk bij zijn toekomstige schoonvader, Pierre Joris 

(14de eeuw), werkte. Het huwelijk met diens dochter, Isabelle Joris, vond kort 

voor of na het overlijden van Pierre plaats ˗ bijgevolg rond de periode van 

de aanstelling van Roeland de Moerkerke als griffier. Philips van Steland 

(16de eeuw) trouwde met Agnes van Edinghen aan het einde van 1539; hij 

verving schoonvader Omaar van Edinghen (16de eeuw) als griffier vanaf 

diens overlijden in 1540. Philips was slechts kort voor zijn huwelijk, in 1538, 

notaris van de Raad geworden. 

De overige vier casussen zijn allemaal in de 17de en de 18de eeuw te 

situeren. In 1623 trouwde Sebastiaan d'Hane (17de eeuw) met Anne Marie 

Jacobssen, dochter van griffier Jean Jacobssen (17de eeuw), die hij in 1631 zou 

opvolgen. Anna Maria Masseau, dochter van Josse Masceau (17de eeuw) en 

Margaretha Thevelijn, werd in maart 1674 de echtgenote van Frans Thevelijn 

(17de eeuw) - overigens de jongere stiefbroer van haar moeder. Hij was Josse 

Masceau al in 1670 in de functie van griffier opgevolgd. Griffier Corneille 

Florent Michel (17de-18de eeuw) was sinds 1686 de echtgenoot van Marie 

Catherine le Rouffon, één van de dochters van Maximiliaan le Rouffon (17de 

eeuw). Hij nam vervolgens in 1688 de functie van zijn schoonvader over, 

binnen diens engagère. Marie Esther van Overwaele werd in 1703 de 

                                                           
1335 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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echtgenote van Pierre Louis de Aranda (18de eeuw). Zij was uiteraard de 

dochter van griffier Bernard van Overwaele (17de eeuw), die al in 1700 was 

overleden. Vanaf 1705 verving Pierre Louis de Aranda dan ook bedienaar 

Jean Guillaume van den Bossche binnen de engagère van zijn schoonfamilie. 

Met uitzondering van Frans Thevelijn (17de eeuw) - die via zijn stiefzus 

een andere familiale link had - waren alle schoonzonen / griffiers in de 

aangehaalde voorbeelden al gehuwd vooraleer ze effectief de functie van 

griffier bekleedden en daarmee hun schoonvader opvolgden. In andere 

families werden, om in de opvolging te voorzien, geen kansen geboden aan 

eventuele schoonzonen. Zo werd de engagère van Georges Jacques du Bois 

(I) (17de eeuw) van in het begin bediend door Jacques de Vriese (17de eeuw), 

familie van echtgenote Isabelle de Vriese, totdat hun zoon Georges Jacques 

du Bois (II) (17de eeuw) meerderjarig werd. Het koppel had nochtans 

minstens twee dochters, die elk gehuwd waren met een lid van de familie 

van Voorspoel. 

 

Binnen de categorie 'lokaal & regionaal' bevinden zich, traditioneel, een 

aantal schepenen, burgemeesters, secretarissen en pensionarissen1336. Het 

gewestelijke niveau kent in deze gegevensset slechts een tweetal meldingen, 

zoals de schoonvader van Jan Wielant (15de eeuw) die de functie van 

grafelijk secretaris vervulde. De carrière die deze Jan van de Kethulle 

aanvankelijk in een kerkelijk kader uitbouwde, is tevens één van de 

meldingen in de restkolom 'andere'1337. 

                                                           
1336 Nicolas du Chesne, schoonvader van Guido de Boeye (15de eeuw), was voor zijn positie als 

raadsheer pensionaris van achtereenvolgens Gent en het Brugse Vrije. Henri van Meetkerke, 

schoonvader van Jean de Gand (15de eeuw), was ontvanger-generaal en schepen van het Brugse 

Vrije; de schoonvader van Jean Pierre Joseph Zoetaert (18de eeuw), advocaat Guillaume Luc 

Kervyn, zetelde in de schepenbank van de Sint-Pietersheerlijkheid. Raadsheer Guy de Baenst, 

vader van de echtgenote van Jan de Beere (15de eeuw), bekleedde onder meer het 

burgemeesterschap van het Brugse Vrije en de schoonvader van Pieter de Bevere (16de eeuw), 

Gaspard Ghijs, vervulde datzelfde type functie in Kortrijk. Roeland van Hoome, baljuw van 

Blankenberge en afgevaardigde op vergaderingen van het Brugse Vrije, was de schoonvader 

van de Beveres voorganger, François Cortewille (16de eeuw). Secretarissen waren onder meer de 

schoonvaders van Guillaume Jean van de Vivere (18de eeuw) en Philippe François Louis 

Penneman (18de eeuw), respectievelijk bij de schepenen van Gedele te Gent en bij de schepenen 

van de stad Antwerpen. 
1337 Deze kolom wordt onder meer aangevuld door de loopbaangegevens van Albrecht van Loo, 

vader van Catharina van Loo en bijgevolg schoonvader van Cornelis Boullin (16de eeuw), die 

procureur was bij het Hof van Holland. De schoonvaders van Augustijn van Huerne (16de 
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Tijds- en generatiegenoten in de schoonfamilie 

Naar analogie met de bespreking van tijds- en generatiegenoten binnen 

de eigen familietak, werden vooral de beschikbare loopbaangegevens van 

schoonbroers en echtgenoten van schoonzussen nader belicht1338. Met een 

geringe representativiteit, voor ca. 27 % van de onderzoekspopulatie, is de 

statistische verwerking ook hier louter indicatief. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal Andere 

Aan-

tal1339 

1386-1463 2 - 22,22 % 1 - 11,11 % 4 - 44,44 % 2 - 22,22 % 9 

1463-1619 3 - 37,50 % 1 - 12,50 % 3 - 37,50 % 1 - 12,50 % 8 

1619-1795 8 - 61,54 % 0 3 - 23,08 % 2 - 15,38 % 13 

 

Bedienaars 0 0 2 - 100 % 0 2 

 

Engagèrehouders 4 - 80 % 0 0 1 - 20 % 5 

 

Contractanten 4 - 66,67 % 0 1 - 16,67 % 1 - 16,67 % 6 

Totaal 13 - 43,44 % 2 - 6,67 % 10 - 33,33 % 5 - 15,67 % 30 

ill. 73: Schoonbroers: aard van de carrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 27 % OZP)1340 

 

Net als bij de eigen broers en echtgenoten van zussen - en, bij uitbreiding, 

de meeste besproken persoonsgroepen - scoren beroepsbezigheden bij de 

Raad van Vlaanderen en bij lokale en regionale overheden behoorlijk hoog. 

Deze eerste categorie is hier met 43 % (ill. 73) bovendien heel wat beter 

vertegenwoordigd dan de 20 % bij de eigen verwanten. Deze verschuiving 

gebeurt louter ten nadele van de restcategorie 'andere'; de overige 

categorieën blijken bij beide persoonsgroepen ongeveer even belangrijk te 

zijn geweest. Samengevat waren generatiegenoten uit de schoonfamilie 

vaker actief in de Raad en, bij uitbreiding, in andere overheidsinstellingen 

                                                                                                                                        
eeuw) en Guillaume Jean Hamelinck (18de eeuw) waren respectievelijk actief in het 

handelswezen en in het militaire milieu. 
1338 Ter vergelijking: zie ill. 70 bij 'Verwante tijds- en generatiegenoten'. 
1339 In tegenstelling tot de statistische verwerking van de loopbaangegevens van de griffiers en 

van hun vaders, werden de aangeboden percentages hier niet berekend op het aantal personen 

waarover gegevens beschikbaar zijn, maar wel op het aantal meldingen. Elke griffier had 

potentieel meerdere schoonbroers, maar niet bij elke griffier kon over één of meer schoonbroers 

informatie worden verzameld. In totaal zijn gegevens voorhanden voor minstens één 

schoonbroer van negentien griffiers, of 27 % van de onderzoekspopulatie. 
1340 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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dan de generatiegenoten uit de eigen familie. Eens te meer wordt dus 

bevestigd dat (kandidaat-)griffiers introuwden in families die al wat naam 

en faam hadden binnen het ambtenarenwezen. 

 

Bij de eigen verwanten kwamen binnen de categorie 'Raad van 

Vlaanderen' twee raadsheren, twee griffiers en enkele advocaten voor. De 

detailgegevens voor de schoonfamilie (ill. 74) leunen meer aan bij die van de 

schoonvaders, met zes leden van het corpus, vier griffiers en een drietal 

advocaten1341. Naast David Brant, die als schoonbroer van Pierre François 

Penneman (I) zowel een vermelding bij het corpus als bij de griffie kreeg, 

werden nog drie griffiers gerepertorieerd als schoonbroers van andere 

griffiers. De casus Frans Thevelijn (17de eeuw), die als stiefbroer van 

Margaretha Thevelijn bijgevolg (stief)schoonbroer van haar echtgenoot Josse 

Masceau (17de eeuw) was, hoort hier eveneens thuis. Griffier Jacques de 

Vriese (17de eeuw) bediende de engagère van de familie du Bois omdat 

familielid Isabelle de Vriese de vrouw was van Georges Jacques du Bois (I) 

(17de eeuw); griffier Jean Pierre Joseph Zoetaert (18de eeuw) was tot slot broer 

van Anne Lievine Josèphe Zoetaert, echtgenote van griffier Guillaume 

Joseph van de Vivere (18de eeuw). 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

Balie 0 2 1 

Griffie 0 0 4 

Ondersteuning 0 0 0 

Corpus 2 1 3 

ill. 74: Specificatie carrière schoonbroers bij de Raad van Vlaanderen 

(Basis: 27 % OZP)1342 

 

                                                           
1341 De betrokken raadsheren waren Lodewic van der Eecken (broer van Clara du Chesne, 

echtgenote van Guido de Boeye, 15de eeuw) - tevens advocaat fiscaal, Frans van de Kethulle 

(broer van Catharina van de Kethulle, echtgenote van Jan Wielant, 15de eeuw), Jan Jacob van 

Brabant (broer van Catharina van Brabant, echtgenote van George Masseau, 17de eeuw), 

advocaat-fiscaal Louis Spanoghe (broer van Clara Rosa Spanoghe, echtgenote van Bernard van 

Overwaele, 17de eeuw), David Brant (broer van Maria Barbara Brant, echtgenote van Pierre 

François Penneman (I), 17de eeuw) - tevens engagèrehoudend, maar niet bedienend griffier -  en 

Jeronimus Masseau (broer van Maria Anna Masseau, echtgenote van Frans Thevelijn, 17de 

eeuw) ˗ tevens zoon van griffier Josse Masceau (17de eeuw) en Margaretha Thevelijn en neef van 

de gelijknamige griffier Jeronimus Masseau (17de eeuw). 
1342 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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De meldingen binnen de categorie 'lokaal & regionaal' bevatten de 

gebruikelijke schepen-, pensionaris- en burgemeestersambten; de weinige 

gewestelijke ambtenaren (met uitzondering van de Raad van Vlaanderen) 

zijn te situeren in de grafelijke entourage1343. Net als bij de eigen verwanten 

bestaat de restcategorie hier grotendeels uit personen met een religieuze 

carrière1344. 

 

Wat betreft een ruimere interpretatie van schoonfamilie, bijvoorbeeld 

ooms van echtgenotes of leden van de schoonfamilie in andere graden van 

verwantschap, zijn onvoldoende gegevens bekend. Net als bij de eigen 

verwanten kan de mogelijke invloed van zo’n tijdsgenoten niet volledig 

worden weggecijferd, zoals enkele voorbeelden aantonen. Charles Jean 

d’Hont de Nieuwburgh (18de eeuw) was bijvoorbeeld niet de schoonvader 

van bedienaar Charles Jean Peers (18de eeuw), die in mei 1803 op latere 

leeftijd trouwde met een zekere Isabelle Jeanne Thérèse d’Hont. Beide 

huwelijken van griffier d’Hont, zowel met Isabelle Claesman als met Anne le 

Bailly d’Inghen, bleven namelijk kinderloos. Toch verhult ook deze alliantie 

een familieband. Isabelle Thérèse was één van de dochters van de broer van 

Charles Jean, Jean Bernard d’Hont. Daarenboven was de zus van Charles 

Jean d’Hont en van Jean Bernard d’Hont de moeder van diezelfde Charles 

Jean Peers. Hij werd geboren uit haar huwelijk met de Adegemse Corneille 

Peers. In het geval d’Hont - Peers was er tussen de engagèrehouder en de 

bedienaar dus een dubbele familieband aanwezig. 

 
ill. 75: Verwantschapscluster Jacobssen / d’Hane / de Aranda / Ranst / van Overwaele / 

Rotsart 
  

                                                           
1343 Opmerkelijk binnen de eerste categorie is onder meer Guillemette Ghijs, zus van de 

echtgenote van Pieter de Bevere (16de eeuw), die huwde met een zekere Quirin de le Vielleuze, 

schepen van Ath. Andries Charles Coene, broer van de echtgenote van Jean Guillaume van den 

Bossche (17de-18de eeuw), was baljuw van het Land van Rode. 
1344 Twee uitzonderingen hierop zijn in het graafschap Holland te kaderen. Het betreft allereerst 

Albrecht van Loo fs. Albrecht, schoonbroer van Cornelis Boullin (16de eeuw), die onder meer 

advocaat, griffier en raadsheer van het Hof van Holland is geweest. Maar ook Lodewic van der 

Eecken, de eerder aangehaalde schoonbroer van Guido de Boeye (15de eeuw) die raadsheer van 

de Raad van Vlaanderen is geweest, eindigde zijn carrière als raadsheer van het Hof van 

Holland. 
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De familiebanden tussen acht griffiers uit de 17de en 18de eeuw illustreren 

de mogelijke reikwijdte van allianties wanneer ook aangetrouwde familie in 

rekening wordt gebracht1345. Griffier Pierre Louis de Aranda (18de eeuw) en 

echtgenote Marie Esther van Overwaele - dochter van griffier Bernard van 

Overwaele (17de eeuw) - kunnen worden beschouwd als het middelpunt 

binnen dit voorbeeld. Hun dochter, Thérèse Eugénie de Aranda, huwde een 

zekere Louis Ferdinand Rotsart, een verbintenis die resulteerde in zoon Jean 

Louis Rotsart (18de eeuw), eveneens griffier. De broer van Thérèse Eugénie 

was uiteraard griffier Louis de Aranda (18de eeuw), die op zijn beurt huwde 

met Justine Marie d’Hane de Bersé, kleindochter van Jérôme Sebastiaan 

d’Hane (17de eeuw) en achterkleindochter van Sebastiaan d’Hane (17de 

eeuw). Deze Sebastiaan d’Hane was zelf de schoonzoon van griffier Jean 

Jacobssen (17de eeuw). Ook via de ouders van Pierre Louis de Aranda (18de 

eeuw) kan een verwantschap worden getraceerd: de zus van vader (Jacques) 

Emmanuel de Aranda, Joanna, was de echtgenote van een zekere (Maarten) 

Joseph Ranst - binnen wiens familie griffier Josse Gerard Ranst (18de eeuw) 

zou worden geboren. In dit genealogisch kluwen treft men dus griffiers aan 

voor de volledige periode tussen 1619 (indiensttreding Jean Jacobssen) en 

1760 (verkoop van de engagère van de de Aranda’s aan familie Zoetaert), 

met uitzondering van de bediening door Jean Guillaume van den Bossche 

tijdens de periode 1699-1705. 

Hoewel het het meest uitgebreide in zijn soort is, is het bovenstaande 

voorbeeld geen alleenstaand geval. De drie 17de-eeuwse griffiers uit de 

Masseau-familie vormen, met inbegrip van de aangetrouwde Frans 

Thevelijn, samen een opmerkelijke cluster. Daarenboven kunnen ook de drie 

griffiers Penneman bijvoorbeeld aan enkele andere griffiers worden gelinkt, 

die allen samen tussen de jaren 1674 en 1769 een continue aanwezigheid 

binnen de griffie representeren. Raadsheer / griffier David Brant (17de eeuw), 

broer van de echtgenote van Pierre François Penneman (I) (17de eeuw), werd 

reeds eerder vermeld. Via de moeder van diezelfde Pierre François (I), een 

zekere Anne Charlotte Helias, worden ook beide griffiers Helias in de 

Penneman-cluster betrokken. Adrien Jacques Helias (17de -18de eeuw) was 

immers de zoon van de broer van Anne Charlotte, en bijgevolg de neef van 

Pierre François Penneman (I). Antoine Bernard Helias (18de eeuw) volgde 

zijn vader Adrien Jacques als bedienaar binnen de engagère van de 

Pennemans op - meteen een zesde naam om aan deze groep verwanten toe 

te voegen. 

                                                           
1345 Zie ill. 75. 
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Deze groepen, die primair op familienaam waren geïdentificeerd en die 

in combinatie met gegevens van aangetrouwden alleen maar blijken aan te 

groeien, illustreren het belang van schoonfamilie. Uit het gefragmenteerde 

materiaal dat hierboven werd gepresenteerd, komt een beeld naar boven dat 

de twee familietakken van de griffiers in contrast stelt. Bloedverwanten, 

waaronder ouders, grootouders en generatiegenoten, bevonden zich als 

groep schijnbaar aan het begin van de professionele ambtenarenladder. 

Leden van hun schoonfamilie kunnen we, zoals cijfermateriaal bewijst, een 

stuk hoger inschatten. Er kan dan ook worden gesteld dat, in de levensloop 

van de griffiers, de schoonfamilie doorgaans een stuk invloedrijker ˗ en 

bijgevolg in zekere zin belangrijker ˗ bleek dan de eigen familie. 
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C. NAGESLACHT 

 

Eigen kinderen 

Van 45 van de 71 griffiers kan met zekerheid worden gezegd dat ze 

kinderen hebben gehad (ill. 76). De casussen Pierre François Penneman (I) 

(17de eeuw) en Jeronimus Masseau (17de eeuw) bewijzen dat het niet altijd 

nakomelingen betrof die binnen een huwelijk waren geboren. Beide griffiers 

hadden elk minstens één zoon, maar zijn nooit gehuwd geweest. Eén van 

die zogenoemde 'bastaarden', Philippe François Louis Penneman (18de 

eeuw), werd zelf uiteindelijk ook griffier van de Raad van Vlaanderen. Een 

aantal andere griffiers bleken kinderloos te zijn, zoals de ongehuwde Egide 

Charles Joseph van de Vivere (18de eeuw). Ook Philippe François Louis 

Penneman (18de eeuw) en echtgenote Joanna Marie van Havre kregen geen 

nakomelingen, net als Charles Jean d'Hont de Nieuwburgh (18de eeuw), die 

nochtans twee keer huwde. Bij andere griffiers is kinderloosheid eerder een 

onbevestigd vermoeden, zoals bij Frans Thevelijn (17de eeuw). Bij diens 

overlijden in 1700 waren in ieder geval geen kinderen van hem en van 

eender wie van zijn beide echtgenotes in leven. Een ander verhaal schuilt 

dan weer achter het nageslacht van Cornelis Boullin (16de eeuw). Uit zijn 

officiële huwelijk met Catharina van Loo, dochter van de Hollandse 

procureur Albrecht van Loo, werden geen kinderen geboren. Hij liet echter 

drie zonen, die hij bij een zekere Margaretha Orys kreeg, bij vorstelijke brief 

legitimeren. Het betrof Philips, Mathelin en Pieter Boullin. 

 
Kinderen 1386-1463 1463-1619 1619-1795 Tot. % 

Ja 6 12 27 45 63,38 % 

Neen / onbekend 2 5 19 26 36,62 % 

Aantal personen 8 17 46 71 100 % 

ill. 76: Beschikbare gegevens over kinderen (Basis: 100 % OZP)1346 

 

Van 30 griffiers, of ca. 42 % van de totale onderzoekspopulatie1347, zijn 

voldoende loopbaangegevens van de eigen kinderen bekend om statistisch 

te kunnen verwerken (ill. 77). Iets meer dan de helft van alle 

                                                           
1346 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1347 Omgerekend betreft het 66,67 % van de griffiers uit de 'ja'-categorie van ill. 76. 
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loopbaanmeldingen van hun zonen, meer bepaald 27 van de 51, houden 

functies bij de Raad van Vlaanderen in. Hiermee is de persoonsgroep 'zonen' 

relatief gelijklopend met de andere, reeds behandelde persoonsgroepen. De 

tweede categorie die traditioneel zeer hoog scoort, het lokale en regionale 

overheidsniveau, doet het bij de zonen echter heel wat minder dan de 

gebruikelijke 30 à 40 %. Slechts negen van de 51 meldingen kunnen in die 

gegevensset worden ondergebracht, of zo'n 18 %. 

 

 

RVV Gewestelijk 

Lokaal & 

regionaal 

Supra-

gewestelijk Andere 

Aan-

tal1348 

1386-1463 3 - 33,33 % 2 - 22,22 % 2 - 22,22 % 1 - 11,11 % 1 - 11,11 % 9 

1463-1619 7 - 46,67 % 0 3 - 20 % 2 - 13,33 % 3 - 20 % 15 

1619-1795 17 - 62,96 % 0 4 - 14,81 % 1 - 3,70 % 5 - 18,52 % 27 

 

Bedienaars 4 - 50 % 0 2 - 25 % 1 - 12,50 % 1 - 12,50 % 8 

 

Engagèrehouders 3 - 60 % 0 1 - 20 % 0 1 - 20 % 5 

 

Contractanten 10 - 71,43 % 0 1 - 7,14 % 0 3 - 21,43 % 14 

Totaal 27 - 52,94 % 2 - 3,92 % 9 - 17,65 % 4 - 7,84 % 9 - 17,65 % 51 

ill. 77: Zonen: aard van de carrière (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 42 % OZP)1349 

 

Naast de commerciële activiteiten van enkele zonen van Guillaume Jean 

Hamelinck (18de eeuw)1350, die zelf al uit een bankiersfamilie kwam, bevat de 

categorie 'andere' hoofdzakelijk kerkelijke functies. Eén voorbeeld situeert 

zich niet in katholieke, maar protestantse middens. Johannes Heyns, zoon 

van Michiel Heyns (16de eeuw), werd predikant te Baarland in Zuid-

Beveland en vervolgens in Middelburg, beide in het graafschap Zeeland. 

                                                           
1348 In tegenstelling tot de statistische verwerking van de loopbaangegevens van de griffiers en 

van hun vaders, werden de aangeboden percentages hier niet berekend op het aantal personen 

waarover gegevens beschikbaar zijn, maar wel op het aantal typemeldingen. Elke griffier had 

potentieel meerdere zonen, maar niet bij elke griffier kon over één of meer zonen informatie 

worden verzameld. Omgekeerd, indien een griffier bijvoorbeeld twee of meer zonen had die 

voor een religieuze loopbaan kozen, werd dit type (i.c. 'andere') slechts één keer bij die griffier 

geregistreerd. In totaal zijn gegevens voorhanden voor minstens één zoon van dertig griffiers, 

of 42 % van de onderzoekspopulatie. 
1349 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1350 Onder meer François Joseph Hamelinck, bankier, handelaar en verzekeringsmakelaar. 

Samen met echtgenote Lucie Robertine van den Hecke, dochter van de heer van Lembeke, 

kreeg hij zes kinderen. Vier van zijn zonen werkten op hun beurt eveneens in de financiële 

wereld en/of vervulden openbare ambten; de vijfde zoon werd op 24-jarige leeftijd vermoord. 

Hun dochter werd karmelietes. 
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Net zoals bij de andere persoonsgroepen zijn gewestelijke en 

supragewestelijke functies eerder zeldzaam. Deze laatste categorie scoort 

hier, met vier meldingen, wel het hoogst in vergelijking met de andere 

bestudeerde persoonsgroepen, namelijk 7,84 %. Het betreft onder meer de 

activiteiten van Filips Wielant (zoon van Jan Wielant, 15de eeuw) bij het 

Parlement van Mechelen en het procureurschap van Pieter Boullin (zoon 

van Cornelis Boullin, 16de eeuw) bij diezelfde instelling. 

 

De zonen die verbonden waren aan de Raad van Vlaanderen waren actief 

over alle geledingen heen (ill. 78). Balie en griffie scoren traditioneel hoog, 

maar met zes meldingen in de categorie 'corpus' sluit deze persoonsgroep 

eerder aan bij de statistische verwerking van de schoonvaders en, ruimer 

bekeken, leden van de schoonfamilie dan bij de eigen voorouders. De zes 

raadsheren waarvan hier sprake is, waren president Filips Wielant (zoon 

van Jan Wielant, 15de eeuw), raadsheer Pieter de Wale (zoon van Willem de 

Wale, 15de eeuw), raadsheer-commissaris en vervolgens raadsheer Pieter van 

Steelant (zoon van Philips van Steland, 16de eeuw), raadsheer Jeronimus 

Masseau (zoon van Josse Masceau, neef van Jeronimus Masseau en 

kleinzoon van George Masseau, 17de eeuw), raadsheer Jean Baptiste d'Hane 

(zoon van Sebastiaan d'Hane en broer van Jérôme Sebastiaan d'Hane, 17de 

eeuw) en raadsheer Sebastiaan Guillaume d'Hane (zoon van Jerome 

Sebastiaan d'Hane en kleinzoon van Sebastiaan d'Hane, 17de eeuw). 

 
 1386-1463 1463-1619 1619-1795 

Balie 0 4 4 

Griffie 1 1 10 

Ondersteuning 0 1 0 

Corpus 2 1 3 

ill. 78: Specificatie carrière zonen bij de Raad van Vlaanderen 

(Basis: 42 % OZP)1351 

 

Mathelin Boullin, zoon van Cornelis Boullin (16de eeuw), was 

deurwaarder bij de Raad van Vlaanderen en bijgevolg lid van de 

ondersteunende diensten. De acht meldingen bij de 'balie' verwijzen 

allemaal naar advocaten. Daaronder bevinden zich een aantal personen uit 

                                                           
1351 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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families die in dit overzicht nog nauwelijks werden belicht: Pieter van 

Edinghen, zoon van Omaar van Edingen (16de eeuw); Christoffel en Michiel 

van Huerne, zonen van Augustijn van Huerne (16de eeuw) en Jacques van 

der Heyden, zoon van Adriaan van der Heyden (16de eeuw). 

 

De grootste categorie binnen de specificatietabel is die van de griffie. 

Twaalf keer konden zonen die een griffiersfunctie hebben vervuld, worden 

gerepertorieerd - naar analogie met de gegevens die bij de persoonsgroep 

'vaders' werden besproken1352. De twee griffierszonen van respectievelijk 

George Masseau (17de eeuw) en Corneille Florent Michel (17de-18de eeuw) 

werden per griffiersvader slechts één keer gerekend. De drie generaties 

Penneman, waarin twee aparte vader-zoon-relaties voorkomen, zien zich 

wel twee keer vertegenwoordigd. 

 

Aangetrouwden 

Bij een zesde van de griffiers kon voldoende relevante informatie worden 

verzameld over de loopbaan van hun schoonzonen en, eventueel, hun 

verdere verwanten. De gegevens vallen binnen het algemene beeld dat door 

de andere persoonscategorieën werd gecreëerd: een verscheidenheid aan 

openbare functies op verschillende bestuursniveaus en commerciële 

activiteiten, met nadruk op de eerste soort. Enkele gevallen kunnen dit 

illustreren. 

Jan Minnaert, echtgenoot van Anna van Edinghen en bijgevolg 

schoonzoon van Omaar van Edinghen (16de eeuw), vervulde bijvoorbeeld 

een lokale overheidsfunctie. Hij was schout te Hulst. Agnes van Edinghen, 

zus van Anna, was uiteraard gehuwd met griffier Philips van Steland (16de 

eeuw). Marie Walburge d'Hane, dochter van Sebastiaan d'Hane (17de eeuw) 

en zus van Jérôme Sebastiaan d'Hane (17de eeuw), trad dan weer in het 

huwelijk met Jean Thadei de Grouff, die een rijkgevulde carrière doorliep. 

Hij was onder meer schepen en burgemeester van het Brugse Vrije, 

raadsheer-rekwestmeester bij de Grote Raad van Mechelen en raadsheer in 

de Raad van State en de Geheime Raad. 

                                                           
1352 Het betreft vader-zoonrelaties binnen de families de Aranda, Bauwens, de Blocq, du Bois, 

d'Hane, Helias, 't Kint, Masseau / Masceau, Michel, de Moerker(c)ke en Penneman. 
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Ook de vier dochters van Pieter de Bevere (16de eeuw) huwden elk met 

een persoon in openbare dienst. Isabelle de Bevere was de eerste echtgenote 

van Pierre vande Weerde, dit de Proost, raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen. Haar zus Marguerite was eveneens de echtgenote van een 

raadsheer. Jean Baptiste de Bloys werkte achtereenvolgens als notaris, 

advocaat-fiscaal en raadsheer van de Raad1353. Jean Stercke, echtgenoot van 

Barbe de Bevere, vervulde een functie bij de Rekenkamer te Rijsel, en van de 

vierde schoonzoon van Pieter de Bevere, Gerard d'Hane, werd enkel 

vermeld dat hij heer van Kanegem was. Hij was gehuwd met Marie de 

Bevere. Onder de twaalf kinderen die ons bekend zijn van Josse Masceau 

(17de eeuw) en Margaretha Thevelijn1354, bevonden zich vier dochters. Maria 

Joanna Masseau, de oudste uit het gezin, huwde advocaat Jacques van der 

Heyden. Maria Anna Masseau was de echtgenote van griffier Frans 

Thevelijn (17de eeuw) en Marie Francisca Masseau was getrouwd met 

Philippus Carolus Baesbanck, wachtmeester van de burgerwacht te Gent en 

schepen van Gedele. De jongste zus van de familie, Maria Joanna Clara 

Masseau, koos voor een leven in het klooster van de rijke klaren. 

Een 18de-eeuws voorbeeld vindt men bij de drie dochters van Guillaume 

Jean Hamelinck en diens echtgenote, Claire de Vos. Colette Bernardine 

Hamelinck was de echtgenote van Emmanuel Louis Joseph van Outryve 

d'Ydewalle, onder meer schepen van het Brugse Vrije en ontvanger-generaal 

van Vlaanderen. Haar zus Marie Anne Hamelinck huwde Eugène François 

van Hoobrouck de Mooreghem, thesaurier-generaal van Gent, hoogpointer 

van de kasselrij Oudenaarde en houder van diverse openbare ambten in de 

Napoleontische periode. Tijdens de eerste jaren van het jonge België was hij 

daarenboven katholiek senator. De echtgenoot van Marie Françoise 

Hamelinck, daarentegen, koos voor een gemengde carrière. Constant Louis 

Hopsomere was een bekend bankier, trad op als verzekeringsmakelaar en 

vervulde eveneens diverse openbare ambten tijdens de Franse periode. 

 

De bovenvermelde gevallen zijn slechts enkele voorbeelden. Uit de 

opsomming kan echter een belangrijke vaststelling worden afgeleid. Ook op 

het niveau van de schoonzonen blijken heel wat functionarissen uit de Raad 

van Vlaanderen aanwezig te zijn geweest. Ze vervulden een breed gamma 

                                                           
1353 Hij stond samen met raadsheer Gilles Stalins trouwens in voor de samenstelling en 

publicatie van enkele van de plakkaatboeken van Vlaanderen. 
1354 Er zou een dertiende kind geweest zijn, waarover geen enkel gegeven beschikbaar is. 
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aan functies, zowel binnen het corpus, de balie als de griffie. Zoals kon 

worden vastgesteld in de omgekeerde richting, volgden zes schoonzonen 

overigens hun schoonvader als griffier bij de Raad van Vlaanderen op1355. 

 

Schaarse gegevens over andere familieleden van schoonzonen en 

schoondochters wijzen in de richting van een vergelijkbaar sociaal milieu, 

waarin - net als bij de eigen schoonfamilie en de eigen kinderen - relatief iets 

meer hogere functies voorkwamen dan bij de eigen voorouders en verwante 

generatiegenoten. Zo trad raadsheer Pieter van Steelant, zoon van Philips 

van Steland (16de eeuw), in het huwelijk met Françoise / Marguerite 

Maertins, dochter van president Jacques Maertins, in een plechtigheid die 

plaatsvond in het kasteel van Wissekerke te Bazel. Zus Françoise van 

Steelant was overigens de tweede echtgenote van Pierre vande Weerde, dit 

de Proost, weduwnaar van een dochter van griffier Pieter de Bevere (16de 

eeuw). Broer Paul van Steelant, die zelf advocaat en hoofdschepen van het 

Land van Waas was, huwde dan weer een kleindochter van griffier François 

Cortewille (16de eeuw). Ook de schoonvader van François Blancquart, zoon 

van Louis Blancquart (16de-17de eeuw) en stiefkleinzoon van Henrij Stalins 

(16de eeuw), was een raadsheer: zijn echtgenote was immers Susanne Jacobs, 

dochter van raadsheer Willem Jacobs en Barbe de Spira. 

 

Eén schoonzoon verdient, tot slot, een speciale vermelding. Augustijn 

van Huerne (16de eeuw), die zelf duidelijk protestantse sympathieën had en 

als griffier onder meer actief was binnen de calvinistische Raad uit de jaren 

1580, slaagde erin zijn 28-jarige dochter Anna uit te huwelijken aan Jan van 

Hembyse. Het huwelijk met deze calvinistische leider, die toen zelf al 

weduwnaar was van Jeanne van Waerhem met wie hij in 1538 was gehuwd, 

vond plaats op 3 december 1583 in het Hof van Wackene. Amper acht 

maanden later, op 4 augustus 1584, werd Hembyse in Gent terechtgesteld. 

Anna van Huerne bleef van dit drama gespaard en hertrouwde uiteindelijk 

met Maximilien van de Woestijne, heer van Beselare en Potterie, een 

kapitein van de Spaanse infanterie. 

                                                           
1355 Het betreft Roeland de Moerkerke (15de eeuw), Philips van Steland (16de eeuw), Sebastiaan 

d'Hane (17de eeuw), Frans Thevelijn (17de eeuw), Corneille Florent Michel (17de eeuw) en Pierre 

Louis de Aranda (18de eeuw), ut supra. 
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Kleinkinderen 

Marie Constance Françoise Hopsomere, dochter van Constant Louis 

Hopsomere en Marie Françoise Hamelinck en kleindochter van Guillaume 

Jean Hamelinck (18de eeuw), werd door Napoleon uitgehuwelijkt aan één 

van zijn generaals. Ze volgde haar echtgenoot Jean Leonard le Marrois naar 

Parijs, waar hun twee kinderen werden geboren. Een ander kleinkind van 

griffier Hamelinck was dan weer Eugène Marie van Hoobrouck de 

Mooreghem, die net als vader Eugène François katholiek senator van het 

jonge België werd. 

Uiteraard hebben niet alle kleinkinderen van leden van de 

onderzoekspopulatie zo'n levensverhaal. Zonder bijkomende gegevens 

kunnen velen niet worden belicht, maar dit behoort uiteraard niet tot de 

reikwijdte van dit onderzoek1356. Net als bij schoonzonen en hun familie 

noteerden we toevallig aangetroffen gegevens, omdat zij een indicatie 

kunnen geven van het sociale milieu van deze kleinkinderen en omdat ze 

aanknopingspunten kunnen opleveren voor verder onderzoek. Indien 

mogelijk zijn deze gegevens in de biografische notities van de griffiers 

opgenomen. De casus Roeland van Moerkerke is bijvoorbeeld goed 

gedocumenteerd. Deze Roeland was een bastaardzoon van Jacques van 

Moerkerke en kleinzoon van griffier Roeland de Moerkerke (15de eeuw). Hij 

droeg de titel van ridder, was kortstondig raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen, raadsheer-rekwestmeester van de Geheime Raad van 

Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone en raadsheer-

rekwestmeester van de Grote Raad in het laatste decennium van de 15de 

eeuw. 

De 17de-eeuwse Adriaan van der Heyden, doctor in de medicijnen, was 

een kleinzoon van de gelijknamige griffier (16de eeuw), net als advocaat 

Jacques van der Heyden. Zij waren kinderen van Jacques van der Heyden, 

eveneens advocaat, en echtgenote Livine de Tayaert. Jossine de Proost, één 

                                                           
1356 Een aantal griffiers die het kleinkind waren van een andere griffier, werden al besproken, 

zoals Louis de Aranda (18de eeuw) en grootvader Bernard van Overwaele (17de eeuw), Jean 

Louis Rotsart (18de eeuw) en grootvader Pierre Louis de Aranda (18de eeuw) en - uiteraard - 

Philippe François Louis Penneman (18de eeuw) en grootvader Pierre François Penneman (I) (17de 

eeuw). Daarenboven werd Justine Marie Françoise d'Hane, kleindochter van Jérôme Sebastiaan 

d'Hane (17de eeuw) de vrouw van griffier Louis de Aranda (18de eeuw). Maria Anna Masseau, 

kleindochter van George Masseau (17de eeuw) en dochter van Josse Masceau (17de eeuw), 

trouwde met griffier Frans Thevelijn (17de eeuw). 
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van de kleindochters van Pieter de Bevere (16de eeuw) en dochter van de 

eerder vernoemde raadsheer, huwde zelf ook een lid van het corpus van de 

Raad van Vlaanderen. Ze werd de echtgenote van raadsheer Antoine de 

Vulder. Een andere kleindochter, Isabelle de Bloys, was de vrouw van 

Philippe de Stoppelaere, onderbaljuw van de stad Gent. Zij was de dochter 

van raadsheer Jean Baptiste de Bloys en Marguerite de Bevere, op haar beurt 

dochter van Pieter de Bevere en diens echtgenote, Josine Ghijs. 

Bijzonder veel gegevens zijn er tot slot over de Gentse familie Masseau, 

die hier de 17de en 18de eeuw vertegenwoordigen. De kinderen van griffiers 

Jeronimus Masseau (17de eeuw) en Josse Masceau (17de eeuw) waren immers 

de kleinkinderen van George Masseau (17de eeuw)1357. Ze vervulden functies 

zoals advocaat, schepen van Gedele, raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen, rechter van de vorstelijke domeinen van het kwartier Gent, 

wachtmeester van de burgerwacht te Gent, en waren lid van diverse gilden. 

Onder de echtgenoten van de meisjes bevonden zich tevens advocaten, 

waaronder griffier Frans Thevelijn (17de eeuw). 

  

                                                           
1357 Van Jacobus Masseau, enig kind van de ongehuwde Jeronimus Masseau en een zekere 

Joanna Vlamynck, zijn echter geen verdere gegevens bekend. 
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D. GRIFFIERSFAMILIES EN DE CARRIÈRELADDER 

 

Clusters binnen de onderzoekspopulatie 

Op basis van de initiële namenlijst1358 werden bij 27 van de 71 griffiers 

potentiële familiebanden geïdentificeerd, omgerekend dus bij 38 %. Na een 

bespreking van de beschikbare gegevens over voorouders, schoonfamilie en 

nageslacht kan worden bevestigd dat die 27 griffiers inderdaad elk minstens 

één verwant binnen de onderzoekspopulatie hadden. Ze vinden 

daarenboven uitbreiding tot een ruime groep van 44 griffiers, of dus 62 % 

van het totaal. Uit een overzicht per periode (ill. 79) blijkt dat dat aandeel 

sterk steeg doorheen de werkingsperiode van de Raad: van 25 % tijdens de 

15de eeuw, via 41 % tijdens de 16de eeuw tot 76 % tijdens de 17de en de 18de 

eeuw. 

 

 

Verwant met andere 

griffier? 

Aantal 

personen 

1386-1463 2 - 25 % 8 

1463-1619 7 - 41,18 % 17 

1619-1795 35 - 76,09 % 46 

 

Bedienaars 9 - 69,23 % 13 

 

Engagèrehouders 12 - 100 % 12 

 

Contractanten 14 - 66,67 % 21 

Totaal 44 - 61,97 % 71 

ill. 79: Verwantschap met andere griffiers (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 100 % OZP)1359 

 

De eigenheid van de drie verschillende aanwervingssystemen werkte 

deze stijging uiteraard in de hand. Zo bood het notarisschap vooral tijdens 

de tweede en de eerste helft van de derde periode een mogelijke instap voor 

familieleden. Het was echter vooral de 17de- en 18de-eeuwse 

engagèreregeling, die een grote investering vroeg en de mogelijkheid bood 

om zelf in een opvolger te voorzien, die aan de oorzaak lag van het ontstaan 

van een aantal griffiersclans. Van de groep engagèrehouders uit die derde 

periode, personen die een lopend engagèrecontract overnamen maar er zelf 

nooit één afsloten, waren logischerwijze alle leden familie van minstens één 

                                                           
1358 Ut supra. 
1359 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 



427 
 

andere griffier. Het percentage van de bedienaars en de contractanten lag 

eveneens hoog, respectievelijk rond 69 % en 67 %. 

De bovenstaande berekening van verwantschap beperkt zich 

hoofdzakelijk tot de besproken persoonsgroepen, met name het niveau van 

de grootouders, ouders, schoonfamilie, kinderen en kleinkinderen. Verdere 

familiebanden, of relaties gebaseerd op gegevens waarover twijfel bestaat, 

werden niet ingecalculeerd. 

Zo bevindt Adriaan van der Heyden (16de eeuw) zich niet in de lijst 

'verwant met andere griffier(s)', hoewel zijn achterkleinzoon Jacques van der 

Heyden1360 in het huwelijk trad met Maria Joanna Masseau, dochter van 

griffier Josse Masceau (17de eeuw), kleindochter van George Masseau (17de 

eeuw) en nichtje van Jeronimus Masseau (17de eeuw). In één van de 

mogelijke identificatiescenario's voor Léon / Louis van Moerkerke, vader 

van griffier Roeland de Moerkerke (15de eeuw), waren Cecile van Moerkerke 

en griffier Roeland broer en zus. Dit zou betekenen dat de neef van Roeland 

de Moerkerke, Ferdinand (Cornelis) de la Barre - oudste zoon van Cecile en 

haar echtgenoot, Otto / Tiercelet de la Barre - de familie de Moerkerke met 

die van Jan Wielant (15de eeuw) verbond. Na het overlijden van zijn eerste 

vrouw huwde deze Ferdinand (Cornelis) de la Barre immers met Johanna 

Marie Wielant, één van de dochters van Jan Wielant en bijgevolg zus van 

rechtsgeleerde Filips Wielant. Hoewel Cecile van Moerkerke en griffier 

Roeland de Moerkerke hoogstwaarschijnlijk familie waren, is de precieze 

aard van de link nog onduidelijk. Jan Wielant werd dus buiten de groep 

griffiers met verwantschappen gehouden; Roeland de Moerkerke maakte 

überhaupt al deel uit van een cluster met zoon Symon de Moerkercke (15de 

eeuw) en schoonvader Pierre Joris (14de eeuw). 

Een bestaande verwantschap tussen de families van de Vivere (18de 

eeuw) en Bauwens (18de eeuw) is dan weer net te veraf om hier beide 

clusters aan elkaar te verbinden. De broer van griffier Guillaume Joseph van 

de Vivere, advocaat Jean / Jacques Bernard van de Vivere, had een dochter 

die met Nicolas Joseph Guislain Bauwens trouwde, een zoon van griffier 

Jacques Joseph Bauwens. Doorheen de biografische notities kunnen nog tal 

van soortgelijke voorbeelden worden aangetroffen. Met andere woorden, 

mits het verruimen van de toegepaste criteria en/of het verrichten van 

                                                           
1360 Zoon van advocaat Jacques van der Heyden, kleinzoon van advocaat Jacques van der 

Heyden en echtgenote Livine de Tayaert en dus achterkleinzoon van griffier Adriaan van der 

Heyden (16de eeuw) en echtgenote Adrienne de Canin. 
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bijkomend genealogisch onderzoek zijn de geselecteerde clusters potentieel 

slechts het topje van de ijsberg. 

 

Via onze toepassing worden de oorspronkelijke twaalf clusters uitgebreid 

tot dertien clusters, die in de meeste gevallen uit meer personen bestaan dan 

aanvankelijk werd vermoed1361. Vijf clusters bestaan nog steeds uit het 

minimumaantal, namelijk twee personen: beide griffiers 't Kint (18de eeuw), 

beide griffiers Bauwens (18de eeuw) en beide griffiers de Blocq (18de eeuw), 

aangevuld met Charles Jean d'Hont de Nieuwburgh en Charles Jean Peers 

(18de eeuw) en Henrij Stalins en Louis Blancquart (16de-17de eeuw). Vier 

clusters bestaan uit drie personen. Het betreft de families Joris - de 

Moerker(c)ke (14de-15de eeuw), van Edinghen - van Steland - Cortewille (16de 

eeuw), du Bois - de Vriese (17de eeuw) en Zoetaert - van de Vivere (18de 

eeuw). 

De groepen rond de familie Masseau - Thevelijn (17de eeuw) en rond de 

familie le Rouffon - Michel (17de-18de eeuw) bevatten elk vier personen. De 

twee grootste clusters komen eveneens uit de 17de en 18de eeuw: die van de 

families Penneman - Brant - Helias met zes personen en die van Jacobssen - 

d'Hane - de Aranda - Ranst - van Overwaele en Rotsart met acht personen. 

Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat de informatie over 

sommige vroegste griffiers eerder schaars is, moet toch worden 

geconcludeerd dat de clustervorming - en de bijhorende erfelijkheid - 

doorheen de tijd toenam. 

De procentueel aangetoonde stijging van het aantal verwante griffiers 

doorheen de tijd, gecombineerd met een stijging van de omvang van de 

initiële clusters, komt het best uit in een visuele voorstelling (ill. 80, 81 en 

82). De schematische voorstellingen van de griffiers in de drie verschillende 

systemen, het wedde-, het pacht- en het engagèresysteem1362, werden 

uitgebreid met clusteraanduidingen. Per schema werd elke cluster in een 

ander kleur geplaatst; persoonsnamen die in een witte achtergrond blijven 

staan hebben nooit tot één van de geselecteerde clusters behoord. 

 

                                                           
1361 Voor meer uitleg over allianties binnen de hier aangehaalde clusters, wordt verwezen naar 

de biografische notities van de griffiers en verschillende tekstpassages in dit hoofdstuk 

'Leefwereld'. 
1362 Ut supra. 
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ill. 80: Clustervorming griffiers 1386-1463 (weddesysteem)1363 

 

 

ill. 81: Clustervorming griffiers 1463-1619 (pachtsysteem)1364 

 

ill. 82: Clustervorming griffiers 1619-1795 (engagèresysteem) 1365  

                                                           
1363 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1364 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1365 Z.o.z., gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
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In de eerste en tweede periode komt slechts een drietal kleine clusters 

voor, die van Joris - de Moerker(c)ke, van Edinghen - van Steland - 

Cortewille en Stalins - Blancquart. Enkel de figuur van George Masseau 

maakt aan het einde van de tweede periode de sprong naar de grotere 

verwantschapsgroepen van de 17de en 18de eeuw. 

Het zwaartepunt van de onderlinge verwantschappen lag duidelijk 

tussen 1600 en ca. 1760, het begin en de volle looptijd van het 

engagèresysteem. Pas aan het einde van de 18de eeuw kwam binnen twee 

van de vier griffies een einde aan de clustervorming, met het koopcontract 

van Josephus Pieters in 1773 en dat Abraham Jean Baptiste de Backer in 1759 

- hoewel binnen deze laatste griffie uiteindelijk nog de kleine cluster d'Hont 

de Nieuwburgh - Peers zou volgen. In de tweede helft van de 18de eeuw 

werden de contracten steeds vlugger doorverkocht en volgden de 

engagèrehouders elkaar veel sneller op. De idee van een engagère als 

verhandelbaar goed begon te primeren op de idee van de engagère als 

familie-eigendom of als investering met het oog op het nageslacht. 

 

Professionele opgang? 

De loopbaangegevens van de vier eerder besproken generaties, met name 

grootouders, ouders, schoonouders en generatiegenoten van de griffiers, 

worden tot slot gecombineerd om beter te kunnen vergelijken (ill. 83). In alle 

persoonscategorieën kwamen, zoals al vastgesteld, een groot aantal 

openbare ambten op verschillende niveaus voor. Belangrijk is echter de 

vraag of men, diachroon gezien, sporen van professionele opgang1366 binnen 

de verschillende generaties kan aantreffen. Hoe positioneerde de griffier 

zich in dat opzicht ten opzichte van zijn verwanten? 

De algemene gegevenssets van de grootvaders, vaders, schoonvaders en 

generatiegenoten uit de schoonfamilie verschillen weinig. Bijna de helft (ca. 

45 %) van hun meldingen gaat over functies binnen de Raad van 

Vlaanderen, aangevuld met ca. 6 % andere gewestelijke functies. De lokale 

en regionale niveaus zijn vertegenwoordigd door een derde van de 

meldingen (33 %); het supragewestelijke niveau ligt met nauwelijks 2 % heel 

laag. Het contrast met de andere groep generatiegenoten, de eigen 

                                                           
1366 Hierbij worden het lokale & regionale niveau als het laagste, het gewestelijke (inclusief Raad 

van Vlaanderen) als middelste en het supragewestelijke niveau als het hoogste arbeidsniveau 

binnen de gegevensset beschouwd. 
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verwanten, is het grootst: zij zijn de enige groep waarin het lokale en 

regionale niveau dat van de Raad van Vlaanderen overtreft, respectievelijk 

met 34 % ten opzichte van 20 %. Het aantal openbare ambten op zich ligt 

daarenboven heel wat lager ten opzichte van de andere groepen. Hoewel de 

griffiers dus duidelijk uit een ambtenarenfamilie stamden, was dat toch geen 

garantie om zelf een openbare functie te vervullen. Binnen hun 

schoonfamilie bestond in dat opzicht duidelijk wel al een breder 

uitgebouwde traditie. 

 

 
ill. 83: Samenvatting carrièregegevens van diverse verwanten en aangetrouwden1367 

 

De jongste generatie die kon worden onderzocht via statistische 

verwerking, de zonen van de griffiers, laat zich opmerken in omgekeerde 

zin. Hun gegevens zijn de enige waarin het aandeel van de Raad van 

Vlaanderen de helft overstijgt (53 %) en waarin het aandeel van lokale en 

regionale ambten het geringst is, met name 18 %. Het supragewestelijke 

niveau is bij hen daarenboven het hoogst in vergelijking met de andere 

persoonscategorieën, zo'n 8 %. Deze verschuiving ten opzichte van de 

                                                           
1367 Gebaseerd op de totaalkolommen van ill. 66, ill. 68, ill. 70, ill. 71, ill. 73 en ill. 77. Om 

adequaat te kunnen vergelijken, werden de gegevens van de vaders en de schoonvaders 

omgerekend met het aantal meldingen als basis (100 %) in plaats van het aantal personen. 
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voorgaande generaties is relatief klein, maar toch aanwijsbaar en wordt 

versterkt door de verzamelde gegevens over de beroepen van de generatie 

kleinkinderen1368. Er kan dan ook worden besloten dat doorheen de 

familiegeschiedenis van de griffiers een subtiele, maar onmiskenbare 

professionele opgang aanwezig was. 

 

Wanneer het blok 'Raad van Vlaanderen' per persoonsgroep verder 

wordt opgedeeld, kunnen we een aantal aanvullende vaststellingen doen 

(ill. 84)1369. Achtereenvolgens bij de vaders, verwante generatiegenoten, 

schoonvaders en generatiegenoten uit de schoonfamilie zien we het aandeel 

van het corpus een stijgende beweging maken1370; het omgekeerde is het 

geval met het aantal balieleden. Het niveau van de grootvaders vormt 

daarop schijnbaar een uitzondering, een feit dat genuanceerd wordt door de 

eigenheid van de gegevens: bij vier van de vijf corpusleden betrof het de 

grootvader van moederszijde. 

Opmerkelijk zijn opnieuw de carrièregegevens van de schoonfamilie. Het 

grootste aantal corpusleden, zo'n 46 %, kwam voor bij de generatiegenoten 

uit de schoonfamilie. Omgekeerd was slechts 23 % van hen actief als 

advocaat of procureur - bijna exact tegenovergestelde cijfers als bij de 

generatiegenoten uit eigen familie (29 % corpus versus 43 % balie). Er is een 

groot contrast merkbaar tussen het profiel van de eigen vaders en dat van de 

schoonvaders. Terwijl de loopbaan van de vaders van de griffiers hen slechts 

in 4 % van de gevallen tot in het corpus van de Raad bracht, was dat bij een 

derde van de schoonvaders het geval. Ruim een derde (ca. 39 %) van de 

eigen vaders was wel actief als advocaat of procureur. 

                                                           
1368 Ut supra. 
1369 Deze gegevensset is uiteraard, nominaal gezien, een stuk kleiner dan de voorgaande en leent 

zich bijgevolg minder tot statistische verwerking. 
1370 ‘Professionele opgang' binnen de Raad van Vlaanderen wordt hier om pragmatische 

redenen eerder klassiek opgevat (cfr. ‘hoger’ vs. ‘lager’ personeel): de balie als laagste niveau, 

ondersteunende diensten en griffie als middelste en corpus als hoogste niveau. Over de socio-

professionele positionering van de griffiers ten opzichte van de andere groepen medewerkers in 

de Raad, zie tevens VERFAILLIE J., Ervaringsdeskundigen of rechtsgeleerden? Het competentieprofiel 

van de griffiers van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), in Pro Memorie, 2015, XVII, 1, ter perse. 

Wat de raadsheren betreft, dient in dit kader te worden opgemerkt dat verwantschap ook een 

keerzijde had. Binnen het corpus waren bepaalde verwantschapsgraden immers niet 

toegestaan, zoals vaders en zonen, broers, neven (1522). Onder meer Sebastiaan d’Hane (17de 

eeuw) zag zijn kandidatuurstellingen voor vacante plaatsen als raadsheer steeds afgewezen 

worden omdat raadsheer Stalins een neef van hem was. 
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ill. 84: Samenvatting carrièregegevens binnen Raad van Vlaanderen van diverse verwanten 

en aangetrouwden1371 

 

De zonen van de griffiers bevonden zich, rekenkundig gezien, qua profiel 

eerder in het midden tussen dat van de vaders en de schoonvaders. 30 % 

van hen werkte als advocaat of procureur, 22 % of één op vijf die binnen de 

Raad actief was, bekwam een post als raadsheer. Het aandeel ambten binnen 

de griffie was, net als bij de vaders, het grootst: respectievelijk 44 % en 54 %. 

Samenvattend kan worden besloten dat, de invloed van het griffiersambt 

en mogelijkheden tot doorgave van vader op zoon uitgezonderd, de 

schoonfamilie inderdaad één van de belangrijkste wegen van sociale en 

professionele opgang voor kandidaat-griffiers betekende. Die schoonfamilie 

had immers een merkbaar verschillend profiel in vergelijking met de kring 

van eigen verwanten. Procentueel gezien kwamen meer ‘hogere’ functies 

voor bij de schoonvaders en de schoonbroers. Een groter aantal leden van 

die persoonsgroepen bekleedden bovendien überhaupt een openbaar ambt; 

er valt bijgevolg te veronderstellen dat de schoonfamilies van de griffiers in 

ambtenaarskringen doorgaans hoger aanzien genoten en invloedrijker 

waren.  

                                                           
1371 Gebaseerd op de gegevens in ill. 67, ill. 69, ill. 72, ill. 74 en ill. 78, aangevuld met gegevens 

zoals die in de bijhorende tekst voorkomen. 
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E. ENKELE SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN 

 

Bovenop kwantificeerbare gegevens over geografische en familiale 

afkomst, bieden bronnen hier en daar een blik op een ruimere interpretatie 

van het begrip leefwereld. Die gegevens zijn eerder kwalitatief van aard en 

werden niet systematisch verzameld. Ze kunnen binnen het algemene, 

statistisch geïnspireerde kader van een prosopografische studie weinig 

bijdragen. Een kleine selectie ervan, toegespitst op een tweetal thema's, biedt 

echter de mogelijkheid om het beeld van de bredere kennissenkring en de 

sociale en economische status van de leden van de onderzoekspopulatie te 

verfijnen. Daarenboven tonen ze het potentieel aan van bijkomende 

onderzoeksmogelijkheden. 

We beschikken over een financiële en een sociale invalshoek, met enkele 

gegevens over bezit van onroerende goederen en over lidmaatschappen of 

deelname aan het verenigingsleven. 

 

Financiële investering: onroerende goederen 

Voor een grondig onderzoek naar de materiële cultuur en het 

goederenbezit van de griffiers is de consultatie van een aantal grote 

archiefreeksen van cruciaal belang. Binnen de Gentse context betreft het 

uiteraard de schepenregisters van de Keure en van Gedele, respectievelijk 

voor het achterhalen van diverse zakelijke overeenkomsten en voor 

boedelbeschrijvingen1372. Afhankelijk van plaats van herkomst of woonplaats 

van de specifieke griffier kan dit worden aangevuld met bronnenreeksen 

van de archiefvormer(s) die op die plaats bevoegd waren voor de voluntaire 

rechtspraak. Zoals gezien kon men ook allerhande akten en contracten laten 

registreren door de Raad van Vlaanderen, een mogelijkheid die door 

medewerkers frequent werd gebruikt. 133 registers bleven daarvan 

bewaard; er werd tot op heden nog bijna geen onderzoek op uitgevoerd1373. 

                                                           
1372 SAG. 
1373 RAG, RVV, 955-1087: Volontaire condemnatiën, acten van zekere ende wijsdommen 

executoire, 1484-1795. 
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Deze arbeidsintensieve bronnenstudie valt helaas buiten de reikwijdte 

van dit onderzoek. Met uitzondering van enkele opmerkingen over 

boekenbezit1374, kan over de griffiers op het gebied van materiële cultuur met 

de beschikbare gegevens weinig worden bijgedragen. Over het bezit van 

onroerende goederen zijn wél gegevens voorhanden. Indien we zo’n 

informatie aantroffen in bronnen of literatuur die voor een ander doel 

werden geconsulteerd, werd dit genoteerd. 

 
  

Grondbezit? 

Waaronder 

leenroerige 

goederen? 

Aantal 

personen 

1386-1463 3 - 37,50 % 3 - 37,50 % 8 

1463-1619 14 - 82,35 % 12 - 70,59 % 17 

1619-1795 23 - 50 % 17 - 36,96 % 46 

Tot. 40 - 56,34 % 32 - 45,07 % 71 

ill. 85: Indicatie bezit onroerende (leenroerige) goederen (absolute cijfers en percentages) 

(Basis: 100 % OZP)1375 

 

De samenvattende tabel van ill. 85 vertoont bijgevolg absolute 

minimumaantallen. De weergave ervan is louter indicatief. De cijfers tonen 

aan dat het bezit van onroerende goederen een normale zaak was voor de 

griffiersfamilies. Het ging daarenboven niet enkel om wat verpachtbare 

gronden. 

Voor ruim de helft van de griffiers werden vermeldingen 

aangetroffen1376. De helft van die gevallen betrof onder meer leenroerige 

goederen, waaronder ook enkele heerlijkheden. Zo was griffier Jan de Beere 

(15de eeuw) heer van Grammene, Lendelede, Merkem en van een aantal 

kleinere heerlijkheden1377. Minstens één daarvan, Merkem, kocht hij tijdens 

                                                           
1374 Ut supra. 
1375 Gebaseerd op statistische verwerking biografische notities. 
1376 Omwille van de manier waarop de gegevens werden verzameld, worden de fluctuaties 

tussen de verschillende periodes veiligheidshalve niet aangehaald. Het hoge percentage uit de 

tweede periode wordt onder meer veroorzaakt door de overname van de uitgebreide gegevens 

die door P. Van Peteghem over enkele 16de-eeuwse griffiers werden verzameld. Anderzijds zou 

een afname in de derde periode wel logisch zijn, aangezien tijdens die 17de en 18de eeuw het 

griffiersambt zelf een grotere kapitaalinjectie vereiste - potentieel ten nadele van andere grote 

investeringen. 
1377 Hemstrode ten Heede (geïnclaveerd in Machelen, Olsene, Kruishoutem, Zulte en Vladslo), ’t 

Halewynsche, Vossenhole. 
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de periode waarin hij als griffier actief was. Pieter de Bevere (16de eeuw) was 

al een zestal jaar raadsheer toen hij de dorpsheerlijkheid van Zeveren 

aankocht. Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) was onder meer heer van Heusden, 

Welden en Bottele en kocht deze laatste twee heerlijkheden aan in de jaren 

1662-1663. Welden gaf hij door aan zijn gelijknamige zoon, de heerlijkheid 

Bottele ging naar zoon Jérôme Sebastiaan d’Hane (17de eeuw) die hem vanaf 

1662 als griffier assisteerde. 

Pierre François Penneman (I) (17de eeuw) was heer van Aarschot en van 

Poelvoorde, zoon Pierre François Penneman (II) (17de eeuw) erfde Aarschot 

en voegde er de heerlijkheid Mariakerke aan toe. Zoon Philippe François 

Louis Penneman (18de eeuw) stond eveneens bekend als heer van 

Mariakerke, maar in de titulatuur van de verschillende griffiers Penneman 

kwamen nog tal van andere kleinere lenen voor1378. Ook bij griffiers uit het 

einde van de 18de eeuw werden frequent nog een aantal lenen vermeld. Zo 

was Guillaume Joseph van de Vivere heer van Daarupt in Afsnee en van het 

Dentergemsche in Nevele. Dit laatste was een vrijheerlijkheid. Zijn 

echtgenote had daarenboven twee derde van het leen van de praterij van 

Overmeersch in Afsnee geërfd via haar broer, griffier Jean Pierre Joseph 

Zoetaert (18de eeuw). De van de Viveres hielden daarenboven de vrije 

brouwerij en de vrije maalderij te Ledeberg in leen van het leenhof van de 

Gentse Sint-Pietersabdij. 

 

De griffiers hadden uiteraard ook niet-leenroerige goederen in hun bezit. 

De gronden bevonden zich in verschillende regio’s van het graafschap 

Vlaanderen. Zo was Maximiliaan le Rouffon (17de eeuw) bijvoorbeeld 

eigenaar van gronden in Bellem, Drongen, Gottem en Wetteren en 

Guillaume Jean Hamelinck (18de eeuw) van goederen in Destelbergen, 

Drongen en Wondelgem. Om hun functie bij de Raad van Vlaanderen te 

kunnen uitoefenen, moesten ze echter behoorlijk dichtbij wonen en een huis 

pachten of bezitten in de residentieplaats van de instelling1379. Zo is bekend 

                                                           
1378 Onder meer Vaernewyck, Voghelsang, Gavers, Ryvisch en Schynelaers. 
1379 Hoewel de algemene instructies voor de Raad van Vlaanderen het vaak niet expliciet 

vermelden, hadden de griffiers net als de raadsheren (bijvoorbeeld 1510/6 en 1522/5) uiteraard 

residentieplicht. Zo weigerde de Raad Guillaume Jean Hamelinck (18de eeuw) oorspronkelijk te 

admitteren omdat hij baljuw van het graafschap Evergem was. Uiteraard was deze cumul 

problematisch, maar ook de algemene residentieplicht voor gerechtsambtenaren werd als 

argument gebruikt. Zie RAG, RVV, 522: Register van brieven en rescripties, 27 januari 1759 - 28 

december 1773, fol. 84, RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, 
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dat Henrij Stalins (16de eeuw) bij de opsplitsing van de Raad in een 

protestants en een katholiek gezinde fractie niet op tijd uit Gent wegraakte 

om deze laatste groep in Douai te vervoegen. Hij kreeg huisarrest in zijn 

woning in de Gentse binnenstad en zou pas in augustus 1581, ruim een jaar 

later, in Douai de eed afleggen. Stiefzoon Louis Blancquart had hem tijdens 

die maanden vervangen als griffier. Omgekeerd, bij de terugkeer naar Gent 

in 1584, stelde Stalins op voorhand zoon Jan aan om zijn woning - gelegen in 

de Burgstraat, op een boogscheut van het Gravensteen - te luchten en in 

gereedheid te brengen voor zijn terugkeer. 

De adressen van verschillende griffiers konden worden achterhaald. Wat 

de 18de-eeuwse griffiers betreft, zijn systematische gegevens voorhanden. De 

straat of buurt waarin ze woonden werd jaarlijks weergegeven in een aantal 

Gentse almanakken, die in feite een soort adresboek vormden1380. Wanneer 

deze gegevens worden samengebracht, blijkt dat alle adressen zich ˗ 

enigszins logisch ˗ op een tweetal vierkante kilometer in de Gentse 

binnenstad bevonden en dat daar een groot aantal toplocaties tussen 

zaten1381. Of deze locaties altijd eigendommen inhielden, is uiteraard niet 

zeker. Zonder diepgaand onderzoek in sociaal-economische richting kan die 

vraag niet worden beantwoord, maar enkele voorbeelden doen vermoeden 

dat een groot aantal griffiers wel degelijk eigenaar was van hun woonplaats 

te Gent ˗ of dat ze op zijn minst kapitaalkrachtig genoeg waren om zo’n 

pand te bekostigen. 

Jean Pierre Joseph Zoetaert (18de eeuw) was bijvoorbeeld eigenaar van het 

Hof van Vinderhoute, gelegen in de Hoogstraat. Zijn collega, Guillaume 

Jean Hamelinck, kocht in 1764 hotel Reylof in diezelfde straat - slechts twee 

jaar nadat hij het engagèrecontract van Abraham Jean Baptiste de Backer 

(18de eeuw) had afgekocht. Een goed gedocumenteerd voorbeeld is het 

                                                                                                                                        
raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 

etc., 1734-1794, fol. 62 en RAG, RVV, 529: Decreten en brieven van boven, 2 december 1749 - 16 

december 1776, fol. 115. Twee instructies voor de Raad van Vlaanderen te Ieper haalden wel 

duidelijk aan dat ook de griffier verplicht in Ieper moest verblijven: “[…] feront résidence 

continuelle audit lieu d’Ypre, tant qua ladite chamber se y tendra”, 1451/1 en 1463/1. 
1380 Enkele voorbeelden zijn: Almanach, ofte oprechten Nederlantschen Hemel-meter (‘Aenwysinge 

der Woonplaetsen van Myn Edel Heeren van den Raede in Vlaenderen’), Almanach van Milanen 

(‘Aenwyzinge der woonplaetsen van Hooge ende Moogende heeren van den Raed in 

Vlaenderen’), Calendrier Belgique (‘Noms et demeures du président & conseillers du conseil de 

Flandre’) en Den grooten Ghendtschen comptoir Almanach. Zie RAG, VERZ Almanakken, passim. 
1381 De Genste Sint-Michielsparochie, die tradioneel tal van praktizijnen huisvestte, is uiteraard 

ruim vertegenwoordigd. Zie MARTYN G., De advocatuur…, p. 32. 
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huizenbezit van de familie Masseau / Masceau (17de eeuw), dat bestond uit 

een groot deel van een huizencomplex aan de Lievebrug. Jeronimus 

Masseau liet er diverse werken uitvoeren, waaronder een ingrijpende 

gevelrenovatie en de installatie van een nieuwe stenen toren met 

studievertrek en schouw. Deze Jeronimus was overigens ook eigenaar van 

een huis in de Molenaarstraat en een huis met erf in de Kolveniersgang. 

Omaar van Edinghen (16de eeuw), die zelf opgroeide in een huis aan het 

Gewad in Gent, was vanaf zijn huwelijk tot aan zijn overlijden eigenaar van 

het zogenoemde Dondersteen in de Bonifantenstraat. Zijn voorganger 

Cornelis Boullin (16de eeuw) beschikte over een groot huis in de buurt van 

het augustijnenklooster, dat na zijn overlijden door president Pieter Tayspil 

werd gekocht. Van Joris Baert (15de eeuw) zijn niet één, maar drie Gentse 

huizen bekend: een pand aan de Walgracht (inclusief visserijrechten), een 

huis aan de Neerstraat en een woning in de buurt van de 

Dendermondsepoort. Hij woonde zelf hoogstwaarschijnlijk in het eerste. Tot 

slot is er uiteraard ook het ser Braemsteen of Ryhovesteen in de Gentse 

Onderstraat, dat via de familie van de Kethulle in handen van Jan Wielant 

(15de eeuw) kwam. 

 

Sociale investering: lidmaatschappen 

Uit de schaarse gegevens die voorhanden zijn, kan worden afgeleid dat 

minstens een aantal griffiers betrokken was bij diverse vormen van 

verenigingsleven. Een eventueel lidmaatschap van wetenschappelijke 

genootschappen werd al eerder aangehaald1382 en kon worden beschouwd 

als een teken van eruditie. Griffier Egide Charles Joseph van de Vivere (18de 

eeuw) was daarbij de meest in het oog springende persoon. Egides familie 

had tijdens de 18de eeuw echter ook duidelijke banden met enkele Gentse 

vrijmetselaarsloges1383. Zijn oom, griffier Guillaume Joseph van de Vivere, 

was hoogstwaarschijnlijk de “G.C.J. van de Vivere” die in 1783 lid was 

geworden van de Société de Gand. 

De familie van de Vivere was in dat opzicht echter een uitzondering. De 

meeste collega's beperkten zich tot het meer voor de hand liggende 

                                                           
1382 Ut supra. 
1383 SCHRANS G., Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIe eeuw, Gent, 1997, p. 563-566 en passim. Bij 

het doornemen van deze uitgebreide uitgave kunnen overigens diverse verwanten van andere 

18de-eeuwse griffiers worden geïdentificeerd. In het overzicht is tevens een aantal andere 

suppoosten van de Raad van Vlaanderen te vinden. 
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verenigingsleven. Een aantal van hen waren in hun voor- of nacarrière lid 

van een beroepsvereniging, namelijk die van de deken en de eed van de 

praktizijnen - het corpus dat als aanspreekpunt diende en dat de leden van 

de ‘balie’ van de Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde. Frans Thevelijn 

(17de eeuw), die na zijn griffiersfunctie onder meer als advocaat werkte, is 

hiervan een voorbeeld1384. Ook Simon Charles van der Meulen (17de-18de 

eeuw) verkreeg na zijn griffiersjaren als advocaat een plaats bij deze 

beroepsvereniging, meer bepaald in februari 17351385. In juli 1748, ruim 45 

jaar nadat hij zijn laatste activiteiten als griffier had uitgevoerd, werd hij 

wegens ouderdomskwalen door de deken en de eed van de praktizijnen van 

zijn plichten ontheven1386. 

Eén van de gilden die heel wat leden onder de medewerkers van de Raad 

van Vlaanderen telde, was de Gentse Sint-Jorisgilde. De ledenlijst1387 levert 

meteen een aantal 18de-eeuwse voorbeelden op. Het gaat onder meer om 

Jean Louis Rotsart, Abraham Jean Baptiste de Backer en Josephus Pieters, 

hoewel deze laatste pas lid werd nadat hij benoemd was als raadsheer. 

Cornelis Boullin (16de eeuw) was in 1519 zelfs overdeken. Jeronimus 

Masseau (17de eeuw) was dan weer lid van de Gentse Sint-Antoniusgilde, de 

soevereine gilde van kolveniers, busschieters en kanonniers. 

 

Ook in misstichtingen, die het meest voorkwamen in de vroegste twee 

eeuwen van deze onderzoeksperiode, worden de status en de sociale 

verwevenheid van verschillende griffiersfamilies zichtbaar. Zo bevatte de 

nalatenschap van Willem de Wale (15de eeuw) een schuld aan de Gentse 

Sint-Jacobskerk, die door zijn erfgenamen werd afgelost. Tegelijk stichtten ze 

een aantal goddelijke diensten voor de zielen van hun grootouders, ouders 

en nakomelingen. Het betrof drie erfelijke en eeuwige missen per week in de 

Sint-Jacobskerk1388 en twee groten voor de bijhorende armendis. 

                                                           
1384 Hij raakte op die manier betrokken bij een conflict over een brief die aan president 

Errembault was verstuurd, ut supra. 
1385 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 230. 
1386 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 59. 
1387 GHIJS J., De Notitien, annotaten, privilegien, fundatien ende Eeden van het gulden van Ste. Jooris, 

Gent, 1733 en MOULIN-COPPENS J., De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent, vanaf de 

vroegste tijden tot 1887, Gent, 1982. 
1388 Respectievelijk op woensdag een requiemmis voor Onze-Lieve-Vrouw, op donderdag een 

mis voor de Heilige Geest en op vrijdag voor het Heilige Kruis. 
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Jan Wielant (15de eeuw) deed in diezelfde kerk een stichting in de vorm 

van een mis van het Heilig Sacrament, elke donderdag te vieren in het hoge 

altaar met het volle koor1389. Zoon Filips stichtte er anno 1489 daarenboven 

vier jaargetijden en aalmoezen, eeuwig en erfelijk, voor het zieleheil van zijn 

vader, moeder, echtgenote en zichzelf. De familie Wielant bekostigde de 

bouw van de Sint-Machariuskapel in diezelfde kerk1390. Sebastiaan d’Hane 

(17de eeuw) lag aan de oorsprong van de kapel van Sint-Sebastiaan in de 

Sint-Michielskerk1391. 

Andere griffiers, hoofdzakelijk uit de 15de en de 16de eeuw, traden dan 

weer toe tot een religieus geïnspireerde broederschap1392. François Cortewille 

(16de eeuw) werd lid van de Onze-Lieve-Vrouwbroederschap van de Gentse 

Sint-Baafskathedraal. Op 14 februari 1573 diende hij bij de raadsheren van 

de Raad van Vlaanderen een aanvraag in om afwezig te mogen zijn op een 

zittingsdag, zodat hij de auditie van de rekeningen van de broederschap kon 

bijwonen. Dit werd hem toegestaan met behoud van zijn aandeel in de 

emolumenten, wegens "pieuse ende goddelicke saecke"1393. 

Joris Baert (15de eeuw), die zelf uit het Brugse Vrije kwam, bleef trouw 

aan zijn geboortestreek en werd aan het einde van zijn leven lid van de 

Broederschap van het Heilig Bloed te Brugge. Dit was hoogstwaarschijnlijk 

omdat hij een tweetal jaar daarvoor een functie in het Brugse stadsbestuur 

had uitgeoefend1394. Willem de Wale (15de eeuw) had dan weer banden met 

de abdij van Ename omwille van het feit dat hij jarenlang als procureur voor 

                                                           
1389 Zie SOMERS A., Inventaris van het oud archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent 

met inbegrip van de parochiale instellingen, (1231) 1302-1885 (Rijksarchief te Gent, inventarissen 91), 

Brussel, 2011, p. 20 en p. 60-61 en VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie, Gent, 1975, 

deel 1, p. 117-119, p. 235-236 en p. 77. 
1390 Op 12 december 1488 verleende Filips Wielant de toestemming aan de broederschap van 

Sint-Margaretha en van Sint-Hermes om van deze kapel gebruik te maken; later zou ze nog 

worden toegewijd aan Sint-Gregorius en vervolgens aan Sint-Anna. Zie SOMERS A., Inventaris 

van het oud archief…, p. 20 en p. 60-61 en VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie…, deel 

1, p. 117-119 en p. 235-236; VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie…, deel 2, p. 77-82. 
1391 MARECHAL G., Sint-Michiels te Gent, in Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud 

Regiem) (Rijksarchief te Gent, toegang 004/3SMI), Brussel, 1969, deel 3. 
1392 Wanneer onderzoek zou worden gevoerd naar de leden van de Gentse broederschap van de 

heilige Ivo, onder meer de beschermheilige van de juristen (en in het bijzonder de advocaten) 

zouden hoogstwaarschijnlijk ook leden of familieleden van onze onderzoekspopulatie 

opduiken. Deze broederschap werd in 1677 door toedoen van de praktizijnen van de Raad 

opgericht; P. Van Peteghem stelde in Gent echter sporen van de cultus van de heilige Ivo vast 

vanaf de vroege 16de eeuw. Zie VAN PETEGHEM P., De Broederschap van de heilige Ivo… 
1393 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d. 
1394 Op 22 maart 1488 ondertekende hij zo mee het testament van Pieter Lanchals. 
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de abdij had gewerkt. Hij werd echter lid van de Gentse Sint-

Amalbergabroederschap. 
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SYNTHESE EN CONCLUSIES 

De griffie van de Raad van Vlaanderen was al na enkele decennia 

uitgegroeid tot een permanente dienst, die een zekere eigen 

organisatiegraad vertoonde. Ze werd doorheen de eeuwen bemand met 

steeds meer verschillende ervaringsdeskundige en/of geschoolde 

medewerkers en was onlosmakelijk verbonden met de Raad als geheel, 

waarvoor hoofdzakelijk maar zeker niet uitsluitend administratieve taken 

werden verricht. Die waren van cruciaal belang voor zowel de interne 

werking als de taakuitvoering van de instelling. 

De definitie die we aan het begin van deze verhandeling aan 

‘schrijversdiensten’ in het algemeen hebben gegeven en waar we ons 

hierboven op baseren, blijkt inderdaad van toepassing te zijn op de griffie 

van de Raad van Vlaanderen. De vlag dekt de lading echter niet helemaal. 

Vooral de taken die de griffie uitoefende in het bijstaan van de raadsheren 

worden in deze definitie onderbelicht. In dat opzicht sluit de griffie uit het 

ancien régime in zekere zin overigens verbazingwekkend goed aan bij de 

griffies in de hoven en de rechtbanken van het huidige België, zoals ze in de 

wet van 17 februari 1997 zijn omschreven. De gebruikte definitie verhult 

tevens het feit dat de samenstelling van de griffie in realiteit een uiterst 

complex gegeven was, waarin griffiers een aantal uiteenlopende statuten 

konden hebben en waarvan het klerkenapparaat en de bijhorende interne 

taakverdeling op zich slecht zijn gedocumenteerd. 

Een aantal vaststellingen worden hier samengevat. Op basis van het 

voorliggende onderzoek kan een synthese worden gemaakt van zowel de 

‘rol’ als het ‘profiel’ van de griffiers van de Raad van Vlaanderen. Daarnaast 

reiken de onderzoeksresultaten verschillende aanknopingspunten aan voor 

onderzoeksthema’s die de Raad en het graafschap Vlaanderen overstijgen. 

 



448 
 

In de griffie van de Camere van den Rade (eind 14de - begin 15de eeuw) was 

reeds de kern van alle functies aanwezig die later institutioneel zouden 

worden uitgewerkt. Van 1386 tot 1522, het jaar waarin de belangrijkste 

instructie voor de Raad werd uitgevaardigd, bouwde de griffie zich vooral 

in de basis uit. Nadat de Raad- en de Rekenkamer definitief van elkaar 

waren gescheiden, was er al snel sprake van een eindverantwoordelijke of 

‘griffier’, die over één of meer klerken beschikte. Vanaf het midden van de 

15de eeuw waren dit per definitie meerdere klerken; anno 1522 was er al 

sprake van een eerste en een tweede ˗ later gezworen ˗ klerk, naast de 

aanwezigheid van twee of meer ‘gewone’ klerken. Ondertussen was er ten 

laatste vanaf 1409 ook een notaris aanwezig, die tot 1463 zijn functie met de 

ontvangerij van de exploten cumuleerde. Met uitzondering van de creatie 

van een apart comptoir voor de rapporten tijdens de tweede helft van de 16de 

eeuw, werd na 1522 hoofdzakelijk gesleuteld aan het topniveau van de 

griffie. In 1587 werden twee griffiers aangesteld, in 1668 kwam er een derde 

bij en vanaf 1674 werkte de Raad tot het einde van het ancien régime met 

vier griffiers. 

In deze uitbouw kan een duidelijke breuklijn worden vastgesteld. Tot het 

midden van de 16de eeuw, met een uitloper einde 16de eeuw (comptoir van 

de rapporten), komt de expansie van de dienst relatief functioneel over. De 

evoluties die als mijlpalen in de instructieteksten van de Raad zijn te vinden, 

waren vermoedelijk slechts de bestendiging van organisch gegroeide 

situaties ˗ met andere woorden: zij gebeurden minstens ten dele op initiatief 

van de instelling zelf. De ontvangerij van de rapporten, een ambt dat werd 

gecreëerd op expliciete vraag van de griffiers van de Raad, is daar het best 

gedocumenteerde voorbeeld van. De evolutie van het aantal griffiers dat aan 

het hoofd van de dienst stond, was daarentegen meermaals een twistpunt en 

kwam er hoogstwaarschijnlijk niet in hoofdzaak op basis van de noden van 

de dienst. Zeker de overschakeling naar drie (1668) en vier (1674) griffiers 

was een ingreep van bovengewestelijk niveau, geïnspireerd door de slechte 

toestand van de staatskas en de geldverslindende oorlogsmachine waarmee 

de Spaanse overheid de expansiedrang van de Franse koning probeerde te 

counteren. 

Een ontegensprekelijke link tussen het aantal griffiers en enkele 

organisatorische aspecten van de Raad in zijn geheel kon niet worden 

vastgesteld. Het kamersysteem, dat verder onderzoek vereist, lijkt eerder 

gefaciliteerd te worden door de aanwezigheid van meer griffiers en 

raadsheren ˗ want ook hun aantal vertoonde schommelingen ˗, dan dat het 
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effectief de reden was voor personeelsstijgingen. De werklast voor de griffie, 

die naar het einde van de 17de eeuw toe een alarmerend niveau bereikte, 

bleek in de ogen van de zetelende griffiers geen argument te zijn voor 

bijkomende aanwervingen. Hun standpunt lijkt contradictorisch en was 

uiteraard geïnspireerd door protectionistische motieven, namelijk angst voor 

de daling van hun eigen inkomsten en de afname van de algemene en 

geldelijke waarde van hun ambt. Na een analyse van de taakverdeling 

binnen de griffie blijkt hun bewering echter in zeker opzicht ook te kloppen. 

De werklast voor de griffie was ontegensprekelijk hoog, maar die 

vaststelling was niet noodzakelijk van toepassing op de griffiers zelf. 

Bij de werking van de griffie werden twee verschillende taakgebieden 

geïdentificeerd: enerzijds de griffietaken, anderzijds bijstand aan de Raad. 

Werklast, die rudimentair kon worden ingeschat aan de hand van het 

volume van enkele archiefreeksen, is slechts meetbaar binnen het eerste 

taakgebied: het beheer van de documentstromen bij gerechtelijke dossiers, 

bij de bestuurlijke taakuitoefening van de Raad en bij verschillende 

administratieve en organisatorische taken. Het zijn echter die griffietaken 

die door de griffiers bijna volledig aan de aanwezige klerken werden 

gedelegeerd, met uitzondering van een aantal financiële beheersaspecten1395. 

Met name de eerste en tweede gezworen klerk van de griffie kregen 

belangrijke verantwoordelijkheden. Zo wezen de griffiers het beheer van 

procesdossiers aan de eerste klerk toe, in welke fase die dossiers zich ook 

bevonden. Daarnaast stootten ze de volledige documentstroom rond de 

civiele procedure voor commissarissen af ten voordele van het comptoir van 

de rapporten. Pas wanneer zo’n proces was gewezen en de termijn van één 

jaar was verstreken, kwam het desbetreffende dossier bij de eerste klerk van 

de griffie terecht. Ook deze evoluties hadden zich tegen het einde van de 

16de eeuw en het begin van de 17de eeuw al grotendeels voltrokken. 

De taken die de griffie in het kader van bijstand aan de raadsheren 

uitoefende, werden daarentegen steeds belangrijker. De griffiers voerden ze 

doorgaans persoonlijk uit; zij kregen in de loop van de 18de eeuw zelfs het 

monopolie op het adjunctschap bij gerechtelijke onderzoeken. De 

administratie van zo’n onderzoek, die in andere justitieraden zoals de Raad 

van Brabant en de Grote Raad van Mechelen traditioneel door een secretaris 

werd uitgevoerd, werd hun vanaf dat punt eveneens toevertrouwd. De 

                                                           
1395 Zo namen de griffiers de taxatie van proceskosten, van oudsher toegewezen aan de eerste 

gezworen klerk van de griffie, aan het begin van de 18de eeuw terug zelf in handen ˗ een 

stijlbreuk, in vergelijking met de evolutie van de andere griffietaken. 
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landvoogd achtte het aanwezige aantal griffiers bij de Raad van Vlaanderen 

voldoende om naast elke raadsheer het volledige takenpakket van een 

secretaris uit te voeren. 

Verschillende aspecten die hierboven zijn aangehaald, namelijk de creatie 

van extra ambten van overheidswege en de blijvende aandacht van de 

zetelende griffiers voor aspecten van financieel beheer, houden uiteraard 

verband met de verschillende aanwervingssystemen die op het griffiersambt 

van toepassing waren. Tot 1463 werd een systeem met een ˗ gedeeltelijk ˗ 

vaste wedde toegepast. Daarna vereiste het ambt steeds een investering van 

de kandidaat-griffiers, viel de vaste wedde weg en hingen hun inkomsten 

volledig af van hun prestaties en van de inkomsten van de griffie. Tot 1619 

werd gewerkt met een pachtsysteem, waarbij de griffier jaarlijks een 

pachtsom aan de algemeen ontvanger van Vlaanderen betaalde. In het eerste 

kwart van de 17de eeuw werd overgeschakeld naar een engagère- of 

leenpandsysteem, waarbij de kandidaat-griffier een aanzienlijk bedrag aan 

de vorst betaalde en het ambt voor een bepaalde ˗ soms decennialange ˗ 

periode als het ware in pand kreeg. Dit investeringssysteem had 

verstrekkende gevolgen, zeker wanneer de eigenschappen van het contract 

van 1674 worden bekeken. In ruil voor steeds meer geld gaf de vorst voor 

enkele decennia een deel van zijn macht uit handen. Het ambt van notaris 

doofde uit. Vier engagèrehouders mochten zelf, naar believen, klerken 

tewerkstellen, waarbij enkel voor de eerste en de tweede klerk een admissie 

van de Raad was vereist. Op zich was dit geen stijlbreuk met het verleden, 

maar diezelfde methode werd vanaf 1674 ook toegepast op de aanwerving 

van andere griffiers. Zolang een engagèrecontract liep, kon de houder ervan 

of diens familie in principe vrij over het ambt beschikken. Het kon binnen de 

familie worden doorgegeven; even vaak schakelde men een bedienaar in. 

Dit kon zowel een familielid zijn als een vreemde, met wie een ˗ meestal niet 

nader gedocumenteerde ˗ overeenkomst werd gesloten. Tijdens de 18de eeuw 

behoorde ook het doorverkopen van een engagère duidelijk tot de 

mogelijkheden, wat steeds frequenter gebeurde. 

Dit betekent echter dat er zich onder de 17de- en 18de-eeuwse griffiers ˗ 

beëdigde, vorstelijke ambtenaren ˗ heel wat functionarissen bevonden die 

nooit via de klassieke weg, namelijk door de centrale instellingen waren 

aangesteld1396. Bedienaars moesten bijvoorbeeld enkel worden geadmitteerd 

                                                           
1396 Dit staat in contrast met het feit dat de centrale instellingen in de 16de eeuw bijvoorbeeld 

gaandeweg meer impact kregen op de benoeming van de raadsheren. Zie VAN PETEGHEM P., 

De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 197. 



451 
 

door de Raad van Vlaanderen; ook familieleden die zich met een geërfd 

engagèrecontract meldden kwamen op die manier in vorstelijke dienst 

terecht. 

 

In het ‘profiel’ van de griffiers kunnen een aantal grote lijnen worden 

herkend, zeker wanneer enkele uitzonderingsgevallen (plaatsvervangers 

van korte of middellange duur, politiek geïnspireerde vervangingen, extra 

personeelsleden tijdens crisisperiodes en ontdubbelingsmomenten van de 

instelling, assistenten) buiten beschouwing worden gelaten. De belangrijkste 

verschillen in het profiel van de ‘kerngroep’ zijn te wijten aan ˗ opnieuw ˗ 

het investeringsaspect dat aan het ambt was verbonden. Dit was 

hoofdzakelijk het geval bij het bestuderen van de carrière. Het profiel van de 

‘pachtgriffiers’ uit de tweede periode sloot aan bij dat van de investeerders 

(de zogenoemde ‘contractanten’) uit de derde periode, en ten dele ook bij 

dat van de 17de- en 18de-eeuwse engagèrehouders die zelf geen basiscontract 

afsloten. Zij kwamen gemiddeld later in dienst en kenden dus een langere 

voorcarrière ˗ enigszins logisch, aangezien ze eerst kapitaal moesten 

accumuleren om te kunnen investeren in de griffie. De carrières van de 

bedienaars daarentegen startten gemiddeld vroeger maar duurden ook 

minder lang. Zij waren de groep bij uitstek die ˗ soms noodgedwongen ˗ nog 

andere professionele oorden opzocht. 

Het loopbaanpad van alle griffiers was gediversifieerd. Geen enkele 

griffier beperkte zijn carrière tot het griffierschap van de Raad. Ruim de helft 

van hen oefende zowel voor als na andere functies uit, waarbij vooral de 

voorcarrière van belang blijkt te zijn. Bijna alle griffiers, of toch ruim negen 

op tien, hadden al elders ervaring opgedaan vooraleer ze als griffier bij de 

Raad werden beëdigd. Vaak was dat trouwens niet hun eerste kennismaking 

met de instelling. Van de griffiers die een voorcarrière hadden doorlopen, 

had reeds negen op tien een andere functie bij de Raad uitgeoefend. Het 

aandeel van de balie en, specifieker, van de advocatuur is daarbij 

overweldigend groot. Vooral in de eerste en de tweede periode slaagde ook 

een aantal griffieklerken en notarissen van de griffie erin een benoeming als 

griffier te bekomen. Daarnaast werd een beperkter belang gehecht aan 

ervaring die in lokale en regionale overheidsdienst was opgedaan. Ongeveer 

een derde van de griffiers was reeds met dat bestuursniveau vertrouwd. 

Bijna twee op drie griffiers oefende na vertrek nog een ander beroep uit. 

Dit gemiddelde is echter niet representatief. In de eerste en de tweede 
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periode lag het aantal griffiers met een nacarrière aanzienlijk hoger (nl. 85 % 

en 76 %), het bereikte een piek bij de groep bedienaars uit de derde periode 

(90 %). Van de leden van investerende families uit de 17de en de 18de eeuw 

stroomde logischerwijze slechts drie à vier op tien personen naar een andere 

functie door. Ook in de nacarrière bleven de meeste griffiers de Raad van 

Vlaanderen trouw, opnieuw op afstand gevolgd door het lokale en het 

regionale bestuursniveau. Veertien griffiers slaagden erin tot het corpus van 

de Raad door te dringen, de helft van deze groep situeert zich in de tweede 

periode. Slechts één griffier kon aan de slag op een hoger bestuursniveau, 

namelijk bij de Geheime Raad. Niet toevallig was dit iemand wiens vader 

reeds op supragewestelijk niveau had gewerkt. 

Uit de aard van de voor- en de nacarrière, i.c. het grote aantal leden uit 

de advocatuur, kan worden afgeleid dat de griffiers relatief hoog waren 

opgeleid. Dat wordt bevestigd door gegevens over hun scholing. Vanaf de 

16de eeuw had bijna elke griffier universitaire studies doorlopen, wat 

hoofdzakelijk resulteerde in een diploma van licentiaat in de rechten. De 

griffiers van de Raad waren naast ervaringsdeskundigen dus doorgaans ook 

rechtsgeleerden, die zich evenwel ˗ enkele gevallen uitgezonderd ˗ 

hoofdzakelijk tot de rechtspraktijk beperkten1397. 

Dit competentieprofiel sluit aan bij de resultaten van verschillende 

studies waarin de raadsheren van de Raad werden behandeld1398. Het ligt 

ook in de lijn van hetgeen reeds bekend is over de advocatuu1399. Wat zorgde 

er dan voor dat iemand advocaat bleef, griffier werd of een positie als 

raadsheer bemachtigde? Het klassieke antwoord op zo’n vraag is ook hier 

van toepassing. Kennis en ervaring ˗ twee elementen waarover de griffiers 

van de Raad duidelijk beschikten ˗ waren niet voldoende om hogerop te 

                                                           
1397 Men kan ze, zoals J. Dumolyn zijn onderzoekspopulatie omschrijft, ‘organische’ 

intellectuelen van de staatsvorming noemen. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat ze zelf geen 

of weinig kennis creëerden, maar die kennis wel verspreidden en ˗ zeker in het geval van de 

griffiers ˗ operationaliseerden: DUMOLYN J., Staatsvorming en vorstelijke…, p. 242. Zie eveneens 

VERFAILLIE J., Ervaringsdeskundigen…, passim. 
1398 Zo wordt uiteraard vergeleken met VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming…, DUMOLYN J., Het hogere personeel… en verschillende licentiaatsverhandelingen 

waarin hoofdzakelijk raadsheren worden besproken. Er kunnen echter ook elders 

aanknopingspunten worden gevonden, bijvoorbeeld in DE RIDDER-SYMOENS H., Milieu 

social… (16de-eeuwse Brabantse raadsheren), en zelfs op een hoger institutioneel niveau in 

THOMAS C., Le visage humain… (personeel van 17de-eeuwse centrale instellingen) en 

VERSCUREN A., An Aging Court… (18de-eeuwse raadsheren van de Grote Raad van Mechelen). 
1399 Zie onder meer MARTYN G., Les avocats… en MARTYN G., DONKER G., FABER S. en 

HEIRBAUT D. (red.), Geschiedenis van de advocatuur… 
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raken in overheidsdienst, zeker niet in de vroegmoderne tijd. De sleutel 

daarvoor is te vinden in de familiale banden van de functionarissen. Op 

basis van beroepsgegevens van grootvaders, vaders, generatiegenoten uit de 

eigen familie, schoonvaders, schoonbroers en generatiegenoten uit de 

schoonfamilie concluderen we dat het huwelijk hét middel bij uitstek was 

om te stijgen op de socio-professionele ladder. We stelden vast dat zowel de 

eigen1400 als de schoonfamilie van de griffiers in feite ambtenarenfamilies 

waren. De leden van de schoonfamilie bekleedden doorgaans echter hogere 

ambten. Dit reflecteert duidelijk in het beroepsprofiel van het nageslacht van 

de griffiers. Hoewel ze nog niet helemaal op hetzelfde niveau kwamen, 

leunden de beroepsgegevens van de volgende generatie dichter aan bij die 

van de schoonfamilie dan bij de eigen verwanten. Het belang van de 

extended family mag dus absoluut niet worden onderschat1401. 

Al in de eerste periode, en zeker vanaf het midden van de 16de eeuw, zijn 

een aantal duidelijke verwantschappen tussen griffiers merkbaar. 

Familieleden werden toen doorgaans de griffie binnengeloodst via een 

klerkenfunctie of, frequenter, het notarisschap. Wanneer dit geen optie bleek 

te zijn, werd in twee gevallen zelfs gewerkt met een soort assistentschap. 

Het engagèresysteem, dat ook overerving toeliet, faciliteerde de 

indiensttreding van verwanten verder en leidde tot het ontstaan van een 

aantal grote familiale clusters1402. Het zwaartepunt van de onderlinge 

verwantschappen lag tussen 1600 en ca. 1760, het begin en de volle bloeitijd 

van het engagèresysteem. In de tweede helft van de 18de eeuw werden 

engagèrecontracten steeds vlugger doorverkocht, waardoor het belang van 

familiale banden afnam. Zoals gezegd, kreeg de idee van de engagère als 

verhandelbaar goed de overhand ten opzichte van de idee van de engagère 

als familie-eigendom of als investering met het oog op het nageslacht. 

                                                           
1400 Op zich al een positief gegeven voor een potentiële openbare functionaris. De geografische 

afkomst van de griffiers bevestigt dat ze uit relatief ‘jonge’ ambtenarenfamilies kwamen, zeker 

wat het gewestelijke niveau betreft. Bij een kwart van de griffiers week hun geboorteplaats 

reeds af van die van hun ouders, in vergelijking met de generatie van de grootouders ging het 

al om een derde. Met uitzondering van een aantal griffiers die deel uitmaakten van een vader-

zoonrelatie binnen de griffie, waren hun families meestal (nog) geen gevestigde waarden in de 

residentiestad van de Raad. 
1401 Door G. Van Synghel het ‘familiale raamwerk’ genoemd. Zie VAN SYNGHEL G., “Actum in 

camera…, p. 374. 
1402 Terwijl bij de raadsheren bepaalde graden van bloedverwantschap waren verboden 

(1522/19), bestond zo’n verbod voor de griffieleden of andere personeelsleden hoegenaamd 

niet. Ook verwantschap tussen griffiers en raadsheren was klaarblijkelijk geen probleem, wat 

uiteraard een voordeel was voor ambitieuze (griffiers)families. 
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Aan de hand van bovenstaande synthese kan de centrale vraag van dit 

onderzoek positief worden beantwoord. Vanuit de verantwoordelijkheden 

die hen waren toegekend, de assisterende gerechtelijke rol die zij zichzelf 

steeds meer gingen toebedelen en die ze ook toebedeeld kregen, en op basis 

van hun competentieprofiel en hun sociale / familiale netwerken waren de 

griffiers wel degelijk in staat invloed uit te oefenen op de werking van de 

Raad. Zij deden dat ook, binnen de relatief grote marge die hen op 

organisatorisch vlak in instructies, resoluties en voorwaarden bij benoeming 

impliciet werd toegekend, of die ze desnoods zelf opzochten. De sporen 

daarvan zijn door het huidige archiefbestand van de Raad van Vlaanderen 

heen duidelijk te merken. Niet, zoals oorspronkelijk werd gedacht, in het 

handschrift dat we op losse bladen en in registers treffen, maar 

hoofdzakelijk aan de manier waarop het kernarchief van de instelling is 

gegroeid en/of geconstrueerd. Dankzij een (rechts)historisch-archivistische 

benaderingswijze verschaft dit proefschrift nieuwe inzichten in de 

archiefvorming van de Raad. Deze inzichten kunnen worden vertaald in 

nieuwe ‘gebruiksmogelijkheden’ en sluipwegen voor de raadpleging van het 

archief, wat toekomstig onderzoek hopelijk ten goede zal komen1403. 

Het socio-professionele profiel van de griffiers moet worden bijgesteld. 

Zij waren allerminst ‘lager personeel’, noch waren ze in finaliteit de 

‘schrijvers’ van de instelling. Wat hun ervarings- en opleidingsniveau 

betreft, kunnen ze eigenlijk bijna als de evenknie van de raadsheren worden 

beschouwd ˗ iets wat de griffiers op de werkvloer zo veel mogelijk 

probeerden te benadrukken, niet in het minst door hun stijgende voorkeur 

voor niet-griffietaken. Wanneer we even een abstractie maken van zes te 

onderscheiden ‘rollen’ die een griffier van de Raad moest vervullen, stellen 

we vast dat de griffiers vanaf het einde van de 16de eeuw in de eerste plaats 

overheidsmanagers waren. Hun managerrol steeg gevoelig doorheen de 

                                                           
1403 De archiefgids die naar aanleiding van dit onderzoeksproject werd ontwikkeld, is ter perse: 

VERFAILLIE J., Het archief… We hopen de opgedane ervaring te kunnen gebruiken in een 

volgende archiefbewerking, waarbij enkele lacunes in de huidige inventarisatie van het archief 

van de Raad kunnen worden weggewerkt. Het gaat in hoofdzaak om de niet nader beschreven 

reeks ‘papieren van de fiscale camere’ (1465-1795, 845 pakken) die enkel chronologisch werd 

geordend, en het aparte ongeïnventariseerde archiefblok ‘rebuut’ ˗ een goed bewaard geheim 

dat zich op zolder van het Duivelsteen in Gent bevindt. De oude orde indachtig, kan eveneens 

worden afgewogen of er nog iets met de ‘losse stukken’ van het archief kan gebeuren, 

hoofdzakelijk de briefwisseling van de Raad en de fiscalen en de verspreide restanten van het 

armarium. 
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werkingsperiode van de Raad. Het takenpakket van de griffiers evolueerde 

van een hoofdzakelijk uitvoerende naar een coördinerende functie, waarbij 

ze uiteraard wel de eindverantwoordelijkheid behielden over de griffie als 

corpus1404. Hun schrijvende rol reduceerden ze daarentegen tot het 

minimum, met uitzondering van hun notuleringsopdracht tijdens de 

zittingen van de Raad. Deze was gerelateerd aan hun deelnemende rol, 

waarbij ze de raadsheren steeds meer bijstonden in verschillende 

(gerechtelijke) aspecten1405. Hun groeiende belang als gerechtelijke 

functionarissen werd veruitwendigd in een beperkte ceremoniële rol, die we 

vooral bij de indiensttreding van een nieuwe president benadrukt zien. De 

authentificerende rol van de griffiers bleef, daarentegen, eeuwenlang relatief 

gelijk. Zij is uiteraard gerelateerd aan de eindverantwoordelijkheid binnen 

de griffie: veel documenten vereisten naast het zegel van de Raad finaal nog 

altijd de handtekening van één van de griffiers, en niet van een klerk. In de 

bewarende rol van de griffiers is, tot slot, slechts een kleine evolutie te zien. 

Ook hierin werden geleidelijk aan steeds meer taken richting klerken 

gedelegeerd. 

 

In het voorliggende onderzoek zijn belangrijke resultaten geboekt op het 

gebied van de kennis over de medewerkers, de interne keuken en de 

archiefvorming van een justitieraad. Het levert, kortom, een bijdrage aan de 

institutionele geschiedenis van de Raad in het bijzonder en van de werking 

van dit type instellingen in het algemeen1406. Met de focus op de griffie, die 

                                                           
1404 En, bij uitbreiding, over het comptoir van de rapporten. Hoewel ze vanaf het einde van de 

16de eeuw zo veel mogelijk verantwoordelijkheden op de ontvanger van de rapporten 

afschoven, bleef de griffie ˗ zeker documentgewijs ˗ de eindverantwoordelijke. Zo werden 

gewezen dossiers na één jaar toch bij de griffie binnengebracht. De griffiers hadden tevens 

inspraak in de benoeming van de ontvanger van de rapporten en voorzagen zelf in één of meer 

klerken voor het comptoir. 
1405 Voor wat het moderne griffiersambt betreft, haalt P. Vrancken aan dat de goede 

verstandhouding tussen de magistraten en de griffiers een zeer belangrijke voorwaarde is voor 

de goede werking van het gerecht. Deze stelling lijkt ons  binnen de casus Raad van Vlaanderen 

doorheen de tijd ook steeds meer van toepassing te zijn. Zie VRANCKEN P., De wet van 17 

februari 1997… 

Wat over de wet van 1997 overigens wordt gezegd ˗ namelijk dat daarmee een nieuwe dimensie 

werd gecreëerd door het benadrukken dat griffiers een gerechtelijke functie uitoefenen en dat 

hun rol niet passief is ˗ was in zekere mate dus al in het oude graafschap Vlaanderen realiteit. 

Zie VRANCKEN P., Griffiers in hoven en rechtbanken…, p. 220-221. 
1406 Bepaalde aspecten kunnen echter, zoals vermeld, niet worden doorgrond zonder een breder 

kader, i.c. een algemene geschiedenis van de Raad van Vlaanderen. Tot op heden bestaat zo’n 

studie helaas niet. 
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tegelijk zo veel meer blijkt te zijn geweest dan een administratief centrum, 

bevinden we ons letterlijk “Au Cœur de la Cour”. 

Daarnaast kan aansluiting worden gevonden bij bestaande 

onderzoekslijnen, die meestal worden behandeld in gespecialiseerde, 

thematisch geïnspireerde studies. Wegens de opzet van ons onderzoek, een 

langetermijnstudie, hebben we raakpunten met verschillende van die 

onderwerpen. Het was echter onmogelijk om ze ten gronde te behandelen, 

niet in het minst omdat dit buiten de onderzoeksdoelstellingen viel. In een 

aantal gevallen wordt echter duidelijk dat onze resultaten kunnen bijdragen 

aan de recente stand van onderzoek. We hopen dan ook dat ze in 

toekomstige studies worden opgenomen. We halen slechts enkele 

voorbeelden aan. 

Zo bevat onze prosopografische analyse in se weinig nieuwigheden. 

Mechanismen zoals huwelijkspolitiek, familiale en sociale netwerken, 

opklimming op de carrièreladder en bijhorende fenomenen zoals venaliteit 

en nepotisme zijn welbekend en vaak gedocumenteerd. De berekende 

resultaten lopen hier echter over een periode van vier eeuwen. Ze illustreren 

en bevestigen duidelijk verschillende elementen die in detailstudies 

doorgaans voor kortere termijnen worden behandeld. De vaststelling dat al 

die mechanismen ook op het niveau van de administratie overduidelijk op 

de voorgrond treden, verruimt daarenboven de blik op het reeds 

beschikbare historiografische materiaal. Het beeld dat van ‘hogere’ 

functionarissen bekend is, of eerder is gebaseerd op wat doorgaans onder 

die term werd verstaan, kan bijgevolg veel breder worden opengetrokken 

naar een vroegmoderne ambtenarenklasse ˗ een administratieve elite, die op 

haar beurt ontegensprekelijk een zekere gelaagdheid vertoont en waarin 

mechanismen van sociaal behoud en machtsvernieuwing constant in 

werking waren1407. Een tweedeling in ‘hoog’ en laag’ wordt o.i. beter 

vermeden. 

De casus van de griffie van de Raad kadert daarenboven in de 

bureaucratiserings- en specialiseringstendenzen die we in deze 

verhandeling kort hebben aangehaald. Administratieve en bestuurlijke 

                                                           
1407 Een uitgewerkte casus is te vinden in VERMEIR R. en DE SMET S., Kiezen zonder te 

verliezen…. Hoogbaljuw Servaas van Steelant, overigens een familielid van griffier van Steland, 

overleefde in het 16de-eeuwse Land van Waas verschillende regimewissels dankzij een 

combinatie van clientèlenetwerken, relaties en terreinkennis; dit ondanks het feit dat hij diverse 

keren van ‘kamp’ veranderde. 
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verschriftelijking worden doorgaans rond het einde van de 13de eeuw en in 

de loop van de 14de eeuw gekaderd1408. Voor de studie van de 

archiefvorming van een gerechtshof moet uiteraard rekening worden 

gehouden met de verschriftelijking van de procedure, wat zich eerder in de 

eerste helft van de 16de eeuw doorzette1409. J. Dumolyn stelt dan ook, aan de 

hand van de differentiëring van enkele registers van de Raad, dat de 

Bourgondische periode op dat vlak een tijdperk van bureaucratische 

rationalisatie was. P. Van Peteghem benadrukt dat dergelijke processen aan 

het begin van de 16de eeuw, met de uitvaardiging van de instructie van 1522, 

in een stroomversnelling terechtkwamen1410. De scharnierperiode lijkt ons 

echter iets later te liggen. Uiteraard was de aanzet tot bureaucratisering etc. 

in de tweede helft van de 15de eeuw en de eerste helft van de 16de eeuw al 

gegeven, maar de sporen die daarvan in het archiefbestand en de werking 

van de Raad te zien zijn, missen op dat moment nog doelmatigheid om echt 

al van een bewust proces te spreken. De 14de- en 15de-eeuwse evolutie van de 

archiefreeksen sluit o.i. eerder aan bij de evolutieve groei en ontwikkeling 

die al in de archiefvorming van de Audiëntie voorkwam1411. Vormen van 

doelmatig ingrijpen in de archiefvorming, de organisatie en de werking van 

de Raad ˗ met het oog op rationalisering ˗ stelden we bij de griffie pas in het 

laatste kwart van de 16de eeuw vast. De cesuur die P. Van Peteghem in het 

midden van die eeuw in het profiel van de medewerkers documenteerde, 

kan wel duidelijk worden bevestigd1412. Zeker wanneer de focus op 

carrièregegevens en kennisniveau ligt, zijn op dat moment duidelijke 

verschuivingen richting professionalisering merkbaar1413. De 

voedingsbodem voor een meer doorgedreven bureaucratische werkwijze 

                                                           
1408 Zie bijvoorbeeld VAN SYNGHEL G., “Actum in camera…, p. 374. 
1409 DE SCHEPPER H., Vorstelijke ambtenarij…, p. 373. 
1410 DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 57 en VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, onder meer p. 198-199. 
1411 De registers van acten en sententiën, oorspronkelijk de boeken van de Audiëntie, waren op 

hun beurt immers ook al afsplitsingen van kanselarijregisters. Zie BUNTINX J., Dode 

archieven…, p. 23-25. 
1412 VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, onder meer p. 417 e.v. 
1413 Zo week het profiel van de griffiers uit de eerste periode in verschillende opzichten af van 

dat van hun latere collega’s. Uiteraard waren zij vaak niet universitair geschoold, voor of na 

hun griffiersfunctie bewogen ze zich doorgaans in het grafelijk milieu en waren ze minder bij 

de Raad zelf betrokken. Recrutering gebeurde bij voorkeur onder de grafelijke secretarissen. 

Hun gegevens zijn vergelijkbaar met die van de onderzoekspopulatie in DUMOLYN J., Het 

hogere personeel…, waar een aantal van hen overigens deel van uitmaakt. Bij de griffiers uit de 

tweede periode kwam daar langzamerhand verandering in. 
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was, met andere woorden, al in het begin van de 16de eeuw aanwezig terwijl 

de uitwerking ervan nog even op zich liet wachten. 

Met het berekenen van de werklast van de Raad begaven we ons op het 

domein van de kwantitatieve rechtspraakgeschiedenis, een studiegebied dat 

de laatste jaren behoorlijk wat aandacht krijgt en dat we kort hebben 

gekaderd1414. Terwijl het allerminst de bedoeling was om een verklaring te 

geven voor de evolutie van de litigiositeit voor de Raad van Vlaanderen, 

leveren de uitgevoerde berekeningen wél een bijdrage aan het debat rond de 

18de-eeuwse Litigation Decline. Bij verschillende West-Europese gerechtelijke 

instellingen kan in de laatste eeuw van het ancien régime immers een 

duidelijke afname van het aantal behandelde processen worden vastgesteld. 

De gegevens van de Vlaamse justitieraad sluiten daarop aan. Even 

intrigerend is echter de bijzonder scherpe stijging van de litigiositeit die we 

bij de 17de-eeuwse Raad kunnen vaststellen, een stijging die slechts 

gedeeltelijk via de bewaringsgraad van het archief en de 

registratietechnieken van de instelling kan worden verklaard. Verschillende 

andere deelresultaten, bijvoorbeeld van de willige rechtspraak, vragen 

eveneens verder onderzoek. In diezelfde gegevensset brachten we voor het 

eerst ook de toenemende rol van het officie-fiscaal in de Raad kwantitatief in 

beeld. Zowel de fiscale processen als de fiscale briefwisseling namen, in 

tegenstelling tot alle overige documentreeksen van de Raad, doorheen de 

18de eeuw duidelijk toe. Met uitzondering van de vroegste geschiedenis zijn 

de activiteiten van het officie-fiscaal van de Raad van Vlaanderen echter 

nauwelijks onderzocht1415. 

Tot op heden werd de Raad van Vlaanderen het meest frequent 

behandeld met het oog op de studie van staatsvormingsprocessen en het 

relatieve succes of het falen daarvan, waarbij men zich vooral op de late 

middeleeuwen en het begin van de vroegmoderne tijd concentreerde1416. De 

                                                           
1414 Onder meer aan de hand van LE BAILLY M.C., Langetermijntrends… en VERSCUREN A., An 

Aging Court… Zoals vermeld, werd recent een onderzoeksproject over de Litigation Decline 

opgestart, casus Brugse Vrije. 
1415 VERHAEST H., De vroegste geschiedenis… Dit heeft uiteraard te maken met de 

ontsluitingsgraad van het archief van het officie-fiscaal, ut supra. Een 17de-eeuwse aanzet van 

archivistische aard werd gegeven in DE FRENNE L., Het archief van de fiscalen…; over de 18de-

eeuwse rol van het openbaar ministerie kan bijvoorbeeld worden vergeleken met de Grote Raad 

van Mechelen via VERSCUREN A., (S)pionnen van de vorst? … 
1416 Zie uiteraard de twee meest besproken detailstudies over de Raad, namelijk DUMOLYN J., 

Het hogere personeel… en bijhorende publicaties en VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen 

en staatsvorming… Specifiek voor de casus graafschap Vlaanderen kan bij deze auteurs een 
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dubbele positionering van de Raad, die zich tussen vorstelijke en 

gewestelijke belangen in bevond, komt daar meestal uitvoerig in aan bod. 

Ook de rol van de ambtenaren wordt doorgaans belicht. Legisten werden 

steeds meer ingezet; zij speelden een rol in de rationalisering van 

administratieve en gerechtelijke procedures ˗ kortom, in de vorming van een 

moderner staatsapparaat en, bijgevolg, de bestendiging van de vorstelijke 

macht in het gewestelijke milieu. Zoals J. Dumolyn echter bedenkt, moet 

hun rol met de nodige reserves worden bekeken1417. Ambtenaren waren 

bovenal de kinderen van hun tijd, onbewust schatplichtig aan de toenmalige 

maatschappelijke evoluties. De indruk die onze onderzoekspopulatie nalaat, 

is niet die van een groep functionarissen die collectief naar een zo sterk 

mogelijke vorstelijke macht streefde, of naar een zo efficiënt mogelijke 

uitbouw van de Raad als instelling. De griffiers waren individuen, die 

bovenal op zoek waren naar opportuniteiten voor zichzelf, hun familie en 

hun nakomelingen ˗ zowel op carrièregebied als op sociaal en financieel 

vlak. Dat is te lezen in de keuze van hun huwelijkspartners en die van hun 

kinderen, in hun frequente kandidatuurstellingen voor een functie als 

raadsheer of, sporadisch, een ambt bij een andere vorstelijke instelling. Hun 

ambitie was ongetwijfeld één van de factoren die ertoe leidde dat ze zich 

met hun taken als griffier steeds dichter bij de raadsheren schaarden, terwijl 

ze als enige administratieve handelingen wel nog zelf het financiële ˗ ook 

hun bron van inkomsten ˗ in de hand hielden. Het is eveneens te merken in 

crisisperiodes, bijvoorbeeld in de manier waarop de vier oorspronkelijke 

griffiers ˗ die strategisch de verkeerde kant in het conflict bleken gekozen te 

hebben ˗ anno 1679 bleven vechten voor het behoud van hun functie. Dat zij 

toen wél de bovenhand haalden op de ‘gezagsgetrouwe’ griffiers, heeft 

uiteraard te maken met het feit dat zij zich ondertussen op financieel vlak 

hadden verbonden aan de vorst, en vice versa. Het engagèresysteem, in feite 

een doorgedreven vorm van staatsfeodalisme, verhinderde uiteindelijk hun 

afzetting. Terwijl J. Dumolyn in de 15de-eeuwse Raad slechts een lichte 

tendens tot feodalisering van het openbare ambt kon vaststellen1418 was de 

                                                                                                                                        
stand van het onderzoek en een bespreking van de voornaamste standaardwerken worden 

gevonden. Een algemeen kader is te lezen in een artikel uit 2006, namelijk DE SCHEPPER H., 

Staatsgezag en macht…, p. 13-50. 
1417 DUMOLYN J., De Raad van Vlaanderen…, p. 174: geschoolde juristen konden evengoed 

particularistische steden of kerkelijke jurisdicties ondersteunen. 
1418 Met name de ambtsverpachting van het griffierschap. Zie DUMOLYN J., Staatsvorming en 

vorstelijke…, p. 133-138 en 237-250. Staatsfeodalisme, waarbij een deel van de vorstelijke macht 

in se werd geprivatiseerd, was uiteraard gestoeld op gemeenschappelijke belangen van de vorst 
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balans in de 17de en de 18de eeuw duidelijk in de andere richting 

doorgeslagen. 

Enkele vaststellingen roepen in dit kader dan ook nieuwe 

onderzoeksvragen op. Verschillende gegevens wijzen er immers op dat het 

leenpandsysteem, zoals het bij de griffiers van de Raad was geconstrueerd, 

op weg was naar een implosie. Hoewel momenteel moeilijk in te schatten 

valt of de limieten van het systeem reeds waren bereikt, werden ze in de 

tweede helft van de 18de eeuw wel overduidelijk opgezocht. We stelden rond 

deze periode een mentaliteitswijziging vast waarbij de engagère meer en 

meer een verhandelbaar goed werd, ten nadele van de idee van een familiale 

investering. Verschillende griffiers raakten daarenboven in de problemen 

omdat ze, overigens op verschillende vlakken, te zwaar hadden 

geïnvesteerd. De lotgevallen van de kas van de namptissementen bewijzen 

dat de grens tussen overheidsfinanciën en private gelden een grijze zone 

was die zich steeds verder uitbreidde1419. Onderzoek naar deze 

mechanismen gebeurt best vanuit een gecombineerde institutionele en 

sociaal-economische invalshoek. Niet alleen verdienen de financiële 

aspecten van de werking van een justitieraad, met inbegrip van de return 

voor de medewerkers een eigen onderzoek1420; zoiets moet duidelijk in een 

breder kader worden gezien ˗ met name in combinatie met de private 

financiën van de investerende medewerkers. Een sociaal-economische 

profilering werpt zich met andere woorden op. Daarbij mag de tweede helft 

                                                                                                                                        
en de betreffende ambtenaren. Verschillende vormen van venaliteit, ambtsverpachting, 

ambtsverpanding of ambtsbelening zijn hierin te kaderen. 
1419 Hetzelfde kan overigens worden gezegd over de ontvangerij en de kas van de exploten. Dit 

ambt was, misschien niet toevallig, in de tweede helft van de 17de eeuw eveneens een leenpand. 

Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, 

raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 

enz., 1520-1732, fol. 244 en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in 

burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map ontvangers van de exploten, waarin anno 1668 

een contract werd afgesloten met (de latere griffier) Maximiliaan le Rouffon. 
1420 Zo kan worden verondersteld dat de griffiers niet alleen het inhoudelijke en het imago van 

de taken in het kader van bijstand aan de Raad aantrekkelijk vonden, maar dat de vergoeding 

voor het uitvoeren van bijvoorbeeld enkwesten ook relatief hoog was. Deze vergoeding was in 

elk geval, zoals gezien, een twistpunt tussen de gewone raadsheren en de raadsheren-

commissarissen, aan wie tot het begin van de 17de eeuw de meeste enkwesten werden 

toegekend. Zoals diverse instructieteksten uitwijzen, was het aandeel voor adjuncten uiteraard 

wel lager. Een vergelijking met de vergoeding voor griffietaken, wat helaas het voorwerp van 

een ingewikkelde berekening vormt, zou het één en ander mogelijkerwijs in een ander 

perspectief kunnen plaatsen. 



461 
 

van de 18de eeuw, in tegenstelling tot wat frequent gebeurt, zeker niet 

stiefmoederlijk worden behandeld1421. 

Daarnaast kan uiteraard ook de vraag worden gesteld naar de 

positionering van de casus ‘Raad van Vlaanderen’ ten opzichte van de rest 

van de Zuidelijke Nederlanden én het bredere, grotendeels West-Europese 

kader. Zoals we hebben aangehaald, werden de administratieve taken in 

verschillende Zuid-Nederlandse justitieraden verdeeld over griffiers en 

secretarissen. Er kan dus worden gesteld dat de griffiers van de Raad van 

Vlaanderen een monopoliepositie hadden die in andere, gelijkaardige 

instellingen niet zo evident was. Zij hoefden binnen de instelling geen strijd 

te leveren met een concurrerende personeelsgroep, althans niet wat de 

dagelijkse taakuitoefening en bijhorende bezoldiging betreft. Zo kan worden 

vergeleken met de Raad van Brabant, waar tijdens de 17de en de 18de eeuw 

voortdurend meningsverschillen over bevoegdheden tussen de griffies en de 

secretariaten werden uitgevochten1422. Zoals E. Put aantoonde, reflecteerde 

dit duidelijk in de archiefvorming en de werking van de instelling, maar er 

kan evengoed worden vermoed dat gevolgen van dat onderscheid sporen in 

het profiel van de desbetreffende medewerkers nalaten. Is, met andere 

woorden, het profiel van de griffiers van de Raad van Vlaanderen te 

vergelijken met dat van leden van andere schrijversdiensten1423, of vormt 

Vlaanderen ook in dat opzicht een afwijkende, zelfs bijna unieke casus? 

Hopelijk zal comparatief onderzoek hier in de toekomst een antwoord op 

                                                           
1421 A. Verscuren spreekt in haar onderzoek naar de Grote Raad van Mechelen over “the forgotten 

centuries”, wat eveneens van toepassing blijkt te zijn op de Raad van Vlaanderen. VERSCUREN 

A., An Aging Court…, p. 5-12. Diezelfde 18de eeuw was trouwens de periode waarin de rol van 

de fiscalen van de Raad, tot op heden eveneens onbelicht, gevoelig toenam, ut supra. 
1422 PUT E., Inventaris…, deel 1, p. 36-37. In het tweede kwart van de 18de eeuw kwam men tot 

een vergelijk. 
1423 Het is enigszins verrassend dat de voornaamste conclusies die J. Houssiau over de 

gediversifieerde carrière en vooral de invloed van de secretarissen van de Geheime Raad (1531-

1567) kon maken, grotendeels in dezelfde lijn liggen van hetgeen hier kan worden vastgesteld 

voor de Raad van Vlaanderen. Deze studie is, wat schrijversdiensten van vorstelijke instellingen 

uit de Zuidelijke Nederlanden betreft, echter bijna het enige uitgebreide aanknopingspunt 

waarover we beschikken. Ze handelt uiteraard over een hoger overheidsniveau, bestrijkt een 

kortere periode en gaat dus over een kleinere onderzoekspopulatie. Zie HOUSSIAU J., Les 

Secrétaires…, p. 405-409. Hij benadrukte overigens dat het griffierschap zorgde voor continuïteit 

in de instelling, een universeel gegeven dat bijvoorbeeld ook wordt vastgesteld met betrekking 

tot de griffie van de Staten-Generaal: HUGENHOLTZ W.R. en BOELS H., De griffie van de 

Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798, in Tijdschrift voor geschiedenis, 1977, 

XC, 3-4, p. 391-422. 
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kunnen bieden1424. De voorliggende gegevensset biedt in ieder geval het 

potentieel om op verder te bouwen. 

Het lot van historici staat in dat opzicht overigens niet zo veraf van dat 

van de griffieklerken van de Raad. Net als bij hen1425 is ons voornaamste 

opdracht samen te vatten als “continuelement escrivans…”. 

 

                                                           
1424 Daarbij mogen andere administratieve beroepen niet uit het oog worden verloren. Een link 

met bestaande studies over schrijvers op het stedelijke niveau, waar reeds uitvoerig onderzoek 

naar is gebeurd, valt binnen de mogelijkheden. Ook de integratie van gegevens over andere 

ambten, zoals notarissen, kunnen een ruimere kijk bieden. Aanknopingspunten zijn 

bijvoorbeeld te vinden in BRUNEEL C., Een spectrum van carrières, in BRUNEEL C., GODDING 

P. en STEVENS F. (red.), Het notariaat in België van de Middeleeuwen tot heden, Brussel, 1998, p. 

103-117. Andere bestuursniveaus, bijvoorbeeld kasselrijen, behoren eveneens tot de 

mogelijkheden. Prosopografische gegevens over het Land van Waas zijn bijvoorbeeld 

beschikbaar in DE SMET S., Voor de conservatie… 
1425 1522/73. 
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BRONNEN EN BIBLIOGRAFIE 

In onderstaande lijsten werden alle onuitgegeven bronnen, uitgegeven 

bronnen, oude drukken, hulpinstrumenten en literatuur opgenomen waar in 

één van beide banden in voetnoot naar wordt verwezen en/of die werden 

gebruikt als kader voor de voorliggende verhandeling. Archiefreeksen die 

met een * zijn aangeduid, werden niet in extenso geraadpleegd maar globaal 

wel ter hand genomen om de eigenheid van de betreffende reeks te 

bestuderen. Dit is uiteraard hoofdzakelijk het geval met archiefreeksen uit 

het archief van de Raad van Vlaanderen en vormt geen strikte tweedeling. 

Zo namen we via een gerichte zoektocht bijvoorbeeld toch enkele registers 

van acten en sententiën ter hand. 

Archiefreeksen of -stukken die tussen ronde haakjes (…) werden 

geplaatst, raadpleegden we aan de hand van nadere toegangen. De 

archiefstukken of -bestanden waarnaar in ‘Band 2’ onder ‘aanvullende 

bronnen’ wordt verwezen, komen hier niet voor omdat ze, logischerwijze, 

niet werden geraadpleegd. 

 

I. BRONNEN 

A. ONUITGEGEVEN BRONNEN 

 

Aalst, Stadsarchief 

Land van Aalst: 187, 593, 927. 

 

Amsterdam (NL), Stadsarchief 

Doop-, trouw- en begrafenisboeken: (1042). 
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Beveren, Rijksarchief 

Sint-Cornelius en Sint-Cyprianusabdij te Ninove: 305-306. 

 

Brugge, Rijksarchief 

Familie de Thibault de Boesinghe: 491, 493-495, 497, 506. 

Familie Gillès, Gillès de Pélichy: 1196 

Oud archief Ardooie, registers, 238. 

Oud archief Land van Wijnendale, 1747. 

Verzameling Familiearchief: 188. 

 

Brussel, Algemeen Rijksarchief 

Admiraliteitscolleges: 1, 532, 533, 536, 552. 

Algemene Regeringsraad: 40-42, 558, 862, 882-883, 884, 885. 

Audiëntie: 791, 812/5, 812/7-8, 854-865, 1175, 1184, 1191/22 (3), 1300/1-5, 1301/1-4, 1324/4, 1324/6, 

1324/9, 1404/6 (2), 1404/6 (3), 1405/21, 1408/3, 1473/6, 1496/8, 2711/3-4, 2711/16. 

Comité voor de opheffing van de Jezuïetenorde in de Nederlanden: 21. 

Departement voor de Nederlanden van de Hof- en Staatskanselarij: (698-699), (700-709), (710-

711), (770-779), (780-786), 796. 

Familie le Maire: 52/1. 

Geheime Raad, Oostenrijkse periode, Dozen: 76/A-B - 77/A-B, 150/A-B - 152/A-B, 231, 232/A-B, 

236/A-B, 237, 244, 245, 246/A-B, 455/A-B, 456/A-B, 471, 482, 488, 491, 497/A-B, 979, 1293/A-B, 

1294, 1295. 

Geheime Raad, Registers: 6-9, (349-485), (681-685), 765-766, 768. 

Geheime Raad Spaans bewind, Dozen: 646-648, 1358-1362, 1363-1368bis, 1370; 1371-1372, 1373, 

1374-1375, 1377, 1378, 1379. 

Grote Raad van Mechelen, Beroepen uit Vlaanderen: 151. 

Grote Raad van Mechelen, Eerste aanleg: 2681. 

Grote Raad van Mechelen, Officie-fiscaal: 551, 590, 682. 

Grote Raad van Mechelen, Processen van aanzienlijke families A : 682. 

Grote Raad van Mechelen, Registers: 4-5, 6, 8-9, 10, 11, (143-168), 468, (629-633), (790-880), (969-

976), 1551. 

Jointe te Luxemburg, nadien te Trier; Koninklijke Commissie te Luxemburg: 146. 

Kaarten en plannen in handschrift: 488, 570, 1812, 1813, 1814, 1815. 

Koninklijke Raad van Philips V: 15. 

Manuscrits divers: 409-410, 1211, 1444, 1965, 2093, 2195, 3148. 

Raad van Financiën: 246, 253, 992, (993-1007), (1008-1013), (1026-1029), 2435-2438, 7706-7707. 

Raad van State: 683, 684, 686-689, 690, 691, 723, 726, 731, 732-733. 

Raad van State, Engels-Nederlands bewind: 288-289, 290, 499. 
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Raad van State, Maximiliaen Emmanuel van Beieren: 135. 

Rekenkamer: 7839-7847, 8233, 13601, 13674, 13810, 20962-21067*, 21068-21112*, 21113-21261*, 

21787-22102*, 26606-26610, 26616, 46010-46017*, 49501-49508*. 

Rekenkamer, Bewijsstukken i.v.m. het zegelrecht van de Audiëntie, charters: 30, 372, 484, 718, 

1131, 1649, 1700. 

Rekenkamer, Dozen: 428/A-H - 484/A-B*. 

Rekenkamer, Rolrekeningen: 285. 

Rekenkamer, Trésor de Flandre eerste reeks: 1262. 

Secretarie van State en Oorlog: 2268, 2269. 

Soevereine Raad van Justitie: 46, 83, 84. 

 

Gent, Rijksarchief 

Algemeen Familiefonds: 286, 594, 3078c. 

Almanakken: s.n. 

Archief van het Rijksarchief te Gent: s.n. 

Diverse oorkonden: 247, 357, 359, 503, 568. 

Dubbels van de Rekenkamer: 267-270, 271-272, 363, 393. 

Familie de Ghellinck-Vaernewijck deel 2: 2549. 

Familie de Kerchove de Denterghem: 16. 

Familie de Pélichy: 3148. 

Familie Jacopssen: 2-4, 5, 30. 

Familie Kervyn de Volkaersbeke: 3610, 3613, 3619-3621, 3625, 3629, 3667, 3836-3840. 

Familie Moerman d’Harlebeke: 917. 

Familie Schoorman: 146, 148, 149, 150, 151. 

Familie van Pottelsberghe de la Potterie: 375. 

Kaarten en plannen: 33, 210. 

Kasselrij Oudenaarde: 1946, 2794. 

Notariaat Amelot I: 66. 

Oud archief Evergem: 32. 

Oud archief Kwaremont, Zulzeke en Ruien: 103. 

Oud archief Olsene: 5sexies. 

Oud archief ter Beken (Dikkelvenne): 2. 

Raad van Vlaanderen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis-140ter*, 12, 15, 26, 35, 55, 75, 87, 91, 95, 

98, 115, 125, 131, 139, 140ter, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 164-170, 171-173, 174, 175-

508*, 509, 510, 511-525, 526, 527-530, 531, 533-541*, 542-552, 565, 566-589, 590, 594, 598-600, 

601, 602-603, 609, 616, 622, 626, 627-629, 630-638, 639, 640, 640bis, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 

647, 676, 685, 689, 691-772*, 773-801*, 802-816*, 817-820*, 821, 822, 823-829*, 830-837*, 838-

849*, 955-1007*, 1008-1087*, 1093-1100*, 1101-1118*, 1120-1157*, 1158-1186*, 1187-1195*, 

1198-1208*, 1211-1222*, 1234-1247*, 1257-1305*, 1306-1325*, 1327-2307*, 2312-2325*, 2327-

2605*, 2606-3681*, 3686-6809*, 6828-7086*, 7110-7207*, 7208-7251*, 7254-7260*, 7263-7350*, 
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7353-7507*, 7508-7605*, 7606-7608*, 7609-7673, 7673bis, 7674-7676, 7677-7925*, 7926-7936*, 

7937-7944*, 7946-7948*, 7949-7951*, 7996-8000*, 8001-8020*, 8021-8023*, 8024-8058*, 8059-

8075*, 8076-8286*, 8310-8405*, 8424, 8431-8435, 8471-8472, 8478, 8495-8528*, 8537-8556*, 

8557-8593*, 8594-8596*, 8599, 8604-21904*, 8652, 9141, 10220, 10738, 11346, 12509, 12298, 

12896, 13441, 14290, 14605, 14684, 15023, 15345, 15828, 16120, 16324, 16345, 16391, 16402-

16403, 16429, 16513, 16707, 16776, 16816, 16871, 16988, 16989, 17096, 17289, 17958-17959, 

18056, 18231, 18324, 18582, 18963, 19184-19185, 19350, 19558, 19847, 19852, 19893, 19988, 

20604, 20697, 21065-21066, 21086, 21108, 21497, 21510, 21890, 21905-23698*, 21921, 22010, 

23380, 23699-27763*, 24957, 24738, 25031, 25282, 25625, 26100, 26469, 26541, 27056, 27260, 

27764-30102*, 28270, 28830, 29379, 29505, 29570, 30428, 30449, 30713-30947*, 30955-30963*, 

30985, 30989-31062*, 31167-31176*, 32517-33361*, 33362-34277*, 33813, 33909, 34057, 34104, 

34264, 34279, 34305, 34340-34583*, 34340, 34343, 34422-34576*, 34584, 34589. 

Rechtbank van de Indaginge: 7. 

Sint-Baafs en Bisdom: 4805, 20007-20008, 27688. 

Sint-Veerlekapittel: 123. 

Staten van Vlaanderen: 11301. 

Varia II: 264, 518bis. 

Verzameling d’Hoop: 10. 

Vorstelijke domeinen: 11, 12, 15-16, 32-39, 40-41, 42-48, 49-53, 54, 56, 75, 177, 178, 179. 

Wetachtige Kamer: 1-2. 

 

Gent, Stadsarchief 

Familie Helias d’Huddeghem: 27, 29. 

Familie Maertens de Noorthout: 647, 678, 695, 696, 712, 721, 724, 738. 

Verzameling Napoleon de Pauw: 3807. 

 

Gent, Universiteitsbibliotheek (handschriftenleeszaal) 

Collectie Vliegende bladen: HFI.C.222, HFI.C.223, HFI.PGC.013 

GAILLARD V., Transcripties van documenten uit het archief van de Raad van Vlaanderen, 19de eeuw. 

VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches historiques et chronologiques du Conseil provincial 

ordonné en Flandre. Contenant la premiere institution, le progres et les changemens arrivés audit 

conseille … depuis l’an de grace 1385 jusqu’au present 1771, 18de eeuw. 

 

Middelburg (NL), Zeeuws Archief 

Staten van Zeeland: (1667). 

 

Particulieren, persoonlijke verzamelingen 

PV Arie Pieter Uijtterlinde, Stamboom, via http://gw0.geneanet.org/apusmjlmh 

PV Arnaud du Cheyron de Beaumont, Stamboom Antoinette van Greboval, via http://gw0. 

geneanet.org/1500 

http://gw0.geneanet.org/apusmjlmh
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PV Christiane Scherbam, Stamboom, via http://gw1.geneanet.org/grandmotherowl 

PV Christian Vantours, Stamboom Christian Vantours, via http://gw5.geneanet.org/vantours 

PV Christian Wolters, Stamboom Pierre Charles Joseph Marie Ghislain d’Udekem d’Acoz, via http:// 

gw1.geneanet.org/sretlow 

PV Daniel en Hélène Peeters-Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. Peeters, via http://gw1. 

geneanet.org/fdh1 

PV Francis van Honacker, Stamboom Francis Margaretha Robert van Honacker, via http:// 

gw4.geneanet.org/ciskovitch 

PV Gilles Lecomte, Généalogie des familles Lecomte, Laniel, Turquet Bravard de la Coisserie et de 

Charpin Feugeroles, via http://gw0.geneanet.org/azerty7 

PV Guido Burssens, Stamboom, via http://gw1.geneanet.org/gburssens1 

PV Guillaume de Tournemire, Site familial, via http://gw3.geneanet.org/pierfit 

PV Guillaume de Wailly, Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/wailly 

PV Guy van Marcke de Lummen, Généalogie de la famille van Marcke de Lummen - Tournay ainsi 

que des familles alliées, via http://gw1.geneanet.org/gvmdl 

PV Hubert de Saint Remy, Stamboom Béatrice Marie Jeanne Charlotte de Surirey de Saint Remy, via 

http://gw5.geneanet.org/saintremy3 

PV Jacques le Goualher, Stamboom, via persoonlijke correspondentie. 

PV Jasper Van Bosveld Heinsius, Stamboom Jasper Cornelis Van Bosveld Heinsius, via http:// 

www.vanbosveldheinsius.com 

PV Jean Hervé Favre, Stamboom, via http://gw1.geneanet.org/favrejhas 

PV Marc Geladi, Stamboom, via http://gw1.geneanet.org/geladim 

PV Martin Spanoghe, Stamboom, via http://gw3.geneanet.org/mspanoghe 

PV Michel Van de Velde, Stamboom Michel Van de Velde, via http://gw3.geneanet.org/mvdv 

PV Paul De Koninck, Stamboom, via http://gw3.geneanet.org/paul60 

PV Pierre Yves Gaveau, Stamboom familie Gaveau, d’Haussy, Bondu, via http://gw3.geneanet.org/ 

pygaveau 

PV Quentin Debray, Stamboom Séverine Debray, via http://gw4.geneanet.org/debray 

PV Rob Gomes, Europese adel en hun afstamming, via http://gw1.geneanet.org/gomesadel 

PV Roland Defruyt, Stamboom, via http://gw4.geneanet.org/defruyt 

PV Serge Coomans de Brachène, Stamboom Serge Denis Jacques Marie Ghislain Coomans de 

Brachène, via http://gw5.geneanet.org/scoomans 

PV Terry Pea, Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/tgooberpea 

PV Yves d’Oultremont, L’illustre et noble maison d’Oultremont, et ses alliances, via http://gw3. 

geneanet.org/oultremont 

PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaux Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy 

 

Rijsel (FR), Archives Départementales du Nord 

Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille: (1488), (1599), (1667-1668), (17655). 

  

http://gw1.geneanet.org/grandmotherowl
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B. UITGEGEVEN BRONNEN EN OUDE DRUKKEN 

 

Almanach der provintie van West-Vlaenderen en Wegwyzer der stad Brugge voor het jaar 1837, Brugge, 

1837. 

Beeldbank Gent, Bouwtekeningen, Gent (stadsarchief), s.d., s.p. 

Begraafboeken Alexianen, Gent (stadsarchief), s.d., s.p. 

BONENFANT P. (red.), Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur 

1381-1419 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, première série), Brussel, 1974, 2 dln. 

CAUCHIES J.M. (red.), Ordonnances de Jean sans Peur 1405-1419 (Recueil des ordonnances des Pays-

Bas, première série), Brussel, 2001. 

DE DAMHOUDER J., Practycke in civile saecken, ’s Gravenhage, 1626. 

DE DAMHOUDER J., Practycke in criminele saecken, met schoone figuren vereikt, Rotterdam, 1618. 

DE GUCHTENEERE n.n., Mémoire pour MM. Charles le Begue, notaire, et Charles Alexandre van 

Volden, ancien notaire, tous deux domiciliés à Gand, syndics à la masse de Philippe François Louis 

Penneman, appelans, contre les Sieurs Pierre François de Ketelaere, Jean David Pachterbeke et 

consors, intimés, Brussel, 1825. 

DE PAUW N. (red.), Bouc van de Audiencie. Acten en sentenciën van den Raad van Vlaanderen in de 

XIVe eeuw (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. 3e reeks 17), Gent, 1901-

1903, 2 dln. 

Derden placcaet-boeck van Vlaenderen, inhoudende de Placcaeten, Ordonnancien, Reglementen, 

Tractaeten, Alliancien ende andere Edicten, gheëmaneert van weghen de koninghen van Spagnien 

ende van hunne doorluchtighste voorsaeten Graven van Vlaenderen, ende Souveraine Princen van 

dese Nederlanden, Gent, 1685, 2 dln. 

Description du jubilé de sept cens ans de S. Macaire, patron particulier contre la peste, Gent, 1767. 

DE SEUR, J., La Flandre illustrée par l’institution de la chambre du roi à Lille, l’an 1385, Lille, 1713. 

DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief 

van de Grote Raad van Mechelen, Brussel, 1966-1988, 6 dln. 

GACHARD L.P., Analectes Belgiques, ou recueil de pièces inédites, mémoires, notices, faits et anecdotes 

concernant l’histoire des Pays-Bas, Brussel, 1830. 

Gazette van Gent, 12.02.1759, 15.02.1759, 26.02.1759, 01.03.1759, 08.03.1759. 

Gazette van Gent, 22.11.1762, waerschouwingen. 

Gazette van Gent, 18.09.1777, bijvoegsel. 

Gazette van Gent, 21.10.1793, bijvoegsel. 

Gazette van Gent, 22.08.1816, dispositie testamentaire. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent (stadsarchief), s.d. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent (stadsarchief), s.d. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Martinus, Gent (stadsarchief), s.d. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent (stadsarchief), s.d. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent (stadsarchief), s.d. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent (stadsarchief), s.d. 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Pieters, Gent (stadsarchief), s.d. 
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Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Salvator, Gent (stadsarchief), s.d. 

GHIJS J., De Notitien, annotaten, privilegiën, fundatiën ende Eeden van het gulden van Ste. Jooris, 

Gent, 1733. 

HELLIN E.A., Histoire chronologique des evêques et du chapitre exemt de l’eglise cathédrale de S. Bavon 

à Gand, suivie d’un recueil des epitaphes modernes et anciennes de cette eglise, Gent, 1772. 

Jaarregisters van de Keure, schepenjaar 1400-1402: regesten, Gent, s.d. 

Jaarregisters van de Keure, schepenjaar 1405-1406: regesten, Gent, s.d. 

Jaarregisters van de Keure, schepenjaar 1408-1409: regesten, Gent, s.d. 

Journal d’affiches des arrondissemens de Gand, Termonde, Audenarde, Eecloo et de la Flandre, 

09.05.1818. 

Journal du commerce, 07.06.1803, supplément. 

Journal du département de l’Escaut, 12.03.1813. 

MONBALLYU J., Chronologische lijst van de Nederlandstalige geëxtendeerde sententiën van de Grote 

Raad van Mechelen (1581-1590), in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der 

Oude Wetten en Verordeningen van België, 1998, XXXIX, p. 79-146. 

MONBALLYU J. en DAUWE J. (red.), Joos de Damhouder en zijn ‘Practycke in civile saecken’ (‘s 

Gravenhage, 1626, herdruk), Gent, 1999. 

MONBALLYU J. en DAUWE J. (red.), Joos de Damhouder. Practycke ende handbouck in criminele 

zaeken, verchiert met zommeghe schoone figuren en beilde ter materie dienede (Leuven, 1555, Anast. 

Herdruk), Roeselare, 1981. 

MONBALLYU J. (red.), Corte instructive in materie criminele (Filips Wielant: verzameld werk I), 

Brussel, 1995. 

Notes et observations pour mm. Théodore Rooman & Amand Schoorman, appelants, contre mm. les 

Président & Membres de la Commission administrative des Hospices Civils de Gand, intimés, Gent, 

1869. 

PULINX DE CAPELHOUTTE T.F., Gelukwenschende lof-galmen, rymkundig toegevoegd aen den Zeer 

Edelen, Agtbaeren en Konst-minnenden Heer Jor. Jan Louis Rotsart d’Hertaing, Heere van Ipenhove, 

Wyngaerde, Leffingmeur &c. &c. L.I.R., hoofdman der goddelyke en redenryke gilde van Rhetorica 

benevens Zyne wel Edele, beminde en lieftallige Gemalinne me-jouffrouw Theresia de Gaïaffa, beyde 

verzaemelt door den onverbrekelyken band des houwelykx, Brugge, 1781. 

Recueil des Ordonnances des Pays-Bas / Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden, première 

série (1381-1506) (Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van 

België, in-quarto), Brussel, 1965-2005. 

Recueil des Ordonnances des Pays-Bas / Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden, deuxième 

série (1506-1700) (Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van 

België, in-folio), Brussel, 1893-1978. 

Recueil des Ordonnances des Pays-Bas / Verzameling van de Verordeningen der Nederlanden, troisième 

série (1700-1794) (Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van 

België, in-quarto), Brussel, 1860-1942. 

Regesten boedelbeschrijvingen Gedele 330/271 (1768), Gent (stadsarchief), s.d., s.p. 

Regesten boedelbeschrijvingen Gedele 330/272 (1769), Gent (stadsarchief), s.d., s.p. 

Regesten boedelbeschrijvingen Gedele 330/287 (1784), Gent (stadsarchief), s.d., s.p. 
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Relation de l’inauguration solomnelle de sa sacrée majesté Marie-Thérèse reine de Hongrie et de 

Bohème… comme Comtesse de Flandre, célébrée à Gand, ville capitale de la Province, le 27 avril 

1744, Gent, 1744. 

REUSENS E., SCHILLINGS J. e.a., Matricule de l’Université de Louvain (Koninklijke Commissie voor 

Geschiedenis. In-quarto 32), Brussel, 1903-1980, 10 dln. 

STOBAEUS J., Florilegium, Venetië, 1535, 4 dln. Geraadpleegd via een uitgave uit Leipzig, 1838. 

Tweeden deel van den placcaert-boeck inhoudende diverse ordonnantien, edicten ende placcaerten vande 

konincklycke Maiesteyten ende haere duerluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen, mitsgaeders 

van huerliederen provincialen raede aldaer, Antwerpen, 1662. 

Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der Ordonnancien, Statuten, Edicten ende Placcaerten soo van 

weghen der Keyserlyke ende Koninghlyke Maiesteyten, als huerlieder Doorlughtighste Voorsaeten, 

Graven ende Graefneden van Vlaendren, Nieuwelinghs Ver-meerdert met Door-Gaende Marginale 

Aen-wysinghen ende Vol-kommentafel, Gent, 1639. 

VERSCUREN A., Analyse distributieboeken Grote Raad van Mechelen, 1680-1794, Brussel, 2010 

(geraadpleegd in digitale versie). 

VERSCUREN A., Geëxtendeerde sententiën Grote Raad van Mechelen, Brussel, 2011, s.p. 

Geraadpleegd in conceptversie, ondertussen uitgegeven als VERSCUREN A., Nadere toegang 

op de geëxtendeerde sententies van de Grote Raad van Mechelen 1693-1772 (Algemeen Rijksarchief, 

inventarissen 547), Brussel, 2013. 

Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten Ordonnantien ende Decreten, 

gheëmaneert voor de Provincie van Vlaenderen sedert ’t jaer 1684 tot ende met 1739, Brussel, 1740, 

3 dln. 

Vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten 
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