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BIJLAGE: 

BIOGRAFISCHE NOTITIES 

ARANDA (DE), LOUIS 

 

Personalia1 

- Geboorte: Gent, ca. 1705. 

- Overlijden: Gent, 14 maart 1759. Zijn uitvaartdienst, eerste klas, vond op 16 

maart 1759 plaats in de Sint-Baafsparochie2. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel en had rechtenstudies genoten, 

aangezien hij kortstondig als advocaat heeft gewerkt. Een inschrijving werd 

evenwel niet teruggevonden in de Leuvense matrikels. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Bij zijn admissie als griffier werd vermeld dat 

hij al geruime tijd als advocaat werkte. 

                                                           
1 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE REIFFENBERG n.n. (baron), 

Notice sur Emmanuel de Aranda, de Bruges, in Bulletin de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et 

des Beaux-Arts de Belgique, 1846, XIII, 1, p. 265-281; PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaux 

Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy (geraadpleegd 28.06.2012); RAG, FA Jacopssen, 2-4: 

Genealogie van de familie Jacopssen en de aanverwante familiën; 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 (handschrift, met aanvullingen), p. 759 en VAN 

DYCKE F., Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de 

familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges, enrichi de 496 blasons gravés en 

taille-douce, Brugge, 1851, p. 10-13. 
2 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 2. 

http://gw5.geneanet.org/rebusy
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Louis de Aranda verscheen op 24 

september 1731 voor de Raad van Vlaanderen. Hij wenste als griffier te 

worden geadmitteerd op basis van het engagèrecontract dat oorspronkelijk 

door zijn vader, de ondertussen overleden Pierre Louis de Aranda*, was 

aangegaan3. Zijn eedaflegging, die nog diezelfde dag plaatsvond, betekende 

het einde van de bediening van Josse Gerard Ranst*. Nog in september en in 

november van datzelfde jaar verscheen zijn handtekening op minuten van 

resoluties die de Raad in de secrete camere had genomen4. Op 26 juni 1732 

ondertekende hij een resolutie betreffende de behandeling van criminele 

rapporten, één maand later trad hij op als adjunct bij raadsheer van der 

Vynckt. Ze waren gelast om vaststellingen te doen in het klooster van de 

Rijke Klaren, waar een zekere Pieter Haecke dood was aangetroffen5. 

Hij stelde zich in de zomer van 1735 kandidaat voor het raadsheerschap, 

nadat de plaats van raadsheer d’Hane door diens overlijden vacant was 

geworden6. Hij haalde het niet, onder meer omdat zijn aanvraag niet 

voldoende onderbouwd was, maar kreeg wel relatief goede commentaar 

van de raadsheren. Zij stelden dat de Aranda nog maar enkele jaren griffier 

was en bijgevolg zijn capaciteiten nog niet voldoende had kunnen bewijzen. 

Ondanks zijn jeugdige leeftijd en dankzij het feit dat hij blijk gaf van 

voldoende intellect oordeelde de Raad van Vlaanderen dat hij in de 

toekomst hoogstwaarschijnlijk wel capabel zou zijn om raadsheer te worden. 

Er kon na dat jaar echter geen nieuwe kandidatuur van hem worden 

gevonden. 

Op 24 oktober 1752 ondertekende hij de schorsing van deurwaarder Baratto, 

over wie het hof vanwege de praktizijnen diverse klachten had ontvangen. 

De Ieperse deurwaarder was al vermaand geweest; van Louis de Aranda 

werd verwacht deze schorsing aan de griffie uit te hangen en een kopie 

                                                           
3 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

345. 
4 RAG, RVV, 7676: Secrete resolutiën van den hove (minuten), 1728-1771. 
5 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 221-222. Ook een 

tweede resolutie aangaande de criminele rapporten werd door hem ondertekend, op datum van 

5 oktober 1740: RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 15. 
6 ARA, GR Registers, 8: Décrets adressés au conseil (lettres transmissives de requêtes et autres 

lettres du gouverneur-général), 1659-1794, fol. 96 en ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-

B: Administration judiciaire, conseils de justice: charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-

1794. 
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ervan te laten afleveren aan de persoon in kwestie7. Toen anno 1758 de 

ontvanger van de exploten in gebreke bleef en de raadsheren hem 

ordonneerden om zijn rekeningen over te brengen, was het opnieuw Louis 

de Aranda die de desbetreffende resolutie ondertekende. Een kopie ervan 

werd echter niet door hem, maar door Jan van Grimberghe als eerste klerk 

van de griffie afgeleverd8. 

Louis de Aranda overleed midden zijn vijftiger jaren, op 14 maart 1759. Jean 

Louis Rotsart* meldde zich op 16 oktober 1759 als nieuwe bedienaar, 

gebaseerd op een akkoord dat hij op 8 oktober met zijn ouders en met 

Justine Marie Françoise d'Hane de Bersé, douairière van Louis de Aranda* 

en voogd / moeder van de minderjarige Marie Francisca de Aranda had 

gesloten9. Hij bracht tevens een attest van de schepenen van het Brugse Vrije 

mee, dat stelde dat hij wegens zijn laatschap van het Brugse Vrije sedert 23 

juni 1759 als meerderjarige werd beschouwd. Er werd verwezen naar het 

doopregister van de Brugse Sint-Donaaskerk. Nog diezelfde dag werd hij 

door de Raad geadmitteerd en legde hij de eed af in handen van de 

president. Lang zou de bediening van Rotsart* echter niet duren. In het 

najaar van 1760 werd de engagère van de familie de Aranda verkocht aan 

Jean Pierre Joseph Zoetaert*10. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed terwijl hij nog in functie was. 

Bijna vier jaar na zijn overlijden, tijdens het voorjaar van 1763, beklaagde 

zijn weduwe zich bij de raadsheren dat de stad Gent haar belastingen wou 

laten betalen op haar wijnconsumptie, wat tegen de geldende afspraken met 

de stad in ging11. Klaarblijkelijk was de weduwe van griffier de Backer* 

onlangs hetzelfde overkomen. Op 2 mei ontbood de Raad een gedeputeerde 

van de schepenen van de Keure. Uiteindelijk daagden 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 

                                                           
7 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 70. 
8 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 86. 
9 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

58. 
10 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 54. 

Voor details over deze transactie wordt verwezen naar de biografische notitie van griffier Jean 

Pierre Joseph Zoetaert*. 
11 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 92. 
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wachten, stuurde de Raad griffier 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 

om de nodige vrijbiljetten te voorzien. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* (Jacques) Emmanuel de Aranda (Brugge, 1614 - ca. 1686), licentiaat in de 

rechten, schrijver, militair auditeur in het kwartier van West-Vlaanderen. 

Tussen 1640 en 1642 leefde hij een tweetal jaar in gevangenschap in Algerije, 

nadat het Engelse koopvaardijschip waarop hij zich bevond bij zijn 

terugkeer uit Spanje werd gekaapt12. Na een gevangenenruil kon hij 

terugkeren naar Vlaanderen, waar hij zijn verhaal opschreef in Turckse 

Slavernie, een manuscript dat diverse keren werd uitgegeven. Hij was tevens 

de auteur van een bundel moralistische verhalen en van Den Lacchende ende 

Leerende Waer-seggher, waarin de zeven hoofdzonden werden besproken. 

Hij huwde op 26 december 1644 in de Gentse Sint-Michielskerk met 

Catherine van Auweghem (ca. 1627-?), in het bijzijn van getuigen Franciscus 

de Aranda en Petrus van Auweghem13. Uit dit huwelijk zouden binnen de 

tijdsspanne van 1645 en 1666 veertien kinderen zijn geboren, waaronder: 

~ Bartholomeus de Aranda (?- ?), licentiaat, raadsheer van de koning 

en militair auditeur van West-Vlaanderen. 

~ (Hélène) Albertine de Aranda (?-1731), echtgenote van Henri 

Emmanuel le Gillon (?-1713), raadpensionaris van Brugge en provoost 

van de broederschap van het H. Hart in 1676. 

~ François Jacques de Aranda (?-1663), licentiaat in beide rechten, 

kanunnik van het Sint-Donaaskapittel te Brugge. 

                                                           
12 Zie DE SAINT-GENOIS J., Aranda (Bernard de ou d') en Aranda (Emmanuel de ou d'), in 

Biographie Nationale de Belgique, deel 1, Brussel, 1866, p. 356-361; recent verscheen ook 

KATTENBERG L., Moslims, 'morale deuchden' en commercieel succes. Het slavernijverslag van 

Emanuel d'Aranda, 1640-1682, in De zeventiende eeuw, cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair 

perspectief, 2012, XXVIII, 1, p. 21-39. 
13 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. (te vinden 

onder "Emmanuel de Airinda"). 



15 
 

~ Ignace de Aranda (?-1733), heer van Swaenenburgh, schepen te 

Brugge, gehuwd met Marie Barbe de la Hije ( ?-1724) / Madeleine van 

Volden. 

~ Pierre Louis de Aranda (zie ‘Ouders’), jongste zoon en tevens 

jongste kind. Een uitgebreide editie van Turckse slavernie uit 1682 werd 

aan hem opgedragen. 

* Bernard van Overwaele* en Clara Rosa Spanoghe. Voor meer informatie 

over dit gezin wordt verwezen naar de biografische notitie van griffier 

Bernard van Overwaele*. 

- Ouders: Pierre Louis de Aranda* (Brugge, 1666 - Gent, 1722), griffier van de 

Raad van Vlaanderen, en Marie Esther van Overwaele (1666-1712). Verdere 

details over dit gezin kunnen worden aangetroffen in de biografische notitie 

van Pierre Louis de Aranda*. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 26 november 1735 in de Gentse Sint-Baafsparochie14 met 

Justine Marie Françoise d’Hane de Bersé (Gent, ca. 1706 - 1777)15, dochter 

van raadsheer Sebastiaan Guillaume d’Hane (1669-1735) en kleindochter van 

Jérôme Sebastiaan d'Hane*, bijgevolg achterkleindochter van Sebastiaan 

d'Hane*. Haar moeder heette Marie d'Hanins, dochter van Philippe 

d'Hanins, pensionaris van het Land van Waas. Voor meer informatie over de 

familie d'Hane wordt verwezen naar de biografische notities van beide 

griffiers d'Hane*. 

 

Kinderen 

Louis de Aranda had één dochter, namelijk Marie 

Françoise Jacqueline Colette de Aranda (Gent, 1737-

1762). Zij huwde op 23 januari te Gent met Philippe 

François Joseph van der Haeghen, heer van Mussain16, 

                                                           
14 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. Hun getuigen waren 

Louis Ferdinand Rotsart en Judocus d'Hane de Bersé. 
15 Zij werd op 28 januari 1777 in de Sint-Baafsparochie begraven, met een uitvaartdienst van 

tweede klas. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 16. 
16 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Martinus, s.d., s.p. 
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met wie ze twee zonen kreeg. Getuigen bij dit huwelijk waren Judocus 

d'Hane de Bersé en Thérèse de Aranda. 

 

Bezittingen 

Hij was heer van Swaenenburgh. Anno 1742 bezat hij een huis in de 

Mageleinstraat te Gent, waar hij een bouwaanvraag voor indiende om 

wijzigingen te mogen aanbrengen aan de poort in de voorgevel17. Bij zijn 

overlijden anno 1759 bleek hij overigens nog in de Mageleinstraat te wonen, 

wat overeenstemt met de adresgegevens die van hem in diverse almanakken 

kunnen worden teruggevonden18. Zeven jaar na de bovenvermelde 

bouwaanvraag, in 1749, diende hij eveneens een bouwaanvraag in voor een 

huis in de Leestestraat te Gent19. 

 

Opmerkingen 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant 1° à 6° six comptes, rendus par Jean-

Baptiste Michel, François T’Kint, Louis de Aranda et Philippe-François-Louis 

Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1729 au 31 

décembre 1742, […]. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant […] 7° à 12° six comptes, rendus par 

François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les 

années 1743-1753, […]. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant […] 13° et 14°, deux comptes, rendus 

par François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

                                                           
17 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-189-14. 
18 RAG, VERZ Almanakken, passim. Er zijn gegevens beschikbaar vanaf 1744 tot aan zijn 

overlijden, afhankelijk van het type almanak werd de Mageleinstraat of "bij het Belfort" vermeld. 

Toen zijn weduwe in 1777 overleed, bleek ze nog bij het Belfort te wonen. 
19 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-180-1. 
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François-Eugène Vastenhavont, greffiers du conseil provincial de Flandre, 

pour les années 154-1757, […]. 

Zie ook de biografische notitie van Pierre Louis de Aranda* voor 

verwijzingen naar procesdossiers uit het archief van de Raad van 

Vlaanderen, waarin telkens één van de voorouders van beide griffiers 

betrokken partij was. Daar wordt tevens verwezen naar de verzameling 

familiepapieren van het Gentse stadsarchief en naar enkele andere 

familiearchieven, bewaard in de Belgische Rijksarchieven. 
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ARANDA (DE), PIERRE LOUIS 

 

Personalia20  

- Geboorte: Brugge, 1666. 

- Overlijden: Gent, december 1722. Hij werd op 

11 december 1722 in de Sint-Michielsparochie begraven21. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich anno 1690 als Bruggeling in aan de Leuvense 

universiteit22. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij werd advocaat genoemd en kan ten 

vroegste vanaf ca. 1695 als dusdanig hebben gewerkt. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Pierre Louis de Aranda werd op 7 

februari 1705 door de Raad als griffier geadmitteerd23. Hij bediende de 

griffie van zijn overleden schoonvader, Bernard van Overwaele*, die tot op 

dat moment bediend werd door Jean Guillaume van den Bossche*. 

Als griffier werd de Aranda voor de eerste keer vermeld in de rekening van 

de augmentatierechten van het jaar 1704, die hij samen met collega’s Adrien 

Jacques Helias*, Corneille Florent Michel* en Martinus ’t Kint* indiende24. 

Op 26 januari 1707 rapporteerde hij over een namptissement, dat bij hem via 

deurwaarder Bauters was ingediend en waarvan men gepoogd had lichting 

te bekomen zonder toestemming van de Raad. De raadsheren oordeelden 

uiteraard dat de griffier de lichting niet mocht uitvoeren tenzij de Raad 

                                                           
20 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op CARTON C.L. en DELEPIERRE 

O., Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, Brugge, 1847, p. 12-17; DE 

REIFFENBERG n.n. (baron), Notice sur Emmanuel…; PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaux 

Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy (geraadpleegd 28.06.2012); RAG, FA Jacopssen, 2-4: 

Genealogie van de familie Jacopssen en de aanverwante familiën; VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 759 en VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 10-13. 
21 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 21, fol. 66. 
22 Matricule…, deel 8, p. 82. 
23 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

310. 
24 RAG, RVV, 546: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 

http://gw5.geneanet.org/rebusy
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daartoe besloot25. Anno 1708 ondertekende hij een resolutie van de 

raadsheren die handelde over het feit dat Gent onterecht huisgeld eiste aan 

sommige huiseigenaars die hun woning verhuurden aan raadsheren of 

griffiers26. Deze eis was tegenstrijdig met de geldende overeenkomsten met 

de stad, waarin was bepaald dat de suppoosten van de Raad waren 

vrijgesteld van de betaling van huisgelden. Deze regel gold zowel voor 

huurhuizen als eigendommen. 

Op 19 juli 1713 vernieuwde griffier Martinus ’t Kint* samen met zijn drie 

collega’s, namelijk Corneille Florent Michel*, Pierre François Penneman (II)* 

en Pierre Louis de Aranda, het gezamenlijke engagèrecontract dat in 1672 

oorspronkelijk door Maximiliaan le Rouffon* was afgesloten. Deze tekst is 

bewaard27. Bovenop de som van 122.500 gulden, de waarde van de griffies 

zoals die in het oorspronkelijke contract van 1672 was bepaald, betaalden ze 

een extra 10.000 gulden aan de ontvanger-generaal van Oost-Vlaanderen. 

Voor dit bedrag schreef hij op datum van 20 juli 1713 een ontvangstbewijs 

uit. Diezelfde ontvanger kreeg daarenboven een jaarlijks bedrag van zes 

gulden van de vier griffiers. 

De Raad tikte de Aranda samen met twee andere collega’s op 20 september 

1714 op de vingers. In een resolutie werden enkele regels herhaald inzake 

aan- en afwezigheden van de griffiers, bijvoorbeeld het feit dat een griffier 

als eerste in de secrete camere aanwezig moest zijn. De voorbije zaterdag 

was klaarblijkelijk enkel griffier Helias* opgedaagd, wat nefast was voor de 

werking van de instelling die dag28. Een half jaar later, op 25 mei 1715, 

vergezelde hij in de rol van adjunct een raadsheer naar Aalst, om een 

onderzoek in te stellen naar de zelfmoord van een gevangene. De eerste 

vaststellingen waren al uitgevoerd door de burgemeester en de schepenen 

van de stad Aalst de dag voordien29. 

In 1720 voltooide griffieklerk Jacobus Kempeners een handig 

werkinstrument, een formulierboek met bijhorende index. Hij lijstte bij 

afronding het personeel van de Raad op: de vier toenmalige griffiers 

noteerde hij als “heer Adriaen Jacques Helias*, heer Marten 't Kint, heer Pieter 

                                                           
25 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 110. 
26 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 113 
27 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). 
28 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 145. 
29 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 149. 



20 
 

d’Aranda* en heer Jan Baptiste Michel*”30. Kort daarna trad Pierre Louis de 

Aranda echter uit dienst. Hij stelde Josse Gerard Ranst*, een verwant, in zijn 

plaats als bedienaar aan31.  

- Carrière na griffiersfunctie: Na de aanstelling van Ranst* bleef Pierre Louis 

de Aranda engagèrehouder. Tot aan zijn overlijden, in december van 1722, 

konden geen andere professionele activiteiten meer worden achterhaald. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Francisco de Aranda (ca. 1575 - Brugge, 1628), heer van Swaenekerke, 

consul van de Spaanse natie te Brugge, en Anne van Zeveren (ca. 1605 - 

Gent, 1672). Na het overlijden van haar echtgenoot, met wie ze negen 

kinderen had, zou Anne van Zeveren hertrouwen met achtereenvolgens 

François de Stoppelaere en Maximiliaan de Vrient. Hun kinderen waren: 

~ Francisco de Aranda (Brugge, ?-1663), heer van Stuvenberghe en 

Swaenenburgh, schepen en burgemeester van Brugge in de periode 

1630-1643, voorzitter van de administratieve commissie van het Sint-

Juliaanshospitaal in 1631 en provoost van de broederschap van het H. 

Hart in 1635. Hij huwde achtereenvolgens met Isabelle Cloribus (?-

1635), met wie hij één dochter had, en met Jeanne de Meulenaere (? - 

Brugge, 1675). 

~ Bernardo de Aranda32 (Brugge, 1608-1658), diplomaat aan het hof 

van Christiaan IV te Denemarken. Was tevens actief in Frankrijk, 

Oostenrijk, Polen, Italië en Spanje, stierf te Cronstadt in het huidige 

Rusland. 

~ (Jacques) Emmanuel de Aranda (zie 'Ouders'). 

~ Joanna de Aranda (Brugge, ca. 1605 - Gent, 1672), gehuwd met 

advocaat (Maarten) Joseph Ranst (ca. 1605 - Gent, 1642) met wie ze te 

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

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
31 Aangezien de admissie van Josse Gerard Ranst* niet kon worden teruggevonden, kan het 

precieze moment van de wissel niet worden bepaald. Dit zou echter nog in 1720 hebben 

plaatsgevonden. Het was in ieder geval Ranst* die de rekening van de augmentatierechten van 

1721 mee indiende: RAG, RVV, 548: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
32 Zie ook DE SAINT-GENOIS J., Aranda (Bernard…, p. 356-361. 
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Gent woonde. Voor meer informatie over dit gezin wordt verwezen 

naar de biografische notitie van hun kleinzoon, griffier Josse Gerard 

Ranst*. 

~ Michelle de Aranda (?- ?), echtgenote van Charles de Bérault ( ?-?), 

met wie ze minstens één dochter had. 

~ Maria de Aranda (Brugge, 1618-1695), jezuïetes. 

~ 2 of 3 dochters, namen onbekend. 

* Lucas van Auweghem en Catherine Codde, van wie slechts één dochter 

bekend is (zie 'Ouders'). 

- Ouders: (Jacques) Emmanuel de Aranda (Brugge, 1614 - ca. 1686), licentiaat 

in de rechten, schrijver, militair auditeur in het kwartier van West-

Vlaanderen. Tussen 1640 en 1642 leefde hij een tweetal jaar in 

gevangenschap in Algerije, nadat het Engelse koopvaardijschip waarop hij 

zich bevond bij zijn terugkeer uit Spanje, werd gekaapt33. Na een 

gevangenenruil kon hij terugkeren naar Vlaanderen, waar hij zijn verhaal 

opschreef in Turckse Slavernie, een manuscript dat diverse keren werd 

uitgegeven. Hij was tevens de auteur van een bundel moralistische verhalen 

en van Den Lacchende ende Leerende Waer-seggher, waarin de zeven 

hoofdzonden werden besproken. 

Hij huwde op 26 december 1644 in de Gentse Sint-Michielskerk met 

Catherine van Auweghem (ca. 1627-?), in het bijzijn van getuigen Franciscus 

de Aranda en Petrus van Auweghem34. Uit dit huwelijk zouden binnen de 

tijdsspanne van 1645 en 1666 veertien kinderen geboren zijn, waaronder: 

~ Bartholomeus de Aranda (?- ?), licentiaat, raadsheer van de koning 

en militair auditeur van West-Vlaanderen. 

~ (Hélène) Albertine de Aranda (?-1731), echtgenote van Henri 

Emmanuel le Gillon (?-1713), raadpensionaris van Brugge en provoost 

van de broederschap van het H. Hart in 1676. 

~ François Jacques de Aranda (?-1663), licentiaat in beide rechten, 

kanunnik van het Sint-Donaaskapittel te Brugge. 

                                                           
33 Zie bovenstaande noot; recent verscheen ook KATTENBERG L., Moslims, 'morale deuchden’…, 

p. 21-39. 
34 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. (te vinden 

onder "Emmanuel de Airinda"). 
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~ Ignace de Aranda (?-1733), heer van Swaenenburgh, schepen te 

Brugge, gehuwd met Marie Barbe de la Hije ( ?-1724) / Madeleine van 

Volden. 

~ Pierre Louis de Aranda, jongste zoon en tevens jongste kind. Een 

uitgebreide editie van Turckse slavernie uit 1682 werd aan hem 

opgedragen. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde met Marie Esther van Overwaele (1666-1712), dochter van griffier 

Bernard van Overwaele* en van Clara Rosa Spanoghe (Dendermonde, ?-

1712). Het huwelijk vond plaats in de Gentse Sint-Baafsparochie op 1 

december 1703, in het bijzijn van getuigen Clara Rosa Spanoghe en 

Guilielmus Eugenius Baston35. Voor meer informatie over deze familie 

verwijzen we naar de biografische notitie over griffier van Overwaele*. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk de Aranda - van Overwaele zijn twee 

kinderen bekend: 

~ Thérèse Eugénie de Aranda (Gent, 1711 - 

Brugge, 1765), gehuwd met Louis Ferdinand 

Rotsart de Hertaing (Brugge, 1694-1760), heer van 

Ypenhove, Wijngaarde en Leffingemeur en 

andere heerlijkheden, onder meer provoost van 

de Brugse rederijkerskamer, met wie ze zes 

kinderen kreeg. Eén van die kinderen is griffier Jean Louis Rotsart de 

Hertaing*; voor meer informatie betreffende deze familie verwijzen 

we dan ook naar zijn biografische notitie. 

~ Louis de Aranda*, heer van Swaenenburgh, griffier van de Raad van 

Vlaanderen. Hij huwde met Justine Marie Françoise d’Hane de Bersé 

(ca. 1706 - 1777), dochter van raadsheer Sebastiaan Guillaume d’Hane 

(1669-1735) en kleindochter van Jérôme Sebastiaan d'Hane*, bijgevolg 

achterkleindochter van Sebastiaan d'Hane*. Voor meer informatie 

                                                           
35 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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wordt verwezen naar de drie relevante biografische aantekeningen, 

namelijk van griffier Louis de Aranda* en van beide griffiers d'Hane*. 

 

Bezittingen 

Bij zijn overlijden woonde hij in het Gewad te Gent. 

 

Opmerkingen 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, bij de 

passage over zijn zoon, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, FA de Bagenrieux, 30-31: Famille Aranda, papiers de famille et actes 

concernant la seigneurie de Zwaenenburg à Stalhille, 1543-1787. 

ARA, RK, 21050: Compte rendu par Adrien-Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Martin T’Kint et Pierre de Aranda, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, du 1er mars 1740 au 28 février 1705. 

ARA, RK, 21051-21054: Quatre comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Floris de la Court, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1705 au 28 février 1714. 

ARA, RK, 21055-21056: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Jean-Baptiste Michel, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1714 au 29 février 1720. 

RAG, RVV, 13379: Jan-Baptiste Naus, imp. van brieven van inductie c. 

Emmanuel d'Aranda: brieven van inductie, 1655. 

RAG, RVV, 17370: Antoine Legillon, rechter in Z.M. Kamer van tollen en 

licenten te Brugge c. Emmanuel d'Aranda en cons.: admissie van de rechter, 

1681-1682. 

RAG, RVV, 22321: Emmanuel d'Aranda, consul van de Spaanse natie te 

Brugge: huis van de Spanse natie te Brugge = vacant goed, 1672-1676. 

RAG, RVV, 24126: (Sch. van Brugge) - Gerard van Steenlandt c. François 

d'Aranda: erfenis, 1639-1644. 
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RAG, RVV, 28516: Frans d'Aranda (Brugge) + proc.-gen., gev. p.c. sch. van 

Brugge, ged. + Gerard van Steelant, int.: sterfhuis, 1643-1644. 

RAG, RVV, 28556: Richard Vaenders en Marie de Wulf, gescheiden echtg. 

van François d'Aranda (Brugge) c. sch. van Brugge, ged. + François d'Aranda 

(Brugge), int.: scheiding van goederen, 1647. 

RAG, SVV, 5453: Stukken i.v.m. een proces voor de Raad van Vlaanderen 

van de Staten van Vlaanderen tegen Albertina Helena de Aranda, douairière 

van Hendrik Legillon en Pieter Legillon, m.b.t. achterstallige betalingen van 

intresten van renten, 1728. 

RAG, VERZ d'Hoop, 450: Verpachting van een boerderij in naam van Lucrèce 

Hoekerke door Pieter de Aranda aan Jan Van Houtte, 1701. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 115: de Aranda. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 1687: Daranda. 
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BACKER (DE), ABRAHAM JEAN BAPTISTE 

 

Personalia36 

- Geboorte: Gent, ca. 1718. 

- Overlijden: Gent, 1 september 1762. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Zijn inschrijving aan de Leuvense universiteit kan worden 

teruggevonden op datum van 18 augustus 1740, onder naam “Backer de 

Abrahamus, Gandensis”37. Hij droeg de meestertitel. 

Hij verzamelde in de loop van zijn leven een behoorlijk aantal boeken. Na 

zijn overlijden werd zijn bibliotheek opgelijst ten behoeve van een openbare 

verkoop, die in november 1762 in de Gazette van Gent werd 

aangekondigd38. De collectie bestond uit “Boeken van Regte, Historien en 

Reyzen, voor den meerendeel schoon gebonden”. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Als startpunt van zijn professionele loopbaan 

wordt zijn admissie als advocaat bij de Raad van Vlaanderen genomen, 

geregistreerd in een rekening van augmentatierechten op datum van 30 april 

174539. 

Anno 1751 was hij lid van de Gentse Sint-Jorisgilde, één van de gilden die 

heel wat leden onder de medewerkers van de Raad van Vlaanderen telde40. 

Bij zijn inschrijving werd zijn beroepsactiviteit als advocaat vermeld, net als 

het feit dat hij toen schepen was van de burggravie van Gent. 

                                                           
36 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op Gazette van Gent, 22.08.1816, 

dispositie testamentaire; Journal du département de l’Escaut, 12.03.1813 en MERLIN P.A. e.a. 

Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, deel 15, Brussel, 1826, p. 337-338. 
37 Matricule…, deel 9, p. 71. 
38 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise. Recherches sur la vie et les travaux des 

imprimeurs de Gand (1483-1850), Gent, 1858-1689, deel 3, p. 189 en Gazette van Gent, 22.11.1762, 

waerschouwingen. 
39 RAG, RVV, 579: Rekening van de augmentatierechten, 1696-1783. 
40 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. Wat griffiers betreft, gaat het om Jean Louis Rotsaert*, 

Josephus Pieters* en eerder, in de 16de eeuw, Cornelis Boullin*, die in 1519 zelfs overdeken was. 
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In 1754 was hij betrokken in een rechtszaak tegen ene David Brandt, 

verbonden aan de abdij van Boudelo te Gent. De zaak werd in eerste 

instantie behandeld door de Raad van Vlaanderen en daarna in beroep door 

de Grote Raad van Mechelen41. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 20 maart 1759 meldde hij zich bij 

de Raad van Vlaanderen als koper van de engagère van wijlen griffier 

François ’t Kint*, die hij op 10 maart via openbare verkoop had verworven42. 

Hij legde diezelfde dag nog de eed af in handen van de president43. Hij 

overleed na slechts enkele jaren in dienst, op 1 september 1762. Guillaume 

Jean Hamelinck* kocht op 17 november 1762 het engagèrecontract van de 

Backere over44, maar zou door de Raad pas op 3 mei 1763 officieel worden 

geadmitteerd als griffier omwille van een problematische ambtscumulatie45. 

Zijn griffierschap heeft weinig sporen nagelaten, behalve de gebruikelijke 

overlevering van documenten. Zo diende hij samen met Philippe François 

Louis Penneman*, Jean Louis Rotsaert* en Philippe Emmanuel Michel* de 

rekening van de zegelrechten voor de jaren 1758-1759 in; bij de rekening van 

1760-1761 was Rotsaert* al vervangen door Jean Pierre Joseph Zoetaert*. Wat 

de rekening van 1762-1763 betreft, was de Backer zelf al vervangen door zijn 

opvolger, Hamelinck*46. Handtekeningen van griffier de Backer kunnen 

onder meer gevonden worden in de secrete resolutiën van het hof, 

bijvoorbeeld op datums van 17 maart en 9 april 176147. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed toen hij nog in functie was. 

 

                                                           
41 VERSCUREN A., Analyse distributieboeken Grote Raad van Mechelen, 1680-1794, Brussel, 2010, 

s.p. (geraadpleegd in digitale versie). 
42 Voor de aanleiding van deze openbare verkoop wordt verwezen naar de biografische notitie 

van François ’t Kint*. 
43 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 57. 
44 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 62. 
45 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. 
46 RAG, RVV, 551: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
47 RAG, RVV, 7676: Secrete resolutiën van den hove, 1728-1771. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Abraham de Backer fs. Nicolaas en Catherine Vereet / Vereecke fa. Lieven. 

* Jean Dobbel en Catherine Thérèse de Clercq fa. Balthazar. 

- Ouders: Andreas Franciscus de Backer (Zaffelare, 1691 - Gent, ?), onder 

meer chirurgijnsknecht en procureur van de schepenen van Gedele, en 

Maria Theresia Dobbel. Hun huwelijk vond plaats op 24 januari 1720 in de 

Sint-Baafsparochie te Gent, in het bijzijn van getuigen Servatius van 

Risseghem en Judocus Grenier48. 

Deze Andreas Franciscus was in 1713 vanuit geboorteplaats Zaffelare als 22-

jarige chirurgijnsknecht naar Gent getrokken, waar hij op 12 mei werd 

ingeschreven als poorter49. Uit zijn huwelijk met Maria Theresia Dobbel is 

enkel zoon Abraham Jean Baptiste de Backer bekend. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 20 juni 1745 in de Gentse Sint-Niklaasparochie met Maria 

Theodora Vercauteren (? - Gent, ca. 1758), dochter van Charles Vercauteren 

fs. Chrétien en van Barbara van Ghysel fa. Michel. Getuigen bij dit huwelijk 

waren vader Andreas Franciscus de Backer de Sildeghem en Barbara van 

Ghijssel50. 

Op 21 augustus 1759 hertrouwde hij met Helena Joanna Theresia Goethals 

fa. Adriaan Guillaume. Het huwelijk vond dit keer plaats in de Gentse Sint-

Michiels-Noord parochie, met als getuigen Adrianus Guillielmus Goethals 

en Henricus Augustinus Goethals51. Na Abrahams dood in 1762 hertrouwde 

                                                           
48 Zie SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. Eventueel was hij 

ook de Andreas Franciscus de Backer die op 1 juni 1743 met een zekere Maria Clara d’Haene 

huwde in de Gentse Sint-Jacobsparochie. Getuigen bij dit potentieel tweede huwelijk waren 

Josephus Buyck en Godeliva Cornellie. Zie SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-

Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
49 DECAVELE J. (red.), Poorters en buitenpoorters van Gent (1472-1492, 1542-1796), Gent, 1986, p. 

167. 
50 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p. 
51 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
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zijn tweede echtgenote op haar beurt met Abraham Anthone van 

Risseghem52. 

 

Kinderen 

Het gezin de Backer-Vercauteren telde slechts één 

kind, een dochter: Marie Catherine Françoise de Backer 

de Zildegem (ca. 1751 - Wondelgem, 1813), echtgenote 

van René Suzanne Preingué (? - 1815). Zij liet bij haar 

overlijden in 1813 geen kinderen na. 

Marie Catherine Françoise de Backer de Zildegem 

werd bij haar overlijden enig kind genoemd, waardoor 

kan worden verondersteld dat het tweede huwelijk van 

Abraham, met Helena Joanna Theresia Goethals, kinderloos was. 

 

Bezittingen 

Zijn enige dochter erfde alle onroerende bezittingen van Abraham Jean 

Baptiste de Backer, bestaande uit zowel heerlijke als niet heerlijke gronden 

en huizen53: 

- Heerlijkheden: Heerlijkheid ‘ter Corpen’ te Kruishoutem, heerlijkheid 

Zildegem te Kruishoutem en heerlijkheid Massene te Mater. Voornamelijk 

de tweede, de heerlijkheid Zildegem, werd vaak verbonden aan zijn en zijn 

dochters naam (“van Seldeghem”). 

- Gronden: Te Bachte, Evergem, Gentbrugge, Heusden, Mater, Meigem, 

Merelbeke, Schelderode, Schellebelle, Sint-Eloois-Vijve, Sint-Katarinapolder 

bij Oostende, Wachtebeke, Welden, Wondelgem en Zegelsem. 

- Huizen: Een buitengoed te Wondelgem, twee huizen in de Sint-Jansstraat 

te Gent (waaronder een vroegere brouwerij, Sint-Arnout), een huis op de 

Houtbriel te Gent (Vrij Huis Vrij Erve)54, een huis in het Kwaadham te Gent, 

                                                           
52 Tijdens het voorjaar eiste de stad Gent klaarblijkelijk dat ze taksen op wijnconsumptie zou 

gaan betalen, wat wegens haar statuut als weduwe van een suppoost van de Raad onterecht 

bleek. Naar aanleiding van een klacht van de weduwe van Louis de Aranda* greep de Raad in; 

zie RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 92. 
53 Regesten boedelbeschrijvingen Gedele 330/272 (1769), Gent, s.d., s.p. 
54 Hij woonde hier begin 1760. Tegen het eind van het jaar, tot minstens in 1762, woonde hij in 

de buurt van de Vlasmarkt. Zie RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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twee huizen op de Ketelvest te Gent, twee huizen aan de Voormuide te 

Gent, drie huizen en een magazijn tussen beide Muidepoorten te Gent55 en 

twee huizen in de Eeckhautstraat te Brugge. 

 

Opmerking 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant […] 15° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Jean-Louis 

Rotsart et Philippe-Emmanuel Michel, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1758-1759, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 16° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-

Emmanuel Michel et Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, pour les années 1760-1761, […]. 

ARA, RK, 21248: Compte rendu par Philippe-François-Louis Penneman, 

Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-Emmanuel Michel et Jean-Pierre 

Joseph Zoetaert, greffiers du conseil de Flandre, du 1er septembre 1760 au 31 

décembre 1761. 

RAB, FA Ysenbrandt, 82: Stukken i.v.m. huwelijkscontract tussen Joan 

Baptista de Backer de Sildeghem, advocaat en griffier bij de Raad van 

Vlaanderen en Helena Joanna Goethals, dochter van Adriaan Guilliame, 

1759. 

RAB, FA Ysenbrandt, 109: Dossier betreffende de nalatenschap van Abraham 

Jan Baptiste De Backer de Sildeghem, eerste man van Helena Joanna 

Goethals, echtgenote van Abraham Antone Van Risseghem, 1778. 

RAG, OA Kruishoutem, passim (heerlijkheid Zildegem). 

                                                           
55 Zie ook SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-325-18 voor een 

bouwaanvraagdossier betreffende één van deze panden, aangevraagd door zijn weduwe in 

1765. 
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RAG, RVV, 21311, 21318-21319: Maria-Magdalena en Anna-Coleta de Wilde 

(Gent) c. Abraham-Jan-Bapt. de Backere, griffier Raad van Vlaanderen: staat 

van goed – executie, 1759-176456. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 178: de Backere, zie ook Stockman (5865). 

                                                           
56 Deze zaak werd in beroep behandeld door de Grote Raad van Mechelen. Zie VERSCUREN 

A., Analyse distributieboeken... (geraadpleegd in digitale versie). 
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BAERT, JORIS 

 

Personalia57 

- Geboorte: Brugge / Brugse Vrije, voor 1435. 

- Overlijden: Ieper, begin juli 1494. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel vanaf ten laatste 1461-1462. De voogden 

van “Joorkin” Baert betaalden in 1461 zes pond groten schulden af die in het 

verleden waren gemaakt om hem te laten studeren. Gebaseerd op gegevens 

uit zijn carrièreoverzicht, wordt trouwens vermoed dat hij een talenknobbel 

had. Hoogstwaarschijnlijk kende hij Engels en Duits. 

- Carrière voor en tijdens griffiersfunctie: Hij was ten laatste vanaf 1458 

grafelijk secretaris, een functie waarvoor hij in april van 1466 een vaste 

benoeming kreeg en die hij in 1479 nog steeds uitoefende. Tijdens het 

rekenjaar 1461-1462 ontving hij een gift van de stad Brugge voor het 

opstellen van de brief waarin Brugge werd toegelaten een loterij te 

organiseren. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 4 januari 1464 werd Joris Baert 

aangesteld als griffier en notaris van de Raad van Vlaanderen voor een 

oorspronkelijke termijn van negen jaar, eventueel te verlengen door de vorst. 

                                                           
57 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere personeel 

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

doctoraatsverhandeling, p. 846-849, aangevuld met 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, passim; 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, p. 72-73; 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, p. 61-62; 

STROOBANT L., Les magistrats du Grand Conseil de Malines, Antwerpen, 1903, passim; VAN 

DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 751 en VAN HEULE A., Memorieboek der stad 

Ghent van ’t jaer 1301 tot 1793, Gent, 1852-1861, deel 1, passim. 
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Later zou hij een contract voor het leven krijgen58. Hoewel zijn voorganger, 

raadsheer en tijdelijk griffier Symon de Moerkercke* de eerste griffier was 

binnen het nieuwe verloningssysteem, is Joris Baert de eerste bij wie we over 

effectieve pachtgegevens beschikken. Zo diende hij bij de start van zijn 

ambtstermijn elk jaar 45 pond groten aan de graaf te betalen. Vanaf 1465-

1466 pachtte hij tevens het zegelrecht van de Raad, dat tot 20 februari 1464 in 

handen bleef van de Moerkercke*. 

Onder het griffierschap van Baert verhuisde de justitieraad vier keer, terwijl 

hij zelf als griffier twee keer plaats moest ruimen voor kandidaten die als 

leden van het Gentse stedelijke netwerk op dat moment beter in de gunst 

stonden. 10 januari 1464, de eerste zittingsdag van Joris Baert als griffier, 

was tevens de eerste zittingsdag van de Raad te Gent na een verblijf te Ieper. 

Van het voorjaar van 1483 tot de zomer van 1485 werd Baert in zijn functie 

vervangen door Denijs Heyman*. Onder diens ambtsperiode werd op 

datum van 6 september 1483 de uitgebreide instructie voor de Raad van 

Vlaanderen in het Nederlands uitgevaardigd. Later zou eerder worden 

teruggegrepen naar de instructie die in 1463, kort voor de indiensttreding 

van Baert, was verschenen. 

Midden 1485, nog steeds te Gent, kon Joris Baert als grafelijk gezinde zijn 

ambt terug opnemen. Hij volgde het corpus van raadsheren naar Brugge in 

januari 1488, maar toen de Raad in mei van datzelfde jaar naar het 

opstandige Gent terugkeerde werd hij vervangen door Jan de Beere*, die 

tevens de ontvangst van de zegelrechten op zich nam. Ook deze verandering 

was van korte duur. In Dendermonde, in januari 1490, was griffier Baert 

terug van de partij. In het najaar van 1492 maakte hij de laatste verhuisactie 

in zijn leven mee: de instelling installeerde zich opnieuw te Ieper, waar hij 

twee jaar later ook stierf. 

Ywein van Vaernewyc* was tijdens de beginperiode van Baert vaste klerk 

van dienst; hij oefende deze functie al uit vanaf 1461. Omaer Claiszone was 

vervolgens gedurende 7 à 8 jaar zijn klerk, onder andere tijdens de periode 

1467-1468. In 1471 werd een zekere Jehan Barradot vermeld, hoewel diens 

klerkenfunctie eerder gelinkt kon worden aan Baerts activiteiten als grafelijk 

                                                           
58 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. 390. 
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secretaris59. Klerk Haneken Brendom viel anno 1494 in voor de overleden 

Baert in afwachting van de aanstelling van een nieuwe griffier60. 

Ondertussen oefende Ywein van Vaernewyc*, die hem zou opvolgen, al met 

zekerheid vanaf 1482 de functie van notaris van de Raad uit. Hij was dit 

hoogstwaarschijnlijk ook al vroeger, aangezien verschillende auteurs hem 

als ‘griffier’ in afwezigheid van Baert signaleren; dit was onder meer het 

geval tijdens de kerstperiode van 1466 en de jaren 1467-1469. Een beknopte 

steekproef in de beschikbare documenten uit de ambtsperiode van griffier 

Baert leert dat de meeste stukken effectief niet door hemzelf werden 

ondertekend, maar wel door van Vaernewyc*. Deze laatste bleef in dienst 

onder vervangers Heyman* en de Beere*. 

Het feit dat Joris Baert zich in de Raad van Vlaanderen uiterst vaak liet 

vervangen, wordt verklaard door zijn hoge activiteitsgraad als grafelijk 

secretaris en als ambassadeur. Al onder Filips de Goede maakte hij af en toe 

deel uit van buitenlandse gezantschappen. Zo reisde hij in 1461 twee keer 

mee naar de Franse koning; ook in 1466 − tijdens zijn griffierschap − zijn 

gelijkaardige opdrachten van hem gekend. Het was echter vooral Karel de 

Stoute die hem systematisch inschakelde voor opdrachten in Engeland, in 

diverse Hanzesteden, aan het Franse hof en sporadisch ook te Rome61. In 

1474 was Baert bijvoorbeeld betrokken bij geheime onderhandelingen met 

de Engelsen. Hij mobiliseerde er wapenlieden en een duizendtal 

boogschutters onder leiding van twee Engelse ridders. Ook tijdens de jaren 

1477-1481 maakte hij deel uit van verschillende Bourgondische ambassades 

                                                           
59 ARA, RK Bewijsstukken i.v.m. het zegelrecht van de Audiëntie, charters, 1649, Allocation à Jean 

Barradot, clerc du secrétaire ducal, Georges Baert, des arriérages des rentes dûes par l’abbaye 

de Marchiennes à Mansart d’Asonneville, allié aux ennemies du duc. M. aux commis 

inventoriant les biens enlevés aux Français, Abbeville, 9 août 1471. 
60 RAG, RVV, 2426: Register van acten en sententiën, 4 maart 1494 - 8 juli 1494, slottekst (“nota 

midts der doot van meester Jooris Baert greffier die in desen tijdt dieser weerelt overleet […] hiernaer 

volght in eenen andere registere ghestelt bij Haneken Brendom clerc”). Zie ook de aanhef van het 

volgende register: RAG, RVV, 2627: Register van acten en sententiën, 11 juli 1494 - 23 december 

1494 (“stappans naer ’t overlijden van wijlen meester Jooris Baert in zijnen leven griffier van den 

raede”). 
61 Zie ook BROECKX J.L., Flandria nostra: ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de 

tijden heen, Antwerpen, 1957-1960, deel 5, p. 366, waarin wordt gewezen op zijn trouw aan de 

vorst ten tijde van het conflict rond de figuur en het regentschap van Maximiliaan van 

Oostenrijk, ondanks problemen die hem dat soms opleverde in zijn directe leefomgeving. 



34 
 

naar Engeland62. Zo vergezelde hij Thomas de Plaine om er te gaan praten 

over monetaire kwesties. 

Als grafelijk secretaris en ervaringsdeskundige werd hem tevens de 

instructie van processen voor de Grote Raad toevertrouwd63. In 1465 diende 

hij daarvoor naar Brugge af te reizen om authentieke kopieën van een 

charter te maken. Naast een vergoeding voor zijn onkosten kreeg hij van één 

of beide partijen soms ook een extraatje. Zo kreeg hij drie kronen per 

enkwestdag extra van de kasselrij Kortrijk toen hij belast was met de 

instructie van een proces tussen de stad en de gelijknamige kasselrij. Tijdens 

de jaren 1470-1471 was hij daarenboven commissaris te Gent64 en was hij 

betrokken bij de repartitie van de bede, samen met raadsheer Jacob Donche. 

Hij werd tot slot lid van de Brugse broederschap van het Heilig Bloed in 

148865, nadat hij tijdens de periode 1486-1487 de functie van burgemeester 

van de raadsleden te Brugge had uitgeoefend66. Op 22 maart 1488 

ondertekende hij zo mee het testament van Pieter Lanchals67. Eén jaar 

eerder, in augustus 1487, trad hij bovendien op als stedelijk ambassadeur te 

Lübeck tijdens een bijeenkomst van de Hanzesteden. Hij verkreeg er de 

bevestiging van het Brugse stapelrecht en van de residentie van de 

Hanzekooplieden te Brugge. 

- Carrière na griffiersfunctie: Joris Baert overleed terwijl hij nog in functie 

was. 

 

                                                           
62 Zo was hij in februari 1479 te Londen, waar hij gedetacheerd werd naar Southampton omdat 

daar Hollandse en Zeelandse schepen voor de kust lagen. Zie PAVIOT J., La politique navale des 

ducs de Bourgogne, 1384/1482, Lille, 1995, p. 181. 
63 Zie ook ARA, GR Registers, 765: Histoire du Conseil Privé, liste de ses membres, 1517-1725, 

Audienciers et secretaires, fol. 25. 
64 Hij verving in 1471 om onbekende reden een zekere mr. Symon van der Sluus. 
65 GAILLIARD J., Recherches historiques sur la chapelle du Saint-Sang, à Bruges, avec une desciption 

détaillée de tous les monuments archéologiques qu’on y admire, Brugge, 1846, p. 265. 
66 GAILLIARD J., Ephémérides brugeoises ou relation chronologique des événements qui se sont passés 

dans la ville de Bruges depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Brugge, 1847, p. 465. 
67 BOONE M., Un grand commis de l’Etat burgundo-habsbourgeois face à la mort: le testament et la 

sépulture de Pierre Lanchals (Bruges, 1488), in DAELEMANS F. (red.), Miscellanea in memoriam 

Pierre Cockshaw (1938-2008). Aspects de la vie culturelle dans les Pays-Bas bourguignons (Archief- en 

Bibliotheekwezen in België, extra nr. 82), Brussel, 2009, p. 63-88. 
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Afkomst 

Onbekend. 

 

Schoonfamilie 

Hij was getrouwd met Kathelijne Baille, die in 1519 nog werd vermeld als 

zijn weduwe en vermoedelijk nooit is hertrouwd na zijn overlijden. Het 

huwelijk moet hebben plaatsgevonden ca. 1466. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Ten laatste vanaf 1493 hield hij een leen van de Gentse 

Sint-Pietersabdij. Hij bezat daarenboven een aantal gronden te Astene en 

elders, die hij verpachtte. Te Gent zijn minstens drie huizen van hem 

bekend: een pand aan de Walgracht, inclusief visserijrechten, waar hij 

hoogstwaarschijnlijk ook zelf woonde. Bij zijn overlijden had hij ook een 

huis aan de Neerstraat; er was bovendien sprake van een woning in de 

buurt van de Dendermondse poort68. 

Als lid van de grafelijke ambtenarij ontving hij regelmatig giften, zoals 160 

pond van 40 groten in 1466 voor zijn goede diensten en naar aanleiding van 

zijn huwelijk. Voor zijn verwezenlijkingen op het gebied van mobilisatie te 

Engeland kreeg hij een laken van zijde en één van zwart velours. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Verder genealogisch onderzoek blijkt noodzakelijk om deze persoon 

correct te kunnen duiden. Diverse auteurs, waaronder J. Dumolyn, 

                                                           
68 J. Dumolyn signaleert dat anno 1491-1492 een deel van zijn goederen om onbekende redenen 

in beslag werd genomen door de stad Gent; het kan echter evengoed om een naamgenoot of 

eventueel een gelijknamige zoon gaan. 
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achterhaalden een groot aantal contemporaine vermeldingen waarvan 

vermoed kan worden dat het niet enkel naamgenoten, maar tegelijkertijd 

ook naaste familie betreft. Ook in de schepenlijsten van de stad Gent komen 

vanaf het tweede kwart van de 15de eeuw regelmatige verschillende ‘Baerts’ 

voor, net als in de Grote Raad van Mechelen een eeuw later. In de 16de-

eeuwse Raad van Vlaanderen was een aantal gelijknamige advocaten actief. 

Potentieel interessant qua mogelijke voorouders is dan weer het echtpaar 

Zeger Baert en Johanna Joris, dat in 1421 bezittingen had in de Gentse 

binnenstad69. Misschien was het deze Zeger Baert die in 1398-1401 

pensionaris van Gent was en minstens één zoon had. Bavo Baert was 

licentiaat in het kerkelijk recht en anno 1430 kloosterling in de Gentse Sint-

Baafsabdij. 

Een zekere Joris Baert, die het goed Ten Bossche te Afsnee in leen hield van 

de Gentse Sint-Pietersabdij, zou eventueel zijn zoon kunnen geweest zijn. 

Hij verkocht dit eigendom in 1509 aan de Brugse Jacob de Blazere, heer van 

Idewalle en zoon van Adriana de Vos en Jacob de Blazere, president van de 

Raad van Vlaanderen70. 

 

Aanvullende bronnen 

RAB, KA Brugge Sint-Jacob, regest 720: 1519 september 16, Schepenen in 

Brugge oorkonden dat Kathelyne Baille, weduwe van meester Jooris Baert, 

ten voordele van meester Pieter de Vos en Ghyselbrecht Jacquelot een rente 

van 6 s. 8 d. gr. heeft gevestigd op drie huisjes in de Oude Zak, tot het laten 

verrichten van twee jaargetijden. 

                                                           
69 RABeveren, Sint-Cornelius en Sint-Cyprianusabdij te Ninove, 305: Kwitantie verleden voor de 

schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lieven Van den Hole en Gijsbrecht De Vos, 

provisoren van de Onze-Lieve-Vrouwgilde in de Sint-Janskerk, verklaren van Zeger Baert en 

diens echtgenote Johanna Joris de koopsom voor een huis bij de Sint-Janskerk ontvangen te 

hebben, 1421 en 306: Kwitantie verleden voor de schepenen van de Keure te Gent, waarbij Joos 

Vijd verklaart van Zeger Baert de koopsom voor een huis bij de Sint-Janskerk ontvangen te 

hebben, 1424. Achter de relatief zeldzame familienaam van Zegers echtgenote, Joanna Joris, zou 

eventueel een link kunnen schuilen met griffier Pierre Joris*. 
70 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Afsnee, p. 30-31. Zie RAB, VERZ Familiearchief, 188: Akte 

verleden voor schepenen van Brugge, waarbij de echtgenote van Jooris Baert aan 

laatstgenoemde volmacht verleent om in haar naam te verschijnen voor leenmannen van de 

Oudburg te Gent en voor leenmannen van de Sint-Pietersabdij te Gent, en afstand te doen van 

het leengoed ‘ten Bossche’ te Afsnee bij Drongen ten voordele van Jacop De Blazere, 1509. 
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RAB, KA Brugge Sint-Jacob, regest 724: 1522 mei 31, Schepenen in Brugge 

oorkonden dat Pieter de Vos en Ghyselbrecht Jacquelot aan het commun 

hebben overgedragen een rente vermeld in een aangehecht charter van 16 

september 1519. 

RAB, VERZ Familiearchief, 305/15: Diverse stukken betreffende de familie 

Baert, 16de-18de eeuw. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 207: Baert. 
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BAESBANCQ, JEAN ALEXANDRE 

 

Personalia71 

- Geboorte: Rijsel, ca. 1634. 

- Overlijden: Gent, ca. 169572? 

 

Loopbaan 

- Scholing: Jean Alexandre Baesbancq droeg de meestertitel niet. Er kon van 

hem bovendien geen spoor van een universitaire opleiding worden 

gevonden. Gecombineerd met het feit dat zijn voorcarrière een opleiding in 

de praktijk inhield, doen deze gegevens vermoeden dat hij inderdaad niet 

universitair geschoold was. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was assistent van zijn vader in diens 

functie als deurwaarder van de Rekenkamer te Rijsel vanaf 12 september 

1652 en mocht zichzelf adjunct-deurwaarder noemen73. Hij legde daartoe de 

eed af op 12 oktober 1652. In december 1656 werd hij officieel commis en 

vernieuwde hij zijn eed op 31 januari 1657. Ten laatste vanaf 1665, naar 

aanleiding van het overlijden van zijn vader, werd hij zelf deurwaarder; hij 

kwam in die hoedanigheid in bronnen voor op 24 juli van dat jaar74. Sedert 

30 september 1664 was hij officieel burger van Rijsel; vanaf 1667-1668 volgde 

                                                           
71 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op 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), Paris, 1992, p. 345-346 en passim; PV Jean Hervé Favre, Stamboom, via 

http://gw1.geneanet.org/favrejhas (geraadpleegd 14.05.2012) en VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 755-757. 
72 Een Jan Baesbancq overleed op 28 maart 1695 in de Bagattenstraat te Gent. Een andere Jan 

Baesbancq, die in dezelfde straat woonde, liet echter een overlijdensdatum van 24 november 

1709 optekenen; een onbekende heer Baesbancq overleed op 24 april 1706 in de Molenaarstraat 

te Gent. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, passim. Deze bronnen bevatten daarenboven slechts 

een vijfde van alle begrafenissen binnen de Gentse stadskern. Doorgedreven onderzoek in de 

begrafenisregisters van de verschillende Gentse parochies is bijgevolg noodzakelijk om de 

sterfdatum van griffier Baesbancq te achterhalen. 
73 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille: 1667. 
74 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille: 1668. 

http://gw1.geneanet.org/favrejhas
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hij de instelling naar Brugge75 en oefende hij daar het deurwaarderschap 

uit76. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 12 juni 1668 verscheen Jean 

Alexandre Baesbancq voor de Raad van Vlaanderen met een 

engagèrecontract in de hand, “pretendant d’estre admis a la place de greffier en 

vertu de ses lettres patentes” – zoals de raadsheren in het resolutieboek lieten 

registreren77. De manier waarop deze gebeurtenis geformuleerd werd, laat 

meteen uitschijnen dat het hof niet van plan was om aan het verzoek tot 

admissie van Baesbancq  te voldoen. In de uitgebreide argumentatie die de 

raadsheren verzonden aan de landvoogd, verwezen ze naar een verbod tot 

het aanvaarden van supernumeraire of extraordinaire personeelsleden, dat 

eerder werd uitgevaardigd, en naar het feit dat de Raad qua personeel 

eerder werd gereduceerd tot zijn “nombre ancien” – wat de griffiers betreft, 

twee. Daarenboven was er ook onvoldoende werk voor een extra griffier, 

zeker niet aangezien het ressort van de instelling kort voordien gevoelig 

verminderd was. “Pour lesquelles raisons et plusieurs autres” beschouwden ze 

een derde griffier bij gevolg als “inutil”. Het antwoord van de centrale 

overheid blijft onbekend, maar alles wijst erop dat de Raad bot heeft 

gevangen, want in de zomer van datzelfde jaar, op 26 juli 1668,  werd 

Baesbancqs aanstelling op normale wijze geregistreerd en kon hij beginnen 

met de uitoefening van zijn levenslange engagère78. Het contract had hem 

10.000 florijnen gekost, waarvoor op 16 augustus 1668 een ontvangstbewijs 

werd opgemaakt door de ontvanger van het convooigeld. 

Nauwelijks enkele maanden later, in oktober 1668, meldde Jean Alexandre 

Baesbancq dat de notaris en de ontvanger van de rapporten hem weigerden 

uit te betalen79. De raadsheren zagen zich genoodzaakt om in te gaan op 

                                                           
75 Hij speelde klaarblijkelijk een rol tijdens deze verhuisoperatie: zie VANDENBULCKE A., Le 

cadre matériel des chambres des comptes (Pays-Bas Espagnols, XVIIe siècle), in Archief- en 

Bibliotheekwezen in België, 1995, LXVI, 1-4, p. 72-73. 
76 In 1670 liep voor de Grote Raad van Mechelen nog een proces met zijn voormalige werkgever. 

Zie Grand Conseil de Malines. Procès de première instance. Répertoire par nom des défendeurs pour les 

procès d’office, par nom des demandeurs pour les autres. Table (Algemeen Rijksarchief, toegang A 138/1-

2), Brussel, s.d., 2 dln. 
77 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 176 en ARA, GR Spaans 

bewind, Dozen, 647: Administration judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1547-1701. 
78 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

246. 
79 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 186. 
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deze klacht en alle personeelsleden aan te sporen om de richtlijnen van 

landvoogd Francisco de Castel Rodrigo, die de aanstelling van de derde 

griffier had ondertekend, te volgen. Hierna werd het stil rond Baesbancq – 

opvallend stil, zelfs: hoewel hij gedurende al die tijd werkzaam bleef bij de 

Raad, komt zijn handtekening in de resolutieregisters pas voor de eerste en 

tevens de laatste keer voor in juli 167180. Ook in de nadere toegang van de 

criminele examens uit die periode kwam hij slechts één keer voor als 

commis, namelijk in december 167281. 

Bij het ingaan van het engagèrecontract van Maximiliaan le Rouffon* en 

diens drie collega’s, in mei 1674, vertoonde griffier Jean Alexandre 

Baesbancq slechts een kleine betrokkenheid bij de werking van de Raad van 

Vlaanderen. Hij was met le Rouffon* overeen gekomen om mits 

terugbetaling afstand te doen van zijn levenslange engagère82. Bij de 

eedaflegging van de nieuwe griffiers trad hij als plaatsvervanger op voor de 

kinderen van griffier Georges du Bois* en van Isabelle de Vriese, het laatste 

spoor van Baesbancq bij de instelling. 

- Carrière na griffiersfunctie: Onbekend. Na zijn vertrek uit de griffie van de 

Raad van Vlaanderen bleef Jean Alexandre Baesbancq hoogstwaarschijnlijk 

in Gent. Mogelijk was hij de Alexander Baesbanck die in 1676 en 1677 

schepen van Gedele was83. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jehan van Baesbancq en Marie Rislo. Uit dit huwelijk is enkel zoon Michel 

van Baesbancq gekend (zie ‘Ouders’). 

                                                           
80 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 249. 
81 ROGIERS G., Criminele processen voor het hoogste gerechtshof in Vlaanderen, de Raad van 

Vlaanderen, eind zeventiende begin achttiende eeuw, Oostende, 2008-2013, deel 1, p. 28. 
82 Zie het engagèrecontract van le Rouffon* in RAG, RVV, 602: Register van patenten en 

commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, 

hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 255 en RAG, Varia II, 518bis: Leenpand 

van de griffieren van de Raad van Vlaanderen, 1672, kopij 1688. Voor meer informatie over dit 

contract wordt verwezen naar de biografische notitie van le Rouffon*. 
83 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, passim. Hier kon echter geen bevestiging voor 

worden gevonden, aangezien geen verdere sporen van Baesbancq te vinden zijn om dit te 

staven of te ontkrachten. 
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* Bauduin Duvivier, burger van Rijsel sinds 7 maart 1643, handelaar, en 

echtgenote Marie de Fourmestraux84, met wie hij in ca. 1643 huwde. Van dit 

koppel zijn twee dochters gekend: 

 ~ Jossine Duvivier (zie ‘Ouders’). 

~ Catherine Duvivier (Rijsel, 1653-1723). Zij trouwde op 20 maart 1677 

te Rijsel met Dominique Albert de Lannoy (?-1728), heer van Warigny, 

met wie ze minstens twee dochters kreeg. 

- Ouders: Michel van Baesbancq (Oudenaarde, ca. 1605 - Rijsel, 1665), burger 

van Rijsel sedert 14 april 1635; provoost van Esquermes (1634), 

achtereenvolgens klerk (1626) en deurwaarder (1641) van de Rekenkamer te 

Rijsel, en Jossine Duvivier (Rijsel, ? - ?). Zij huwden te Rijsel met een contract 

van datum 12 augustus 1634 en kregen drie kinderen: 

 ~ Jean Alexandre Baesbancq*. 

~ Philippe François Baesbancq, gehuwd met Catherine Wallerave in 

ca. 1665. Hij werd burger van Rijsel op 10 september 166585 en werd te 

Gent als poorter ingeschreven op 8 december 167486. 

 ~ Michel Guillaume Baesbancq. 

Na het overlijden van Jossine Duvivier hertrouwde Michel van Baesbancq 

met een zekere Anne Marissal, met wie hij nog vier kinderen kreeg: 

 ~ Ferdinand Constantin Baesbancq. 

 ~ Leopold Charles Baesbancq. 

 ~ Colombine Baesbancq. 

 ~ Jeanne Catherine Baesbancq. 

 

                                                           
84 M. Jean noemt hier echter een zekere Catherine du Thoit. 
85 Hij was aan het einde van de 18de eeuw betrokken in een aantal processen voor de Grote Raad 

van Mechelen, onder meer over een pachtovereenkomst (tempelhof te Gent, 1692) en 

betreffende een rente (1702). Dit laatste proces werd afgehandeld door zijn weduwe. Zie 

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. 
86 DECAVELE J., Poorters…, p. 151. 
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Schoonfamilie 

Hij huwde op 30 oktober 1663 in de Gentse parochie Sint-Michiel-Zuid met 

Isabelle van de Casteele in het bijzijn van getuigen Joannes Alexander van 

Baesbancq en Nicolaus Defrans87. Zij was de dochter van Balthazar van de 

Casteele en Marie van Putte. 

 

Kinderen 

Uit zijn huwelijk is slechts één dochter bekend: Marie Isabelle Baesbancq 

werd gedoopt te Rijsel op 25 juli 166488. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt slechts zijdelings vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

dat van George Masseau*, Jean Jacobssen* en Sebastiaan d’Hane* 

rechtstreeks overgaat naar Maximiliaan le Rouffon*. Bij de aantekening over 

deze laatste griffier stelt van der Vynckt dat hij de vroegere 

engagèrehouders en Baesbancq moest vergoeden. 

- Door het geringe aantal gegevens kon geen verwantschap worden 

vastgesteld met Philippus Carolus Baesbanck (Gent, ?-1706), wachtmeester 

van de burgerwacht te Gent, schepen van Gedele, die op 7 juni 1690 in de 

Gentse parochie Sint-Michiels-Noord huwde met Maria Francisca Masseau 

(Gent, 1667-1743), dochter van griffier Josse Masceau* en van Margaretha 

Thevelijn89. Het lijkt echter niet onwaarschijnlijk dat het hier om een zoon 

van griffier Jean Alexandre Baesbancq zou gaan. 

 

                                                           
87 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
88 Zie ook ‘Opmerkingen’. 
89 Aangaande deze personen wordt verwezen naar de biografische notities van griffiers George 

Masseau*, Jeronimus Masseau* en Josse Masceau*. Voor de registratie van het huwelijk 

Baesbanck-Masseau, zie SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, 

s.d., s.p. 
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Aanvullende bronnen 

Carrièregewijs kan worden verwezen naar de diverse bestanden betreffende 

de Rekenkamer90. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 210: Baesbancq. 

                                                           
90 Men raadplege hiervoor AERTS E., Geschiedenis en archief van de Rekenkamers (Overzichten en 

Gidsen 27), Brussel, 1996. 
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BAUWENS, JACQUES BERNARD (JOSEPH ANTHOINE) 

 

Personalia91 

- Geboorte: Gent, ca. 1756. 

- Overlijden: Onbekend. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 8 november 1776 als “Bauwens, Jac. Jos. Bern. 

Ant.”, Gentenaar, in aan de Leuvense universiteit, en behaalde uiteindelijk 

een rechtendiploma. Hij droeg de meestertitel92. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Bij zijn aanstelling als griffier van de Raad 

werd hij advocaat genoemd. Hij kan slechts heel kort als dusdanig hebben 

gewerkt. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jacques Bernard Bauwens is tijdens 

de periode 1782-1795 onafgebroken griffier geweest van de Raad van 

Vlaanderen. Achter deze schijnbaar rechtlijnige carrière gaat echter een 

complexe realiteit schuil. Hij was immers zelf nooit engagèrehoudend 

griffier, maar heeft als bedienaar van twee verschillende engagères gewerkt 

onder drie verschillende engagèrehouders. 

Toen zijn vader, Jacques Joseph Bauwens*, op 22 december 1782 overleed, 

had hij al enkele maanden diens bediening van de griffie van Jean Baptiste 

de Blocq (I)* overgenomen93. Op 16 maart 1782 had men met de voogd van 

Jean Baptiste de Blocq (II)* daartoe een overeenkomst gesloten, die werd 

                                                           
91 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op 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, 1898-1911, p. 210-211; DE HERCKENRODE 

J., Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. Complément, Gent, 1862-1866, p. 313-342; 

GOETHALS F.V., Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique, 

Brussel, 1849-1852, p. 872 en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 762. 
92 Matricule…, deel 10, p. 2. 
93 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

106. 
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geregistreerd bij de schepenen van Gedele. Op basis van die overeenkomst, 

waarin werd vermeld dat Jacques Joseph Bauwens* al een hoge leeftijd had 

bereikt, verscheen Jacques Bernard Bauwens* op 22 april voor de Raad van 

Vlaanderen. Twee dagen later, op 24 april, legde hij de eed af als griffier. Op 

29 mei 1782 verscheen zijn handtekening in het resolutieboek van de Raad94; 

tijdens diezelfde periode diende hij met collega’s Jean Pierre Joseph 

Zoetaert*, Guillaume Jean Hamelinck* en Charles van Severen* de rekening 

van de augmentatierechten van 1782 in95. Raadsheer O’Donnoghue verkoos 

hem in juli 1783 als adjunct om ter plaatse vaststellingen te gaan doen bij een 

verdacht overlijden96. 

Net als enkele andere collega’s droeg hij tijdens deze periode bij aan de 

uitbouw van de bibliotheek: zo schoot hij anno 1783 een bedrag uit eigen zak 

voor, bestemd voor de aankoop van de Gendtschen weghwijzer97. Ook Charles 

van Severen* en klerken Jan van Grimberghe en Emmanuel Geniets 

betaalden dergelijke aankopen af en toe vooraf uit eigen zak. Op 13 februari 

1784 ondertekende hij een resolutie over de te hanteren werkwijze bij 

armlastige partijen, gericht aan de procureurs van de Raad98. 

In het voorjaar van 1784 verscheen Jean Baptiste de Blocq (II)* echter voor de 

Raad van Vlaanderen met een akte van emancipatie, die op 14 juni 1783 

door de schepenen van Gedele was uitgeschreven. Commissaris van Volden 

onderzocht de zaak en bracht op 22 juni rapport uit, waarna de nieuwe 

engagèrehoudende griffier op 25 juni de eed aflegde99. Aangezien de Blocq 

(II)* zelf zijn eigen griffie wou bedienen, betekende dit het einde van het 

eerste bedienaarsschap van Jacques Bernard Bauwens. Nog diezelfde dag 

legde Bauwens echter opnieuw de eed af als griffier, dit keer als bedienaar 

van de griffie van Jean Pierre Joseph Zoetaert*100. Zoetaert* had tot dan toe 

zelf zijn griffie bediend, maar begon problemen te krijgen met zijn gehoor. 

                                                           
94 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 237. 
95 RAG, RVV, 552: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
96 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 246. 
97 RAG, RVV, 600: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor de 

bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen (met bijlagen), 1723-1787. 
98 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 250. 
99 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

113. 
100 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

114. 
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Toen het contract van Jacques Bernard Bauwens bij de Blocq (II)* afliep, 

greep Zoetaert* zijn kans en schakelde hij de ervaren bedienaar in. Vooraleer 

hij deze stap nam, liet hij echter eerst bij de schepenen van de Keure 

onderzoeken of hij zelf de financiële voordelen van zijn griffierschap 

(vrijheid van bepaalde lasten) mocht behouden. De Gentse schepenbank 

won advies in bij de admodiateurs van de stadsrechten, die hem dit 

uiteindelijk toestonden op 20 maart 1784, ten nadele van bedienaar 

Bauwens101. 

Anno 1787 maakte hij samen met de Raad een aantal veranderingen mee. Op 

1 januari 1787 schafte Jozef II de justitieraad in zijn bestaande vorm af en 

richtte hij een nieuw Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie op, dat werd 

bemand door heel wat personeel van de voormalige Raad. Ook Jacques 

Bernard Bauwens werd in deze nieuwe instelling ingeschakeld. Hij werd op 

1 mei 1787 aangesteld als tweede secretaris van het Koninklijk Tribunaal van 

Eerste Instantie te Gent, wat hem een jaarwedde van 900 gulden duits geld 

of 1260 gulden Brabants courant opleverde, uitbetaald in driemaandelijkse 

schijven102. Diezelfde dag legde hij de eed af in handen van president Jean 

François Diericx. Lang duurde deze regeling niet. Korte tijd later diende 

Jozef II veel van zijn verregaande gerechtelijke hervormingen op te schorten, 

wat te Gent meteen gebeurde. Al in mei 1787 hernam de vroegere 

justitieraad zijn activiteiten103. In hoeverre de dagelijkse praktijk binnen de 

Raad gedurende die maanden was gewijzigd, valt moeilijk in te schatten. 

Na het overlijden van engagèrehouder Zoetaert* erfde Guillaume Joseph 

van de Vivere* causa uxoris de Zoetaert-griffie, wat opnieuw het einde van 

het bedienaarsschap van Bauwens* betekende. De nieuwe engagèrehouder 

stelde neef Egide Charles Joseph van de Vivere* aan als bedienaar104. Deze 

                                                           
101 Hij had al tijdens de jaren 1770 een proces gevoerd inzake vrijstelling van stedelijke rechten: 

zie RAG, RVV, 27260: Jan-Pieter Zoetaert, erfachtig griffier RVV c. de admodiateurs van de 

stedelijke rechten van Gent: vrijdom van stedelijke rechten, 1775-1776. 
102 RAG, RVV, 34584: Stukken betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent: 

inventarissen van papieren, ressort, rekwesten, 1787 en ARA, SRJ, 83: Tribunal de Gand, 

registre aux commissions, 1787, fol. 6. 
103 In contemporaine 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 betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent, 1787: inventarissen 

van papieren. 
104 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

137. 
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van de Vivere* legde op 19 juli 1787 de eed af105. Ondertussen had Jacques 

Bernard Bauwens* al een nieuw bedienaarsschap bedongen, bij zijn vroegere 

werkgever. In juli 1787 nam Jean Baptiste de Blocq (II)* een stap terug als 

actief griffier, waarna de keuze op voormalig bedienaar Bauwens viel. Op 11 

juli legde Jacques Bernard Bauwens voor de derde en laatste keer de eed af 

als griffier van de Raad van Vlaanderen106. Hij zou uiteindelijk blijven tot de 

Raad van Vlaanderen in 1795 werd opgeheven. 

Na beide gebeurtenissen, namelijk de oprichting en afschaffing van het 

Koninklijk Tribunaal en het aangaan van een nieuw contract, was Jacques 

Bernard Bauwens snel terug actief binnen de griffie. Zo ondertekende hij op 

31 oktober, 14 november en 5 december 1787 enkele resoluties. Het was 

tevens zijn naam die verscheen onder een resolutie van april 1789, toen de 

Raad besloot om aan een schouw te laten werken omdat het brandgevaar ˗ 

met het oog op de goede bewaring van documenten en archief ˗ te groot was 

geworden107. 

Na een aantal relatief rustige jaren maakte Jacques Bernard Bauwens de 

laatste jaren van de instelling mee, waarin de hoedanigheid van de Raad een 

aantal keer wijzigde108. Zo ondertekende hij op 25 november 1789 mee de 

resolutie dat alle advocaten, notarissen, procureurs, deurwaarders en 

messagiers, kortom iedereen die ooit een eed had afgelegd in handen van de 

Raad, deze diende te hernieuwen en getrouwheid moest zweren. Op 16 

november 1791 moest hij alle praktizijnen laten weten dat het hof “zijne 

fonctien continueert”, en dat ˗ met andere woorden ˗ de periode van de 

Soevereine Raad van Vlaanderen was afgelopen109. 

In juni van 1792 vatte de Raad van Vlaanderen kortstondig het plan op om 

te vluchten en zo de bezetting van Gent door de Fransen voor te zijn. Griffier 

Jacques Bernard Bauwens noteerde de desbetreffende resolutie, waarin het 

                                                           
105 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

120. 
106 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

119. 
107 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
108 Ut supra. 
109 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. De Raad had dit statuut op 11 januari 

1790 gekregen, naar aanleiding van de oprichting van de Verenigde Nederlandse Staten. Ut 

supra. 
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plan werd uiteengezet110. Men wilde, van zodra de Franse troepen naderden, 

richting Aalst vertrekken. Daarvoor moesten twaalf overdekte wagens, elk 

bespannen met twee paarden, in gereedheid worden gebracht voor het 

transport. Het was de bedoeling om een selectie van de interessantste 

papieren van de Raad mee te nemen. Daarenboven moest een brief voor het 

Aalsterse stadsbestuur klaarliggen, waarin logement voor 24 personen werd 

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. 

Op 12 april 1793 noteerde hij dat de raadsheren in het algemeen en griffier 

Egide Charles Joseph van de Vivere* in het bijzonder de eed die ze hadden 

afgelegd tijdens de Franse bezetting hadden afgezworen111. Uit de resolutie 

van 29 mei van dat jaar, opnieuw door Bauwens ondertekend, blijkt dat de 

Raad terug wou inpikken op lopende zaken. Men herinnerde de procureurs 

aan enkele reglementen over de rol. Toch bleek het bijzonder moeilijk om 

over te gaan tot de orde van de dag. In december van datzelfde jaar 

ondertekende hij bijvoorbeeld een resolutie over eventuele logementen bij 

de suppoosten van het hof. Tijdens de laatste werkingsjaren van de Raad 

noteerde hij overigens tal van resoluties over wijzigingen in vergaderuren en 

vakantieregeling112. 

Toen de Raad op 2 september 1794 na lange tijd terug samenkwam, bleken 

drie van de vier griffiers nog afwezig te zijn. 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. Lang zou zijn afwezigheid echter niet duren. Op 17 

september 1794 bevestigde hij bijvoorbeeld de verzending van een brief. 

Niet alle collega’s zouden echter tot het einde actief aan de Raad verbonden 

blijven. Uit het laatste register van de secrete camere blijkt dat hoofdzakelijk 

Charles Jean Peers* en Jacques Bernard Bauwens in 1795 nog de pen 

voerden, waarbij Bauwens net iets meer voorkwam113. Charles van Severen* 

en Egide Charles Joseph van de Vivere* waren eerder al verdwenen. 

                                                           
110 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. Op het document wordt overigens het 

jaartal 1791 vermeld, het werd echter geordend onder 1792. 
111 Tenzij anders vermeld, zijn alle volgende gegevens uit de periode 1793-1795 afkomstig uit 

RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
112 Bijvoorbeeld op 26 november 1789, 20 juli 1791, 6 november 1794, 16 mei 1795 en 30 juli 1795. 
113 RAG, RVV, 7673: Register van de secrete camere, 18 mei 1790 - 28 november 1795, passim. 
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- Carrière na griffiersfunctie: Onbekend. Hij beschikte uiteraard wel over 

zijn rechtendiploma, dus kon hij eventueel een carrière in de advocatuur 

verderzetten. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* François Bauwens (Gent, Sint-Jacobsparochie, 1664114-1718115), ontvanger 

van de armenkamer,  en Anne Marguerite van den Plassche (Gent, Sint-

Jacobsparochie, 1669 - ?). Zij huwden op 10 oktober 1691 in de Gentse Sint-

Baafsparochie in het bijzijn van getuigen Pierre van den Plassche, priester, 

Jean Baptiste van den Plassche en Antoine Bauwens116. 

Uit dit huwelijk is enkel zoon Jacques Joseph Bauwens* (zie ‘Ouders’) 

bekend. 

* Bernardus van Bochaute en n.n. 

- Ouders: Jacques Joseph Bauwens* en zijn tweede echtgenote, Marie 

Marguerite van Bochaute (? - Gent, 1778117). Ze trouwden op 16 april 1746 in 

de Gentse Sint-Niklaasparochie, hun getuigen waren Petrus Elbo en Joannes 

Baptista Stalins118. Voor meer informatie over dit gezin, inclusief gegevens 

over het eerste huwelijk van Jacques Joseph Bauwens* en de stiefkinderen 

die hij bij dat huwelijk kreeg, wordt verwezen naar zijn biografische notitie. 

 

Schoonfamilie 

Onbekend. 

 

                                                           
114 Zijn dooppeter en -meter waren respectievelijk Jean Baptiste van den Sompele en Marguerite 

van Hauweghem. 
115 Hij werd begraven in de Sint-Baafskathedraal, in het familiegraf van de familie van den 

Plassche. 
116 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
117 Zij overleed in juli 1778 in de Gentse Sint-Niklaasparochie; ze woonde op dat moment in de 

Veldstraat. SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 49. 
118 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p. 
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Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Uit Gentse almanakken, die de thuisadressen van de 

suppoosten van de Raad van Vlaanderen vermeldden, 

blijkt dat hij in 1783 aan de Walpoortbrug woonde119. Andere almanakken 

geven in 1783 en 1784 een adres bij de Lieve, van 1784 tot 1789 woonde hij 

aan de Predikherenlei. Vanaf 1790 tot 1796 woonde hij aan de Garsbrugge. 

Over de bezittingen van zijn vader, griffier Jacques Joseph Bauwens*, is 

meer uitgebreide informatie voorhanden. Hoogstwaarschijnlijk heeft Jacques 

Bernard Bauwens daar een aanzienlijk deel van geërfd. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

geschetst wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Via het anoblissement van zijn vader beschikte hij over een adelstitel; het 

adelspatent liet hij lang na datum overigens zelf door de Raad van 

Vlaanderen registreren120. Voor meer informatie, zie de biografische notitie 

van Jacques Joseph Bauwens*. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21067: Compte rendu par Guillaume-Jean Hamelinck, écuyer, 

Charles Van Severen, Jean-Baptiste de Blocq et Jacques-Bernard Bauwens, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er novembre 1782 au 31 

octobre 1783. 

                                                           
119 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
120 Zie onder meer ARA, HSK, 771: Registres aux patentes de noblesse, 1709-1794, fol. 494; ARA, 

HSK, 783: Registres intitulés Flandriae titulorum I à VII, contenant des lettres patentes de 

noblesse, 1716-1736, fol. 110 ; RAG, RVV, 822: Register van de anoblissementen geregistreerd in 

de Raad van Vlaanderen (met 19de-eeuwse alphabetische index), 1605-1792, fol. 239 en SAG, 

VERZ Napoleon de Pauw, 3807: Kopie uit het register van de verheffing tot de adelstand in 

Vlaanderen, 17e en 18e eeuw. Patentbrieven voor verheffing in adelstand van Jacques Joseph 

Bauwens, 17 november 1731. 
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RAG, FA Bauwens, ongeordend. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 319: Bauwens. 

SAG, VERZ Napoleon de Pauw, passim. 
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BAUWENS, JACQUES JOSEPH 

 

Personalia121 

- Geboorte: Gent, 7 december 1704. Dooppeter 

en -meter waren respectievelijk Jacques Bauwens en Anne van de Sompele. 

- Overlijden: Gent, Sint-Michielsparochie, 22 december 1782122. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was licentiaat in de rechten en droeg de meestertitel. Zijn 

eventuele inschrijving aan de Leuvense universiteit werd niet 

teruggevonden123. 

Hij had klaarblijkelijk een ruime verzameling boeken, die in 1783 na zijn 

overlijden werden opgelijst om te verkopen124. De waarde van zijn 

‘bibliotheek’ werd geschat op ruim 62 pond groten Vlaams, ofwel bijna 5 % 

van de totale waarde van de roerende goederen. Dit bedrag hield een totaal 

van 454 boeken in. Circa de helft van alle werken in de verzameling van 

Bauwens was Franstalig, terwijl de overige helft gelijkmatig verdeeld was 

over Nederlandstalige en Latijnse drukken. Wat onderwerpen betreft, leren 

we dat de smaak van Bauwens behoorlijk eclectisch was, met een bijzondere 

voorkeur voor achtereenvolgens theologie, recht, geschiedenis en taalkunde. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij werd op 25 april 1729 door de Raad van 

Vlaanderen als advocaat geadmitteerd125.  

                                                           
121 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE BORCHGRAVE E., Daniel de 

Borchgrave…, p. 210-211; DE HERCKENRODE J., Nobiliaire…, Complément, p. 313-342; 

GOETHALS F.V., Dictionnaire…, p. 872 en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 

762. 
122 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 91. Zijn uitvaart vond plaats op 30 december. 
123 Volgens Stephanie Raman zou hij in 1734 zijn ingeschreven. Zij vermeldt voor hem echter 

1712 als geboortejaar; beide data zijn onmogelijk in vergelijking met het jaar waarop hij als 

advocaat werd toegelaten. Ook het jaartal van zijn eerste huwelijk werd door haar verkeerdelijk 

op 1742 bepaald. Zie RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten van de Raad van Vlaanderen 

in de tweede helft van de achttiende eeuw, Gent, 1999, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 

passim. 
124 RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, p. 52. 
125 RAG, RVV, 570: Rekening van de augmentatierechten, 1696-1783. 
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen (1): Na het overlijden van griffier Jean 

Baptiste Michel*, in 1745, werd Jacques Joseph Bauwens op onbekende 

datum aangesteld als bedienaar van die griffie. Hij diende allereerst, samen 

met collega’s François ’t Kint*, Louis de Aranda* en Pierre François Louis 

Penneman*, de rekening van de augmentatierechten van het jaar 1743 in126. 

Op 27 februari was hij adjunct bij de opknoping van een zekere Scherlinck 

op het Gentse Sint-Veerleplein127. Raadsheer Elseners woonde deze 

terechtstelling bij als commissaris en bevond zich samen met Bauwens en de 

eerste deurwaarder van de Raad in het kleine huis naast de pilaren van het 

Gravensteen. Procureur-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. 

Op 25 mei en 8 juni 1753 werd Bauwens door twee verschillende 

commissarissen aangewezen om hen als adjunct bij te staan bij een 

plaatsbezoek naar aanleiding van twee verdachte overlijdens128. In mei 

betrof het een jezuïet die uit een zolderraam was gevallen; in juni begaf hij 

zich naar het klooster van de cellebroeders om vaststellingen te doen over 

een ander sterfgeval. 

Tijdens dit eerste griffierschap vervulde Jacques Joseph Bauwens 

kortstondig ook een ander ambt. Op 19 oktober 1747 werd hij levenslang 

aangesteld als griffier van de Kamer van de Hoofdredeninge te Gent, een 

instelling die zich eveneens in het Gravensteen bevond129. Op 17 november 

legde hij in die hoedanigheid de eed af. Hij zou echter niet lang voor de 

Hoofdredeninge werken. De benoeming van Jacques Joseph Bauwens* werd 

teniet gedaan doordat ze in oorlogstijd was verleend. Hij kandideerde in 

1749 opnieuw voor het ambt. De Raad van Vlaanderen werd advies 

gevraagd in de kwestie en oordeelde dat zowel hij als zijn tegenkandidaat, 

advocaat Ferdinand Brant, capabel genoeg waren om de functie aan te 

kunnen. De raadsheren konden echter geen keuze maken en besloten het 

ambt ook publiek vacant te verklaren; kandidaturen mochten bij hen 

                                                           
126 RAG, RVV, 549: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
127 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. 
128 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 71. 
129 RAG, VD, 178: Register van in- en uitgaande briefwisseling en van patenten (‘brieven ende 

rescriptien mitsgaders patenten’), 1732-1780, fol. 13. 
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worden ingediend. Uiteindelijk meldde de Raad eind oktober 1749 dat 

enkele advocaten en de drie overige griffiers zich tevens hadden 

aangemeld130. De griffiers hadden daarenboven een voorstel gedaan tot 

annexatie van de griffie van de Hoofdredeninge, gelijkaardig aan een 

voorstel dat ze al tijdens de periode 1744-1745 hadden ingediend131. Op 5 

november 1749 boog de Geheime Raad zich over de kwestie en oordeelde 

uiteindelijk dat griffier Philippe François Louis Penneman* moest worden 

aangesteld132. Of deze benoeming effectief doorging in 1749, dient nog te 

worden onderzocht. Het is echter wel een feit dat Bauwens* enkel tijdens de 

jaren 1747-1748 als griffier van de Hoofdredeninge optrad133; op 26 mei 1755 

werd uiteindelijk een benoemingspatent van Philippe François Louis 

Penneman* ondertekend134. Hij legde op 13 juni 1755 de eed af als griffier 

van de Hoofdredeninge, waarbij hij als opvolger van Antoine Bernard 

Helias* werd genoemd, Bauwens’ voorganger. 

Jacques Joseph Bauwens verliet de Raad in het voorjaar van 1755, tien jaar 

nadat hij als bedienaar was aangesteld135. Op 22 april 1755 meldde Frans 

Eugène Vastenhaven* zich bij de Raad van Vlaanderen als nieuwe bedienaar 

van de griffie van de familie Michel136. Hij had daarover op 15 april een 

akkoord bereikt met Anna Catherine de Kimpe, douairière van wijlen 

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

22. 
131 Ut supra. Zie RAG, SVV, 11301: Advies van de Staten van Vlaanderen m.b.t. een rekwest aan 

de regering voorgelegd door de griffiers van de RVV i.v.m. de griffie van de Soevereine Kamer 

van de Hoge Reninghen, 1744. 
132 ARA, GR Registers, 413: Consultes contenant l’exposé de l’affaire mise en délibération et les 

motifs de la résolution prise, (LXV) octobre 1749 - décembre 1749, fol. 55. 
133 Zie RAG, VD, 177: Twee inventarissen van de registers en ‘terriers’ die zich bevinden in de 

griffie van de soevereine Kamer van de Hoofdredeninge, 1771 en RAG, VD, 179: Diverse 

stukken betreffende de hoofdredeninge, benoemingen, vergoedingen, uurroosters, uittreksels 

van sententies, 1771-1781. Er kan dus worden verondersteld dat de Geheime Raad niet inging 

op zijn rekwest tot bevestiging van de oorspronkelijke benoeming. Zie ARA, GR Oostenrijkse 

periode, Dozen, 232/A-B: Administration des provinces, villes et communes, nomination des 

officiers publics, charges conférées par les Français, 1747-1750. 
134 RAG, VD, 178: Register van in- en uitgaande briefwisseling en van patenten (‘brieven ende 

rescriptien mitsgaders patenten’), 1732-1780, fol. 14. 
135 Zijn laatste handtekening werd teruggevonden op datum van 23 december 1754: RAG, RVV, 

7676: Secrete resolutiën van den hove (minuten), 1728-1771. 
136 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 46. 

In dit document werd meegedeeld dat Bauwens ondertussen al secretaris van de schepenen van 

de Keure was. 
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jonkheer Jean Baptiste Michel*, en met Philippe Emmanuel* en Albertine 

Maximilienne Michel, op haar beurt douairière van Andries Tahon. De Raad 

besliste de “greffiers proprietarissen” te aanhoren en stond Vastenhaven* nog 

diezelfde dag toe de eed af te leggen in de handen van president Pattijn. 

- Carrière tussen griffiersfuncties in: Tijdens de periode 1755-1768 was hij 

secretaris van de schepenen van de Keure137. In die hoedanigheid 

frequenteerde hij de Raad af en toe als gedelegeerde van de Keure138. Hij 

werd tijdens deze periode tevens advocaat genoemd. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen (2): Tijdens het voorjaar van 1768 

keerde Jacques Joseph Bauwens naar de griffie van de Raad van Vlaanderen 

terug. Ondertussen was Frans Eugène Vastenhaven*, zijn opvolger als 

bedienaar van de voormalige griffie van de familie Michel*, gepromoveerd 

tot raadsheer. Philippe Emmanuel Michel* had een tijdlang, van 1759 tot 

1766, zelf de eigen griffie bediend, maar verkoos deze anno 1766 te verkopen 

aan Jean Baptiste de Blocq (I)*. Griffier de Blocq (I)*, die persoonlijk de 

functie van griffier uitoefende, overleed echter in juni 1768 ˗ waarna Jacques 

Joseph Bauwens terug in beeld kwam. De weduwe van de Blocq (I)* stelde 

hem als bedienaar aan; hij werd op 25 juni 1768 door de Raad 

geadmitteerd139. 

Het eerste spoor van zijn terugkeer is te vinden bij de indiening van de 

rekening van de augmentatierechten van 1766140. Zijn toenmalige collega’s 

waren Pierre François Louis Penneman*, Jean Pierre Joseph Zoetaert* en 

Guillaume Jean Hamelinck*. Op 9 maart 1770 zette hij zijn handtekening 

onder een resolutie waarin een aantal regels voor het overbrengen van 

processen par escript werden vastgelegd. In maart 1773 publiceerde hij dan 

weer een resolutie waarin werd gesteld dat op alle ingediende 

procedurestukken een handtekening van een advocaat moest staan141. 

                                                           
137 Zie bijvoorbeeld anno 1767: Description du jubilé de sept cens ans de S. Macaire, patron particulier 

contre la peste, Gent, 1767, s.p. 
138 Zie RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 21 mei 1785, passim (periode 1740-

1765). 
139 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 75. 
140 RAG, RVV, 552: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
141 Respectievelijk RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 114 en 137-

139. 
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- Carrière na griffiersfunctie: Enkele maanden voor zijn overlijden deed hij 

afstand van zijn bedienaarsschap ten voordele van zijn zoon, Jacques 

Bernard Bauwens*142. Zijn laatste handtekening kan worden aangetroffen in 

een resolutieregister, op 16 april van dat jaar143. Vanaf 24 april 1782, de dag 

van de eedaflegging van Jacques Bernard*, trok hij zich uit het professionele 

leven terug. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Antoine Bauwens (Gent, Sint-Jacobsparochie, 1633144-1700145) en echtgenote 

(Marie) Marguerite van den Sompele, met wie hij in oktober 1657 in de 

Gentse Sint-Jacobsparochie in het huwelijk trad146. Getuigen bij hun huwelijk 

waren Josse Bauwens, vader van Antoine, Jean van Hauweghem, baljuw 

van Oordegem en Gilles Huybrechts. Zij kregen de volgende vijf kinderen: 

~ Antoine Charles Bauwens (1675-1734), griffier van Laarne en 

ontvanger van het Wenemaerhospitaal te Gent, vanaf 1709 echtgenoot 

van Anne Marie van Vaernewyck. Zij huwden in de Sint-

Jacobsparochie te Gent, hun getuigen waren Laurentius Hois en 

Barbara de Vos147. 

~ Anne Marie Bauwens (1662-?). 

~ François Bauwens (zie ‘Ouders’). 

~ Catherine Marie Bauwens, echtgenote van Pierre van Hoecke. Hun 

huwelijk vond plaats in de Gentse Sint-Jacobsparochie op 24 

                                                           
142 Voor meer informatie wordt verwezen naar de biografische notitie van Jacques Bernard 

Bauwens*. 
143 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol.236. 
144 Zijn dooppeter en -meter waren respectievelijk Antoine Bauwens en Lievine van 

Hauweghem. 
145 Hij overleed op 24 juli 1700 in de Gentse Sint-Jacobsparochie; hij woonde toen aan de 

Steendam. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-2, fol. 145. De echtgenote van een “Anthone 

Bauwens” werd in oktober 1677 in de Sint-Niklaasparochie  begraven, mogelijk was dit (Marie) 

Marguerite van den Sompele: SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-1, fol. 21. 
146 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
147 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
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november 1697; getuigen waren Antonius Bauwens en Petrus 

Vergult148. 

~ Jeanne Marie Bauwens, vanaf 1692 echtgenote van Laurent Hoys. 

Getuigen bij haar huwelijk waren Antoine Bauwens en Adrianus 

Goethals; de plechtigheid vond plaats in de Sint-Jacobsparochie te 

Gent149. 

* Pierre van den Plassche en Jossine van den Heuvel. 

- Ouders: François Bauwens (Gent, Sint-Jacobsparochie, 1664150-1718151), 

ontvanger van de armenkamer, en Anne Marguerite van den Plassche (Gent, 

Sint-Jacobsparochie, 1669 - ?). Zij huwden op 10 oktober 1691 in de Gentse 

Sint-Baafsparochie in het bijzijn van getuigen Pierre van den Plassche, 

priester, Jean Baptiste van den Plassche en Antoine Bauwens152. 

Uit dit huwelijk is enkel zoon Jacques Joseph Bauwens bekend. 

 

Schoonfamilie 

Jacques Joseph Bauwens huwde twee keer. Zijn eerste echtgenote was 

Catherine Philippine de la Kethulle (1691-1745), vrouw van Everstein, 

weduwe van Charles François Joseph Mesdagh (?-1719), heer van Kuurne, 

Ackere en Merry, met wie ze in 1708 was gehuwd153. Catherine Philippine 

was de dochter van Ferdinand Philippe de la Kethulle, heer van Haverie en 

van Everstein, en Marie Philipotte Madoets. Het huwelijk Bauwens - de la 

                                                           
148 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
149 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
150 Zijn dooppeter en -meter waren respectievelijk Jean Baptiste van den Sompele en Marguerite 

van Hauweghem. 
151 Hij werd begraven in de Sint-Baafskathedraal, in het familiegraf van de familie van den 

Plassche. 
152 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
153 Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waar Jacques Joseph Bauwens de stiefvader 

van werd: 

~ Ferdinande Eugénie Brigitte Mesdagh (? - Gent, 1725), begraven in de Gentse Sint-

Baafsparochie. 

~ Albert Xavier Juste Mesdagh , jong gestorven. 

~ Ignace Benoit Mesdagh, jong gestorven. 

~ Charles François Joseph Mesdagh (? - Gent, 1769), heer van Kuurne, Ackere en Merry, 

begraven in de Gentse Sint-Baafsparochie. 

~ Marie Philippine Mesdagh. 
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Kethulle vond plaats in de Gentse Sint-Pietersparochie op 22 september 

1731154, in het bijzijn van getuigen Alexander de la Kethulle en Joannes 

Petrus de Blocq155. 

Zijn tweede echtgenote heette Marie Marguerite van Bochaute (? - Gent, 

1778156), dochter van Bernardus van Bochaute. Ze trouwden op 16 april 1746 

in de Gentse Sint-Niklaasparochie, hun getuigen waren Petrus Elbo en 

Joannes Baptista Stalins157. 

 

Kinderen  

Zijn eerste huwelijk bleef kinderloos. Met zijn tweede 

echtgenote kreeg hij vier kinderen: 

~ Louis Jean Joseph Bauwens (Gent, 1765-?). 

~ Jacques Bernard Bauwens*, griffier van de 

Raad van Vlaanderen. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar zijn biografische notitie. 

~ Nicolas Joseph Guislain Bauwens, echtgenoot 

van Marie Anna Joanna van de Vivere158. Zij trouwden in de Gentse 

Sint-Pietersparochie in december 1782, in het bijzijn van getuigen 

Joannes Baptista Bernardus van de Vivere en Joanna Catharina 

Raemdonck159. 

~ Charles Joseph Antoine Bauwens. Hij huwde anno 1780 in de Gentse 

Sint-Baafsparochie met Joanna Judoca Coleta Goethals160. Getuigen bij 

dit huwelijk waren Jacques Bernard Bauwens* en Isabella Theresia 

Matthys. 

                                                           
154 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Pieters, Gent, s.d., s.p. 
155 Mogelijk de vader van griffier Jean Baptiste de Blocq (I)* en bijgevolg grootvader van griffier 

Jean Baptiste de Blocq (II)*. Voor meer informatie wordt verwezen naar hun biografische 

notities. 
156 Zij overleed in juli 1778 in de Gentse Sint-Niklaasparochie; ze woonde op dat moment in de 

Veldstraat. SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 49. 
157 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p. 
158 Zij was de dochter van Jean / Jacques Bernard van de Vivere (1734-1794), broer van griffier 

Guillaume Joseph van de Vivere* en oom van griffier Egide Charles Joseph van de Vivere*. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar hun biografische notities. 
159 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Pieters, Gent, s.d., s.p. 
160 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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Naar aanleiding van het zilveren huwelijksjubileum van zijn ouders 

liet hij een drukwerkje maken: “Den Lof Van De LanCK-LeVenDe 

zWaene… Jacobus Josephus Bauwens heere van Everstein, voortijds 

geheymschryver van schepenen van der keure… vierende synen jubilé van 

vyf-en-twintig jaeren in houwelyk geweest te hebben met … Marie 

Margarita Van Bouchaute”161. 

 

Bezittingen 

Via zijn eerste huwelijk werd hij heer van Everstein (te Evergem). Vanaf 

april 1735 pachtte hij het jachtrecht te Wondelgem162. Hij sloot daarover een 

overeenkomst met de Gentse bisschop, in zijn rol van heer van Sint-Baafs en 

graaf van Evergem. 

In 1769 diende hij een bouwaanvraag in om wijzigingen te mogen uitvoeren 

aan zijn huis aan de Hoogpoort te Gent163. Het huis had twee deuren, die hij 

graag wou opmetsen tot de hoogte van het aanpalende raamkozijn, om zo 

de gevel in evenwicht te brengen. Drie jaar later vroeg hij toestemming voor 

de uitvoering van werken in een huis aan de Walpoort164. Uit Gentse 

almanakken, die de thuisadressen van de suppoosten van de Raad van 

Vlaanderen vermeldden, blijkt dat hij in 1747 over de Walpoortbrug 

woonde165. In 1748-1749/1750 woonde hij in de Veldstraat, tijdens de jaren 

1750 woonde hij bij de Hoogpoort en vanaf 1769 was zijn adres opnieuw 

Veldstraat. 

Bij zijn overlijden in 1782, toen hij overigens aan de Lievebrug woonde, 

registreerden de schepenen van Gedele een boedelbeschrijving waaruit blijkt 

dat hij over een groot aantal bezittingen beschikte166. Het betrof onder meer 

land gelegen binnen de parochie en baronie van Laarne (aangeduid op een 

kaart), een partij bos doorsneden met dreven bestaande in zeven sterren, 

diverse partijen kapbos, bos en land; gronden te Kalken; een hofstede met 

                                                           
161 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise..., deel 4, p. 51. 
162 STEEGHERS W., Een kerkgebod van 24 april 1735 uit Wondelgem, in Ons Meetjesland, 1983, XVI, 

4, p. 201. 
163 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-101-51. 
164 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-343-6. 
165 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
166 De boedelbeschrijving werd opgesteld op 13 mei 1784. Zie Regesten boedelbeschrijvingen Gedele 

330/287 (1784), Gent, s.d., s.p. Een analyse van dit document kan worden teruggevonden in 

RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, p. 77-80 en passim. 
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schuur, stallingen, land en bos te Nazareth; maailand in Deinze; voormalig 

zaailand dat anno 1782 uit plantsoenen, haagkwekerijen, dreven en 

hovingen bestond in de parochie en baronie van Laarne (“de Poortacker”), 

een planterij (“de Langen Poortacker”), een partij bos, een dreef en partijen 

land; een partij meers (“de Gaevers”) en land in de parochie Ouwegem. Er 

was sprake van een huis met erf te Gent (locatie Walpoortburg, met 

achteraan een uitweg in de Grote Huidevettershoek). Hij bezat tevens het 

huis ernaast en naast brouwerij De Sonne. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

geschetst wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Hij verkreeg een adelsbrief, ondertekend door Karel VI, op 17 november 

1731. Het document werd door de Raad van Vlaanderen echter pas 

geregistreerd op 2 oktober 1781, nadat zoon Jacques Bernard Bauwens* 

daartoe had verzocht167. 

- Er kon geen verwantschap worden vastgesteld met onder meer Philippe 

Bauwens, rechter van de admiraliteit in Oostende tijdens het eerste kwart 

van de 18de eeuw; Jean Baptiste Bauwens, diens voorganger uit het laatste 

kwart van de 17de eeuw; Jan Remij Bauwens, een advocaat die tijdens de 

eerste helft van de 18de eeuw verkozen werd voor de deken en de eed van de 

praktizijnen; en Charles Amand Bauwens, advocaat en raadpensionaris bij 

de schepenbank van de Keure, tijdens de jaren 1740 overigens kandidaat-

raadsheer168. Er zijn echter geen verdere gegevens bekend over eventuele 

broers en zussen van Jacques Joseph Bauwens, mogelijk kan dat hiaat via 

een onderzoek naar de bovenvermelde personen ten dele worden opgevuld. 

 

                                                           
167 Zie onder meer ARA, HSK, 771: Registres aux patentes de noblesse, 1709-1794, fol. 494; ARA, 

HSK, 783: Registres intitulés Flandriae titulorum I à VII, contenant des lettres patentes de 

noblesse, 1716-1736, fol. 110 ; RAG, RVV, 822: Register van de anoblissementen geregistreerd in 

de Raad van Vlaanderen (met 19de-eeuwse alphabetische index), 1605-1792, fol. 239 en SAG, 

VERZ Napoleon de Pauw, 3807: Kopie uit het register van de verheffing tot de adelstand in 

Vlaanderen, 17e en 18e eeuw. Patentbrieven voor verheffing in adelstand van Jacques Joseph 

Bauwens, 17 november 1731. 
168 Alle vermeld in RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 

passim en RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, passim. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 7° à 12° six comptes, rendus par 

François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les 

années 1743-1753, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 19° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, Guillaume-Jean 

Hamelinck et Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1766-1767, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 20° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, Guillaume-Jean 

Hamelinck et Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1768-1771. 

ARA, RK, 21061-21063: Trois comptes, rendus par Jean-Pierre-Joseph 

Zoetaert, Guillaume-Jean Hamelinck, Jacques-Joseph Bauwens et Joseph-

Antoine Pieters, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les années 

1772-1777. 

ARA, RK, 21064-21066: Trois comptes, rendus par Jean-Pierre Zoetaert, 

Guillaume-Jean Hamelinck, Jacques-Joseph Bauwens et Charles Van 

Severen, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er janvier 1778 au 31 

octobre 1782. 

RAG, FA Bauwens, ongeordend. 

RAG, KA Wondelgem, 21: Proces voor de Raad van Vlaanderen, betreffende 

tienden: Joannes Ferdinand Liedts, pastoor van Wondelgem c. Jean Justus de 

la Kethulle, heer van Rupelmonde, baron van Wissekerke, heer van 

Everstein en Avrije, opgevolgd door zijn zuster Anne Françoise de la 

Kethulle, douairière van Xaverius de Ghellinck, heer van Nokere, samen met 

Jacques Joseph Bauwens, “greffier”, 1772-1780. Deze zaak werd ook 

behandeld door de Grote Raad van Mechelen169. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 319: Bauwens. 

SAG, VERZ Napoleon de Pauw, passim. 

  

                                                           
169 VERSCUREN A., Analyse distributieboeken... (geraadpleegd in digitale versie). 
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BAVIÈRE (DE), JACQUES 

 

Personalia170 

- Geboorte: Gent, ca. 1532. 

- Overlijden: Onbekend. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Zijn inschrijving aan de Leuvense universiteit kan worden 

teruggevonden op 8 juni 1555. Hij werd opgelijst als Jac. Baverius, 

Gandensis171. In 1558 was hij student aan de universiteit te Dôle. Hij was 

doctor in de rechten en zou zelfs een tijdje gedoceerd hebben te Dôle172. Hij 

droeg uiteraard de meesterstitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Jacques de Bavière werd op 26 augustus 1558 

geadmitteerd als advocaat bij de Raad van Vlaanderen173. Op 11 april 1567 

legde hij in die hoedanigheid samen met alle andere suppoosten opnieuw de 

eed af, naar aanleiding van de opstelling van een vernieuwde eedformule174. 

Bijna vijftien jaar voordat Jacques de Bavière effectief griffier van de Raad 

van Vlaanderen zou worden, trad hij al kortstondig in die hoedanigheid op. 

Hoewel Augustijn van Huerne* tijdens de lange aanloop naar de benoeming 

van griffier Henrij Stalins* als tijdelijk griffier optrad, was het om de één of 

andere reden Jacques de Bavière die de aantekening betreffende die 

                                                           
170 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op FOPPENS J.F., 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, p. 155 en 173-174; PV Arnaud 

du Cheyron de Beaumont, Stamboom Antoinette van Greboval, via http://gw0.geneanet.org/1500 

(geraadpleegd 07.07.2012); THOMAES M., De Raad van Vlaanderen (1585-1621). Bijdrage tot de 

studie van enkele aspecten van de instelling, Gent, 1974, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 

108; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 367-368 en 753 en VAN PETEGHEM 

P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 366-368. 
171 Matricule…, deel 4, p. 511. 
172 Deze informatie werd gebaseerd op FOPPENS J.F., Histoire…, p. 173-174, die op zijn beurt 

Sanderus als bron aanhaalt. 
173 : RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-RVV 7617 (jaren 1552-1573), 

s.d., s.p. en RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 - 19 oktober 1558, 

fol. 385. 
174 RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570, fol. 232-233. 

http://gw0.geneanet.org/1500
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benoeming op 9 december 1573 in het register van de secrete camere 

inschreef175. Hij liet zijn handtekening voorafgaan door de woorden “mij 

onderscreven als greffier by maniere van provisie”. Uit die periode kon slechts 

één ander document van de Raad met zijn handtekening op worden 

aangetroffen, van 9 november 1573176. 

Op 15 januari 1580 werd hij door de Spaanse koning benoemd tot 

buitengewoon raadsheer “sans gages”177. In de commissiebrief werd zowel 

naar zijn kwaliteiten als naar de verdiensten van zijn vader verwezen. Hij 

zou echter niet veel van die status kunnen genieten: deze benoeming viel 

immers kort na de splitsing van de Raad in een katholieke fractie te Douai 

en een protestants gezinde fractie te Gent. Bij terugkeer van de katholieke 

fractie in 1585 was er geen sprake meer van een positie als raadsheer voor de 

Bavière. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 7 november 1587 werd griffier 

Henrij Stalins* aangesteld als raadsheer van de Raad van Vlaanderen178. Een 

vijftal dagen later, op 12 november, werd Jacques de Bavière samen met 

collega Louis Blancquart* aangesteld als griffier van de Raad179. Zij vormden 

het eerste officiële duo binnen deze functie en werkten op 11 december 1587 

onderling zelf een soort werkverdeling uit, waarbij Blancquart het voortouw 

nam180. De contractvoorwaarden waren grotendeels hetzelfde als bij 

voorganger Stalins* en golden voor drie jaar. De pachtsom, gezamenlijk te 

                                                           
175 RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 aug. 1570 - 14 jan. 1574, fol. 316A. 
176 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701. 
177 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

99. 
178 ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map raadsheren. 
179 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

111 en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
180 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645, s.p. Louis Blancquart* was al enkele jaren notaris van de Raad van Vlaanderen en had dus 

meer ervaring binnen de griffie, hoewel de Bavière qua leeftijd de oudste van beide was. De 

“poincten ende articlen” in het document werden door Blancquart* opgesteld en vervolgens 

voorgelegd aan “Jacob de Bavière, zijnen confrater in officie” om na te zien en te becommentariëren. 

Diens aantekeningen staan in de marge. 
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betalen, bleef vastgesteld op 600 pond (van 40 groten); startdatum van de 

uitvoering van de overeenkomst was 19 december. 

Beide griffiers tekenden contractvernieuwingen in augustus 1590, april 1596 

en december 1600, die telkens voor zes jaar geldig waren en grotendeels 

dezelfde voorwaarden inhielden181. Iedere keer herhaalden ze hun eed in 

handen van de president in de secrete camere van de Raad. In december 

1607 werd de samenwerking tussen beide griffiers stopgezet182. Louis 

Blancquart kreeg met George Masseau* een nieuwe collega. Op 8 november 

1607 kregen zij een nieuw zesjarig contract aangeboden, dat een jaarlijkse 

som van 600 pond (van 40 groten) vereiste, gezamenlijk te betalen. In het 

uiteindelijke cijnspachtcontract van 7 december 1607 werd deze som echter 

verhoogd tot 400 pond (van 40 groten) per persoon. Er werd letterlijk gesteld 

dat dit weliswaar een hoger bedrag was dan de 300 pond die de Bavière* 

voordien betaalde, maar bij wijze van tegenprestatie kregen George 

Masseau* en Louis Blancquart de toestemming om zelf een notaris naar 

keuze aan te stellen183. Daarenboven diende Masseau* jaarlijks een pensioen 

van 500 pond (van 40 groten Vlaams) aan de Bavière te betalen wegens het 

overnemen van zijn ambt, gedurende de rest van het leven van zijn 

voorganger. 

Voor algemene ontwikkelingen binnen de griffie tijdens het griffierschap 

van Blancquart* en de Bavière wordt verwezen naar de biografische notitie 

van Louis Blancquart*. Wat de Bavière betreft, kan een aantal specifieke 

elementen worden aangehaald. Zo werd op een handboek van de griffie van 

1593184 een selectie van Oudgriekse teksten genoteerd, hetzij door 

Blancquart*, hetzij door de Bavière. 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 Euripides185. Deze specifieke verzen 

                                                           
181 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
182 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. 
183 Op 24 december 1607 legde notaris Jean Jacobssen* de eed af. Voor meer informatie 

aangaande deze aanstelling, zie zijn biografische aantekening. 
184 RAG, RVV, 628: Handboek van de griffie, 1593. 
185 De eerste twee citaten zijn afkomstig uit werken die heden ten dage als verloren beschouwd 

worden, hoewel de Adelphi van Menander klaarblijkelijk herwerkt werd door Publius Terentius 
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werden in het begin van de vijfde eeuw samengebracht door Johannes 

Stobaeus in het tweede deel van zijn vierdelige “Florilegium”186. De drie 

citaten die door één van beide griffiers werden uitgekozen zijn citaten 

nummers 3, 4 en 6 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 verschenen zijn 

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 dergelijke citaten op een intern griffiedocument 

interpreteren wij als een teken van eruditie en, de oorsprong van het werk 

indachtig, van een sterke humanistische interesse. Gezien de academische 

achtergrond van de Bavière iets sterker was dan die van zijn collega, lijkt het 

goed mogelijk dat vooral hij hierin de hand had. 

Op 31 augustus 1596 werd de Bavière als griffier door het hof ingeschakeld 

bij de opmaak van een inventaris van belangrijke “bewijsen ende documenten 

concernerende thof oft zijne majesteijt”, die door de verhuis naar Douai 

verspreid waren geraakt187. Hij moest daarin advocaat-fiscaal Jean de Bloys 

bijstaan. Het eindproduct moest in een koffer of kast worden bewaard, 

afgesloten met twee sleutels, te bestellen door ontvanger van de exploten 

Gillis Stalins. Over de effectieve uitvoering van deze opdracht is niets 

bekend. 

Begin 17de eeuw cumuleerde hij zijn griffie met minstens één andere officiële 

functie. In augustus 1601 werd hij door de aartshertogen tot baljuw van 

Kaprijke aangesteld, nadat zij advies hadden ingewonnen bij de Raad van 

Vlaanderen188. Hij kreeg de toestemming om een luitenant-baljuw aan te 

stellen ter vervulling van dat ambt. Hoe lang en in welke mate hij zelf 

betrokken was bij het lokaal bestuur van Kaprijke, is onbekend; zijn 

aanstelling als baljuw is één van de weinige officiële sporen die daarover 

konden worden teruggevonden, wat doet vermoeden dat hij dit ambt vlug 

terug van de hand deed. Hij legde bij de Rekenkamer als rekenplichtig 

                                                                                                                                        
Afer. De teksten van de Hiketides van Euripides, daarentegen, bestaan nog en handelen in 

principe over de verdediging van de democratie tegenover alleenheerschappij. 
186 STOBAEUS J., Florilegium, Venetië, 1535, 4 dln, geraadpleegd via een uitgave uit Leipzig, 

1838. 
187 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 138. Zie eveneens VAN 

LOKEREN A., Notes touchant des archives conservées au dépot de l’Etat à Gand, in Messager des 

Sciences Historiques, 1879, p. 251-256, 369-374 en 471-473. 
188 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 1373: Commissions et nominations: baillis, 1554-1702, s.p. 
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ambtenaar inderdaad slechts één rekening neer betreffende dit baljuwschap, 

tot 10 oktober 1602189. 

Anno 1603 verkreeg hij van de aartshertogen het erfachtig baljuwschap van 

de stad en het ambacht Assenede190 - misschien meteen ook de reden 

waarom hij in 1607 zijn pachtcontract van de griffie niet langer verlengde of 

kon verlengen191. Vanaf 1601/1602 lag het activiteitsniveau van de Bavière bij 

de Raad al aanzienlijk lager. Uit een register van ontvangsten en uitgaven 

van de griffie blijkt overigens dat de financiële overgang tussen de Bavière 

en opvolger George Masseau* uiterst strikt werd uitgevoerd, op 12 

november 1607192. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na de beëindiging van zijn laatste 

pachtcontract als griffier behield Jacques de Bavière kortstondig zijn functie 

als erfachtig baljuw van de stad en het ambacht Assenede, om het ambt 

vervolgens ten laatste in 1609 aan zijn gelijknamige zoon door te geven. Dit 

hield hoogstwaarschijnlijk verband met zijn hoge leeftijd. Tijdens zijn laatste 

maanden als griffier was hij immers al ca. 75 jaar. Een sterfjaar voor de 

Bavière is onbekend. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Isidoor de Bavière (voor 1488 - ?)193. 

* Jacob Ommejaghere, onder meer schepen van Brugge in 1512 en 1530, en 

Elisabeth van Hove. Drie van hun negen kinderen zijn bij naam gekend: 

                                                           
189 ARA, RK, 13810: Baillis de Caprijcke. Volume contenant quatre comptes, dont un rendu par 

Jacques de Bavière, du 5 février 1601 au 10 octobre 1602; un par Josse Meyne, du 10 octobre 1602 

au 10 octobre 1606 ; un par Jean de Castille, du 18 janvier 1610 au 10 octobre 1614, et un par 

Arnould Hauweel, du 22 juin 1625 au 18 août 1626. 
190 ARA, TF eerste reeks, 1262: Lettres patentes d’engagères du bailliage d’Assenede au profit de 

Jacques de Bavière. En original. 1603. 
191 Artikel 20 van de uitgebreide instructieordonnantie van 1522 stelde immers duidelijk dat het 

zowel de president, de raadsheren, de fiscalen als de griffier, notaris en ontvanger van de 

exploten verboden was om andere ambten uit te oefenen. 
192 RAG, RVV, 634: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1607-1615. Op 23 

februari 1608 volgde wel nog een resolutie betreffende de resterende namptissementen van 

tijdens zijin griffierschap: RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p. 
193 Volgens van der Vynckt was de familie de Bavière oorspronkelijk afkomstig uit de regio van 

Armentières. 
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~ Josine Ommejaghere, achtereenvolgens gehuwd met Maillard 

Thieryn en met meester Martin Snouckaert (1519-1569), heer van 

Zomergem, onder meer advocaat bij de Raad van Vlaanderen en 

griffier van de stad Brugge194. 

~ Anna Ommejaghere, achtereenvolgens gehuwd met Jacob van 

Aertryke en met meester Cornelis de Muenic, eerste griffier van het 

Proosse te Brugge, pensionaris van de stad Gent en raadsheer in de 

Grote Raad van Mechelen. 

 ~ Jacoba Ommejaghere (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Andries de Bavière (Rijsel, 1505 - Gent, 1551195), meester, onder 

meer griffier van het Proosse te Brugge, pensionaris van het Brugse Vrije, 

vanaf 1541 de eerste luitenant-civil van de rechtbank van de Indaginge te 

Gent en kortstondig raadsheer-commissaris van de Raad van Vlaanderen, en 

Jacoba Ommejaghere, met wie hij in 1532 huwde. Uit dit huwelijk werden 

twaalf kinderen geboren, waarvan drie de volwassen leeftijd bereikten: 

 ~ Petronella de Bavière. 

 ~ Francisca de Bavière. 

 ~ Jacques de Bavière. 

 

Schoonfamilie 

Onbekend. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of hij kan worden 

gelijkgesteld met de Jacob de Bavière die in 1583 echtgenoot was van 

Margareta de Sallaert fs. Jan. Zij erfde van haar vader het hof ten Riede te 

Nevele, een leen dat afhing van de heerlijkheid Nevele196. 

 

 

                                                           
194 Betreffende de familie Snouckaert en haar banden met de griffie, zie de biografische notitie 

van Augustijn van Huerne*. 
195 Hij werd begraven in de Gentse Sint-Jacobskerk; hij woonde destijds in de Onderstraat te 

Gent. Zie DE SAINT-GENOIS J. e.a., Inscriptions funéraires et monumentales de la province de 

Flandre Orientale, Gent, 1865, deel 2, p. 12 voor zijn grafschrift. Mr. Martin Snouckaert en Gillis 

de Bavière werden voogd, respectievelijk van moeders- en van vaderszijde, van de minderjarige 

kinderen. 
196 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Nevele, p. 51-52. 
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Kinderen 

Jacques de Bavière had minstens één kind: een zoon die 

tevens zijn naamgenoot was. Jacques de Bavière fs. 

Jacques nam ten laatste vanaf juli 1609 de functie van 

erfachtig baljuw van de stad en het ambacht Assenede 

van zijn vader over197. Vanaf 1 september 1626 was hij 

baljuw van het ambacht Boekhoute198. 

 

Bezittingen 

Hij zou heer geweest zijn van een heerlijkheid die Noortvelde heette, maar 

waarvan de ligging ons onbekend is: verschillende heerlijkheden, verspreid 

over Vlaanderen, droegen immers diezelfde naam. 

 

Opmerkingen 

Hij werd opgenomen in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 13601: Baillis de la ville et métier d’Assenede. Volume contenant 

trois comptes, dont un rendu par Daniel van Amerenghen, du 12 février 

1580 au 11 février 1582 ; un par Jean de Riebeke, du 17 décembre 1586 à 

pareil jour 1595, et un par François Stoppelaer, écuyer, du 17 décembre 1593 

au 9 août 1603, jour où ledit bailliage fut engagé à Jacques de Bavière. 

ARA, RK, 13810: Baillis de Caprijcke. Volume contenant quatre comptes, 

dont un rendu par Jacques de Bavière, du 5 février 1601 au 10 octobre 1602; 

                                                           
197 Zie RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p., waarin Jacques de 

Bavière fs. Jacques als erfachtig baljuw van Assenede een boete krijgt. 
198 ARA, RK, 13674 : Baillis du métier de Bouchaute. Volume contenant sept comptes, dont deux 

rendus par Adrien de Paepe, du 20 novembre 1572 au 1er janvier 1580 ; un par Josse Rans, du 

premier février 1585 au premier février 1591 ; trois par Abraham de Ghemer, écuyer, seigneur 

de la cour féodale de Bassevelde, du premier février 1591 au dernier décembre 1614, et un par 

Guy Laurin, du 22 novembre 1618 au dernier août 1626, époque de l’engagement du métier de 

Bouchaute au profit de Jacques de Bavière. 
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un par Josse Meyne, du 10 octobre 1602 au 10 octobre 1606 ; un par Jean de 

Castille, du 18 janvier 1610 au 10 octobre 1614, et un par Arnould Hauweel, 

du 22 juin 1625 au 18 août 1626. 

ARA, RK, 20978-20992: Quinze comptes, rendus par Jacques de Bavière et 

Louis Blancquart, alias Blancquart, greffiers de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, du 19 décembre 1587 au 31 décembre 1607. 

RAG, RVV, 9343: Jan Sanders, stadhouder van de stad en kass. Oudenaarde, 

hr. bev. c. Jacques de Bavière, griffier Raad van Vlaanderen: schulden, 1608-

1616199. 

RAG, RVV, 9404: Jan Sanders c. Jacques de Bavière: sterfhuis, 1610-1618200. 

RAG, RVV, 9430: Jan Sanders c. Jacques de Bavière, balj. van Assenede-

Ambacht: goederenverdeling, 1611-1613201. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 324: de Bavière. 

                                                           
199 De grens tussen vader en zoon de Bavière is in een aantal dossiers moeilijk te bepalen. 

Dossiers van latere datum, tevens bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen, zijn 

duidelijk wel van Jacques fs. Jacques de Bavière en werden niet in dit overzicht opgenomen. 
200 Cfr. bovenstaande noot. 
201 Cfr. bovenstaande noot. 
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BEERE (DE), JAN 

 

Personalia202 

- Geboorte: Gent, ca. 1445. 

- Overlijden: Gent, 28 juni 1495. Hij werd samen met 

zijn eerste echtgenote begraven in de Predikherenkerk te Gent. Zijn tweede 

echtgenote kreeg haar laatste rustplaats in de kerk van Meulebeke. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel. Enig bewijs aangaande universitaire 

studies kon niet worden teruggevonden; een Johannes de Beer de Gandavo 

was ingeschreven aan de Leuvense universiteit, maar wel pas in 1507203. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Jan de Beere was grafelijk secretaris onder 

Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. Hij was voor een uiterst korte 

periode, van 20 tot 24 maart 1477, tevens audiëncier: hij volgde hierin Jean 

                                                           
202 Tenzij anders vermeld, gebaseerd op BUYLAERT F., Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350-

ca. 1500) (Historische Monografieën Vlaanderen 1), Gent, 2011, p. 55-56; COCKSHAW P., Le 

personnel…, passim; DE POTTER F. en BROECKAERT J., Grammene, p. 5-7; DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Machelen, p. 8; DE POTTER F. en BROECKAERT J., Zeveren, p. 7; DUMOLYN 

J., Het hogere personeel…, p. 838-849; PV Daniel en Hélène Peeters-Rouneau, Stamboom Daniel 

J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1; PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaux 

Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy (beide geraadpleegd 23.07.2012); STRUBBE E., De 

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

recht. Verzamelde rechthistorische studies, Gent, 1973, p. 539-556; 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, passim; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 751; 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 en 

WARLOP E., De heren en het gemeentewapen van Lendelede, in Vlaamse Stam, 1978, XIV, 7, p. 329-

344. 
203 Matricule…, deel 3, p. 339. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw5.geneanet.org/rebusy
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III Gros op en werd zelf opgevolgd door Anthoine de Halewyn op 26 maart 

1477. Voor deze korte periode heeft hij toch een rekening ingediend204. 

Hij behoorde net als Jan Wielant* tot de groep secretarissen die, zij het 

minder frequent, werden opgeroepen om op te treden als commissarissen 

voor wetsvernieuwingen. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Het griffierschap van de Beere kadert 

in de opstand die in Vlaanderen in het algemeen en in Gent in het bijzonder 

werd gevoerd tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Hij verving vaste griffier 

Joris Baert* ˗ met uitzondering van een korte onderbreking tussen 1483 en 

1485 in dienst sedert januari 1464 ˗ gedurende het verblijf van de instelling te 

Gent tot aan de Vrede van Tours (1490). Jan de Beere was overigens één van 

de commissarissen die door de Staten van Vlaanderen waren aangesteld om 

over het conflict te onderhandelen. 

De uiterste data van zijn ambtstermijn waren mei 1488 tot januari 1490, toen 

de justitieraad zijn intrek nam in residentiestad Dendermonde. Hij legde bij 

de Rekenkamer een rekening neer van zijn activiteiten, waaronder ook de 

ontvangst van de zegelrechten, die liep tot 8 december 1489205. De 

continuïteit van de dienst werd tijdens die periode verzekerd door notaris 

Ywein van Vaernewyc*, die vanaf 1482 die functie vervulde en die voorheen 

al lange tijd als klerk had gewerkt. 

- Carrière na griffiersfunctie: Vanaf het voorjaar van 1490 zette hij zijn 

carrière als secretaris gewoon verder. Vijf jaar later overleed hij. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Nicolas de Beer (?-1394) en Jossine Moenens. Zij werden begraven in de 

Sint-Maartenskerk te Ieper. 

                                                           
204 Zie ook ARNOULD M.A., Les lendemains de Nancy dans les “Pays de par deça” (janvier-avril 

1477), in BLOCKMANS W., Het algemene en de gewestelijke privilegien van Maria van Bourgondië 

voor de Nederlanden, 1477 (Standen en Landen 80), Kortrijk-Heule, 1985, p. 29-33 en documenten 

uitgegeven op p. 70-75. 
205 ARA, RK, 20963-20964: Deux comptes, rendus par Jean de Beere, secrétaire de l’archiduc et 

greffier de la chambre du conseil en Flandre, du quart des droits du sceau que le greffe a 

prélevé sur les commissions, lettres closes, actes doubles et sentences expédiés par ledit conseil, 

du 29 juillet 1488 au 8 décembre 1490. 
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* Michel de Dixmude en Catherine Belle. Zij kregen minstens twee kinderen: 

 ~ Marguerite de Dixmude (zie ‘Ouders’) 

~ François de Dixmude (?-1424), heer van Dentergem, echtgenoot van 

Marie de Lichtervelde, vrouw van Beaureward. 

- Ouders: Jan de Beer, heer van Lendelede, en Marguerite de Dixmude. Van 

hun nakomelingen is enkel griffier Jan de Beere ons bekend206. 

 

Schoonfamilie207 

Jan de Beere heeft twee echtgenotes gehad. Zijn eerste huwelijk was met 

Margriet de Baenst (1462 - Gent, 1483), dochter van meester Guy de Baenst 

(?-1501), heer van Melissant en Gapinge, onder meer burgemeester van het 

Brugse Vrije en raadsheer van de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad, en 

van zijn echtgenote Jossine Massin (?-1495). Het huwelijk, dat per brief werd 

aangekondigd aan diverse overheden en notabelen, vond in augustus 1475 

plaats in Sluis208. 

Het gezin waarin Margriet opgroeide, telde in totaal zes kinderen209: 

~ Josse de Baenst (?-1503), heer van Melissant, Gapinge en Oostkerke, 

onder meer gouverneur van het kasteel van Sluis, raadsheer en 

kamerling van Maximiliaan van Oostenrijk en van Filips de Schone, 

diplomaat van Maximiliaan van Oostenrijk, baljuw van Kortrijk en 

burgemeester van het Brugse Vrije. Hij huwde Marie Adornes (1463-

1509), afkomstig uit een Brugs-Italiaanse koopmansfamilie, met wie 

hij minstens drie zonen kreeg. 

~ Elisabeth de Baenst, echtgenote van ridder Jan van der Gracht (?-

1511, heer van Schardauwe. 

                                                           
206 F. De Potter en J. Broeckaert wijzen als enige auteurs een ander ouderpaar aan, namelijk 

Andries de Beer en zijn echtgenote, lid van de familie van de Woestijne. 
207 Gelijktijdig met de afwerking van deze verhandeling verscheen DONCHE P., Geschiedenis en 

genealogie van de familie DE BAENST, vorstelijke en stedelijke ambtenaren in Vlaanderen, 1305-1676, 

Berchem, 2014. De gegevens uit deze studie werden hier echter nog niet verwerkt. 
208 PARAVICINI W., Invitations au mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir, intérêt de l’Etat à la 

cour des ducs de Bourgogne 1399-1489 (Instrumenta. Herausgegeben vom Deutschen Historischen 

Institut Paris 6), Stuttgart, 2001, p. 154-157. 
209 Van Guy de Baenst zijn tevens een aantal bastaarden bekend. Op 1 december 1451 wettigde 

hij Hannequin de Baenst, zoon van Jehanne de Hoordijc, en Guykin en Hubert de Baenst, zonen 

van Michiele Sceede. 
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~ Catharina de Baenst, echtgenote van Josse van Halewyn, heer van 

Willecomme. 

~ Anthonis de Baenst, ridder, baljuw van Sluis, echtgenoot van Barbe 

de Wale210, vrouw van Axpoele en Hansbeke. Hij verbleef onder meer 

aan het hof van Johanna van Castilië. 

~ Anna de Baenst, echtgenote van Jan Constantin, grootbaljuw van 

Tielt. 

~ Margriet de Baenst 

Na acht jaar huwelijk overleed Margriet de Baenst, kinderloos. Kort daarop 

hertrouwde de Beere met Cornelia Veyse (?-1532), vrouw van Meulebeke en 

Nieuwkerke. Zij was de dochter van Jean Veyse, heer van Nieuwkerke, en 

van Isabelle de la Douve, vrouw van Meulebeke. 

 

Kinderen 

Enkel uit het tweede huwelijk van Jan de Beere werden 

kinderen geboren. Het waren vijf zonen en twee 

dochters, waarvan de volgende personen 

geïdentificeerd konden worden: 

~ Philippe de Beere (?-1525), heer van Meulebeke, 

Grammene en Merkem, echtgenoot van Marie 

van Heurne (?-1529), dochter van Olivier van 

Heurne (?-1530) en van Adrienne de Vaernewyck 

(?-1541)211. Zij kregen twee zonen, namelijk 

Charles (?-1578), heer van Zeveren en Lendelede, en Antoine de Beere. 

~ Marguerite de Beere, vrouw van Lendelede, echtgenote van Louis 

van Leefdael (?-1538), zoon van ridder Jean van Leefdael (?-1530), 

heer van Laer, en van Cornelie de Ranst (?-1538), vrouw van 

Babilonienbroeck, Etten, Gierle, Meeuwen en Tielen. De echtelieden 

werden begraven in de Sint-Margarethakerk te Tielen; hun huwelijk 

bleef kinderloos. 

                                                           
210 Verwantschap met griffier Willem de Wale* kan niet worden uitgesloten. 
211 Een verre link met zowel Augustijn van Huerne* als Ywein van Vaernewijc* kan niet worden 

uitgesloten. 
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~ François de Beere (?-1549), heer van Grammene. Hij bleef 

ongehuwd. 

~ Jan de Beere, heer van Hemsrode ten Heede, Merkem, Vossenhole 

en na het overlijden van broer François ook Grammene. Anno 1532 

huwde hij te Brugge met Anna Catharina van Galen (?-1552), vrouw 

van Dierendonk, met wie hij drie zonen en drie dochters kreeg. Zoon 

Jan de Beer (?-1586) erfde de heerlijkheden Grammene en Hemsrode 

ten Heede en was onder meer betrokken bij het Brugse stadsbestuur. 

Na het overlijden van Jan de Beere hertrouwde Cornelia Veyse met Karel 

Lem, schepen van de stad Brugge, met wie ze nog een dochter Adriana 

kreeg. Zij erfde de titel vrouw van Nieuwkerke en Meulebeke. 

 

Bezittingen 

Hij was onder meer heer van Grammene, Merkem, Lendelede en van een 

aantal kleinere heerlijkheden: Hemsrode ten Heede, geënclaveerd in 

Machelen, Kruishoutem, Olsene, Zulte en Vladslo en gehouden van het 

leenhof van Zulte, ’t Halewynsche en Vossenhole. 

De dorpsheerlijkheid van Lendelede, gehouden van de heerlijkheid Aishove 

te Kruishoutem, lijkt het vroegst in zijn bezit te zijn geweest. De heerlijkheid 

Merkem verkreeg hij bij koop van Isabella van Halewyn in de periode 1488-

1489. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ADN, Archives civiles, série B, 17713: brief van 12 augustus 1475 inhoudende 

uitnodiging voor het huwelijk van Jean de Beere. 

ARA, RK, 20381-20383: Trois comptes, rendus par Jean de Beere, secrétaire et 

audiencier, des droits du sceau, du 10 juillet 1483 au 27 juin 1485, et du 24 

mai 1488 au 30 novembre 1489. Nederlandstalig. 
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ARA, RK, 20963-20964: Deux comptes, rendus par Jean de Beere, secrétaire 

de l’archiduc et greffier de la chambre du conseil en Flandre, du quart des 

droits du sceau que le greffe a prélevé sur les commissions, lettres closes, 

actes doubles et sentences expédiés par ledit conseil, du 29 juillet 1488 au 8 

décembre 1490. Nederlandstalig. 

RAG, FA de Moerman d’Harlebeke, 1158: Genealogie van de familie de Beer en 

van de familie van Vilsteren. 

RAG, KA Gent Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieters, 716: Stichting; voor heer en wet 

van het Sint-Pietersdorp schenkt Jan de Beer een erfrente van 20 schelling 

groten aan de cotidiane in ruil voor de viering van 1 mis per week, 10 

november 1474. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 360: de Beer, zie ook Stockman (5865) 
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BEVERE (DE), PIETER 

 

Personalia212 

- Geboorte: Regio Kortrijk, ca. 1520. 

- Overlijden: Gent, 16 januari 1598. Hij werd samen met zijn echtgenote 

begraven in de Gentse Sint-Michielskerk; zijn uitvaartplechtigheid vond 

plaats op 20 januari in aanwezigheid van de raadsheren van de Raad van 

Vlaanderen213. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Pieter de Bevere behaalde anno 1546 de graad van licentiaat in 

burgerlijk recht aan de universiteit van Orléans; hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij starrte zijn carrière als griffier van de stad 

Kortrijk ca. 1548 en bleef deze functie uitoefenen tot 1556-1557, waarna hij 

kortstondig pensionaris van diezelfde stad werd214. In zijn hoedanigheid van 

stadsgriffier was hij aanwezig op de troonsverheffing van Filips II te Brussel 

in oktober 1555. 

                                                           
212 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., Nobiliaire 

des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, Gent, 1865-1868, p. 195-196; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 

163, 182-183 en 190; GILLEMAN C., Méreaux Gantois et soi-disant Gantois, in Revue belge de 

numismatique et de sigillographie, 1930, LXXXII, p. 237-239; RIDDERIKHOFF C.M., DE RIDDER-

SYMOENS H. en ILLMER D. (red.), Premier livre des procurateurs de la nation germanique de 

l’ancienne Université d’Orléans, 1444-1546: biographies des étudiants, Leiden / Den Haag, 1971-1985, 

nr. 1167; PV Daniël & Hélène Peeters-Rouneau, Stamboom Daniël J.S.M. Peeters, via 

http://gw1.geneanet.org/fdh1 en 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; 

(beide geraadpleegd 22.05.2012); THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 108; VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 385 en 753 en VERHAEGHE C., De benoeming van de 

voorzitters en de raadsheren van de Raad van Vlaanderen (1598-1633), Gent, 2000, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 

22.05.2012). 
213 RAG, RVV, 7624: Register van de secrete camere, 15 januari 1587 - 16 januari 1601, fol. 144. 
214 Tijdens deze periode stelde hij zich kandidaat voor het raadsheerschap van de Raad van 

Vlaanderen, ter vervanging van de gepromoveerde Jacques Maertins. Zie ARA, Audiëntie, 

1473/6: consulten en resoluties over de toekenning van burgerlijke en kerkelijke benoemingen, 

1552-1572. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw1.geneanet.org/gvmdl
http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 27 juli 1558 legde voorganger 

François Cortewille* de eed af als gewoon raadsheer in de plaats van 

Lodewijk Mesdach; diezelfde dag werd Pieter de Bevere als griffier 

ingezworen215. Op 8 maart 1561 kreeg hij een bijkomende aanstelling als 

ontvanger van de exploten van de Raad, waartoe hij op 23 juli tevens de eed 

aflegde216. Officieel verving hij Joachim Hontzocht; in realiteit was het 

notaris Augustijn van Huerne* die tot dan toe de functie had uitgeoefend in 

naam van Hontzocht217. Hij verkreeg via commissie van 10 december 1567 

bovendien een tweede ambtstermijn als ontvanger van de exploten218. 

Wat betreft zijn griffierschap verkreeg Pierre de Bevere twee keer een 

verlenging van zes jaar. Beide contracten, zowel dat van 16 december 1562219 

als 10 december 1567, vertonen vergelijkbare voorwaarden; de pachtsom 

bleef 600 pond (van 40 groten, omgerekend 1200 pond pars.)220. Net als zijn 

opvolger, toenmalig notaris Augustijn van Huerne*, zag de Bevere zich 

genoodzaakt zijn ambt uit te oefenen tijdens een politiek uiterst onstabiele 

periode. Inhoudelijke aspecten van zijn griffierschap zijn nauwelijks 

gekend221; randgebeurtenissen die de omvang van de troebelen illustreren 

des te meer. Op 2 september 1567 werd hij samen met raadsheren Nicolas 

van Lauwe en François Cortewille* belaagd door Spaanse wachtposten aan 

de poorten van het Gravensteen, die de muts van het hoofd van de 

                                                           
215 RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 - 19 oktober 1558, fol. 383. 
216 RAG, FA de Pélichy, 3148 (eerste item uitgebreide in verzamelbundel). 
217 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map ontvangers der exploten. 
218 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map ontvangers der exploten. De Bevere zou trouwens oom en voogd geweest zijn 

van de kinderen van Hontzocht nadat die ca. 1567 overleed, een (familie)relatie die meteen ook 

de toekenning van het ambt aan de Bevere verklaart. 
219 Hij vernieuwde zijn eed als griffier op 19 juli 1564. RAG, RVV, 7616: Register van de secrete 

camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570, fol. 81. 
220 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. De minuut van het contract van 1562 vertoont twee doorschrapte 

passages: de clausule dat de vorst bij overlijden van de Bevere kon kiezen of hij het ambt terug 

introk of automatisch overliet aan de erfgenamen, en de voorwaarde dat notaris Augustijn van 

Huerne* in dienst moest blijven als assistent volgens dezelfde verloning als de Bevere hem al 

betaalde. 
221 Tijdens het voorjaar van 1565, bijvoorbeeld, verkreeg hij van de raadsheren dat ze tauxaties 

van kosten voortaan met een zekere regelmaat zouden behandelen, nl. elke laatste dingdag 

voor pasen, pinksteren, het zomerverlof en kerstdag, aangevuld door elke eerste dingdag van 

de maand. Zie RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570, 

fol. 117. 
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notabelen haalden en hen waarschuwden om beleefd te zijn222. Op 22 en 23 

september publiceerde hij zelf twee plakkaten in het consistorie van de 

Raad, één betreffende wapendracht van knechten, soldaten en ander 

rondtrekkend volk en een ander aangaande vluchtende personen223. 

Pieter de Bevere liet zich bijstaan door een relatief vaste ploeg, bestaande uit 

de uiterst ervaren notaris Augustijn van Huerne* - frequent zijn 

plaatsvervanger224 - en eerste klerk Joos Cobbaert, die zich eveneens op een 

lange staat van dienst kon beroepen. Een zekere Guillaume van Landuyt 

was anno 1560 tevens als schrijver in dienst; of naamgenoot Guillaume 

Valois toen nog in de griffie aanwezig was, is onduidelijk225. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij legde de eed van raadsheer af op 12 juni 

1571 en liet de griffie achter in handen van van Huerne*. Ook zijn 

raadsheerschap verliep allesbehalve vlot, ondanks het feit dat hij in 1574 

even door de Raad werd genoemd als potentiële president van de 

instelling226. Zo vluchtte hij op 19 september 1576 weg uit Gent wegens de 

kritieke militaire situatie. Lang bleef hij echter niet van het toneel. Hij 

behoorde tijdens datzelfde najaar immers tot de afgevaardigden die de 

vredesonderhandelingen voerden die uiteindelijk leidden tot de 

ondertekening van de pacificatie van Gent op 8 november 1576, wat hem als 

lid van de Raad van Vlaanderen ˗ en dus impliciet vertegenwoordiger van 

de vorst ˗ in een tegenstrijdige positie bracht227. Hij was ook de persoon die 

het eerste ontwerp van de pacificatie had opgesteld, en niet de speciaal 

                                                           
222 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. 13. 
223 VAN VAERNEWIJCK M. en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke…, deel 3, p. 

48-56. 
224 Zo publiceerde van Huerne* als ‘ondergriffier’ op 15 januari 1568 een plakkaat in het 

consistorie van de Raad, op 24 juli van dat jaar nam de Bevere zelf de honneurs waar. VAN 

VAERNEWIJCK M. en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke…, deel 3, p. 213 en 

deel 4, p. 175-180. Op 28 augustus 1568 was het dan weer van Huerne* die een sententie tot 

onthoofding publiceerde: 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. 58. 
225 Aangaande deze klerken, zie de biografische notitie van griffier François Cortewille*. 
226 LEFEVRE J., Documents concernant le Recrutement de la haute magistrature dans les Pays-Bas, 

régime espagnol (1555-1700), Brussel, 1975, p. 21. 
227 Zie onder meer BAELDE M., De pacificatie van Gent in 1576: hoop en twijfel in de Nederlanden, in 

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 1976, XCI, p. 369-393 en VAN 

PETEGHEM P., Vlaanderen in 1576: revolutionair of reactionair? in Tijdschrift voor Geschiedenis, 

1976, LXXXIX, 3, p. 343, 348-349 en passim voor een bredere context. 
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daartoe aangestelde secretaris Jan de Pennants228. Op deze manier liep hij 

behoorlijk in de kijker, wat hem eind 1577 een functie opleverde als 

raadsheer in de Raad van State die naast aartshertog Matthias van 

Oostenrijk werd geïnstalleerd. 

Die versie van de Raad van State bloedde in 1578 langzaam dood. 

Ondertussen was de Bevere in de Raad van Vlaanderen echter definitief 

vervangen door Gilles Wijts, die op 26 januari 1578 zijn benoeming tot 

raadsheer had verkregen wegens de promotie van de Bevere. Volgens van 

der Vynckt werd Pieter de Bevere daarenboven opgepakt door rebellen 

tussen Doornik en Rijsel en een hele tijd te Menen vastgehouden - een 

situatie die overigens ook een financiële tegenslag betekende. Er kan dus 

worden verondersteld dat het statuut van raadsheer supernumeraire229 dat 

de Bevere in 1580 ontving, een soort van compensatie voor het voorbije leed 

was. 

Op 26 augustus 1588 verkreeg hij inderdaad opnieuw een aanstelling als 

gewoon raadsheer. De Raad weigerde hem echter de eed te laten afleggen 

gezien zijn verwantschap met raadsheer de Proost, zijn schoonzoon, waarin 

zij terecht een overtreding van het 19de artikel van de uitgebreide instructie 

van 1522 zagen230. Nadat de Bevere de koning had aangeschreven en op 

datum van 17 februari 1589 dispensatie voor het verwantschapsprobleem 

had verkregen, legde hij op 25 februari uiteindelijk toch de eed af231. Daarna 

stond niets hem nog in de weg om dit ambt opnieuw uit te oefenen232. 

                                                           
228 Van Peteghem stelt dan ook terecht de vraag of de Raad van Vlaanderen hem dit onder druk 

heeft moeten toestaan, of dat het eerder een eigen initiatief van de Bevere was. Het 

bronnenmateriaal uit die periode is, zoals hij vaststelde, echter te schaars om hierover een 

oordeel te kunnen vellen. 
229 Andere versies spreken over raadsheer ad honorem. De vorst beloofde hem in elk geval de 

eerste vacante plaats als gewoon raadsheer in de Raad van Vlaanderen; zijn raadsheerschap zou 

de volgende jaren het voorwerp zijn van diverse onderhandelingen. 
230 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701. 
231 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 

113. 
232 Zijn aanwezigheid als raadsheer is in diverse passages te lezen, zie bijvoorbeeld februari 

1590: RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 73. 

Uit deze periode is tevens de naam van één van zijn persoonlijke klerken bekend: Joos "de 

Clercq" was al een tijd bij hem in dienst toen hij op 26 juni 1590 verdronken werd aangetroffen 

net buiten het Rabot te Gent. Zie RAG, RVV, 7622: Register van de secrete camere, 1590-1592, 

s.p. 
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Op 25 oktober 1592 werd de Bevere tot advocaat-fiscaal gepromoveerd233, 

een functie waarvoor hij op 5 januari 1593 de eed aflegde234. Lang zou hij 

geen deel uitmaken van het officie-fiscaal: al op 16 december 1593 deed hij 

afstand van het ambt ten voordele van Jean Baptiste de Bloys235, toenmalig 

notaris van de Raad en niet toevallig zijn schoonzoon236. Op 24 december 

legde de Bloys de eed af en verdween hij uit de griffie, waar hij sinds 1591 

als notaris werkzaam was. 

Pieter de Bevere nam met deze actie niet volledig afscheid van de Raad van 

Vlaanderen. Hij behield alle eer en privileges die verbonden waren aan zijn 

vroegere functie en werd een zogenoemde buitengewoon raadsheer tot aan 

zijn overlijden. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean de Bevere en Johanna Rootaert / Rohart. 

* Olivier Roose, rekenmeester bij de Rekenkamer te Rijsel, en Isabeau van 

Troyes. 

- Ouders: Germain de Bevere237, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, en 

Isabeau Roose, beide begraven in de Gentse Sint-Michielskerk. Van hen zijn 

vier kinderen bekend: 

~ Pieter de Bevere. 

~ Isabelle de Bevere (?-1582 of 1584), echtgenote van Antoine van de 

Kerchove dit van der Varent, heer van Brulotte, Krombrugge en 

Merelbeke (?-1574), luitenant-civil van de Indaginge te Gent. Zij 

werden begraven in de Gentse Sint-Michielskerk. Hun dochter, 

                                                           
233 ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map advocaten-fiscaal. 
234 RAG, RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 1. 
235 RAG, RVV, 180: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1590-1600, 

chronologisch geordend. Als reden gaf hij onder meer zijn hoge leeftijd en reeds gepresteerde 

diensten op. 
236 Het huwelijkscontract tussen Jean Baptiste de Bloys en Marguerite de Bevere dateerde van 31 

augustus 1593. De bruid ontving onder meer een rente als huwelijksgift van haar vader. 
237 Hij zou op een gegeven moment ook ontvanger van de domeinen te Wijnendale, Torhout en 

Roeselare geweest zijn. 
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Charlotte van de Kerchove, huwde achtereenvolgens met André van 

der Sare, schepen en tresorier van Gent, en Pierre de Heurelblocq. 

~ Anne / Lievyn de Bevere, echtgenote van Guillaume Caluwaert. 

~ Marie de Bevere (?-1554), echtgenote van achtereenvolgens Thomas 

de Broucke en Antoine de Cerf (?-1558). 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde Josine Ghijs, door de Herckenrode echter de Velaere genoemd238. 

Deze vergissing is gebaseerd op de naam van de ouders van Josine: zij 

waren immers Gaspard Ghijs (? - Kortrijk, 1577), heer van Dappaert en 

Gammaert, burgemeester van Kortrijk in onder meer 1556 en 1560; en 

echtgenote Jossine de Velaere (?-1581). Van hen konden twee dochters 

worden geïdentificeerd: 

~ Josine Ghijs. 

~ Guillemette Ghijs, achtereenvolgens gehuwd met Antoine de Pape, 

heer van Lokeren (?-1557), en met Quirin de le Vielleuze (? - Ath, 

1571), schepen van Ath tijdens de jaren 1550 en 1560. 

 

Kinderen 

Pieter de Bevere en Josine Ghijs kregen verschillende 

dochters en één zoon; we beschikken over gegevens 

van enkele van hen: 

~ Denis de Bevere, heer van Zeveren en 

Termandel, baljuw van de Oudburg eind 16de - 

begin 17de eeuw, echtgenoot van Marguerite de 

Croonendael fa. Paul de Croonendael (heer van 

Vlieringhe en raadsheer in de Raad van 

Financiën) en zijn echtgenote Catherine Gillis. Zij kregen één zoon en 

vier dochters. 

                                                           
238 DE HERCKENRODE J., Nobiliaire…, p. 195-196. 
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~ Isabelle de Bevere (? - ca. 1586), eerste echtgenote239 van Pierre 

vande Weerde dit de Proost (?-1603), licentiaat in beide rechten, 

raadsheer van de Raad van Vlaanderen, met wie ze twee zonen en een 

dochter kreeg. Zoon Adriaan de Proost (? - Madrid, 1623) studeerde te 

Leuven en werd er op 1 december 1613 doctor in de rechten, hij 

overleed net als zijn broer Jean de Proost ongehuwd. Jossine de Proost 

huwde raadsheer Antoine de Vulder (?-1643), kreeg twee dochters en 

stierf relatief vroeg; haar echtgenoot hertrouwde met een zekere 

Jeanne de Wyckhuuse (?-1639). 

~ Marie de Bevere, echtgenote van Gerard d’Hane, heer van Kanegem. 

~ Barbe de Bevere, echtgenote van Jean Stercke (? - Dôle, 1602), 

ambtenaar bij de Rekenkamer. Hun huwelijk bleef kinderloos. 

~ Marguerite de Bevere, echtgenote van Jean Baptiste de Bloys (1566-

1646), notaris, advocaat-fiscaal en gewoon raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen. Hij stond samen met raadsheer Gilles Stalins in voor de 

samenstelling en de publicatie van enkele plakkaatboeken van 

Vlaanderen. Het echtpaar de Bloys - de Bevere kreeg twee dochters, 

waaronder Isabelle de Bloys, echtgenote van Philippe de Stoppelaere, 

onderbaljuw van de stad Gent. 

 

Bezittingen 

Pieter de Bevere was heer van Zeveren vanaf 1577. Voor die tijd was het 

dorp een vorstelijk domein dat midden 16de eeuw verpacht was aan de heren 

van Meulebeke; in 1577 werd de dorpsheerlijkheid, oorspronkelijk opgericht 

door de priorij van Papinglo te Maldegem verenigd met de heerlijkheid ter 

Meersch of ter Vaalt; de Bevere kocht het gebied voor 4850 ponden Vlaams. 

De heerlijkheid ressorteerde vanaf dat moment onder het leenhof van de 

Oudburg en niet meer onder de Wetachtige Kamer zoals voorheen240. 

Daarnaast bezat hij vermoedelijk verschillende stukken onroerend goed, 

verspreid in Vlaanderen. Hofstede ter Zompt te Waregem, bijvoorbeeld, was 

                                                           
239 Na haar overlijden hertrouwde de Proost in januari 1587 met Françoise van Steelant, dochter 

van griffier Philips van Steland*. Voor meer informatie aangaande deze familie wordt verwezen 

naar de biografische notitie van Philips. 
240 Zie onder meer Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Deinze-Nazareth 12N3, Brussel-

Turnhout, 1991 en DE POTTER F. en BROECKAERT J., Zeveren, passim. 
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in 1570 eigendom van een Pieter de Bevere die afkomstig was uit Kortrijk en 

die de hoeve verpachtte aan een zekere Woueter de Conijnc. Kort na die 

datum werd het goed eigendom van landbouwer en grondbezitter Jan 

Ketele241. Minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk was het 

eigenaarschap van het Goed te Coucx te Kortrijk, dat door een Pieter de 

Bevere in 1538 werd verpacht aan Pieter de Poorte. Te Gent bezat hij huis “de 

Boesegay”, dat hij in 1566 verpachtte aan Willem Hannot, die er datzelfde jaar 

overleed. Hij stelde in januari 1578 overigens schoonzoon Pieter de Proost en 

Jan Symoens, griffier van de Indaginge van Gent, aan als procureurs; zij 

moesten op advies van zijn echtgenote alle jaarlijkse pachten en renten uit 

hun patrimonium ontvangen en de achterstal betalen242. 

Zowel in het archief van de Raad van Vlaanderen als in dat van de Grote 

Raad van Mechelen kunnen sporen worden gevonden van processen 

aangaande goederenbezit, waarin de Bevere meestal de eiser was. Zo 

procedeerde hij in augustus 1590 voor de Raad van Vlaanderen tegen een 

zekere van Quickelberghe inzake een grondtransactie, locatie onbekend243. 

Hij deed, tot slot, net als zijn zus Isabelle een stichting in de Gentse Sint-

Michielskerk op datum van 10 april 1676. Deze stichting hield een jaarlijkse 

uitdeling van 146 broden in, die eind 18de eeuw was gedevalueerd tot 50 

broden. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, zowel bij de 

griffiers als bij de raadsheren, inclusief wapenschild zoals hierboven 

weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, GRM Beroepen uit Vlaanderen, 151: Pieter de Bevere, griffier van de 

Raad van Vlaanderen, als rechtsopvolger van Jan Andries, heer van Meere, 

                                                           
241 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: WVL45, s.l., 2010. 
242 Deze relatie werkte ook omgekeerd: toen de Proost bijvoorbeeld in januari 1587 een 

huwelijkscontract liet opstellen voor zichzelf en zijn toekomstige tweede echtgenote, liet hij zich 

bijstaan door Pieter de Bevere en door Jan Daman, ontvanger van de werken van de stad Gent. 
243 RAG, RVV, 7622: Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. Zie ook ‘Aanvullende 

bronnen’. 
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34° neuf comptes, rendus par Pierre de Bèvere, greffier de la chambre du 

conseil ordonnée en Flandre, du 18 septembre 1558 au 31 juillet 1571. 

RAB, FA Gillès, Gillès de Pélichy, 1090: Akte van Filips II, koning van Spanje, 

betreffende de aanstelling van Pieter de Bevere, heer van Zeveren, als zijn 

raadsheer, 1584. 

RAG, AFF, 6156: Voor de Raad van Vlaanderen; getuigenverhoor in het 

proces de Bevere Pieter, griffier van de Raad c. de baljuw van Berchem, 17 

juni 1559. 

RAG, FA de Pélichy, 3148: o.m. benoeming van Pieter de Bevere als 

ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen, 8 maart 1560. 

RAG, RVV, 33408: Stichting van het Sint-Hieronymusgodshuis te Gent en 

van een beurs voor het onderoud van 13 scholieren (20 mei 1529, door het 

echtpaar van Pottelsberghe - de Steelant), met andere stukken betreffende 
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Vlaanderen, 1586 [sic, 8 januari 1567]. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 491: Bevre. 
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BLANCQUART, LOUIS 

 

Personalia244 

- Geboorte: Gent, ca. 1544. 

- Overlijden: Gent, 1620. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich in augustus 1562 in aan de Leuvense universiteit 

als Ludovic Blanckaert fs. Judoci uit Gent245. Bij zijn aanstelling had hij het 

diploma van licentiaat in de rechten en droeg hij de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hoewel zijn admissie niet voorhanden is, 

was Louis Blancquart vanaf ca. 1568/1569 hoogstwaarschijnlijk actief als 

advocaat. Een tiental jaar later nam hij in woelige omstandigheden het ambt 

van notaris van de Raad van Vlaanderen op, onder griffier Henrij Stalins*, 

tevens zijn stiefvader. In december 1579 scheurde een katholiek gezinde 

fractie van de Raad zich immers af en trok naar Douai, waar men op 2 

januari 1580 al een eerste zitting hield246 - meteen ook virtueel de start van 

Blancquarts notarisfunctie. Ondertussen bleef te Gent een protestants 

gezinde Raad actief. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen (1): Louis Blancquart trad voor de 

eerste keer kortstondig als griffier op tijdens de splitsing van de Raad tijdens 

de jaren 1580. Op 29 januari 1580 verscheen hij voor de raadshelft die te 

Douai zetelde. Hij deelde hen mee dat het de intentie van Henrij Stalins* was 

om de katholieke Raad in Douai te vervoegen, maar dat hij evenwel een 

                                                           
244 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMONT n.n., Fragmens 

généalogiques, Gent, 1862, p. 60; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 71; THOMAES M., De Raad van 

Vlaanderen…, p. 109; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 755 en VERHAEGHE 

C., De benoeming…, via http://www.ethesis.net/rvv /rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 26.05.2012). 
245 Matricule…, deel 4, p. 641. 
246 COUCKE M., Een prosopografische studie over de hogere functionarissen van de Raad van 

Vlaanderen (1633-1675), Gent, 2007, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 27. Het vroegst 

beschikbare register van de Raad die naar Douai trok, begint op 2 januari: RAG, RVV, 164: 

Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581. 

http://www.ethesis.net/rvv%20/rvv_inhoud.htm
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zestal weken voorbereiding nodig had247. Het zou echter langer duren. Op 5 

december 1580 werd Blancquart aangeduid als plaatsvervanger voor de 

verdere duur van Stalins' contract, terwijl raadsheer-commissaris Henri de 

Codt de rekenplichtige verantwoordelijkheid over de griffie kreeg 

toegewezen248. Stalins* had tot dan toe immers de kans niet gezien om Gent 

te verlaten en had huisarrest gekregen in zijn woning in de binnenstad. Op 6 

mei 1581 verkreeg Blancquart zelfs een eigen pachtcontract, dat zou ingaan 

wanneer de termijn van Stalins* in december afliep249. Het was geldig voor 

een periode van drie jaar, en kostte hem 200 pond (van 40 groten) per jaar 

zolang de troebelen duurden, daarna moest hij jaarlijks het standaardbedrag 

van 600 pond betalen - hetzelfde tarief als dat van zijn stiefvader. Zo ver zou 

het echter niet komen. Op de vijfde dag van augustus vernieuwde Henrij 

Stalins* zijn eed als griffier te Douai250. Ondertussen, te Gent, waren zowel 

Michiel Heyns* als Augustijn van Huerne* - voormalig notaris - dienstdoend 

griffier251. 

- Carrière tussen griffiersfuncties in: Vanaf het moment dat Henrij Stalins* te 

Douai opnieuw de eed aflegde, nam Blancquart zijn functie als notaris 

binnen de griffie terug op252. Hij bleef deze functie uitoefenen nadat de Raad 

naar Gent was teruggekeerd. 

                                                           
247 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 2. 
248 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. Henri de Codt was voor zijn raadsheerschap, tot in 1580, griffier 

geweest van de stad Ieper. Zie ook ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration 

judiciaire, conseils de justice, Conseil de Flandre, 1547-1701. 
249 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
250 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 26-27. In november van 

datzelfde jaar was Stalins bovendien zelf eisende partij in een zaak betreffende een rente, die 

voorkwam voor de Raad te Douai: RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 

1581 - 1 maart 1585, fol. 67. 
251 Aan het einde van de calvinistische periode waren zij beiden al vervangen door klerk 

Adriaan van der Heyden*. Van Huerne* was tot op het moment van zijn aanstelling als griffier 

van de calvinistische Raad van Vlaanderen overigens actief als notaris onder griffier Stalins*. 
252 Anno 1583 werd voor de Raad te Douai een niet nader te duiden proces gevoerd tussen 

Louis Blancquart, eiser, en zijn stiefvader, verweerder, hoogstwaarschijnlijk een nasleep van 

deze wissel. Zie RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 

1585, fol. 97. 
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen (2): Op 7 november 1587 werd Henrij 

Stalins aangesteld als raadsheer van de Raad van Vlaanderen253. Een vijftal 

dagen later, op 12 november, werd Louis Blancquart samen met collega 

Jacques de Bavière aangesteld als griffier van de Raad254. Zij vormden het 

eerste officiële duo binnen deze functie en werkten op 11 december 1587 

onderling zelf een soort werkverdeling uit, waarbij Blancquart het voortouw 

nam255. De contractvoorwaarden waren grotendeels hetzelfde als bij 

voorganger Stalins* en golden voor drie jaar. De pachtsom, gezamenlijk te 

betalen, bleef vastgesteld op 600 pond (van 40 groten); startdatum van de 

uitvoering van de overeenkomst was 19 december. 

Beide griffiers tekenden contractvernieuwingen in augustus 1590, april 1596 

en december 1600, die grotendeels dezelfde voorwaarden inhielden en 

telkens voor zes jaar geldig waren256. Iedere keer legden ze opnieuw de eed 

af in handen van de president in de secrete camere van de Raad. Met een 

vierde contract in december 1607 werd de samenwerking tussen beide 

griffiers stopgezet257. Louis Blancquart kreeg met George Masseau* een 

nieuwe collega. De pachtsom werd opgetrokken tot 400 pond (van 40 

groten) per persoon, met bijkomende gunst dat de griffiers een notaris 

mochten kiezen258. Samen sloten ze zes jaar later nog een contractverlenging 

af met diezelfde voorwaarden259 - overigens de laatste contracten binnen het 

                                                           
253 ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map raadsheren. 
254 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

111 en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
255 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645, s.p. 
256 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
257 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. 
258 Een eerste versie van het contract van George Masseau, gedateerd op 8 november 1607, hield 

het nog op een gezamenlijke pacht van 600 pond (van 40 groten). Zie ARA, Audiëntie, 1301: 

Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map 

griffiers. 
259 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 
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pachtsysteem. Eind december 1619 liep deze laatste zesjarige termijn af en 

trad het allereerste engagèrecontract in voege, dat George Masseau* al in 

1613 samen met Jean Jacobssen* - toen actief als notaris van de Raad - had 

afgesloten voor een periode van tien jaar260. 

Op 25 september 1591 sloten Blancquart en de Bavière* een overeenkomst 

betreffende het salaris van de ontvanger van de rapporten en legden ze een 

werkverdeling vast261. Hier ging een zekere voorbereiding aan vooraf. Al op 

6 juni 1590 hadden beide griffiers een basistekst voorgelegd aan het hof 

tijdens een vergadering in de secrete camere262. Omstreeks diezelfde periode 

werd een zekere Bertholf de Paix fs. Bertholf aangesteld als beheerder van 

het comptoir van de rapporten263. Ook het ambt van eerste klerk onderging 

een zekere regularisering. Bij de aanstelling van Martinus Coolbrant op 22 

december 1594 werd een document opgesteld waarin de taken van de eerste 

klerk werden opgesomd264. Onder het griffierschap van Blancquart en de 

Bavière duikt bovendien een aantal nieuwe lijsten op in de reeks registers 

van de secrete camere, of worden al eerder gebruikte lijsttypes hernomen. 

Het betreft o.m. lijsten van admissies van notarissen, procureurs, advocaten 

en messagiers en lijsten van boeten ten laste van de praktizijnen265. 

Het personeelsbestand van de griffie kende heel wat verloop tijdens het 

griffierschap van Louis Blancquart; slechts een aantal namen is ons bekend. 

Vanaf ca. 1591 was een zekere Jean de Bloys notaris van de Raad266, tot hij in 

1594 een promotie verkreeg tot advocaat-fiscaal. Op 16 december 1594 

daarop volgend werd George Masseau* op voorstel van beide griffiers 

                                                                                                                                        
154 en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
260 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. 
261 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645, s.p. 
262 RAG, RVV, 7622: Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. 
263 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645, s.p. 
264 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie (inrichting, engagère, griffiers, enz.), 1587-

1645, s.p.; RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 116 en RAG, RVV, 

7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, fol. 309. Voor een nota van Coolbrant over zijn 

admissie, zie ook RAG, RVV, 632: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1595-

1602.  
265 Zie RAG, RVV, 7622-7630 (periode 1590-1621). 
266 Voor meer informatie over deze persoon wordt verwezen naar de biografische notitie van 

Pieter de Bevere*. 
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geadmitteerd als notaris267, tot deze voormalige advocaat in 1607 zelf griffier 

werd. Zijn vervanger werd Jean Jacobssen*, door de Raad gekozen uit drie 

kandidaten die door beide griffiers waren voorgedragen. Wat klerken 

betreft, was er tijdens de periode van de calvinistische Republiek een zekere 

François Thille268. Bij terugkeer naar Gent zette Adriaan van der Heyden*, 

plaatsvervangend griffier tijdens de laatste maanden van de calvinistische 

Raad, zijn oude functie als klerk verder. Verder kan er melding gemaakt 

worden van een zekere Joannes van de Velde (eind 16de eeuw), de hierboven 

genoemde Martinus Coolbrant en een zekere Jacques van der Heyden (begin 

17de eeuw). Van 15 oktober 1619, tijdens de laatste weken van Blancquarts 

griffierschap, beschikken we over een vollediger overzicht. De medewerkers 

van de griffie legden toen immers samen met de raadsheren en de ontvanger 

van de exploten de eed af aangaande een nieuw muntplakkaat. Op dat 

moment waren Jacques van der Heyden, Jan de Brabantere en Jan 

Brakelman klerken van de griffie, met Martinus Coolbrant als eerste klerk269. 

Op het voorblad van een register van ontvangsten en uitgaven van de griffie 

uit de periode 1612-1619270 waren een drietal Latijnse citaten genoteerd. 

Datzelfde blad bevatte daarenboven twee volkse verzen in het Nederlands, 

die door Blancquart of collega Jacobssen* waren neergepend271. Eerder, op 

een handboek van de griffie van 1593272, werd een selectie van Oudgriekse 

teksten genoteerd, hetzij door Blancquart, tenzij door collega de Bavière*. 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 

Euripides273. Deze specifieke verzen werden in het begin van de vijfde eeuw 

                                                           
267 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. 
268 Aangaande deze persoon, zie ook de biografische notitie van Henrij Stalins*. 
269 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. De namen 

van der Heyden en Brakelman doen vermoeden dat Masseau leden van zijn uitgebreide familie 

in dienst stelde als klerken. 
270 RAG, RVV, 635: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1612-1619. 
271 Eén ervan luidde als volgt: “Beeren, leeuwen ende symmen - 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”. 
272 RAG, RVV, 628: Handboek van de griffie, 1593. 
273 De eerste twee citaten zijn afkomstig uit werken die heden ten dage als verloren beschouwd 

worden, hoewel de Adelphi van Menander klaarblijkelijk herwerkt werd door Publius Terentius 
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samengebracht door Johannes Stobaeus in het tweede deel van zijn 

vierdelige “Florilegium”274.De drie citaten die door één van beide griffiers 

werden uitgekozen zijn citaten nummers 3, 4 en 6 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 verschenen zijn en was klaarblijkelijk al aan het einde 

van die eeuw in de bibliotheek van de Raad van Vlaanderen opgenomen of, 

althans, in Gent aanwezig. 

Op 17 december 1590 verkreeg Blancquart eenmalig toestemming om een 

tijd afwezig te zijn. Raadsheer de Hertoghe nam hem mee als commis tijdens 

een dienstreis naar Aalst275. In 1591 werd door het hof vergaderd over de 

toestand van de kas van de exploten en de verantwoording van de 

verschillende transacties; de inning van de exploten hoorde blijkbaar Louis 

Blancquart toe, die rekenplichtig was276. Hij werd aangemaand om zo snel 

mogelijk volledige rekeningen op te stellen, en dat vanaf 1587. 

Anno 1613 stelde Louis Blancquart zich kandidaat voor de functie van 

raadsheer, die vacant was geworden na het overlijden van raadsheer Pierre 

de Steelandt277. Zijn kandidatuur werd door de Raad van Vlaanderen 

gunstig beoordeeld omwille van zijn langdurige praktijkervaring, zijn lange 

staat van dienst en zijn getrouwheid aan het Spaanse katholieke bewind. Hij 

haalde echter de uiteindelijke top drie van de rangschikking niet. 

Twee jaar later, tijdens het voorjaar van 1615, werd door de raadsheren een 

onderzoek ingesteld naar de toestand van de kassa van de 

namptissementen, die tevens door griffier Blancquart werd beheerd278. Op 

dat moment was slechts 200 à 300 pond groten aanwezig, terwijl dit een 

bedrag ter waarde van 1.400 à1.500 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 

                                                                                                                                        
Afer. De teksten van de Hiketides van Euripides, daarentegen, bestaan nog en handelen in 

principe over de verdediging van de democratie tegenover alleenheerschappij. 
274 STOBAEUS J., Florilegium… 
275 RAG, RVV, 7622: Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. 
276 RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 79A-78B-79B en RAG, 

RVV, 7622: Register van de secrete camere, 1590-1592, s.p. 
277 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701, 9 september 1613. 
278 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. 
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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 

onderpand279. Dat huis was al belast met een rente van 12 pond groten per 

jaar, een bedrag dat niet mocht worden uitgebreid. Daarenboven bracht hij 

een ander eigendom aan als borgstelling voor de namptissementen, nl. de 

helft van het Goed te Cothele in het Land van Rode, meerbepaald te Melle. 

Na beraadslaging keurde de Raad beide borgstellingen goed en werd 

opgelegd om niets meer uit te geven en het ontbrekende bedrag binnen de 

zes weken te restitueren. 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 de beëindiging van zijn griffierschap bleek deze kwestie nog steeds niet 

in orde; bij aanstelling van griffier Jacobssen* werd Blancquart gewezen op 

de onuitgevoerde resolutie van 1615280. Hij stemde toe in de onmiddellijke 

uitvoering ervan, en aanvaardde daarenboven het notarisambt. 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 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. 

- Carrière na griffiersfunctie: Bij de indiensttreding van griffier Jean 

Jacobssen* was Louis Blancquart al ca. 75 jaar oud. Hij werd kortstondig 

hersteld in zijn ambt van notaris281, maar oefende dit niet lang uit282. Hij 

overleed in ca. 1620. 

 

                                                           
279 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. 
280 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 10 april 1621, s.p. 
281 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. 
282 In februari 1620 was Michiel de Gonnecourt al actief als notaris binnen de griffie; de kwestie 

betreffende de kassa van de namptissementen lag, samen met de hoge leeftijd van Blancquart, 

hoogstwaarschijnlijk aan de oorzaak van deze vlugge wissel. Zie RAG, RVV, 165: Resolutieboek, 

18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 411. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Gillis Blancquart en n.n. 

* Onbekend. 

- Ouders: Judocus (Joos) Blancquart283, vermoedelijk procureur bij de Raad 

van Vlaanderen, en Elisabeth Heys284. Zij kregen minstens drie kinderen: 

 ~ Louis Blancquart. 

 ~ Barbele Blancquart. 

 ~ (Maria) Johanna Blancquart. 

Na het vroegtijdige overlijden van vader Judocus hertrouwde Elisabeth 

Heys met griffier Henrij Stalins*, met wie ze nog één zoon en één dochter 

kreeg285: 

 ~ Jan Stalins. 

 ~ Marie Stalins. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 20 juli 1611 in de Gentse parochie Sint-Michiels Noord met 

Joanna van Hamme in het bijzijn van getuigen Cornelis Blanckaert en 

Joannes Blanckaert286. Over de familie van Hamme werden verder geen 

gegevens teruggevonden. 

                                                           
283 Dit was mogelijk de Josse Blanckaert die anno 1555 betrokken was in een niet nader 

beschreven proces: RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-RVV 7617 

(jaren 1552-1573), s.d., s.p. en RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 

- 19 oktober 1558, s.p., geregistreerd onder 15 januari 1555 (n.s.). 
284 Tijdens hun huwelijk sloot Judocus Blancquart twee renteovereenkomsten met een zekere 

Adriaan van Riebeke Jasparsz., namelijk een lijfrente voor hun twee dochters en een lijfrente 

voor de langstlevende van de echtelieden. Zie DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische lijsten van de 

geëxtendeerde sententien berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Brussel, 1966-1988, 

deel 5, nrs. 1627 en 1982. 
285 Voor verdere gegevens over de familie Stalins wordt verwezen naar de biografische notitie 

van Henrij Stalins*. 
286 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. Beide 

getuigen zijn mogelijk broers van Louis Blancquart; gezien het relatief vroege overlijden van 

vader Judocus lijkt het echter aannemelijker dat het ooms betrof. 
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Kinderen 

Uit zijn huwelijk met Joanna van Hamme is slechts één 

kind bekend: François Antoine Blancquart287 (Gent, ?-

1666), echtgenoot van Susanne Jacobs288 fa. raadsheer 

Guillaume Jacobs en Barbe de Spira. Zij kregen 

minstens één dochter, Marie Antoinette Blancquart (?-

1698), echtgenote van Paul Louis de Clercq de 

Hurtebise. 

 

Bezittingen 

Over de bezittingen van Louis Blancquart werden een tweetal meldingen 

gevonden, telkens binnen een specifieke context. Zo bleek uit de 

borgstellingen die hij in het kader van de uitoefening van zijn griffiersfunctie 

in 1615 moest doen289 dat hij een huis bezat te Gent, aan de "Turrepoorte". 

Daarenboven was de helft van het Goed te Cothele te Melle in het Land van 

Rode zijn eigendom. 

Hij bezat anno 1599 onder meer twee veulens en een koe, die hij stalde bij 

een zekere Pieter Cockuut. Deze laatste vorderde via de Raad van 

Vlaanderen achterstallig stal-, weide- en voedergeld: zeven maanden voor 

de twee veulens (aan acht guldens per maand) en vier maanden voor de koe 

(aan drie guldens per maand)290. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der 

Vynckt,inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

                                                           
287 De boedelbeschrijving die naar aanleiding van zijn overlijden werd opgesteld, is te 

raadplegen in een verzamelpak in RAG, VERZ d’Hoop, 10. 
288 Zij was verwant aan griffier Jean Jacobssen*. Voor meer informatie over de familie 

Jacobs(sen) wordt verwezen naar diens biografische notitie. 
289 Zie ‘Griffier van de Raad van Vlaanderen (2)’. 
290 RAG, RVV, 9141: Pieter Cockuut (Landegem) c. Louis Blancquart, griffier Raad van 

Vlaanderen: schulden voor het stallen, voederen en verzorgen van paarden, 1600-1602. 
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- Hij was peter van Ludovicus Masseau, één van de kinderen van griffier 

George Masseau*. Voor meer informatie wordt verwezen naar diens 

biografische notitie. 

- Verder genealogisch onderzoek ter duiding van deze familie is 

noodzakelijk. Verwantschap tussen Louis Blancquart en enkele andere 

naamgenoten binnen de 16de- en 17de-eeuwse Raad van Vlaanderen is 

waarschijnlijk, maar valt momenteel niet aan te tonen. De volgende 17de-

eeuwse personen werden in het kader van dit onderzoek gerepertorieerd: 

Anthone Blancquart, deurwaarder van de rechtbank van de Indaginge te 

Gent in 1625, procureurs Gillis (midden 16de eeuw)291, Cornelis (eerste kwart 

17de eeuw)292, Jan fs. Cornelis (eerste helft 17de eeuw), Loys (eerste helft 17de 

eeuw)293 en Jean Baptiste (tweede helft 17de eeuw) Blancqua(e)rt, 

deurwaarder Jan Baptiste Blancquart (midden 17de eeuw) en advocaat 

Guillaume Blancquart (midden 17de eeuw). 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20978-20992: Quinze comptes, rendus par Jacques de Bavière et 

Louis Blancquart, alias Blancquart, greffiers de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, du 19 décembre 1587 au 31 décembre 1607. 

ARA, RK, 20993-21004: Douze comptes, rendus par Louis Blancquart, 

licencié ès lois, et George Masseau, greffiers de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, pour les années 1608-1619. Le dernier compte est 

rendu par Louis Blancquart et les héritiers de George Masseau. 

ARA, RK, 21958: Compte rendu par Louis Blancquart, licencié en droit et 

receveur du conseil provincial de Flandre, du 1er janvier au 31 décembre 

1587. 

                                                           
291 Dit kan mogelijk de grootvader van Louis zijn. 
292 Tevens lid van de deken en de eed van de praktizijnen. 
293 Tevens lid van de deken en de eed van de praktizijnen. Hij werd in 1626 vermeld op de lijst 

van praktizijnen van de Raad van Vlaanderen "wiens huys gheinfecteert is vande contagieuse 

sieckte": RAG, RVV, 7633: Register van de secrete camere, 18 januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. 

165. 

Deze Loys Blancquart was vermoedelijk een broer of tenminste familie van procureur Cornelis 

Blancquart, aangezien zij gezamenlijk een aantal klerken in dienst hadden, zoals blijkt uit de 

registratie van de kleine boeten van oktober 1621: RAG, RVV, 7631: Register van de secrete 

camere, 8 mei 1621 - 3 december 1622, fol. 5. 
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RAG, AFF, 5374: Voor de schepenen van de Keure te Gent: overdracht van 

verschillende renten door de erfgenamen van Blanquart Lodewijk, aan 

Rouffon Jan, chirurg (Gent, 2 jan 1625). 

SAG, VERZ Familiepapieren, 544: Blanckaert. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 547: Blancquaert. 
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BLOCQ (DE), JEAN BAPTISTE (BERNARD JOSEPH) (I) 

 

Personalia294 

- Geboorte: Gent, 1729. 

- Overlijden: Gent, juni 1768. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 28 januari 1741 als Gentenaar in aan de 

Leuvense universiteit295, en behaalde uiteindelijk minstens het diploma van 

baccalaureaat in beide rechten. Hij droeg de meestertitel. 

Bij zijn overlijden had hij een bescheiden bibliotheek verzameld ter waarde 

van 40 ponden Vlaams, of omgerekend zo’n 2,3% van de totale waarde van 

de aanwezige roerende goederen. Helaas is geen verdere informatie 

voorhanden over de aard van de werken. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was actief als advocaat, een carrière die 

hij ten vroegste vanaf ca. 1746 was gestart. Zoals uit zijn admissie als griffier 

zal blijken, werd hij ontvanger van het Wenemaerhospitaal en van de kerk 

en armentafel van de Sint-Niklaaskerk, beide te Gent. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Hij meldde zich in maart 1766 bij de 

Raad van Vlaanderen met een verkoopsovereenkomst die hij met Philippe 

Emmanuel Michel* had gesloten. De engagère had hem 16.650 gulden 

wisselgeld gekost. Er stelde zich echter nog een probleem, namelijk het feit 

dat de Blocq tevens beschikte over het ontvangersambt van het Gentse 

Wenemaerhospitaal en van de kerk en armendis van de Gentse Sint-

Niklaaskerk. Na onderhandeling verkreeg hij uiteindelijk de toestemming 

van Maria Theresia om deze ontvangersposten te cumuleren met de 

griffiersfunctie, mits betaling van een jaarlijkse som van 600 gulden aan de 

                                                           
294 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op: MARTENS A., Grafstenen en 

gedenkplaten aan de Sint-Petrus en Pauluskerk te Hansbeke, in Land van Nevele, 1977, VIII, 1, p. 25-30; 

RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, deel 1, p. 115 en deel 2, p. 7, 40, 79-80 en 

passim en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 762. 
295 Matricule…, deel 9, p. 80. 
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algemeen ontvanger296. Hij legde op 26 maart 1766 de eed af in handen van 

de president van de Raad. 

Lang zou de griffierscarrière van Jean Baptiste de Blocq (I) niet duren: 

tijdens het voorjaar van 1768 overleed hij. Zijn weduwe stelde Jacques 

Joseph Bauwens* aan als bedienaar; hij werd op 25 juni 1768 geadmitteerd 

door de Raad297. Dit was echter geen vreemde: eerder, tijdens de jaren 1745-

1755, had hij al als bedienaar gewerkt voor Jean Baptiste Michel*. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed terwijl hij nog in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Joannes de Blocq. Hij schreef zich in 1684 in aan de Leuvense 

universiteit en werd hoogstwaarschijnlijk advocaat. De naam van zijn 

echtgenote en verdere gegevens van genealogische aard zijn tot nu toe 

onbekend. Uit contextinformatie kan echter worden afgeleid dat hij minstens 

twee kinderen had: 

 ~ Jean Baptiste de Blocq. 

 ~n.n. de Blocq, echtgenote van Bernard Nuytens. 

Eventueel zou vader Joannes de Joannes Petrus de Blocq kunnen zijn die als 

ontvanger van de Sint-Niklaaskerk te Gent werkte, periode 1725-1729 ˗ een 

functie die Jean Baptiste de Blocq (I) zelf ook zou uitoefenen298. Een andere 

mogelijkheid is de Jan Baptiste de Block die anno 1736-1737 armenmeester 

                                                           
296 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. 
297 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 75. 
298 RAG, RVV, 26100: (Sch. van de Keure van Gent) - Jan Everaert c. Jan Pieter de Blocq, 

ontvanger van de Sint-Niklaaskerk te Gent: deur uitgevend op het kerkhof en stallingen 

gebouwd op het het kerkhof, 1725-1729. Eventueel ook RAG, RVV, 26541: (Sch. van ghedeele 

van Gent) - Karel Bauwens, koopman te Gent c. Jan Pieter Block (Gent): restitutie van geleend 

geld, 1743-1745. 
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was in de Gentse Sint-Jacobskerk299. Het kan uiteraard niet worden 

uitgesloten dat deze twee mogelijkheden één en dezelfde persoon betreffen. 

 

Schoonfamilie 

Zijn echtgenote heette Françoise Thérèse Poelman (? - Gent, 1780)300. Hun 

huwelijk vond plaats op 7 mei 1757 in de Sint-Michielsparochie Zuid te 

Gent, in het bijzijn van getuigen Petrus de Clercq en Bernardus Nuytens301. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk de Blocq - Poelman werden twee 

kinderen geboren: 

~ Jean Baptiste (Pierre Jean François) de Blocq*, 

griffier van de Raad van Vlaanderen. Voor meer 

informatie over deze persoon wordt verwezen 

naar zijn biografische notitie. 

~ n.n. de Blocq (Gent, 1762-1780). 

 

Bezittingen 

Hij woonde in 1767-1768 op de Poel te Gent302. Klaarblijkelijk was dit een 

vast adres, want zijn weduwe stierf anno 1780 thuis in dezelfde buurt. Hij 

was eigenaar van dit huis en had daarenboven een woning aan de Torbrug 

te Gent; over beide huizen is vooral via zoon Jean Baptiste de Blocq* meer 

informatie voorhanden. 

Dankzij een analyse van zijn boedelbeschrijving, uitgevoerd door S. Raman, 

beschikken we over een quasi volledig beeld van zijn bezittingen aan het 

                                                           
299 RAG, RVV, 21065-21066: Jan Baptiste de Block, armenmeester van de Sint-Jacobskerk te Gent 

c. Petrus Matthijs en Joannes Baptiste van Dooresele, pastoors van deze kerk: comptabiliteit van 

de kerk, inkomsten van de pastoors, 1736-1737. Dit proces werd in 1737 in beroep verder gezet 

voor de Grote Raad van Mechelen. Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… 

(geraadpleegd in digitale versie). 
300 Zij overleed als weduwe op 29 december 1780 en werd begraven in de Gentse Sint-

Michielsparochie. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 90. 
301 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
302 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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einde van zijn leven303. Hij verhuurde in totaal elf huizen (waaronder één in 

de Oudburg te Gent) en een kelder van een twaalfde huis - 

hoogstwaarschijnlijk zijn woonhuis. Hij had daarenboven twee 

buitengoederen (o.a. te Hansbeke) waarvan één werd verpacht, en 

verpachtte acht hoeves met grond voor een totale oppervlakte van 48,3 ha. 

Hij verpachtte ook landbouwgrond zonder gebouwen (22,3 ha.) en had 13,7 

ha. bos in eigendom. 

De onroerende goederen die geschat konden worden, bestonden uit contant 

geld, huisraad, bibliotheek, giften, nog te innen bedragen (pacht, intrest, etc.) 

en diversen, te verminderen met overlijdenskosten, dienstpersoneel en eigen 

schulden. Daarnaast had de familie nog een aantal investeringen lopen in de 

vorm van renten en lijfrenten. De eindbalans van het sterfhuis was dan ook 

positief, met 2.063 ponden Vlaams surplus. 

 

Opmerking 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

geschetst wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Verder genealogisch onderzoek is nodig om deze persoon en, bij 

uitbreiding, zijn familie beter te kunnen duiden. Vermoedelijk is er, gezien 

de locatie van één van zijn buitenhuizen, bijvoorbeeld een band met Jacques 

de Block, baljuw te Hansbeke in de jaren 1685-1687304. Ook het 

ontvangersambt van het Wenemaerhospitaal was een functie die 

vermoedelijk binnen de familie werd doorgegeven. Zo was er bijvoorbeeld 

sprake van een zekere Jean Mathieu de Block en een Charles de Block305. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21067: Compte rendu par Guillaume-Jean Hamelinck, écuyer, 

Charles Van Severen, Jean-Baptiste de Blocq et Jacques-Bernard Bauwens, 

                                                           
303 RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, deel 1, p. 115 en deel 2, p. 7, 40, 79-80 en 

passim 
304 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Hansbeke, p. 18 en RAG, RVV, 18324: Jacob de Block, 

baljuw van Hansbeke c. Philip Wouters, heer van Vinderhoute: jurisdictie inzake pointingen, 

1686-1687. 
305 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, p. 24 en passim. 
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greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er novembre 1782 au 31 

octobre 1783. 

RAG, RVV, 21497: Jan-Pieter-Joseph Zoetaert en Guill.-Jan Hamelinck, 

erfachtige griffiers Raad van Vlaanderen, en Françoise-Thérèse Poelman, 

wed. van Jan-Bapt. de Blocq, eigenaarster van een der griffies Raad van 

Vlaanderen c. Jan-Bapt. Cardon, ontv. van de rapporten Raad van 

Vlaanderen: functies en inkomsten van de griffiers Raad van Vlaanderen, 

1771. 

RAG, RVV, 29928: Jan-Baptiste de Block (Gent) c. luit.-civil van Gent, ged. + 

Pieter Dierens (Merelbeke), int.: rente (met proces in 1e instantie, 1752-1758), 

1758-1761306. 

RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent, passim (diverse archiefbestanden; bevat 

archief van het Wenemaerhospitaal). 

RAG, Sint-Niklaaskerk, passim (diverse archiefbestanden). 

SAG, VERZ Familiepapieren, 567: Block. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 569: Blocq. 

SAG, Wenemaerhospitaal, passim. 

                                                           
306 Anno 1761 in beroep verdergezet voor de Grote Raad van Mechelen. Zie VERSCUREN A., 

Analyse distributieboeken… (geraadpleegd in digitale versie). 
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BLOCQ (DE), JEAN BAPTISTE (PIERRE JEAN FRANÇOIS) 

(II) 

 

Personalia307 

- Geboorte: Gent, 24 september 1759. 

- Overlijden: Hansbeke, 21 september 1807. Hij werd begraven in de kerk 

van Hansbeke; zijn grafsteen bevindt zich aan de zuidgevel van de kerk 

tegenover de pastorijmuur. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich als Gentenaar in aan de Leuvense universiteit op 

27 oktober 1779, en behaalde uiteindelijk een diploma van licentiaat in de 

beide rechten. Hij droeg de meestertitel308. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vooraleer hij griffier werd, voerde hij geen 

andere professionele functie uit. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: De engagère van zijn vader, Jean 

Baptiste de Blocq (I)*, bleef na diens overlijden anno 1768 binnen de familie, 

maar werd bediend door anderen. In het voorjaar van 1784 verscheen Jean 

Baptiste de Blocq (II) voor de Raad van Vlaanderen met een akte van 

emancipatie, die op 14 juni 1783 door de schepenen van Gedele was 

uitgeschreven309. Commissaris van Volden onderzocht de zaak en bracht op 

22 juni in de Raad rapport uit, waarna de nieuwe engagèrehoudende griffier 

                                                           
307 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op: MARTENS A., Grafstenen en 

gedenkplaten…, p. 25-30; RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, deel 1, p. 115 en deel 

2, p. 7, 40, 79-80 en passim en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 762. 
308 Matricule…, deel 10, p. 46. 
309 Als verwanten werden genoemd: Egidius Albertus Dujardin en Petrus Livinus Dujardin 

(respectievelijk maternele voogd en naaste verwant langs moederszijde); Bernard Nuytens 

(paternele oom cauxa uxoris). Jean Baptiste de Blocq (II) voerde overigens eind jaren 1780 een 

proces tegen een zekere Pierre Gille Dujardin; de zaak werd anno 1789-1791 in beroep door de 

Grote Raad van Mechelen behandeld. Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… 

(geraadpleegd in digitale versie). 
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op 25 juni de eed aflegde310. Uit een register van ontvangsten van de 

vorstelijke domeinen blijkt dat hij een bedrag van 6 gulden schonk aan de 

algemeen ontvanger, als erkentelijkheid voor de registratie van zijn 

engagèrecontract311. Hij werd trouwens tevens advocaat genoemd, hoewel 

hij daarvoor die functie nooit actief had uitgeoefend. 

Op 4 januari 1785 ondertekende en publiceerde hij een resolutie waarin 

afspraken werden herhaald en verfijnd omtrent furnissementen en 

rapportering312. Op 27 november 1785 ondertekende hij de resolutie die de 

Raad nam na een gebeurtenis die tevens de griffie aanbelangde313, namelijk 

het feit dat de schouw van de conciërgerie een brand had veroorzaakt. Dit 

was niet alleen problematisch voor het gebouw en de Raad in het algemeen, 

in het nieuwe gebouw van de Raad ˗ binnen het voormalige 

jezuëtencomplex in de Voldersstraat ˗ grensde de griffie bijna volledig aan 

die keuken. Architect Brismaille meende dat een nieuwe, aparte 

schoorsteenschacht noodzakelijk was; de Raad besloot om onmiddellijk een 

metser in te huren. 

De Blocq (II)* zette op 10 december 1786 zijn handtekening onder een 

kladantwoord aan de centrale overheid, dat te maken had met een zaak die 

op zijn minst eigenaardig te noemen is314. De justitieraad had op 10 

december een decreet ontvangen waarin ze gevraagd werden hun eigen 

schrijven van 17 november in hun registers te schrappen, omdat men het 

niet eens was met een inhoudelijk aspect. Het kladantwoord dat de Blocq 

opstelde, was een beslissing tot schrapping waar zelf heel wat schrap- en 

toevoegwerk aan was gebeurd. Klaarblijkelijk was de minuut en de kopie 

van het schrijven van 17 november nog niet geregistreerd, omdat ze door 

een griffier in het vuur was gesmeten. Bijgevolg kon de schrapping niet 

worden uitgevoerd, om de eenvoudige reden dat de tekst nooit was 

geregistreerd. Deze passage werd in het klad uiteindelijk geschrapt: het 

officiële verhaal luidde dat het document gewoon nog niet was 

geregistreerd en dat die registratie er niet meer zou komen. Een toevoeging 

                                                           
310 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

113. 
311 RAG, VD, 56: Register van de ontvangsten en uitgaven en hun vervaldagen, 1784, nov. - 1785, 

okt. 
312 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 254. 
313 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
314 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
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aan het klad luidde nog dat de Raad had “geresolveert om te obedieren aende 

expresse order van de majesteijt”. 

Anno 1787 maakte hij samen met de Raad een aantal veranderingen mee. Op 

1 januari 1787 schafte Jozef II de justitieraad in zijn bestaande vorm af en 

richtte hij een nieuw Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie op, dat 

bemand werd door heel wat medewerkers van de voormalige Raad. Ook 

Jean Baptiste de Blocq (II) werd in deze nieuwe instelling ingeschakeld. Hij 

werd aangesteld als secretaris van het tribunaal315. Lang duurde deze 

regeling niet. Luttele maanden later zag Jozef II zich genoodzaakt veel van 

zijn verregaande gerechtelijke hervormingen op te schorten, wat te Gent 

meteen gebeurde: al in mei 1787 hernam de vroegere justitieraad zijn 

activiteiten en werd de Blocq (II) terug één van de vier griffiers van de 

Raad316. 

Toeval of niet, nog tijdens datzelfde jaar nam hij als actief griffier een stap 

terug en stelde hij een bedienaar aan. Op 11 juli 1787 legde Jacques Bernard 

Bauwens* de eed af317, zoon van voormalig bedienaar Jacques Joseph 

Bauwens*. Ook deze Jacques Bernard had al eerder voor de familie de Blocq 

gewerkt: hij was op 24 april 1782 zijn vader als bedienaar opgevolgd318, tot 

Jean Baptiste de Blocq (II)* in 1784 de nieuwe engagèrehouder werd. 

Tussendoor, in de periode 1782-1784, was hij overigens niet verdwenen: hij 

bediende toen de griffie van de familie Zoetaert*. 

- Carrière na griffiersfunctie: Er zijn geen gegevens over een eventuele 

carrière na zijn griffiersfunctie bekend. Gezien zijn uitgebreide 

goederenbezit, achten we het niet onmogelijk dat hij gedurende de rest van 

zijn leven gerentenierd heeft. 

 

                                                           
315 ARA, SRJ, 83: Tribunal de Gand, registre aux commissions, 1787, fol. 6. Zie ook ARA, SRJ, 46: 

Actes du conseil du comté de Flandre, 1787. 
316 In contemporaine 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 betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent, 1787: inventarissen 

van papieren. 
317 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

119. 
318 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

106. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Joannes de Blocq. Hij schreef zich in 1684 in aan de Leuvense universiteit 

en werd hoogstwaarschijnlijk advocaat. De naam van zijn echtgenote en 

verdere gegevens van genealogische aard zijn tot nu toe onbekend. Uit 

contextinformatie kan echter worden afgeleid dat hij minstens twee 

kinderen had: 

 ~ Jean Baptiste de Blocq (zie ‘Ouders’). 

 ~n.n. de Blocq, echtgenote van Bernard Nuytens. 

Eventueel zou vader Joannes de Joannes Petrus de Blocq kunnen zijn die als 

ontvanger van de Sint-Niklaaskerk te Gent werkte, periode 1725-1729 ˗ een 

functie die Jean Baptiste de Blocq (I) zelf ook zou uitoefenen319. Een andere 

mogelijkheid is de Jan Baptiste de Block die anno 1736-1737 armenmeester 

was in de Gentse Sint-Jacobskerk320. Het kan uiteraard niet worden 

uitgesloten dat deze twee mogelijkheden één en dezelfde persoon betreffen. 

* n.n. Poelman en echtgenote. 

- Ouders: Jean Baptiste de Blocq*, griffier van de Raad van Vlaanderen, en 

echtgenote Françoise Thérèse Poelman. Voor meer informatie betreffende 

deze generatie wordt verwezen naar de biografische notitie van de eerste 

griffier de Blocq*. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde een zekere Josepha du Paix (? - Gent, 1818), dochter van Joseph 

du Paix en van Joanna Marie Goethals. 

                                                           
319 RAG, RVV, 26100: (Sch. van de Keure van Gent) - Jan Everaert c. Jan Pieter de Blocq, 

ontvanger van de Sint-Niklaaskerk te Gent: deur uitgevend op het kerkhof en stallingen 

gebouwd op het het kerkhof, 1725-1729. Eventueel ook RAG, RVV, 26541: (Sch. van ghedeele 

van Gent) - Karel Bauwens, koopman te Gent c. Jan Pieter Block (Gent): restitutie van geleend 

geld, 1743-1745. 
320 RAG, RVV, 21065-21066: Jan Baptiste de Block, armenmeester van de Sint-Jacobskerk te Gent 

c. Petrus Matthijs en Joannes Baptiste van Dooresele, pastoors van deze kerk: comptabiliteit van 

de kerk, inkomsten van de pastoors, 1736-1737. Dit proces werd in 1737 in beroep verder gezet 

voor de Grote Raad van Mechelen. Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… 

(geraadpleegd in digitale versie). 
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Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Hij woonde tijdens de periode 1785-1787 aan de 

Torbrug te Gent321. Zowel in 1766 als in 1785 werd voor dit huis een 

verbouwingsaanvraag ingediend bij het stadsbestuur, beide keren op naam 

van Jean Baptiste de Blocq(“greffier Raad van Vlaanderen”)322. De eerste 

aanvraag was uiteraard afkomstig van zijn vader, van wie hij klaarblijkelijk 

het huis had geërfd. In 1784 diende hij daarenboven een bouwaanvraag in 

voor een huis aan de Poel te Gent, het voormalige adres van zijn ouders323. 

Hij beschikte daarenboven over een buitengoed te Hansbeke, waar hij in 

1807 overleed. Zijn weduwe overleed in het voorjaar van 1818 op het adres 

Onderbergen 23 te Gent. Naar aanleiding van haar overlijden werd te Gent 

een openbare verkoop georganiseerd. De aankondiging bevat een 

opsomming van allerlei rijkelijke huisraad, juwelen, wijnen en een boot324. 

Voor eventuele andere bezittingen wordt verwezen naar de uitgebreide 

beschrijving van de goederen van zijn vader, griffier Jean Baptiste de Blocq 

(I)*, bij diens overlijden. Aangezien de enige broer of zus van Jean Baptiste 

de Blocq (II) in 1780 op ca. 18-jarige leeftijd overleed en in datzelfde jaar ook 

zijn moeder heenging, wordt verondersteld dat hij de enige erfgenaam van 

die goederen was. 

Vermoedelijk had hij tevens een aantal leenroerige goederen in zijn bezit. Op 

16 mei 1787 liet Charles Manilius, zijn toenmalige voogd, bijvoorbeeld een 

leen voor hem verheffen te Sint-Pieters-Aalst325. 

 

                                                           
321 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
322 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: respectievelijk dossier 535-323-2 en 535-323-4. 
323 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-239-26. 
324 Journal d’affiches des arrondissemens de Gand, Termonde, Audenarde, Eecloo et de la Flandre, 

09.05.1818, p. 5. 
325 D’HANE-STEENHUYSE E. en HUYTTENS J., La noblesse de Flandre du Xe au XVIIe siècle 

d’après des documents authentiques, Brussel, 1863, p. 152. 
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Opmerking 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

geschetst wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Verder genealogisch onderzoek is nodig om deze persoon en, bij 

uitbreiding, zijn familie beter te kunnen duiden. Vermoedelijk is er, gezien 

de locatie van één van zijn buitenhuizen, bijvoorbeeld een band met Jacques 

de Block, baljuw te Hansbeke in de jaren 1685-1687326. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21067: Compte rendu par Guillaume-Jean Hamelinck, écuyer, 

Charles Van Severen, Jean-Baptiste de Blocq et Jacques-Bernard Bauwens, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er novembre 1782 au 31 

octobre 1783. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 567: Block. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 569: Blocq. 

                                                           
326 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Hansbeke, p. 18 en RAG, RVV, 18324: Jacob de Block, 

baljuw van Hansbeke c. Philip Wouters, heer van Vinderhoute: jurisdictie inzake pointingen, 

1686-1687. 
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BOEYE (DE), GUIDO 

 

Personalia327 

- Geboorte: Kasselrij Veurne, ca. 1375. 

- Overlijden: Gent, ca. 1434. In november of december 

1433 werd hij getroffen door een aanval van “poplixie” 

(een beroerte), waarna hij uiterst beperkt was in zijn 

bewegingen328. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij noemde zich ten laatste vanaf 1418-1420 meester. Bewijs van 

enige universitaire scholing kon niet worden teruggevonden. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Op 30 december 1401 kwam hij voor het eerst 

voor als klerk van de pas gestarte griffier Roeland de Moerkerke*. Anno 

1405 werd hij ontvanger van de exploten, een functie die hij minstens tot in 

1416 zou uitoefenen. Tegelijkertijd, vanaf 1406, was hij ontvanger van Belle-

Ambacht. 

Vanaf 1407 treffen we hem op regelmatige basis ook aan als secretaris van 

Jan zonder Vrees329. Hij zou deze secretarisfunctie doorheen zijn 

griffierscarrière behouden. 

                                                           
327 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere 

personeel…, p. 860-862, aangevuld met FOPPENS J.F., Histoire…, p. 54;. LAUWERS D., De leden 

van de Raad van Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419), Gent, 1999, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, via http://www.ethesis.net/jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm 

(geraadpleegd 18.06.2012); 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. 

355 en passim; SOENS T., De rentmeesters van de graaf van Vlaanderen. Beheer en beheerders van het 

grafelijk domein in de late middeleeuwen (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van 

België voor Wetenschappen en Kunsten, nieuwe reeks 9), Brussel, 2002, passim en VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 737. 
328 ARA, RK, 21806: Compte, rendu par Médard Dael, receveur des condamnations et exploits 

de la chambre du conseil à Gand, fol. 16. Met dank aan Jonas Braekevelt. 
329 CAUCHIES J.M., Ordonnances de Jean sans Peur 1405-1419 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 

première série), Brussel, 2001, passim. 

http://www.ethesis.net/jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Guido de Boeye werd griffier en 

notaris van de Raad van Vlaanderen in 1410, in opvolging van Roeland de 

Moerkerke* die ten laatste in 1411 actief werd als grafelijk secretaris. De 

Boeye zou deze functie blijven uitoefenen tot Jan Wielant* op 14 december 

1433 daartoe werd aangesteld, met uitzondering van een korte periode: 

tijdens de jaren 1420-1421 werd Jean de Gand* als griffier vermeld. 

Deze vervanging, hoogstwaarschijnlijk wegens afwezigheid, is logisch. De 

Gand* was anno 1419 notaris van de Raad geworden, wat inhield dat hij de 

plaatsvervanger was van de griffier. Wegens de lange duur van deze 

specifieke afwezigheid werd hij tijdelijk zelf griffier genoemd. Bij terugkeer 

werkte de Boeye overigens vanaf 1421 samen met notaris Medart Dael en 

verdween de Gand* uit de griffie. Vaste klerk van de Boeye waren onder 

meer Joos van den Brande330, Willequin Brant, Petrus van der Meersch, 

Gheerquin van de Rive en Willequin Steelant. Het is echter niet duidelijk of 

het hier griffieklerken of zuiver privépersoneel betrof. Jan Wielant*, die als 

klerk van Jean de Gand* werkte, werd tevens klerk van het register 

genoemd en was dus ook verbonden aan de griffie. 

Eén van zijn taken als griffier was het bijhouden van de aan- en 

afwezigheden van de raadsheren, belangrijk voor onder meer de berekening 

van de rapportgelden. Dit vond zijn weerslag in een attestatie die hij ten 

behoeve van Gilles van de Woestijne had afgeleverd aan de Rekenkamer in 

1431331. Hij werd regelmatig ook op zending gestuurd, zoals in juli 1414. Op 

zondag 22 juli vertrok hij voor een aantal dagen naar Ieper in zijn 

hoedanigheid van notaris, op maandag 30 juli reisde hij naar Brugge332. Zijn 

onkosten voor dergelijke reizen werden vergoed333. 

                                                           
330 Voor een genealogische situering van deze persoon, zie de biografische notitie van Jan 

Wielant*. 
331 ADN, Archives civiles, Série B, Chambre des comptes de Lille, 1488: o.a. Attestation par Guido de 

Boeye, greffier de la Chambre du Conseil à Gand, commis pour enregistrer les absences des 

membres dudit Conseil, que Gilles de Le Woestine a fait divers voyages pour le service du duc 

[…], 1431. 
332 ARA, RK Bewijsstukken i.v.m. het zegelrecht van de Audiëntie, charters, 30: Ordonnance de 

payement d’une somme de 18 francs pour frais de voyage à Guy de Boeye, notaire du Conseil 

de Flandre, Gand, 10 août 1414. 
333 Tijdens de periode 1423-1426 had hij een zaak lopen voor de Rekenkamer tegen mr. Gilles de 

Lannoy, die hem had aangeklaagd wegens misbruik van vertrouwen bij een betaling van 

reiskosten. Jehan, heer van Roubaix, was tussengekomen ten voordele van zijn tegenstander. 

Op 30 juli 1425 waren ze samengeroepen om tot een akkoord te komen, wat erin resulteerde dat 

de Boeye veroordeeld werd tot de betaling van 100 pond pars. reiskosten. Het is echter niet 

duidelijk of deze zaak te maken heeft met zijn hoedanigheid van griffier en/of notaris. 
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Terwijl hij als klerk twee verhuisacties had meegemaakt, bleef de 

residentieplaats van de Raad tijdens zijn eigenlijke griffierschap ongewijzigd 

Gent. Hij trok, net zoals zijn voorgangers, een vaste wedde die anno 1420 

werd vastgelegd op 100 gouden schilden van 42 groten, omgerekend zo’n 

210 pond pars. De Gand* kreeg als notaris en ontvanger van de exploten 100 

pond pars. Het is niet duidelijk of deze wedde werd opgetrokken tijdens de 

periode waarin hij de Boeye als griffier verving. 

Naast deze hoofdcarrière oefende Guido de Boeye ook enkele 

nevenactiviteiten uit. Zo was hij ten laatste vanaf 1416 en tot aan zijn 

overlijden ontvanger van het ius notarii Flandriae334 en voerde hij geregeld 

kleinere opdrachten uit. Datzelfde jaar was hij bijvoorbeeld commissaris 

voor de wetsvernieuwing te Oudenaarde, samen met meester Barthelmy a la 

Truye. 

- Carrière na griffiersfunctie: Guido de Boeye is kort na zijn uitdiensttreding 

overleden aan de gevolgen van een beroerte. Het enige ambt dat hij blijkbaar 

tot zijn overlijden droeg, is dat van secretaris. Zo ondertekende hij anno 1434 

toch nog twee aanbevelingsbrieven aan de rekenkamer met het oog op de 

wettiging van bastaarden Jehan de Springhere en Cornelis de Meerhoute335. 

 

Afkomst 

Onbekend. Hij zou tot een relatief bescheiden sociale klasse gerekend 

kunnen worden. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde in januari 1416 met jonkvrouw Clara du Chesne / van der Eyck336, 

waarvoor het personeel van de Rekenkamer per brief van 27 december 1415 

                                                           
334 Zie hierover SOENS T. en TIJS D., Het jus notarii Flandriae, een miskende getuige van de 

ontwikkelingen in de administratie van het graafschap Vlaanderen (12de-15de eeuw), in Handelingen van 

het Genootschap voor Geschiedenis, 2001, CXXXVIII, 1-2, p. 3-32. Het betrof in feite een functie als 

grafelijk ontvanger. 
335 CARLIER M., ‘Niet wederstaende dat hi bastaert es’. Legitimatie van onwettige kinderen in de 

Bourgondische Nederlanden als sociaal-politiek fenomeen, in Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 

1999, II, p. 131-132. 
336 J. Dumolyn trof zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie van haar familienaam 

aan. In een Gents schepenregister werd haar naam op datum van 12 mei 1417 bovendien 

misschreven als Clara de Rycke, dochter van meester (Ni)Clais van der Eeken. De laatste letter 
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werd uitgenodigd337. Zijn bruid was de dochter van meester Nicolas du 

Chesne / van der Ee/y(c)ken / du Quesne338, advocaat, achtereenvolgens 

pensionaris van Gent en van het Brugse Vrije, raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen. Hij was magister artium en had Romeins recht gestudeerd te 

Avignon. Van hem zijn niet één, maar drie kinderen bekend: 

 ~ Clara van der Eyck. 

~ Lodewic van der Eecken, meester, artes-diploma behaald te Keulen, 

secretaris van Gent voor de periode 1433-1438, raadsheer-

rekwestmeester bij de Grote Raad in 1439, vervolgens raadsheer van 

de Raad van Vlaanderen vanaf 1440 en advocaat-fiscaal vanaf juni 

1441. In november 1441 werd hij aangesteld als raadsheer in het Hof 

van Holland; hij bleef dit tot in 1477. 

~ Jan van der Eecken, meester, onder meer pensionaris van Gedele te 

Gent. 

De familie van zijn bruid was duidelijk Gents. Schoonvader Nicolas had 

onder meer goederen op de Galgenberg in 1403 en voerde anno 1409 een 

geschil over een huis in de Scheldestraat339. Een transactie van 30 januari 

1402 illustreert bovendien zijn geletterdheid: hij erkende voor Jacob van de 

Putte en Arent Everwyns, schepenen van de Keure, een bedrag van elf pond 

tourn. aan boeken schuldig te zijn aan priester Jan van 

Hecke340. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

                                                                                                                                        
van het tweede lidwoord (“van der”) migreerde als het ware naar de positie van eerste letter van 

het hoofdwoord van de familienaam (“R(e)ycke”)– waardoor, in dit geval, de naam ongewild 

een heel andere betekenis kreeg. Dit fenomeen, taalkundig prosthesis genoemd, werd 

veroorzaakt door het uitspreken van de naam en de foutieve interpretatie daarvan. 
337 PARAVICINI W., Invitations au mariage…, p. 47-48. 
338 Zie aangaande deze familie DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 974-978. 
339 Jaarregisters van de Keure, schepenjaar 1400-1402: regesten, Gent, s.d., p. 33 en Jaarregisters van de 

Keure, schepenjaar 1408-1409: regesten, Gent, s.d., p. 84. 
340 Jaarregisters van de Keure, schepenjaar 1405-1406: regesten, Gent, s.d., p. 120. 
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Bezittingen 

Echtgenote Clara kreeg bij haar huwelijk een erfrente van twaalf ponden 

groten. Uit de erfenis van een zekere Jan Roelings verkregen zowel de Boeye 

als zijn echtgenote een deel van het goed te Meerhoutte in de Sint 

Salvatorsparochie te Gent, dat zij in 1417 aan Pieter van der Meulen 

verkochten. 

 

Opmerkingen 

Hij wordt vermeld als notaris en ontvanger van de exploten in het 

naslagwerk van van der Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven 

weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21787-21795: Neuf comptes, rendus par Gui de Boeye, receveur 

des condamnations et exploits de la chambre du conseil du duc de 

Bourgogne, ayant résidé d’abord à Audenarde, et ensuite à Gand, du 1er 

août 1405 au 22 septembre 1416. Met commissie van de Boeye als aanhef bij 

eerste rekening. 

ARA, RK, 28206: Compte, rendu par Gui de Boeye, secrétaire du duc et 

greffier de la chambre de son conseil à Gand, du payement des gages des 

membres de cette chambre, du 31 janvier 1419 (1420 n.s.) au 1er juillet 1421. 

Met commissie van de Boeye als aanhef. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 604: Boeye. 
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BOIS (DU), GEORGES JACQUES (I) 

 

Personalia341 

- Geboorte: Brussel, ca. 1630. 

- Overlijden: [Gent], na 15 juni 1686. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich in 1649 aan de Leuvense universiteit in342 en 

behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was advocaat. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Nadat Maximiliaan le Rouffon* 

tijdens het voorjaar van 1672 het eerste engagèrecontract voor vier griffiers 

afsloot343, werd Georges Jacques du Bois (I) één van de drie personen die 

samen met le Rouffon* in zee gingen. Zoals toenmalig notaris Lucas van der 

Lynden bij wijze van geheugensteun opschreef, startte de het contract van 

de vier collega-griffiers (le Rouffon*, Penneman*, van Overwaele* en du 

Bois) op 15 mei 1674344. Er kon geen enkel bewijs worden gevonden dat 

Georges Jacques du Bois (I) ooit effectief in de griffie aanwezig was. Bij de 

eedaflegging van le Rouffon* en zijn andere collega’s, op 7 februari 1673, 

was hij in elk geval niet. Het was uittredend griffier Jean Alexandre 

Baesbancq* die in naam van de kinderen van Georges Jacques du Bois (I) en 

                                                           
341 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 2049-2050; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 88, 231, 240 en 256; PV Daniel en Hélène 

Peeters-Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 

(geraadpleegd 15.05.2013); VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 618, 662 en 757. 
342 Matricule…, deel 5, p. 504. 
343 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

255 en RAG, Varia II, 518bis: Leenpand van de griffieren van de Raad van Vlaanderen, 1672, 

kopij 1688. Voor meer informatie over dit contract wordt verwezen naar de biografische notitie 

van le Rouffon*. 
344 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. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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van Isabella de Vriese na het vertonen van een akte van procuratie de eed 

aflegde. 

De familie du Bois vond een bedienaar in de eigen schoonfamilie, hoewel 

het een tijd duurde vooraleer hij effectief in de bronnen opdook. Jacques de 

Vriese* kwam voor het eerst voor als adjunct bij een crimineel examen op 14 

augustus 1677345. Hij zou uiteindelijk in dienst blijven tot Georges Jacques du 

Bois (II)* oud genoeg was om op basis van zijn engagèrecontract zelf te 

worden geadmitteerd346. Tot op dat moment werd Georges Jacques du Bois 

(I) bij de indiening van de rekeningen van de zegel- en augmentantierechten 

wel als één van de vier rekenplichtigen vermeld, en niet bedienaar de 

Vriese*. Hij trad op in hoedanigheid van “tuteur de ses enfants”347. 

- Carrière na griffiersfunctie: Georges Jacques du Bois (I) was advocaat. Hij 

was vermoedelijk de Jooris du Bois die als advocaat tijdens de Franse 

bezetting van 1678-1679 in Gent verbleef348 én die aan het begin van de jaren 

1670 in een lijst van huiseigenaars was opgenomen349. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Onbekend (Brussel). 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 11 juni 1656 in de Gentse Sint-Baafsparochie met Isabelle de 

Vriese, in het bijzijn van getuigen Jacobus de Vriese* en Maria Cruul350. Zij 

was de dochter van een zekere (Niclays?) de Vriese en bijgevolg de zus van 

Jacques de Vriese. Deze Jacques de Vriese kreeg, samen met zijn echtgenote 

                                                           
345 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 78. 
346 Voor meer informatie wordt verwezen naar de biografische notities van respectievelijk 

Jacques de Vriese* en Georges Jacques du Bois (II)*. 
347 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 543: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782 (rekeningen van 

15 mei 1674 - 31 december 1678; 25 maart 1678 - 28 februari 1680; maart 1680 - februari 1683 en 

maart 1683 - februari 1684). 
348 ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, conseillers, 1637-1721. 
349 RAG, RVV, 685: Lijst van advocaten van de Raad van Vlaanderen, die genieten van zekere 

vrijstellingen van belastingen van de stad Gent, ca. 1671. 
350 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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Maria Cruul, minstens één zoon: griffier Jacques de Vriese*, bedienaar van 

de griffie van Georges Jacques du Bois (I). Voor meer informatie wordt 

verwezen naar de biografische notitie van de Vriese*. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk du Bois - de Vriese zijn drie kinderen 

geboren: 

~ Isabelle Marie du Bois (? - Brussel, 1727), 

echtgenote van Maximilien van Voorspoel 

(Mechelen, ? - Brussel, 1705)351, raadsheer van de 

Raad van Vlaanderen en vervolgens van de 

Geheime Raad. Hij verkreeg van Karel II op 1 

oktober 1691 een adelspatent. Zij trouwden in de 

Gentse Sint-Baafsparochie op 4 juni 1692352 en 

kregen twee dochters. Lievine Norbertine Josephine van Voorspoel 

(Gent, ?-1787) was de vrouw van Adrien Philippe van Reynegom, 

heer van onder meer Coensburg, Buzey en Herenthout en van neef 

Norbert Lievin Maximilien van Voorspoel353, zoon van Norbert van 

Voorspoel en Lievine du Bois. Isabelle Maximilienne Thérèse van 

Voorspoel trouwde met Philippe Melchior Emmanuel de Villegas, 

heer van Clercamp. 

~ Lievine Marie du Bois (Gent, ?-1737), echtgenote van Norbert van 

Voorspoel (?-1722), raadsheer van de Grote Raad en van de Raad van 

State. Zij kregen vijf dochters en twee zonen, waaronder de Norbert 

Lievin Maximilien van Voorspoel die de tweede echtgenoot van 

nichtje Lievine Norbertine Josephine van Voorspoel was. 

~ Georges Jacques du Bois (II)*. Voor meer informatie wordt verwezen 

naar zijn biografische notitie. 

 

                                                           
351 Eén van zijn zussen, Jeanne Marie van Voorspoel, huwde met griffier Georges Jacques du 

Bois (II)*. Voor meer informatie wordt verwezen naar diens biografische notitie. 
352 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. Hun getuigen waren 

Georgius du Bois* en Norbertus van Voorspoel. 
353 Zij huwden op 19 december 1682 in de Gentse Sint-Michiels Zuid parochie in het bijzijn van 

getuigen Maximilianus van Voorspoel en Georgius Dubois*. Zie SAG, Gentse trouwboeken (1585-

1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
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Bezittingen 

Tijdens de jaren 1670 bezat hij klaarblijkelijk een huis in de Gentse 

binnenstad354. Over eventuele andere bezittingen zijn geen gegevens 

voorhanden. 

 

Opmerking 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. Zijn voornaam wordt evenwel 

niet vermeld; zijn weduwe wordt verkeerdelijk als Jacqueline de Vriese 

benoemd ˗ hoogstwaarschijnlijk een verwarring met de naam van bedienaar 

Jacques de Vriese*. 

- Net als bij Jacques de Vriese* het geval is, bestaan ook nog heel wat 

onduidelijkheden rond de familie du Bois. Een verdere zoektocht wordt 

bemoeilijkt door de vaak voorkomende familienaam en door de 

ingewikkelde en meervoudige banden met de familie van Voorspoel. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, FA Jolly, passim. 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

RAG, RVV, 18913: Charles Rijm, baron van Bellem c. Joris du Bois, adv. Raad 

van Vlaanderen: doorgangsrecht te Bellem, 1689-1700. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 624: du Bois. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 1960: Dubois.  

                                                           
354 Ut supra. 
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BOIS (DU), GEORGES JACQUES (II) 

 

Personalia355 

- Geboorte: Gent, ca. 1660. 

- Overlijden: Gent, Sint-Baafsparochie, 7 

februari 1732356. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 14 december 1679 aan de Leuvense 

universiteit in357 en behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de 

meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Bij zijn admissie als griffier werd Georges 

Jacques du Bois (II) advocaat genoemd. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 15 juni 1686 werd Georges 

Jacques du Bois (II) als engagèrehoudend griffier door de Raad 

geadmitteerd358. Dit gebeurde op basis van het engagèrecontract van 1674 

(afgesloten 1672), waarin Georges Jacques du Bois (I)* ten behoeve van zijn 

kinderen had geïnvesteerd359. Dit betekende meteen het einde van het 

bedienaarsschap van Jacques de Vriese*, die voor het laatst op 12 juni 1686 

                                                           
355 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 2049-2050; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 88, 231, 240 en 256; PV Daniel en Hélène 

Peeters-Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 

(geraadpleegd 15.05.2013) en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 618, 662 en 

757. 
356 Hij werd nog diezelfde dag, ’s avonds, met een plechtige uitvaartdienst in de crypte van de 

Sint-Baafskathedraal begraven. De vicaris-generaal had daarvoor toestemming gegeven. Zie 

SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 21, fol. 20. In het naslagwerk van van der Vynckt wordt 

overigens 5 februari als overlijdensdatum opgegeven. 
357 Matricule…, deel 6, p. 453. 
358 ARA, RS, 691: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, charges subalternes, 1674-1690. 
359 Voor meer informatie wordt verwezen naar de biografische notitie van Georges Jacques du 

Bois (I)*. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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voorkwam als commis bij een crimineel examen360. Op 15 oktober 1686 

treffen we du Bois (II)* overigens in diezelfde rol aan361. 

Op 17 oktober 1689 ondertekende hij een resolutie over de rampzalige status 

van de kas van de exploten, waarbij de raadsheren besloten om de centrale 

overheid om hulp te verzoeken362. De conciërge van de Raad weigerde 

immers het benodigde hout voor de winterzittingen in de secrete camere te 

leveren; een zekere weduwe Balcaen wou hen ook niet meer in kaarsen etc. 

voor verlichting voorzien. Niet alleen was de kas van de exploten leeg, er 

was door leveranciers ook al zodanig veel krediet verleend dat niemand nog 

wilde leveren. 

In december 1690 werd hij als adjunct aangeduid bij raadsheer Goethals, 

toen hij vaststellingen moest doen naar aanleiding van het overlijden van het 

zoontje van wijlen advocaat Horrij. Het kind was verdronken 

teruggevonden in de walgracht rond het Prinsenhof. Ze schakelden 

chirurgijn Judocus Hergauts in voor nader onderzoek363. Anderhalve maand 

daarna, op 12 februari 1691, werd hem door een pensionaris van de Keure 

een rekwest overhandigd van een terdoodveroordeelde om in gewijde aarde 

te mogen worden begraven364. Op 6 juni 1695 ondertekende hij dan weer een 

resolutie waarin de Raad toestemming gaf aan de schepenen van de Keure 

om ook de huizen van de suppoosten als mogelijke logementsplaatsen in te 

schakelen, dit naar aanleiding van het bezoek van een aantal 

hoogwaardigheidsbekleders en hun gevolg365. 

In februari 1697 was hij adjunct bij het crimineel examen van valsmunter 

Isaacq de Longuevil366. Om dit examen te kunnen uitvoeren werd een 

uitgebreid afwisselingssysteem ingesteld. Om de twee uur werden de twee 

raadsheren en de griffier die de fiscaal tijdens het examen bijstonden 

                                                           
360 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 3, p. 16. 
361 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 3, p. 32. 
362 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 34. 
363 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 42. 
364 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 43. 
365 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 65. 
366 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 worden gevijld, daarna zou hij op een schavot op het Sint-Veerleplein in de kokende olie 

worden geworpen. Nadien zou zijn lijk worden opgehangen op het galgenveld. Zie ROGIERS 

G., Criminele processen…, deel 4, p. 126. 
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vervangen. De eerste shift, van 6u tot 8u ’s morgens, werd ingezet door 

raadsheer Ameije, die tevens commissaris was van de zaak, en door 

raadsheer Sucx als oudste raadsheer. Zij werden vergezeld door adjunct 

Georges Jacques du Bois (II). Daarna werd om de twee uur gewisseld. Men 

combineerde telkens de oudste en de jongste raadsheer die nog niet aan de 

beurt waren gekomen. De overige 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 opnieuw werd gestart met de 

combinatie van medewerkers die de eerste shift voor hun rekening hadden 

genomen. 

Dit crimineel examen zou één van de laatste zaken zijn die hij in zijn 

hoedanigheid als griffier zou uitvoeren. Eerder, in juni 1692, had hij zich al 

eens kandidaat gesteld voor het ambt van luitenant-civil van de rechtbank 

van de Indaginge te Gent, dat vacant was verklaard na het overlijden van 

Leon Mahieu367. Ondanks een positief advies van de Raad van Vlaanderen 

werd de functie hem uiteindelijk niet toegekend. Op 18 november 1694 

adviseerde de Raad eveneens negatief op het verzoek van raadsheer Jacques 

Bernage, die wou aftreden ten voordele van Georges Jacques du Bois (II)368. 

De argumentatie hiervoor luidde dat de Raad sinds 1681 bewust werd 

gereduceerd tot een kleiner aantal raadsheren en dat du Bois daarenboven te 

dicht was verwant met raadsheer van Voorspoel. 

- Carrière na griffiersfunctie: Toen zijn schoonbroer, raadsheer van 

Voorspoel, werd gepromoveerd richting Geheime Raad verkreeg de familie 

wél toestemming voor een resignatio in favorem. De aanstelling waarmee 

Georges Jacques du Bois (II) supernumerair of boventallig raadsheer werd, 

werd op 12 februari 1697 in Madrid ondertekend en op 22 maart 1697 door 

de Raad van Vlaanderen geregistreerd369. Datzelfde voorjaar stelde hij 

Simon Charles van der Meulen* als bedienaar van zijn engagère aan. De 

admissie van van der Meulen* kon niet worden teruggevonden, maar zijn 

eerste handtekening ˗ in een register van decreten en brieven van boven ˗ 

                                                           
367 RAG, RVV, 514: Register van brieven en rescripties, 3 januari 1689 - 19 december 1696, fol. 

172. 
368 RAG, RVV, 514: Register van brieven en rescripties, 3 januari 1689 - 19 december 1696, fol. 

317-318. 
369 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

308. 
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dateert van 7 juni 1697370. Op 4 november 1698 kwam hij voor het eerst als 

commis bij een crimineel examen voor371. 

Lang zou de familie du Bois de engagère van de griffie echter niet in hun 

bezit houden. Op 19 december 1702 legde Martinus ’t Kint* de eed af in 

handen van de president in de hoedanigheid van “greffier proprietaire”372. Hij 

had het betreffende contract van de familie overgekocht; het eigenlijke 

koopcontract kon niet worden teruggevonden. Deze Martinus ’t Kint ging 

overigens zelf aan de slag als griffier, wat het einde betekende van het 

bedienaarsschap van Simon Charles van der Meulen*. 

Raadsheer Georges Jacques du Bois (II) maakte deel uit van de 

eerstvolgende kamerverdeling na zijn aanstelling, die plaatsvond op 4 juli 

1697373. Op 4 november 1702 werd zijn naam, samen met die van collega’s 

Sucx, Spanoghe, vander Meerssche en Louet doorgegeven als de raadsheren 

die samen in één kamer zouden zetelen om zaken van de Admiraliteit te 

behandelen374. In 1725 maakte hij nog altijd deel uit van de groep raadsheren 

die voor de Admiraliteit instond375. Ondertussen, op 16 januari 1710, had hij 

het statuut van ordinair of gewoon raadsheer verkregen376. Hij kwam in 1720 

voor op het overzicht van de samenstelling van de Raad, dat door 

griffieklerk Jacobus Kempeners op het eerste blad van zijn formulierboek 

was weergegeven377. 

Georges Jacques du Bois (II) was nog steeds actief als raadsheer toen hij in 

februari 1732 overleed378. De inventaris die naar aanleiding van zijn sterfhuis 

werd opgesteld, vermeldt een groot aantal documenten dat van zijn 

                                                           
370 RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 112. 
371 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 4, p. 82. 
372 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

309. 
373 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 72. 
374 RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 173. 
375 ARA, RS, 726: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

autres tribunaux, Conseils d’Amirauté, personnel des Conseils, 1655-1701, 1725. 
376 RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 221. 
377 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
378 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice: 

charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794. Hij werd in maart 1732 vervangen door 

raadsheer Charles Louis de Vos. 
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privéwoning naar de griffie van de Raad werd gebracht379. Het betrof onder 

meer 208 procesdossiers (dertien pakken), 137 enkwesten (elf pakken) van 31 

oktober 1697 tot en met 18 december 1702, twaalf verbaalboeken van 10 april 

1697 tot en met 4 februari 1732, 25 liquidatiën, vijf rekeningen, 117 

instructies van 7 januari 1697 tot en met 10 januari 1732 en 22 

geconsigneerde stukken380. Uit een resolutie van 15 november 1735 blijkt 

overigens dat hij enige tijd voor zijn dood samen met raadsheer vander 

Brugghen en Heubens was aangesteld om controle uit te oefenen op de kas 

van de exploten381. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Onbekend (Brussel). 

* (Niclays?) de Vriese en n.n. 

- Ouders: Georges Jacques du Bois (I)* en Isabelle de Vriese. Voor meer 

informatie over deze personen wordt verwezen naar de biografische notitie 

van vader du Bois*. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde Jeanne Marie van Voorspoel, dochter van Jean van Voorspoel, 

griffier van het leenhof van Mechelen, en van Marie van Graedt. Van hen 

zijn vier kinderen bekend, waarvan er drie met leden van de familie du Bois 

huwden: 

~ Marie van Voorspoel, echtgenote van n.n. Nocetti. 

~ Maximilien van Voorspoel, (Mechelen, ? - Brussel, 1705), raadsheer 

van de Raad van Vlaanderen en vervolgens van de Geheime Raad. Hij 

                                                           
379 RAG, RVV, 91: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Georges Jacques du Bois, 1732. 
380 Een groot aantal van deze stukken is terug te vinden in de huidige inventaris van het archief 

van de Raad van Vlaanderen. Zie RAG, RVV, 3196-3207: Verbaalboeken, Georges Jacques du 

Bois, 10 april 1697 - 4 februari 1732; RAG, RVV, 5841-5872: Enkwesten voor de raadsheren, 

Georges Jacques du Bois, 1697-1731; RAG, RVV, 7320: Instructies voor de raadsheren, Georges 

Jacques du Bois, 1697-1732 en RAG, RVV, 8424: Liquidatiën van decreten, Georges Jacques du 

Bois, 1704-1730. 
381 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 232. 
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verkreeg van Karel II op 1 oktober 1691 een adelspatent. Hij huwde 

met Isabelle Marie du Bois, dochter van griffier Georges Jacques du 

Bois (I)* en zus van griffier Georges Jacques du Bois (II). Zij trouwden 

in de Gentse Sint-Baafsparochie op 4 juni 1692382 en kregen twee 

dochters. Lievine Norbertine Josephine van Voorspoel (Gent, ?-1787) 

was de vrouw van Adrien Philippe van Reynegom, heer van onder 

meer Coensburg, Buzey en Herenthout en van neef Norbert Lievin 

Maximilien van Voorspoel383, zoon van Norbert van Voorspoel en 

Lievine du Bois. Isabelle Maximilienne Thérèse van Voorspoel 

trouwde met Philippe Melchior Emmanuel de Villegas, heer van 

Clercamp. 

~ Jeanne Marie van Voorspoel. 

~ Norbert van Voorspoel (?-1722), raadsheer van de Grote Raad en 

van de Raad van State. Hij huwde Lievine Marie du Bois (Gent, ?-

1737), dochter van griffier Georges Jacques du Bois (I)* en zus van 

griffier Georges Jacques du Bois (II). Zij kregen vijf dochters en twee 

zonen, waaronder de Norbert Lievin Maximilien van Voorspoel die 

de tweede echtgenoot van nichtje Lievine Norbertine Josephine van 

Voorspoel was. 

 

Kinderen 

Hij had één dochter, Thérèse Waltrude du Bois, die 

huwde met Charles Philippe vicomte de Pattyn (?-

1773), heer van Langemark, van der Beke, etc., 

achtereenvolgens raadsheer bij de Grote Raad van 

Mechelen en de Geheime Raad en vanaf 1741 tot 1772 

president van de Raad van Vlaanderen. Het huwelijk 

vond plaats in de Gentse Sint-Michielskerk in februari 1715384. Zij kregen 

minstens twee zonen en twee dochters die in de periode 1721-1726 te 

Mechelen werden geboren385.  

                                                           
382 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. Hun getuigen waren 

Georgius du Bois* en Norbertus van Voorspoel. 
383 Zij huwden op 19 december 1682 in de Gentse Sint-Michiels Zuid parochie in het bijzijn van 

getuigen Maximilianus van Voorspoel en Georgius Dubois*. Zie SAG, Gentse trouwboeken (1585-

1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
384 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
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Bezittingen 

Hij was heer van Honseeck en Putte. Bij zijn overlijden woonde hij aan de 

Kalvermarkt te Gent. 

 

Opmerking 

- Hij wordt als raadsheer en als griffier vermeld in het naslagwerk van van 

der Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Net als bij Jacques de Vriese* het geval is, bestaan ook nog heel wat 

onduidelijkheden rond de familie du Bois. Een verdere zoektocht wordt 

bemoeilijkt door de vaak voorkomende familienaam en door de 

ingewikkelde en meervoudige banden met de familie van Voorspoel. Deze 

familie du Bois is bijvoorbeeld ogenschijnlijk niet verwant aan die van 

raadsheer Matthieu François du Bois (Gent, 1690-1750), die in 1732 een 

plaats als extraordinair raadsheer bij de Raad van Vlaanderen kreeg. Kort 

daarna werd hij gewoon raadsheer; hij bleef dat tot aan zijn overlijden in 

1750. Hij was de zoon van een Matthieu du Bois (Kortrijk, 1650 - Gent, 1700) 

en van Jacqueline Sabine Codde (ca. 1658 - Gent, 1737) en bleef overigens 

ongehuwd. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, FA Jolly, passim. 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

                                                                                                                                        
385 ANNAERT L., Tussen Dender en Dijle, Londerzeel, 2010, passim. 
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ARA, RK, 21037-21040: Quatre comptes, rendus par Maximilien le Rouffon, 

Bernard Van Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 28 février 1680 au 29 février 

1688. 

ARA, RK, 21041: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et David Brant, aliàs Brand ou Brandt, conseiller 

ordinaire du conseil provincial de Flandre, en qualité de tuteur 

testamentaire de Pierre-François Penneman, fils de Pierre, du 1er mars 1688 

au 28 février 1689. 

ARA, RK, 21042-21044: Trois comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel, et David Brant, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1689 au 28 février 1693. 

ARA, RK, 21045-21046: Deux comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel et Pierre-François Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars (sic) au 28 février 

1699. 

RAG, RVV, 18913: Charles Rijm, baron van Bellem c. Joris du Bois, adv. Raad 

van Vlaanderen: doorgangsrecht te Bellem, 1689-1700. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 624: du Bois. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 1960: Dubois. 
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BOSSCHE (VAN DEN), JEAN GUILLAUME 

 

Personalia 

- Geboorte: Regio Merelbeke / Lemberge, ca. 

1673. 

- Overlijden: Gent, na 1730. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij had een diploma van licentiaat in de beide rechten; hij droeg 

de meestertitel. Hij bezat klaarblijkelijk een behoorlijk aantal boeken; in zijn 

huwelijkscontract wordt zijn ‘bibliotheek’ vermeld386. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was advocaat van de Raad van 

Vlaanderen. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: De precieze datum waarop Jean 

Guillaume van den Bossche griffier van de Raad van Vlaanderen werd, kon 

niet worden bepaald. Ten laatste eind 1699, begin 1700 nam Bernard van 

Overwaele* afscheid van zijn actieve griffierscarrière en stelde hij advocaat 

Jean Guillaume van den Bossche als bedienaar aan. De eerste actie die we 

van van den Bossche kunnen vermelden, is de gezamenlijke indiening van 

de rekening van de augmentatierechten voor het jaar 1699387. Op 11 

september 1700 werd hij voor het eerst ingeschakeld als commis bij een 

crimineel examen388. 

Op 13 november 1702 publiceerde hij het besluit op de rol waarmee de 

samenstelling van de kamer die als Admiraliteit Suprême zou zetelen, werd 

bepaald389. Hij was tevens de griffier die op 9 juni 1703 een resolutie 

ondertekende waarin werd besloten tot een onderzoek naar de wijze waarop 

raadsheren en suppoosten eventueel misbruik maakten van hun vrijstelling 

van stadsrechten op o.a. wijn, bedoeld voor eigen consumptie. Iemand had 

de Raad immers attent gemaakt op het feit dat dat gerucht circuleerde bij het 

                                                           
386 Zijn huwelijkscontract is weergegeven in de boedelbeschrijving die werd opgesteld naar 

aanleiding van het overlijden van zijn echtgenote; ut infra. 
387 RAG, RVV, 545: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
388 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 4, p. 104. 
389 RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 174. 
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stadsbestuur, waardoor werd beslist om alle gegevens tot drie jaar terug op 

te vragen en te controleren op onregelmatigheden390. Op 8 oktober 1704 

ondertekende hij een resolutie aangaande het aanvullen van de 

houtvoorraad, iets waarin de ontvanger van de exploten te kort was 

geschoten. Jean Guillaume van den Bossche moest tevens een kopie van de 

resolutie aan de betreffende ontvanger afleveren; op 10 oktober bevestigde 

hij aan de Raad dat dit was gebeurd. 

In 1700, kort nadat bedienaar Jean Guillaume van den Bossche was 

aangesteld, overleed engagèrehouder Bernard van Overwaele*. Anno 1703 

huwde Pierre Louis de Aranda* met diens dochter, Marie Esther van 

Overwaele. Het valt dan ook niet te verwonderen dat de Aranda* zich op 7 

februari 1705 aanmeldde als nieuwe griffier, ter bediening van de griffie van 

zijn toen al overleden schoonvader391. Hij legde diezelfde dag nog de eed af 

in handen van de president; de laatste handtekening van bedienaar van den 

Bossche kan worden aangetroffen op 29 januari 1705392. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na de bediening van de griffie van van 

Overwaele* zette hij zijn activiteiten als advocaat verder. Op 9 november 

1706 werd hij daarenboven aangesteld als twaalfde schepen van Gedele, in 

de plaats van Pauwels François de Lampereel. In de wetsvernieuwing van 

juli 1707 kwam hij niet voor, in die van 1708, 1711 en 1712 werd hij opnieuw 

vermeld als schepen van Gedele393. 

 

Afkomst394 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Judocus Vanden Bossche, baljuw van Merelbeke en Lemberge395, 

en Helena Hebbelynck, getrouwd op 14 juni 1688 in de Gentse Sint-Michiels 

                                                           
390 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 102. 
391 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

310. 
392 RAG, RVV, 7675: Secrete resolutiën van den hove (minuten), 1693-1708. 
393 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, p. 315-324. 
394 Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens over afkomst en schoonfamilie afkomstig uit RAG, 

RVV, 34057: Staat van goed van Maria Anna Eleonora Coene, wed. Jan Guillaume van den 

Bossche, advocaat van de Raad van Vlaanderen, 1730. 
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Noord parochie. Getuigen bij dit huwelijk waren Jacobus Hebbelynck en 

Philippus Lefort396. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 8 augustus 1699 in de Gentse Sint-Baafsparochie met (Maria) 

Anna Eleonora Coene (? Gent, 1728397). Getuigen bij dit huwelijk waren 

Judocus Vanden Bossche en Franciscus Coene398. 

Zijn echtgenote was de dochter van Pieter Coene399, advocaat van de Raad 

van Vlaanderen, en van Anna Marie van Laere. Van hen zijn drie kinderen 

bekend: 

~ Frans Coene, licentiaat in de beide rechten. Hij was het oudste kind 

uit het gezin. 

~ (Maria) Anna Eleonora Coene. 

~ Andries Charles Coene, baljuw van het Land van Rode400. 

 

Kinderen 

Anno 1730, bij het opstellen van de boedelbeschrijving n.a.v. het overlijden 

van zijn echtgenote, waren drie dochters in leven401: 

- Marie Josepha van den Bossche (Gent, ca. 1705 - na 1747). 

- Constance Regine van den Bossche (Gent, ca. 1709 - ?). 

                                                                                                                                        
395 In RAG, RVV, 12509, 12896, 15023, 16120, 16324, 19852, 25031, 25282 zijn procesdossiers 

bewaard waarin hij betrokken partij was, hoofdzakelijk in zijn rol van baljuw van Merelbeke en 

Lemberge. 
396 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
397 Zij overleed op 16 oktober 1728 in de Gentse Sint-Niklaasparochie en werd op diezelfde dag 

begraven. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 21, fol. 44. 
398 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
399 Hoogstwaarschijnlijk de Pieter Coene die in de volgende procesdossiers voorkwam: RAG, 

RVV, 17096 en 18582. 
400 DE HERCKENRODE J., Nobiliaire…, p. 469. Hij werd op 6 september 1729 in de adel 

verheven. Hoogstwaarschijnlijk is hij ook baljuw van Schelderode en Bottelare geweest. Zie 

RAG, RVV, 19558 en 29570. 
401 Constance Regine en Catherine Caroline waren op het moment van haar overlijden nog 

minderjarig en werden onder de voogdij van oom Andries Charles Coene geplaatst. 
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- Catherine Caroline van den Bossche (Gent, ca. 1713 - ?) huwde te 

Gent (St. Baafs) op 19 februari 1747 met Ludovicus Josephus Coene. 

Hun getuigen waren Andreas Carolus Coene en zus Maria Josepha 

van den Bossche. 

 

Bezittingen 

In 1711 kocht hij van Jacques Auguste Anchement, heer van Ronsele, de 

zogenoemde rente van Buggenhout, een leen van de heer van Rode402. Anno 

1719 was hij samen met zijn echtgenote eigenaar van het Goed te Vuilbroek 

(ook Goed te Huelenbroeck geheten), dat in Merelbeke lag maar zich tot 

Lemberge uitstrekte403. 

Bij het overlijden van zijn echtgenote blijkt dat het gezin op de Poeljemarkt 

woonde. De eerder aangehaalde boedelbeschrijving vermeldt onder meer 

gronden te Berlare (in het huwelijk gebracht), renten (zowel van voor als 

tijdens het huwelijk), gronden te Merelbeke en Sint-Pieters-Aaigem (tijdens 

het huwelijk verworven) en een huis in de Gentse binnenstad, aan de 

Poortbrugghe. 

 

Opmerking 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

- Wegens zijn frequent voorkomende familienaam is verdere identificatie 

van de familie van deze griffier niet eenvoudig. Daarvoor dient bijkomend 

genealogisch basisonderzoek te worden verricht, o.m. aan de hand van 

parochieregisters. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21047: Compte rendu par Adrien Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Simon-Jacques Vander Meulen et Jean-Guillaume Vanden Bossche, 

                                                           
402 Het betrof een heffing van 6 mud koren, 6,5 mud haver en 13 pond parisis per jaar, te lichten 

op gronden in Schelderode, Makegem, Melsen, Bottelare, Munte, Gontrode en Lemberge. Zie 

DE POTTER F. en BROECKAERT J., Munte, p. 22. 
403 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Merelbeke, p. 31. 
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greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er février 1699 au 28 février 

1702. 

ARA, RK, 21048-21049: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Corneille-Florent Michel, Jean-Guillaume Vanden Bossche et Martin T’Kint, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1702 au 29 février 

1704. 

RAG, OA Merelbeke en Lemberge, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 703: Bossche. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 704: vanden Bosschen. 
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BOULLIN, CORNELIS 

 

Personalia404 

- Geboorte: Holland, voor 1470405. Hij zou echter 

opgroeien te Gent, binnen een familie die afkomstig was van de kasselrij 

Kortrijk. 

- Overlijden: Gent, 21 mei 1525406. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij had geen universitaire scholing genoten, maar droeg wel de 

meesterstitel. Uit diverse archiefstukken van de Raad van Vlaanderen blijkt 

zijn kennis van het Latijn407. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: De carrière van Cornelis Boullin voor zijn 

pacht van het griffiersambt kende achtereenvolgens een Gentse en een 

Hollandse fase. Van 1495 tot 30 oktober 1504 werkte hij als ontvanger van de 

exploten van de Raad van Vlaanderen te Gent, waarbij hij af en toe een 

enkwest leidde of begeleidde. In 1503 was hij tevens lid van de Gentse Sint-

Jorisgilde. 

Eind oktober / begin november van datzelfde jaar vertrok hij naar Holland, 

waar hij op 11 november 1504 de functie van substituut-griffier van het Hof 

                                                           
404 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p.389-391, aangevuld met BRANDENBURG F.E., The Ancestors of 

Frederik Erwin Brandenburg. An overview of 20 generations: families Brandenburg, Sijthoff, Stuten, 

Lapre, Boers, Begemann, Bronkhorst, Van Bunge and many other, Almelo, 2009; KOOIJMANS M. 

e.a., Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861, via http://www.historici.nl/ 

Onderzoek/Projecten/Repertorium (geraadpleegd 05.06.2012); PV Arnaud du Cheyron de 

Beaumont, Stamboom Antoinette van Greboval, via http://www.gw0.geneanet.org/1500 

(geraadpleegd 05.06.2012); PV Arie Pieter Uijtterlinde, Stamboom, via http://www.gw0. 

geneanet.org/apusmjlmh (geraadpleegd 05.06.2012) en TER BRAAKE S., Met Recht en 

Rekenschap. De ambtenaren van het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd 

(1483-1558) (Hollandse Studiën 42), Hilversum, 2007, passim. 
405 Veronderstelde geboorteplaats, beredeneerd op basis van het carrièrepad van vader Jan 

Boullin. 
406 RAG, RVV, 7609: Register van de secrete camere, 9 juli 1516 - 25 december 1525, fol. 199. 
407 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 509: Fragment van een register van brieven en rescripties, 1511-

1516. 

http://www.historici.nl/%20Onderzoek/Projecten/Repertorium
http://www.historici.nl/%20Onderzoek/Projecten/Repertorium
http://www.gw0.geneanet.org/1500


130 
 

van Holland opnam408. Het jaar daarop werkte hij als griffier bij dezelfde 

instelling, maar in de nazomer van 1505 werd hij vervolgens rekenmeester 

in de Rekenkamer van Holland en Zeeland, een functie die hij zou blijven 

uitoefenen tot november 1511. Eind 1511 keerde Cornelis Boullin terug naar 

Vlaanderen. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: In het najaar van 1511 sloot Cornelis 

Boullin een pachtcontract af voor zes jaar, waarin werd bepaald dat hij de 

pacht van de griffie, het notariaat, het recht van zegel en tegenzegel 

overnam van Ywein van Vaernewyck* voor het tarief van 400 pond artois of 

gulden per jaar, omgerekend 800 pond parisis. Het contract ging officieel in 

op 1 januari 1512 en op de tweede dag van januari trad Boullin effectief in 

dienst409. Aangezien Karel V in 1515 alle contracten van voor zijn 

regeerperiode herriep, kon Cornelis Boullin zijn eerste pachttermijn niet 

uitdoen en zag hij zich genoodzaakt om op 1 september 1515 een nieuw 

pachtcontract af te sluiten410. Niet alleen werd de pachtsom aangepast tot 

350 pond artois per jaar, ook de eindduur van de pachttermijn wijzigde. 

Boullin werd immers voor onbepaalde duur aangesteld, tot het contract zou 

verbroken worden vanwege de vorst411. 

Tijdens zijn dienstjaren onderging de Raad van Vlaanderen een aantal 

organisatorische veranderingen: zo werd er, specifiek voor de griffie, in 1516 

een tarifiëring uitgewerkt412. Vanaf datzelfde jaar werd er ook een nieuwe 

reeks registers opgestart, de registers van de secrete camere – en werden er, 

bijgevolg, vanaf dan ook met zekerheid secrete zittingen gehouden. 

                                                           
408 Zijn echtgenote bleef aanvankelijk samen met hun volledige inboedel, boeken en 

documenten achter in Gent, tot in 1506. 
409 RAG, RVV, 633: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1603-1612, zie 

aantekeningen op kaft en laatste bladen. 
410 GACHARD L.P. e.a., Inventaire des archives des Chambres des Comptes précédé d’une notice 

historique sur ces anciennes institutions (Algemeen Rijksarchief, inventarissen 004), Brussel, 1851, deel 

3, p. 360. 
411 Voor een kopie van Boullins aanstelling van 1515, zie ARA, RK, 20965: Sceau du conseil de 

Flandre, volume contenant […] 17° à 25° neuf comptes, rendus par Corneille Boullin, greffier de 

la chambre du conseil ordonnée en Flandre, des droits et émoluments du sceau des 

commissions, sentences, condamnations, procurations et autres provisions expédiées du 1er 

septembre 1515 au 31 août 1524, fol. 21 e.v. 
412 Zie onder meer RAG, RVV, 176: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 

1500-1520, s.p. (perkament, “Taux pour le greffier”) of GACHARD L.P. e.a., Inventaire des archives 

des Chambres des Comptes …, deel 3, p. 358-360 voor een uitgave. 
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Af en toe kreeg Boullin ook een extra opdracht, zoals het afhoren van de 

rekeningen die Nicaise Claissone vanaf 1517 moest indienen naar aanleiding 

van werken aan de polders van Willemskerke bij Terneuzen413. De griffier 

bevond zich voor die taak in goed gezelschap: raadsheer Jean Wauters, 

raadsheer-commissaris Charles Claissone, de baljuw van Assenede en de 

ontvanger van de polder van Namen waren zijn collega-afhoorders. Tot slot 

moest hij tijdens het voorjaar van 1522 meermaals een zending ondernemen 

in het kader van de opstelling van de nieuwe uitgebreide instructie voor de 

Raad van Vlaanderen. Hij werd in april en mei betaald voor respectievelijk 

veertien dagen Brussel en dertien dagen Brugge. Ook in juni werd hij nog 

eens per brief ontboden bij Margaretha van Oostenrijk, opnieuw te Brugge, 

nadat de belangrijke tekst op 9 mei 1522 al officieel was uitgevaardigd414. 

Naast de uitoefening van zijn griffiersfunctie was Cornelis Boullin tevens 

zaakwaarnemer van Philips van der Gracht, raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen en heer van Melsen, onder meer in 1514. Hij had na zijn 

terugkeer uit Holland tevens de banden aangehaald met de Gentse Sint-

Jorisgilde, waarvan hij in 1519 overdeken was415. 

- Carrière na griffiersfunctie: Cornelis Boullin overleed in functie en werd 

opgevolgd door procureur Omaar van Edinghen. 

 

Afkomst416 

- Grootouders: 

* Cornelis Boullin en onbekende echtgenote. Hij zou afkomstig geweest zijn 

uit een Waalse familie417 (regio Rijsel), maar goederenbezit en 

contemporaine vermeldingen wijzen erop dat de familie vanaf het einde van 

de 14de eeuw in  het zuiden van West-Vlaanderen te situeren valt. 

                                                           
413 GACHARD L.P., Inventaire des archives des Chambres des Comptes… (Algemeen Rijksarchief, 

inventarissen 006), Brussel, 1865, deel 4, p. 365 
414 BRUCHET M. et LANCIEN E., L’itinéraire de Marguerite d’Autriche, Gouvernante des Pays-Bas, 

Lille, 1934, p. 238. 
415 GHIJS J., De Notitien, annotaten, … en MOULIN-COPPENS J., De geschiedenis … 
416 Aangaande de grootvader en vooral de vader van Cornelis Boullin, zie ook 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. 450; DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 

877-879 en KARAGIANNIS E., De functionarissen…, p. 75-76. 
417 FOPPENS J.F., Histoire…, p. 127. 
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* n.n. van Namen en echtgenote. 

- Ouders: Jan Boullin (Vlaanderen (kasselrij Kortrijk), voor 1435 - Gent, 1500) 

en Beatrijs van Namen (? - Gent, 1522)418. De carrière van Jan speelde zich 

tevens zowel te Holland als te Vlaanderen af. Voor 1460 had hij gewerkt als 

klerk van een zekere Cornelis Pietersz., waarna hij van 10 april 1460 tot 30 

juni 1463 aan het werk was als secretaris van het Hof van Holland en de titel 

van meester begon te voeren. Die secretarisfunctie zette hij onbezoldigd 

verder in de jaren 1463-1464 en 1467-1471, maar tegelijkertijd was hij 

werkzaam als secretaris en procureur van Karel van Charolais te Holland, 

de latere Karel de Stoute. In 1469 en 1471 trad hij bovendien op als 

controleur van de grafelijke ambtenaren. Op 23 november 1471 bekwam hij 

een aanstelling als griffier van het Hof van Holland, waar hij tot 31 maart 

1477 zou blijven. 

In 1477 keerde hij terug naar Vlaanderen en meer bepaald naar Gent419, waar 

hij tot 1489 ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen werd. 

Gedurende een korte periode, 1488-1489 of 1490, was hij procureur-generaal 

van Vlaanderen. Tegelijkertijd werd hij baljuw van de Kamer van de 

Hoofdredeninge, waartoe hij op 20 juni 1486 en 2 juni 1487 werd aangesteld. 

Uit zijn huwelijk met Beatrijs van Namen zijn vijf kinderen bekend: 

 ~ Cornelis Boullin*. 

 ~ Sara Boullin. 

~ Loys Boullin (? - Gent, 1506), zesde schepen van Gedele te Gent in 

1503. Hij werd op dezelfde plaats als zijn ouders begraven, namelijk 

in de Sint-Michielskerk te Gent420. 

 ~ Carola of Catharina Boullin, gehuwd met Arnout die Jeude. 

 ~Hannekin Boullin. 

 

                                                           
418 Paul Van Peteghem rekende hem in zijn statistische verwerking tot de bastaarden; een bron 

voor deze categorisering kon echter niet worden achterhaald. 
419 Hij was klaarblijkelijk samen met enkele Vlaamse collega’s uit Holland weggetrokken naar 

aanleiding van bepalingen van het Groot Privilegie van Holland en Zeeland, uitgevaardigd in 

het voorjaar van 1477: JONGKEES A.G., Het groot privilegie van Holland en Zeeland (14 maart 

1477), Kortrijk, 1985, p. 156-158. 
420 Zie DE SAINT-GENOIS J. e.a., Inscriptions funéraires…, deel 1, p. 164 voor hun grafschrift. 



133 
 

Schoonfamilie 

Hij huwde met Catharina van Loo (? - Gent, 1555421), dochter van Albrecht 

van Loo (?-1498), procureur bij het Hof van Holland, en Dieuwer van 

Cranenbrouck. 

Catharina had nog minstens één broer, meester Albrecht van Loo 

(Dordrecht, ca. 1469 - ?, 1525), die onder meer advocaat, griffier en raadsheer 

van het Hof van Holland is geweest. Hij huwde met een zekere Maria de 

Winter. Van hun zes dochters is Anna van Loo (1502-?) ons het meest 

bekend, wegens haar huwelijk ca. 1530 met Jan Roose (?-1546), raadsheer-

commissaris bij de Raad van Vlaanderen422 en baljuw van het Land van 

Nevele. Enige zoon Gerrit van Loo (?-1562), gehuwd met Margareta van 

Beest van Eemskerck, dochter van de burgemeester van Delft, was een 

praktizijn die heel wat openbare functies in de Noordelijke Nederlanden 

heeft uitgeoefend423. 

 

Kinderen 

In zijn officiële huwelijk met Catharina van Loo bleef hij kinderloos, maar hij 

kreeg wel drie bastaardzonen met Margaretha Orys. Hij liet hen bij 

vorstelijke brief legitimeren424: 

~ Philips Boullin425 (? - Bergen op Zoom, 1541), gelegitimeerd in april 

1521, meester, kortstondig raadsheer-commissaris bij de Raad van 

Vlaanderen vanaf september 1529 en vervolgens rentmeester van de 

markgraaf van Bergen op Zoom in december van datzelfde jaar. Hij 

bleef tot aan zijn overlijden in dienst van de markgraaf en werkte 

tegelijk ook bij het leenhof van het markizaat, achtereenvolgens als 

                                                           
421 Haar begrafenis, op donderdag 6 juni 1555, werd bijgewoond door de raadsheren van de 

Raad van Vlaanderen. RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 - 19 

oktober 1558, fol. 87. 
422 Zie onder meer FOPPENS J.F., Histoire…, p. 151-152, die hem evenwel niet kon thuisbrengen. 

Van Peteghem biedt wel heel wat context: VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en 

staatsvorming…, p. 356-358. 
423 Voor meer informatie over Albrecht en Gerrit van Loo, zie TER BRAAKE S., Met Recht en 

Rekenschap… 
424 VAN HILLE W., Inventaire des lettres de légitimation enregistrées aux Chambres des Comptes de 

Lille et de Brabant, au Conseil de Brabant et aux Conseils privé espagnol et autrichien des Pays-Bas et de 

Franche-Comté, Kortemark / Handzame, 1979, p. 143 en 145. 
425 Zie ook VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 350-351. 
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griffier van 1530 tot 1533 en als thesaurier-generaal van 1533 tot zijn 

overlijden. Philips Boullin was getrouwd met Josina van Dunenborch 

(? - Bergen op Zoom, 1545), dochter van de heer van Aagtekerke, met 

wie hij vier dochters kreeg. 

~ Mathelin Boullin, gelegitimeerd in juni 1522, deurwaarder bij de 

Raad van Vlaanderen. Hij stierf als eerste van de drie broers. 

~ Pieter Boullin, gelegitimeerd op onbekende datum, meester, 

procureur bij de Grote Raad van Mechelen. Hij was gehuwd met 

Margriet Hofmans, weduwe van een zekere heer Pingnon, met wie hij 

minstens één zoon had426. 

 

Bezittingen 

Cornelis Boullin hield de heerlijkheid Overbroeck te Drongen in leen van de 

prelaat en de kerk van Drongen. Binnen de stadsmuren beschikte hij over 

een groot huis aan de Lievebrug in de buurt van het Augustijnenklooster, 

dat na zijn overlijden werd gekocht door Pieter Tayspil, president van de 

Raad van Vlaanderen. 

Vader Jan Boullin bezat een aantal lenen in het zuiden van West-Vlaanderen 

(onder meer te Desselgem, Ledegem, Moorsele en Wakken), waarvan 

onduidelijk is welke er eventueel werden geërfd. Broer Loys Boullin had 

lenen in Gottem, Markegem en Wakken, waarvan de laatste afkomstig 

waren van zijn vader427. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, dat van de 

Beere* en Baert* meteen de sprong maakt naar griffier Cortewille*. 

                                                           
426 Meester Anthoine Boullin was eveneens procureur bij de Grote Raad van Mechelen. Hij had 

ook één halfbroer, meester Alexander Boullin, griffier van de Grote Raad van Mechelen, die 

verwekt werd door Pieter Boullin buiten het huwelijk. Zie DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische 

lijsten…, deel 5, nrs. 2683, 2707 en 2847 aangaande een conflict tussen de twee halfbroers over 

de nalatenschap van Pieter Boullin, periode 1559-1561. In de geëxtendeerde sententiën komen 

overigens meer conflicten voor van deze familietakken. 
427 Voor verdere informatie aangaande het leenroerig bezit van de familie, zie MASSCHELEIN 

L., Heerlijkheid en leen in de Roede van Menen (Kasselrij Kortrijk, XIIe - begin begin XIVe eeuw), 

Leuven, 1982, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 3 dln. 
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- Vader Jan Boullin wordt in het naslagwerk van van der Vynckt ten dele 

verkeerd geduid: onder de naam van “Jan Boele” wordt wel een gelijkaardige 

carrière beschreven (ontvanger van de exploten, procureur-generaal), maar 

wordt onterecht verband gelegd met een grafschrift uit Dendermondse 

context428. De Joannes Boele die in 1505 overleed, was gehuwd met een 

zekere Maria Lauwereyns (?-1529) en had één dochter, namelijk Agnes Boele 

(? - Dendermonde, 1544), gehuwd met Jan van Belle (? - Dendermonde, 

1549)429. 

- Volgens gegevens van Serge ter Braake maakte Cornelis Boullin deel uit 

van het uitgebreide netwerk van rentmeester-generaal Thomas Beukelaar in 

de Hollandse gewestelijke instellingen. Boullin duidde hem in een 

vonnisboek uit 1504-1505 in ieder geval aan als “mijn bisondere goede 

vrient”430. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20965: Sceau du conseil de Flandre, volume contenant […] 17° à 

25° neuf comptes, rendus par Corneille Boullin, greffier de la chambre du 

conseil ordonnée en Flandre, des droits et émoluments du sceau des 

commissions, sentences, condamnations, procurations et autres provisions 

expédiées du 1er septembre 1515 au 31 août 1524, […]. 

ARA, RK, 20965: Sceau du conseil de Flandre, volume contenant […] 26° 

compte, rendu par Corneille Van Schoonhove et Germain de Bèvre, 

exécuteurs testamentaires de Corneille Boullin, du 1er septembre 1524 au 21 

mai 1525, […]. 

ARA, RK, 21865-21875: Onze comptes rendus par Corneille Boullin, 

conseiller et receveur des exploits et amendes de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, du 1er janvier 1494 (1495 n.s.) au 30 octobre 1504. 

ARA, RK, 49497: Compte des amendes perçues pour condamnation par le 

Conseil de Flandre, rendu par le conseiller Corneille Boullin, du 1er juillet 

1504 au 30 octobre 1504. Zie ook de volgende nummers. 

                                                           
428 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 289. 
429 PV Roland Defruyt, Stamboom, via http://gw4.geneanet.org/defruyt (geraadpleegd 

05.06.2012). 
430 Voor meer informatie aangaande de carrière en het uitgebreide netwerk van deze Beukelaer, 

zie TER BRAAKE S., Met Recht en Rekenschap… 

http://gw4.geneanet.org/defruyt
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RAG, Diverse oorkonden, 361: Voor het leenhof van Aalst verkoopt Gheeraert 

de Pape, in naam van Katerina van Loo, weduwe van Cornelis Boullin, een 

rente van 11 pond gr. Bezet op het Land van Rode, aan meester Lauwereyns 

du Blioul, secretaris en audiencier van de koning, 9 augustus 1525. 

RAG, Diverse oorkonden, 362: Hendrik van Nassau, heer van Breda, verkoopt 

een rente van 11 pond gr., bezet op het Land van Rode, aan Cornelis Boullin, 

griffier van de Raad van Vlaanderen. Die rente had de verkoper vroeger 

gekocht van Mathijs de Grootheere en Beatrijs sCoomans, 14 mei 1513. 

RAG, Diverse oorkonden, 634: Vonnis uitgesproken door het leenhof van de 

abdij van Drongen ten voordele van Cornelis Boullin, heer van Overbrouck. 

Deze wordt gerechtigd een hofstede, afhangend van die heerlijkheid in 

beslag te nemen omwille van het niet betalen van het markgeld en de 

wandelkoop, 5 februari 1502. 

RAG, RVV, 542: Rekening van het zegelrecht, 1517-1518. 

RAG, RVV, 3731: Enkwesten voor de raadsheren, Cornelis Boullin, 1501. 
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BRANT, DAVID 

 

Personalia431 

- Geboorte: Gent, ca. 1640. 

- Overlijden: Gent, 22 oktober 1710. Hij werd begraven in de kerk van 

Mariakerke, waar ook Pierre François Penneman (II)*, Philippe François 

Louis Penneman* en diens echtgenote een laatste rustplaats kregen. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich in aan de Leuvense universiteit op 13 januari 

1660432 en behaalde uiteindelijk een diploma van licentiaat in de rechten. Hij 

droeg de meestertitel. 

Uit een catalogus die in december 1710 van zijn boekenbezit werd gemaakt, 

blijkt zijn wetenschappelijk interesse. De openbare verkoop die na zijn 

overlijden plaatsvond werd aangekondigd in de Gazette van Gent433. Zo kan 

een editie van het eerste plakkaatboek van Vlaanderen (tweede druk) via 

een ex libris uit 1667 als zijn voormalige eigendom worden geïdentificeerd. 

Dit werk maakt heden ten dage deel uit van de bibliotheek van het Gentse 

Rijksarchief434. 

                                                           
431 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op 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, p. 21; DE 

HERCKENRODE J., Nobiliaire …, p. 1402; DE POTTER F. en BROECKAERT J., Drongen, p. 37; 

DE POTTER F. en BROECKAERT J., Mariakerke, passim; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 230; VAN 

DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p.576-577 en 757-759; VAN DYCKE F., Recueil 

héraldique…, p. 338-339; VAN HOOREBEKE G., Descente généalogique de la noble famille 

Penneman, établie à Gand, in Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, 1852, IX, p. 148-163; 

VAN HOOREBEKE G., Le nobiliaire de Gand, ou fragments généalogiques de quelques familles nobles 

qui ont résidé ou qui résident encore en cette ville, Gent, 1849, p. 77-79; PV Guillaume de Wailly, 

Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/wailly (geraadpleegd 22.05.2012). 
432 Matricule…, deel 6, p. 140. 
433 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, deel 3, p. 85. 
434 Tweeden druck Vanden Eersten Bouck der Ordonnancien, Statuten, Edicten ende Placcaerten soo van 

weghen der Keyserlyke ende Koninghlyke Maiesteyten, als huerlieder Doorlughtighste Voorsaeten, 

http://gw5.geneanet.org/wailly
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- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was vanaf ca. 1665 advocaat van de Raad 

van Vlaanderen. Op 16 januari 1676 werd hij tot raadsheer benoemd435; hij 

legde op 24 januari de eed af. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Engagèrehoudend griffier Pierre 

François Penneman (I)*, zijn schoonbroer, overleed in 1676. Diens opvolger, 

zoon Pierre François Penneman (II)* was toen slechts zeven jaar oud. Zoals 

de hoofding van de rekeningen die jaarlijks bij de Rekenkamer werden 

ingediend uitwijzen, trad Maria Barbara Brant aanvankelijk op als 

zaakwaarnemer436. David Brant werd echter aangeduid als bewindvoerder 

en voogd voor de minderjarige zoon, zodat hij de facto tijdelijk 

engagèrehouder werd. Hij bediende de griffie uiteraard niet zelf: familielid 

Adrien Jacques Helias* werd als bedienaar aangeworven437. 

In 1678 werd Gent door de Franse troepen van Lodewijk XIV veroverd. Na 

onderhandelingen met de Franse koning bleven toenmalig president 

Errembault en tien raadsheren ˗ waaronder David Brant ˗ in de stad. Ook de 

vier toenmalige griffiers, Maximiliaan le Rouffon*, Bernard van Overwaele*, 

David Brant met bedienaar Adrien Jacques Helias* en bedienaar Jacques de 

Vriese* in naam van de erfgenamen van Georges Jacques du Bois (I)* bleven 

op post. Op 23 maart 1678 legde het geslonken corpus te Gent de eed van 

trouw af aan de Franse koning438. Ondertussen had een aantal andere, 

Spaansgezinde raadsheren de stad verlaten en zich te Brugge gevestigd, 

waar ze eveneens zitting hielden. Voor de goede functionering van hun 

raadshelft stelden ze twee nieuwe griffiers aan, Jean Baptiste de Gheldere* 

en Jean Winnocq van Breusseghem*. Toen deze raadshelft op 3 maart 1679 

terugkeerde naar Gent, kwamen deze twee griffiers mee in de hoop hun 

                                                                                                                                        
Graven ende Graefneden van Vlaendren, Nieuwelinghs Ver-meerdert met Door-Gaende Marginale Aen-

wysinghen ende Vol-kommentafel, Gent, 1639. Bewaard als RAG, VERZ Oude drukken, OD260. 
435 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

273; RAG, RVV, 609: Samenstelling van de Raad en wedden van de raadsheren en van het 

overige personeel, 1691 en ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in 

burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map raadsheren 
436 Zie ‘Aanvullende bronnen’. 
437 Zie bijvoorbeeld ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du 

personnel judiciaire des cours supérieures, conseillers, 1681-1701, waarin hij in een 

personeelslijst van 13 mei 1690 "deserviteur" werd genoemd van de griffie van "Penneman, 

mineur". 
438 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 1. 
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nieuw verworven functie te kunnen verderzetten. Na een lange strijd439 

trokken de vier vroegere engagèrehouders en hun eventuele bedienaars aan 

het langste eind. Op 20 juli 1679 verdwenen de Gheldere* en van 

Breusseghem* uit de griffie. David Brant behield zowel de engagère van de 

griffie-Penneman als zijn raadsheerschap440. 

- Carrière na griffiersfunctie: Vanaf 1693 werd Pierre François Penneman (II) 

zelf engagèrehouder en was David Brant bijgevolg ontheven van zijn taken 

als bewindvoerder. Hij zette zijn activiteiten als raadsheer gewoon verder. 

In 1708 had hij al een groot aantal dienstjaren achter de rug en naderde hij 

de leeftijd van 70 jaar. Omwille van zijn “indispositie” liet hij via griffier 

Adrien Jacques Helias* vragen of de Raad kon toestemmen in een 

vergadering bij hem thuis, zodat hij rapport kon doen over een zaak die hem 

was toevertrouwd. Dit werd hem op 21 november 1708 toegestaan, met de 

uitdrukkelijke vermelding dat de Raad hiermee geen precedent wou 

scheppen441. Hij overleed uiteindelijk in het najaar van 1710. In 1714 bleek 

dat zijn wedde, ten behoeve van zijn weduwe en andere erfgenamen, nog 

steeds niet volledig was uitbetaald442. De zaak, waar ook andere gedupeerde 

families van (voormalige) raadsheren bij betrokken waren, zou nog 

jarenlang aanslepen. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean Brant fs. Matthieu en echtgenote Marie vander Vynckt. Zij huwden in 

de Gentse Sint-Jacobsparochie443. 

* Onbekend. 

                                                           
439 Voor meer uitleg, zie de biografische notities van Jean Baptiste de Gheldere* en Jean 

Winnocq van Breusseghem*. 
440 Hij kwam voor op de lijst van medewerkers die tijdens de Franse overheersing te Gent waren 

gebleven. De vorst vroeg deze gegevens op in mei 1690; er werden tevens lijsten opgesteld van 

procureurs, advocaten, messagiers en deurwaarders. Zie ARA, RS, 688: Organisation des 

conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours supérieures, conseillers, 

1637-1721. 
441 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 116. 
442 RAG, RVV, 616: Dossier betreffende de achterstellen van de wedden van de overleden 

raadsheren David Brant, Albert le Waitte, Charles van Renynghe en Pieter Stauthals, 1714-1720. 
443 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
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- Ouders: Josse Brant, schepen van de Keure te Gent, en Barbe Tuckschaep. 

Zij huwden op 17 oktober 1629 in de Gentse Sint-Michiels Noord parochie in 

het bijzijn van getuigen Joannes Brant en Joannes Tuckschaep444. Zij hadden 

drie kinderen die de volwassen leeftijd bereikten, waarvan twee bij naam 

gekend zijn: 

~ David Brant. 

~ Maria Barbara Brant (Gent, 1642-?), echtgenote van Pierre François 

Penneman (I)* en bijgevolg moeder van Pierre François Penneman 

(II)* en grootmoeder van Philippe François Louis Penneman*. Voor 

verdere informatie wordt verwezen naar hun respectieve biografische 

notities. David Brant was overigens getuige bij het huwelijk van zus 

Maria Barbara, dat plaatsvond op 2 oktober 1667445. De naam van de 

andere getuige was Pieter Helias446. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 8 februari 1678 in de Gentse Sint-Salvatorsparochie met Livina 

Theresia Muysaert, in het bijzijn van getuigen Albertus Ernestus de la Faille 

en Carolus vander Beke447. 

Zij was de dochter van George Musaert en Marie de Coninck, die naast haar 

nog een andere dochter hadden. Claire Musaert huwde achtereenvolgens 

met Gaspard Ignace de Coninck en met Charles van der Beke; uit dit laatste 

huwelijk werden Marie Claire en Charles Philippe van 

der Beke geboren. 

 

Kinderen 

Hij had geen rechtstreekse erfgenamen; zijn huwelijk 

bleef kinderloos of zijn gezin kende een aantal vroege 

overlijdens. 

 

                                                           
444 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
445 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
446 Voor de link met de familie Helias wordt verwezen naar de biografische notities van de drie 

griffiers Penneman*. 
447 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Salvator, Gent, s.d., s.p. 
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Bezittingen 

In 1692 kocht hij drie heerlijkheden (Mariakerke, Vogelsang en Ryvisch, alle 

te Mariakerke) voor een som van 1513 pond 2 schellingen en 11 groten, 

omgerekend 9078 gulden en 17,5 stuivers. Eerder, in 1691, had hij in 

datzelfde Mariakerke de heerlijkheid het Vaernewycksche aangeschaft. Hij 

was tevens heer van Schynelaers. Uiteindelijk kwamen al deze goederen in 

het bezit van Pierre François Penneman (II)*. 

 

Opmerking 

Hij wordt enkel als raadsheer vermeld in het naslagwerk van van der 

Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21041: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et David Brant, aliàs Brand ou Brandt, conseiller 

ordinaire du conseil provincial de Flandre, en qualité de tuteur 

testamentaire de Pierre-François Penneman, fils de Pierre, du 1er mars 1688 

au 28 février 1689. 

ARA, RK, 21042-21044: Trois comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel, et David Brant, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1689 au 28 février 1693. 

RAG, RVV, 75: Sterfhuizen van raadsheren, David Brant, 1679-1710. 

RAG, RVV, 616: Dossier betreffende de achterstellen van de wedden van de 

overleden raaadsheren David Brant, Albert le Waitte, Charles van Renynghe 

en Pieter Stauthals, 1714-1720. 

RAG, RVV, 2988-2998: Verbaalboeken, David Brant, 1676-1710. 

RAG, RVV, 5357-5384: Enkwesten voor de raadsheren, David Brant, 1676-

1710. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 815: vanden Brande. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 815/bis: Brandt. 
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BREUSSEGHEM (VAN), JEAN WINNOCQ 

 

Personalia448 

- Geboorte: Dendermonde, ca. 1651. 

- Overlijden: na 1690. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 20 december 1669 als Dendermondenaar in 

aan de Leuvense universiteit449 en behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. 

Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was tijdens de jaren 1677-1679 schepen 

van Dendermonde en werd daartoe beëdigd op 1 oktober 1677. Vanaf 

onbekende datum, vermoedelijk vanaf midden 1678, werd hij echter 

vervangen door een zekere Pieter Eechaut. Bij zijn aanstelling als griffier 

werd hij tevens advocaat genoemd, een functie die hij ten vroegste vanaf 

1676 had uitgeoefend. Zijn admissie kon evenwel niet worden 

teruggevonden. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jean Winnocq van Breusseghem 

oefende zijn griffiersfunctie uit tijdens de tweede scheuringsperiode in de 

geschiedenis van de Raad van Vlaanderen. In 1678 werd Gent door de 

Franse troepen van Lodewijk XIV veroverd. Na onderhandelingen met de 

Franse koning bleven toenmalig president Errembault en tien raadsheren in 

de stad. Ook de vier toenmalige griffiers, Maximiliaan le Rouffon*, Bernard 

van Overwaele*, David Brant* met bedienaar Adrien Jacques Helias* en 

bedienaar Jacques de Vriese* in naam van de erfgenamen van Georges 

Jacques du Bois (I)* bleven op post. Op 23 maart 1678 legde het geslonken 

corpus opnieuw de eed af te Gent. 

Elf anderen konden niet akkoord gaan met de voorstellen die op tafel lagen 

en vertrokken naar Brugge, waar ze op 20 april 1678 eveneens de activiteiten 

van de Raad terug opnamen, evenwel onder Spaans bewind. Nadat eerder 

                                                           
448 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE VLAMINCK A.L., Inventaire 

des archives de la ville de Termonde, Dendermonde, 1866, p. 35-49 en VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, passim. 
449 Matricule…, deel 6, p. 293. 
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collega Jean Baptiste de Gheldere* een aanstelling als griffier verkreeg, werd 

ook Jean Winnocq van Breusseghem door de landvoogd als griffier van de 

Raad van Vlaanderen te Brugge aangesteld450. Hij legde op 7 juli 1678 de eed 

af in handen van de eerste raadsheer. Deze aanstelling hing al eerder in de 

lucht. De eerste versie van de benoemingsbrieven van zowel de Gheldere* 

als van Breusseghem* diende vervangen te worden, omdat er sprake was 

van een eerste en tweede griffier451. Beide collega’s waren echter gelijken. 

Van Breusseghem betaalde 6000 pond (van 40 groten) voor zijn benoeming, 

wat neerkwam op een engagèrecontract. Eén clausule was echter nieuw in 

vergelijking met de standaard-engagèrecontracten: bij vrede, met name bij 

de herovering van Gent, kon de koning opnieuw beschikken over de 

griffiersfunctie die aan van Breusseghem was toegekend, mits terugbetaling 

van het betaalde bedrag. 

Hij ging in de zomer van 1678 meteen aan de slag te Brugge. Zo trad hij op 

11 augustus voor de eerste keer op in de hoedanigheid van commis bij een 

crimineel examen452. Lang zouden zijn activiteiten als griffier echter niet 

duren. 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 ter verdediging van hun daden. 

Beide groepen positioneerden zich een tweetal maanden pal tegenover 

elkaar, tot op 14 mei via een edict het statuut van de ‘Gentse’ fractie 

definitief werd geregeld. Oud-president Errembault vertrok naar Frankrijk, 

terwijl de overigen op post konden blijven. 

Beide griffiers, de Gheldere* en van Breusseghem, waren mee naar Gent 

afgereisd. Op 15 maart kwamen ze in conflict met Maximiliaan le Rouffon*, 

die weigerde de documenten van de griffie te overhandigen vooraleer hij en 

zijn drie collega’s hun engagèrecontract volledig terugbetaald zagen453. De 

Raad steunde beide Brugse griffiers en ordonneerde le Rouffon* en de 

anderen alle documenten onmiddellijk over te dragen, waarbij het 

                                                           
450 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
451 Dit bevel tot wijziging werd door de landvoogd opgesteld op 25 mei 1678. Zie ARA, 

Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
452 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 2, p. 12. 
453 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 26 e.v. 
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furnissementsregister zou worden gebruikt 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 

Raad met een toegeving. Ze waren al begonnen aan een inventaris, maar het 

opstellen ervan zou lang duren, wat de voortgang van justitie uiteraard niet 

bevorderde. Ze stelden voor om alles in bulk te overhandigen aan raadsheer 

vander Piet, inclusief sleutels van de griffie, en onder ede te verklaren dat ze 

niets achterhielden - wat diezelfde dag ook gebeurde. 

De zaak kreeg echter een staartje. Op 2 juni 1679 ontving de Raad een brief 

van de landvoogd, die klaarblijkelijk had gehoord van het conflict tussen 

beide griffiefracties en aandrong op een oplossing, hetzij door de verdeling 

van het werk over de zes personen, hetzij door de creatie van andere 

functies voor leden van één van beide fracties454. De groep van le Rouffon* 

stelde zich echter 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 griffiers ten nadele van de Brugse 

griffiers. De Raad, die klaarblijkelijk niet op deze ingreep zat te wachten, 

moest hier op 15 juli nog eens aan herinnerd worden vooraleer ze Jean 

Baptiste de Gheldere* en Jean Winnocq van Breusseghem op 20 juli officieel 

hun sleutels en hun documenten lieten overhandigen. De landvoogd werd 

per brief van 22 juli in kennis gesteld van deze actie. Hoogstwaarschijnlijk 

waren het de financiële argumenten van le Rouffon* ˗ de zware investering 

van het engagèrecontract van 1672 die hij en zijn collega’s anders terugeisten 

˗ die de doorslag hadden gegeven ten nadele van de andere twee. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na zijn griffiersfunctie bleef hij actief als 

advocaat.  Zo kwam hij anno 1690 voor op een lijst van advocaten die tijdens 

de Franse bezetting (1678-1679) te Gent waren gebleven455. 

 

Afkomst 

Onbekend. 

 

                                                           
454 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 30 e.v. 
455 ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, conseillers, 1637-1721 (5 mei 1690). 
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Schoonfamilie 

Onbekend. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt, net als zijn toenmalige collega Jean Baptiste de Gheldere*, niet 

vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

- Mede door zijn uiterst kortstondige carrière als griffier, in een periode die 

qua bronnen eerder problematisch is, kon deze griffier tot nu toe niet nader 

worden geïdentificeerd. De zeldzaamheid van zijn familienaam doet echter 

één koppel in het oog springen als potentieel ouderpaar: de Dendermondse 

Appollonius van Breusseghem en echtgenote Catherine Collier. Vast staat 

dat zij in 1654 te Dendermonde een zoon kregen die de naam Adrianus 

Josephus droeg456. Chronologisch valt dit perfect binnen de mogelijkheden. 

Een tweede link met deze Appolonius, die schijnbaar de meestertitel droeg, 

was het ambt van schepen van Dendermonde457. Hij was dit geweest tijdens 

de jaren 1645-1646, 1648-1650, 1652-1653 en 1656-1658. Onder de schepenen 

bevonden zich tijdens de 16de en 17de eeuw nog andere naamgenoten, wat 

het vermoeden van een familieband aanwakkert. Het betreft mr. Jan van 

Breusseghem (periode 1586-1611), mr. Jacob van Breuseghem (periode 1601-

1648) en mr Jacob van Breusseghem de oude (1660-1662). Een Jacques van 

Breusseghem was anno 1628 overigens schepen van Gedele te Gent458. 

                                                           
456 ANNAERT L., Tussen Dender…, passim. 
457 Zie ook RAG, RVV, 24738: (Sch. van Dendermonde) - Georgius van der Varent, griffier der 

weeskamer van Dendermonde c. Appolonius van Breussegem: ‘clachte’ op genamptierde 

penningen, 1675-1677 en ARA, FA le Maire, 52/1: Attestation de Catherine Collier, veuve 

Apollon van Breusegem, au sujet de rentes gagées sur des biens à Moerzeke et Grembergen au 

profit d’Antoine de Bolle, 18 juillet 1678. 
458 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, p. 166. 
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- Een Marie Pieron was anno 1686 weduwe van een Jan van Breuseghem459. 

Voor een conflict betreffende een levering van stenen wendde zij zich in 

eerste aanleg rechtstreeks tot de Raad van Vlaanderen - misschien omdat zij 

wegens het voormalige beroep van haar man dat privilege had? Dit 

contrasteert echter met de vermoedelijke overlijdensdatum van griffier van 

Breusseghem - na 1690. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21036: Compte rendu par Jean-Baptiste de Gheldere, Jean-Winnoc 

Van Breusseghem, Bernard Van Overwaele et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 13 mars au 19 juillet 1679. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 853: van Breuseghem. 

                                                           
459 RAG, RVV, 18231: Marie Pieron, wed. van Jan van Breuseghem c. burgemeester en schepenen 

van Oostende: schulden voor levering van stenen, 1686. 
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BRUNE (DE), JAN 

 

Personalia460 

- Geboorte: Wervik, ca. 1330-1335. 

- Overlijden: na 27 september 1393. Hij werd samen met zijn echtgenote 

begraven in de Sint-Donaaskerk te Brugge461, maar de overlijdensdatum die 

volgens épitaphiers op het verloren gegane grafmonument te vinden was (15 

september 1380) blijkt onjuist wanneer wordt vergeleken met de chronologie 

van zijn loopbaan. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij heeft geen universitaire studies genoten en droeg evenmin de 

titel van meester. 

- Carrière voor, tijdens & na griffiersfunctie: Hij was, zeker vanaf 1360-1361, 

secretaris van Lodewijk van Male en vervolgens secretaris en raadsheer van 

Filips de Stoute. Zo kan zijn handtekening gevonden worden onderaan een 

charter van Lodewijk van Male van 28 augustus 1363 en trad hij in april 1372 

                                                           
460 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op 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, passim, aangevuld met GAILLIARD J., Bruges et le Franc ou 

leur magistrature et leur noblesse, avec des données historiques et généalogiques sur chaque famille, 

Brugge, 1857-1864, p. 162-181; GAILLIARD J., Inscriptions funéraires et monumentales de la 

province de Flandre Occidentale, Brugge, 1861, deel 1, p. 109; PV Gilles Lecomte, Généalogie des 

familles Lecomte, Laniel, Turquet Bravard de la Coisserie et de Charpin Feugeroles, via 

http://gw0.geneanet.org/azerty7 (geraadpleegd 28.05.2012); SANTAMARIA J.B., La chambre…, 

passim; SOENS T., De rentmeesters…, passim; VAN ROMPAEY J., Het grafelijk baljuwsambt in 

Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor 

Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten. Klasse der Letteren LXII), Brussel, 1967, passim en 

VOLCKAERT S., De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1384-1404): een onderzoek naar de 

sociale invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent, 1994, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, p. 55-56 en 122-123. 
461 BROWN A., Civic Ceremony and Religion in Medieval Bruges c. 1300-1520, Cambridge, 2011, p. 

274. 

http://gw0.geneanet.org/azerty7
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in naam van de graaf op in een leenroerige kwestie462. Hij maakte deel uit 

van de grafelijke Raad die op 11 januari 1373 te Gent vertegenwoordigers 

van de stad Ieper ontving463, en ook in een opsomming uit de periode 1380-

1381 werd hij vermeld als één van vier grafelijke secretarissen464.  

Onder Filips de Stoute werd Jan de Brune éénmalig als diplomaat 

uitgezonden. Op 27 april 1382 ondernam hij een reis naar Doornik om er de 

bisschop van Luik en de raadsheren van de graaf van Luxemburg te 

ontmoeten465. Af en toe trad hij op vraag van de graaf of van een grafelijke 

instelling ook op als zogenoemde vinder of effenaer, met als doel een specifiek 

conflict in der minne op te lossen. Zo registreerde de Audiëntie op 17 juni 

1370 een overeenkomst waarin hij samen met drie andere personen in die 

hoedanigheid had opgetreden466. Uit de aanwezigheidslijst van die dag blijkt 

dat noch Jan de Brune, noch zijn drie collega-vinders toen deelnamen aan de 

gewone zitting. 

Een tweede hoofdfunctie van Jan de Brune was het ambt van rekenmeester, 

dat hij met zekerheid uitoefende onder Lodewijk van Male en Filips de 

Stoute. Zo was hij in functie bij de voorlegging van de baljuwsrekening van 

Oudenaarde op 28 september 1385 en van die van het Land van Waas op 8 

januari 1386. Voorheen, tijdens de jaren 1360 en 1380, was hij zelf ook 

werkzaam geweest als ontvanger van de Grote Brieven van Vlaanderen467. 

Eind 1389, begin 1390 raakte hij als rekenmeester echter in opspraak toen 

grafelijk controleur Pieter Heins vaststelde dat hij moedwillig verzuimd had 

de rekeningen van Clais Vijd, de baljuw van Beveren – die overigens zelf al 

                                                           
462 Transcripties respectievelijk in BUNTINX J., De audiëntie…, p. 420 en DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Wondelgem, p. 17-18. 
463 BUNTINX J., De audiëntie…, p. 59. 
464 COCKSHAW P., Le personnel…, p. 99. Zijn collega’s waren Gilles le Foulon, Guillaume de 

Haringes en Josse Poyte. 
465 VAN DEN BROECK P., De diplomaten onder de regering van Filips de Stoute als graaf van 

Vlaanderen (1384-1404): hun bevoegdheid, opleiding en sociale achtergrond, Gent, 1979, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, bijlagen. 
466 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, 

deel 1, p. 36 en 42-43. 
467 ARA, RK Rolrekeningen, 285: Comptes de la recette des gros briefs de Flandre, compte rendu 

par Jean Brune de l’année 1367 (incomplet) en ARA, RK Rolrekeningen, 286: Comptes de la 

recette des gros briefs de Flandre, compte rendu par Jean Brune de l’année 1384. 
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uit zijn ambt was ontheven wegens fraude – na te zien468. De Bourgondische 

hertog liet de zaak onderzoeken en stond de Brune toe om de zittingen van 

de Rekenkamer te blijven bijwonen, zij het onbezoldigd. Diverse factoren, 

waaronder zijn jarenlange trouwe dienst, zijn leeftijd en zijn gebrekkige 

gezondheid, leidden er uiteindelijk toe dat de Brune in 1392 eerherstel kreeg. 

Voor bewezen grafelijke diensten kreeg hij gedurende zijn loopbaan 

verschillende bijkomende benoemingen, waaronder de functie van 

ontvanger van de domeinen van Vladslo, Oudenburg en Avelgem tijdens de 

periode van 24 juni 1368 tot 24 juni 1385469. In 1386 was hij ontvanger van de 

stad Wervik, en tot in 1392 fungeerde Jan de Brune tevens als klerk te Rijsel 

– een ambt waarvoor hij levenslang werd bezoldigd. Eventueel was het ook 

deze Jan de Brune die in de jaren 1383-1385 optrad als ontvanger van de 

aalmoezen van Vlaanderen, en de Jan de Brune “de Jonghe” die van 

september 1380 tot midden augustus 1389 de ontvangst van de taks op de 

productie van laken te Wervik pachtte. 

In zijn hoedanigheid van grafelijk secretaris was de Brune tijdens de periode 

1370-1378 actief als ‘schrijver’ van de Audiëntie, samen met collega Hendrik 

Heere. Vanuit deze positie was de overgang naar zijn schrijversfunctie van 

de nieuw op te richten Raad van Vlaanderen een logische stap470. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jan de Brune was vanaf de 

oprichting van de Raad van Vlaanderen in 1386 te Rijsel samen met Jehan le 

Fevre* verantwoordelijk voor de schrijfopdrachten van de gerechtelijke 

sectie van de instelling, tegelijk met die van de Audiëntie. Hij zou deze 

functie blijven uitoefenen tot in 1388. De schaarse vermeldingen in de oudste 

registers van acten en sententiën nuanceren dit beeld echter: de 

griffierstaken voor de Raad werden bijna uitsluitend door Jehan le Fevre* 

vervuld. Zijn handtekening komt minstens vijf keer voor tijdens de eerste 

                                                           
468 Zie ook PREVENIER W., De netwerken in actie, in PREVENIER W. (red.), Prinsen en poorters: 

beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530, 

Antwerpen, 1998, p. 296-297. 
469 Tim Soens rekent het voorbeeld van Vladslo, Oudenburg en Avelgem tot de categorie van 

typische kleinere heerlijkheden die aan een vertrouweling van de vorst werden toegekend – dit 

in tegenstelling tot belangrijke grafelijke heerlijkheden waar de titularis een meer actieve rol 

diende te spelen. Zie SOENS T., De rentmeesters…, p. 156. 
470 Ondanks het feit dat er tussen 5 september 1378 en de inwerkingtreding van de Raad van 

Vlaanderen in 1386 geen registers van de Audiëntie voorhanden zijn, kunnen we 

veronderstellen dat de Brune tussen beide data als schrijver bij de Audiëntie actief bleef. 
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vijf werkingsjaren van de Raad471; die van de Brune treffen we enkel op 

datum van 28 september 1388 aan, in combinatie met die van collega le 

Fevre*472. Een verschil in anciënniteit tussen beide was hoogstwaarschijnlijk 

de oorzaak hiervan. 

Diezelfde verhouding tussen beide collega’s treffen we in een ander aspect 

van het vroegste griffierschap in zowel Audiëntie als Raad van Vlaanderen 

aan. De schrijvers werkten niet enkel uitvoerend, ze zetelden sporadisch zelf 

ook in hun respectieve instellingen als volwaardig raadsheer473. Tijdens die 

eerste jaren was het voornamelijk Jan de Brune die op regelmatige basis in 

beide instellingen zetelde. Zijn aanwezigheid werd 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 zittingsdeelname474. 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 zetelde475. Het heeft er alle schijn van dat 

de Brune als ouderdomsdeken van de grafelijke secretarissen er in 1386 bij 

werd gehaald om le Fevre* op te leiden. 

 

Afkomst 

Onbekend. Volgens Jan Buntinx was hij van geringe afkomst en had hij zich, 

net zoals collega Lambert Vromond, opgewerkt van klerk in het grafelijke 

milieu tot schrijver én een actieve participant aan de zittingen van de 

Audiëntie. Het ontbreken van enige vermelding van zijn ouders op zijn 

grafmonument, zelfs niet de voornaam van zijn vader476, lijkt zijn lage 

afkomst te bevestigen. 

                                                           
471 Voor verdere specificaties verwijzen we naar de biografische notitie van Jehan le Fevre*. 
472 RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 15 april 1389, fol. 118. 
473 Jan Buntinx beschouwt dit als de normale bekroning van de loopbaan van grafelijke 

secretarissen, en een indicator van een bepaalde anciënniteit. Zie BUNTINX J., De audiëntie…, p. 

144 en 283. 
474 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. 
475 VOLCKAERT S., De functionarissen…, bijlage A. 
476 Indien de Jan de Brune “de Jonghe” die de ontvanger van de taks op de productie van laken te 

Wervik pachtte éénzelfde persoon is als griffier Jan de Brune, overigens van Wervikse afkomst, 

kunnen we veronderstellen dat zijn vader eveneens Jan heette. 
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Schoonfamilie 

Hij was gehuwd met jonkvrouw Lisbeth Bus, die overleed op 28 maart 1381. 

Het huwelijk moet hebben plaatsgevonden vóór 1375, maar verdere 

gegevens hierover of over de familie Bus zijn niet voorhanden. 

 

Kinderen 

Uit zijn huwelijk met Lisbeth Bus kreeg hij een zoon, Robert de Brune (voor 

1375 - 1441), lid van de grafelijke raad, schepen van Brugge, ontvanger van 

de taks op Engelse wol (1399 - na 1403), ontvanger van de verheffingsgelden 

van Brugge en het Brugse Vrije (1439-1441) en baljuw van Oudenaarde 

(1409-1414) en Damme (1414-1417 en 1422-1441)477, die op zijn beurt trouwde 

met jonkvrouw Margaretha van Streyhem (?-1438). Zij was de dochter van 

Jacob van Streyhem478, ontvanger van de leenverheffingen van de stad 

Brugge en het Brugse Vrije tijdens de periode 1382-1386, vervolgens 

ontvanger van Vlaanderen en tevens zetelend in de Audiëntie. Jan Buntinx 

situeerde deze familie binnen het stedelijke patriciaat. 

 

Bezittingen 

Aangaande huizenbezit en eventuele heerlijkheden zijn geen gegevens 

bekend. Voor bewezen diensten verkreeg hij van de graaf van Vlaanderen 

niet alleen enkele extra ambtstitels479, maar ook verschillende gunsten, 

waaronder een rente van twee ponden groten op de pacht van de meedemate 

in het ambacht IJzendijke vanaf 1360, de inkomsten van de tholneboom te 

Damme, tevens vanaf 1360, en de inkomsten van de makelarij van rijnwijn te 

Damme vanaf 1362. Daarenboven genoot hij als lid van de Audiëntie diverse 

financiële voordelen: zo ontving hij regelmatig giften, zoals een vat wijn dat 

hem naar aanleiding van een huwelijk anno 1376-1377 werd getracteerd480. 

                                                           
477 Zoon Lodewijk de Brune zou hem na zijn overlijden opvolgen als baljuw van Damme, voor 

de jaren 1441 tot en met 1444. 
478 Robrecht en Margaretha werden tevens in de Sint-Donaaskerk te Brugge begraven en 

stonden vermeld op hetzelfde grafmonument als Jan de Brune en echtgenote. 
479 Zie ‘Carrière voor, tijdens en na griffiersfunctie’. 
480 Gebaseerd op de Gentse stadsrekening, geciteerd door BUNTINX J., De audiëntie…, p. 131-

132. 
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Opmerking 

De Brune wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK Rolrekeningen, 285: Comptes de la recette des gros briefs de 

Flandre, compte rendu par Jean Brune de l’année 1367 (incomplet). 

ARA, RK Rolrekeningen, 286: Comptes de la recette des gros briefs de 

Flandre, compte rendu par Jean Brune de l’année 1384. 

RAG, Sint-Baafs & Bisdom, 27393 (O 1201): Akte waarbij baljuw Pieter de 

Rike en leenmannen van Sint-Baafs oorkonden dat Jan de Brune, secretaris 

van de Graaf van Vlaanderen, in diens naam manschap deed voor een leen 

zijnde het kasteel met twee derde van het neerhof te Wondelgem, en bepalen 

wie in de toekomst manschap zal moeten doen, 20 april 1372. 

RAG, Sint-Baafs & Bisdom, 27394 (K 11058): Afschrift van 27393, 16de eeuw. 
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CORTEWILLE, FRANÇOIS 

 

Personalia481 

- Geboorte: Regio Duinkerke, ca. 1507. 

- Overlijden: Gent, 10 november 1573482. Hij werd op 27 of 28 november in 

de Gentse Sint-Baafskathedraal begraven bij zijn eerste echtgenote, voor de 

Driekoningenkapel483. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij liet zich als poorter van Duinkerke in augustus 1526 

inschrijven aan de Leuvense universiteit, samen met zijn broer Pieter484. Hij 

werd licentiaat in de rechten en droeg uiteraard de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij startte zijn carrière als advocaat bij de 

Raad van Vlaanderen; de datum van zijn eedaflegging is echter onbekend. 

Tijdens deze beginperiode trad hij een aantal keer op als adjunct-

commissaris bij enkwesten. Zo stond hij raadsheer Philips van der Gracht bij 

in 1534 en in 1538 en Jan Roose in 1546. Grote lacunes in de 16de-eeuwse 

                                                           
481 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p.396-399, aangevuld met 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. 381-382 en 390-391; 

DONCHE P., Het wapenpaneel van Filips van Cortewille, in Vlaamse Stam, 2010, XLVI, 2, p. 114-122; 

FOPPENS J.F., Histoire…, p. 166-167; PV Francis van Honacker, Stamboom Francis Margaretha 

Robert van Honacker, via http://gw4.geneanet.org/ciskovitch (geraadpleegd 20.05.2012); VAN 

DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 93 en 753 en VERHAEGHE C., De benoeming…, 

via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 20.05.2012). 
482 RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 augustus 1570 - 14 januari 1574, fol. 308. 

Zie bijvoorbeeld ook DE KEMPENAERE P., VAN MALE J. en BLOMMAERT P. (red.), 

Vlaemsche kronijk…, p. 122. Een andere overlijdensdatum die vaak circuleert, nl. 10 oktober 1573 

of 1574, is niet correct gebleken. 
483 RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 augustus 1570 - 14 januari 1574, fol. 314A 

en DESPODT V., Dat du best, was ic ende wat ik bem, dat sal tu werden… Gentse grafmonumenten en 

grafschriften tot het einde van de Calvinistische republiek (1584), Gent, 2001, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, deel 3, 1.3/146. 
484 Matricule…, deel 3, p. 762. 

http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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bewaarde enkwesten laten echter niet meer informatie toe. Behalve een 

aantal vermeldingen aangaande renten en procuraties zijn er geen verdere 

gegevens bekend. 

Hij verbleef tijdens deze periode hoofdzakelijk te Gent, maar zijn 

activiteitsgraad als advocaat was behoorlijk laag en bijgevolg onvoldoende 

om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hoogstwaarschijnlijk kan hij 

worden geïdentificeerd als Franchois Cortewille, ontvanger van cijnzen te 

Cassel en Bois de Nieppe die in een overzichtslijst uit de jaren 1540 

voorkomt485. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Toen Philips van Steland* niet 

aanstuurde op een vernieuwing van zijn pacht van het griffierschap, 

kandideerden vier personen voor de functie: advocaat Martin Snouckaert486, 

advocaat Frans Cortewille, advocaat Jan de Blasere en procureur Frans van 

Zevecote. Maria van Hongarije vroeg in een schrijven van 2 januari 1550 het 

advies van de Raad van Vlaanderen, maar het antwoord hierop ging 

verloren. Cortewille werd echter datzelfde voorjaar nog aangesteld.  

Zijn eerste contract, dat dateert van 17 januari 1550, legde een pachtsom op 

van 600 pond (van 40 groten, omgerekend 1.200 pond pars.; of 600 

carolusguldens van 20 patars), 200 pond meer dan voorganger van 

Steland*487. Voor de betaling werd eveneens met een halfjaarlijks systeem 

gewerkt: 300 pond op 22 mei en 300 pond op 22 november. Bij vroegtijdig 

overlijden werden twee opties open gelaten: ofwel kon het ambt terug uit 

handen genomen worden, ofwel werd het toevertrouwd aan de 

erfgenamen488. Zijn tweede contract, dat afgesloten werd op 3 juli 1555, 

                                                           
485 ARA, Audiëntie, 1184: Lijst van alle benoemingen waarover de vorst bevoegd is, met namen 

van de functionarisen en hun jaarlijks loon, [1540-1550], fol. 33. Dit ambt leverde hem 72 pond 

pars. per jaar op. 
486 Voormalig notaris onder griffier van Steland*, tot hij in 1545 vervangen werd door van 

Huerne*. Betreffende Martin Snouckaert kan overigens meer informatie worden gevonden in de 

biografische notitie van griffier Augustijn van Huerne*. 
487 ARA, Audiëntie, 791: Authentieke afschriften van benoemingen van ambtenaren, Vlaanderen, 

1476-1559, fol. 29 (17 januari 1550 n.s.) en ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van 

benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map griffiers. Zie ook BAELDE M., 

De domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de zestiende eeuw, 1551-

1559, Brussel, 1971, p. 156 aangaande de pachtsom. 
488 RAG, VD, 39: Rekening van de domeinen ("recepte générale") van Oost-Vlaanderen door de 

ontvanger-generaal Guillaume de Waelwijc, 1550, fol. CI. 
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vertoonde exact dezelfde bepalingen489. Op 21 mei 1550 legde Cortewille de 

eed af als griffier; één dag later verscheen zijn handschrift in het register van 

de secrete camere490. 

Tijdens zijn griffierschap bleef Augustijn van Huerne* notaris, een functie 

die hij al uitoefende van in 1545. Als schrijver bij de griffie werd anno 1551 

een zekere Guillaume Valois genoemd, tevens procureur-postulant en 

apostolisch notaris, die op 30 december van dat jaar geadmitteerd werd door 

de Raad als notaris491. In 1555 legde hij de eed af als procureur492. Eerste 

klerk van de griffie tijdens het griffierschap van Cortewille was echter 

Josephus of Joos Cobbaert. Anno 1560 had hij er al een klerkenloopbaan van 

18 à 20 jaar binnen de griffie op zitten en werd hij aangesteld als 

buitengewoon deurwaarder voor de Grote Raad van Mechelen te Gent - een 

functie die hij meteen afstond ten voordele van een andere klerk, Guillaume 

van Landuyt493. 

Naast de eigen griffieklerken kwam François Cortewille uiteraard ook in 

contact met personeel van onder meer raadsheren, praktizijnen en zelfs 

andere instellingen. Zo had hij de hand in de admissie van Antheunis 

Vierendeel als keizerlijk notaris op 31 maart 1552. Vierendeel was ongeveer 

vier jaar klerk geweest van Viglius (vanaf 1549 voorzitter van de Geheime 

Raad en vanaf 1554 voorzitter van de Raad van State) en kreeg daarom een 

aanbeveling van Cortewille als griffier van de Raad: "ooc upt verclaers van mij 

Cortewille vande legaliteit ende experientie vanden zelven Antheunis"494. 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 27 juli 1558 legde François Cortewille de 

eed af als gewoon raadsheer in de plaats van Lodewijk Mesdach495. Dit was 

slechts een formaliteit, gezien Mesdach al vanaf november 1557 niet meer in 

                                                           
489 ARA, Audiëntie, 791: Authentieke afschriften van benoemingen van ambtenaren, Vlaanderen, 

1476-1559, fol. 31 (3 juli 1555). 
490 RAG, RVV, 7613: Register van de secrete camere, 1 juni 1549 - 12 augustus 1554, 

respectievelijk fol. 66 en 67. 
491 RAG, RVV, 7613: Register van de secrete camere, 1 juni 1549 - 12 augustus 1554, fol. 2 
492 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d., 

s.p. 
493 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701. 
494 RAG, RVV, 7613: Register van de secrete camere, 1 juni 1549 - 12 augustus 1554, fol. 3. 
495 RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 - 19 oktober 1558, fol. 383. 
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die hoedanigheid was betaald en Cortewille hem al verving496. Diezelfde 27 

juli legde Cortewilles opvolger als griffier, Pieter de Bevere*, eveneens de 

eed af497. 

Een tiental jaar na de start van zijn raadsheerschap kwam François 

Cortewille midden in een woelige periode terecht, een cruciale fase in de 

Tachtigjarige Oorlog. Het uitvoeren van de gewone taken van de Raad werd 

bijzonder moeilijk gemaakt498. Op 6 november 1567 werden zowel 

Cortewille als een zekere Jehan van der Burcht aangesteld als 

commissarissen om te oordelen in conflicten tussen het Spaanse garnizoen 

en de Gentenaars499. Alva gaf hen op 21 februari 1568 de opdracht om een 

massale aanhouding van weerspannigen in het graafschap Vlaanderen, 

gepland voor 3 maart, voor te bereiden en een onderzoek te leiden naar de 

bezittingen van die personen. Zij moesten daarbij in elk lokaal bestuur één 

of meer vertrouwenspersonen zoeken als aanspreekpunt. Deze actie leidde 

tot een grote reeks banuitspraken en verbeurdverklaringen tijdens de jaren 

1568-1569. Sporen van die activiteiten kunnen ook voor de datum van 21 

februari worden teruggevonden500: zo werd op 17 en 18 januari te Gent een 

groot aantal personen gedagvaard om zich voor de hertog van Alva te 

verantwoorden, overzichten van hun goederenbezit werden aan Cortewille 

en van der Burcht overgemaakt. Deze opdracht hield ook een groot aantal 

reizen in, tijdens de maand juli 1568 bevonden de heren zich bijvoorbeeld te 

Hulst501. Er is te Gent tevens een oproep bekend van 15 februari 1569, gericht 

aan ieder die obligaties, giften of dergelijke meer van een verbannen persoon 

in het bezit had. Men diende deze af te leveren bij de twee raadsheren. Hun 

opdracht ging echter inbeslagnames te boven: zo veroordeelden Cortewille 

                                                           
496 Mesdach was dan ook de schoonvader van Philips Cortewille, één van de zonen van 

François. Zie ‘Kinderen’. 
497 RAG, RVV, 7614: Register van de secrete camere, 20 augustus 1554 - 19 oktober 1558, fol. 383. 
498 Op 2 september 1567 werd hij samen met raadsheer Nicolas van Lauwe en griffier de Bevere* 

belaagd door Spaanse wachtposten aan de poorten van het Gravensteen, die de muts van het 

hoofd van de notabelen haalden en hen waarschuwden om beleefd te zijn. Zie VAN 

VAERNEWIJCK M. en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke…, deel 3, p. 13. 
499 VAN VAERNEWIJCK M. en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke…, deel 3, p. 

127. 
500 DE KEMPENAERE P., VAN MALE J. en BLOMMAERT P. (red.), Vlaemsche kronijk…, p. 40-

41, 66, 72. 
501 VAN VAERNEWIJCK M. en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke…, deel 4, p. 

169-170. Eerder, in mei 1569, beschreef van Vaernewijck overigens een zitting van de twee 

commissarissen in het Gravensteen waartoe hij zelf was opgeroepen: VAN VAERNEWIJCK M. 

en VAN DER HAEGHEN F. (red.), Van die beroerlicke…, deel 4, p. 99. 
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en van der Burcht op 24 september van datzelfde jaar een brouwer uit 

Deinze tot de doodstraf wegens bezwarende briefwisseling. Anno 1569-1571 

zou Cortewille bovendien betrokken geweest zijn bij Alva's poging tot 

invoering van de 10de penning. 

François Cortewille zou zijn gewone functie als raadsheer blijven uitoefenen 

tot aan zijn overlijden. Hij werd pas een half jaar nadien officieel vervangen 

door Joost van Brakele, toen al raadsheer-commissaris, die op 30 juni 1574 de 

eed aflegde502. 

Naast deze juridische beroepsactiviteiten was François Cortewille 

klaarblijkelijk lid van de Onze-Lieve-Vrouwbroederschap van de Gentse 

Sint-Baafskathedraal. Op 14 februari 1573 diende hij een aanvraag in bij de 

raadsheren 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"503. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean Cortewille (fs. Nicolas Cortewille en Jacoba Vernieuwen), heer van 

Toriswal en ter Kamere, schepen van Duinkerke in onder meer 1482; en 

Catherine van Waterleet504(fa. Jean van Waterleet en Margaretha van 

Zinneghem). Zij kregen minstens de volgende kinderen: 

~ Jan Cortewille. 

~ Jacques Cortewille (?- Parijs, 1543), kanunnik, rector te Parijs. 

~ Matthieu Cortewille, heer van ter Kamere, echtgenoot van 

Baudouine Pépin fa. Jean, waarvan acht kinderen bekend zijn. 

~ Nicolaas Cortewille (zie ‘Ouders’). 

                                                           
502 Joost van Brakele had deze vervanging al in 1567 geregeld via een verzoek aan Margaretha 

van Parma, gesteund door onder meer schoonvader Josse de Damhouder. Op 17 juli 1567 gaf de 

landvoogdes opdracht om een open commissiebrief klaar te maken. 
503 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d., 

s.p. 
504 In 1480-1481 verhief zij na het overlijden van haar vader een aantal leengoederen, alle 

gelegen in het huidige Frankrijk (Cassel, Wemaers-Cappel en Zermezele). 
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~ Magdalena Cortewille. 

* Emond de Bie en n.n. Cant. Uit dit huwelijk is enkel dochter Françoise 

bekend. 

- Ouders: Nicolaas Cortewille (regio Duinkerke, ? - Gent, ?), heer van Laken, 

en Françoise de Bie. Over de correcte duiding van deze Nicolaas bestaat 

onduidelijkheid, vermoedelijk was hij anno 1517 pensionaris van de stad 

Duinkerke. Hij of een gelijknamige persoon was anno 1519 bovendien 

baljuw van Steenvoorde505. Het echtpaar Cortewille - de Bie had zes 

kinderen: 

~ François Cortewille, oudste zoon. 

~ Pieter Cortewille (?-1595), echtgenoot van Catherine de Gruutere fa. 

Gilbert de Gruutere (1504-1544) en Gertrude d’Ydeghem (1506-1544); 

van hen zijn vijf kinderen bekend. Hij liet zich als poorter van 

Duinkerke in augustus 1526 inschrijven aan de Leuvense universiteit, 

samen met broer François. Tijdens de periode 1555-1570 vervulde hij 

meermaals functies binnen het Gentse stadsbestuur, vanaf de jaren 

1580 was hij actief in het hoofdcollege van het Land van Waas. In 

oktober 1583 werd hij samen met een hele groep Spaansgezinde 

Gentenaren gevangen gezet. 

~ Jan Cortewille506. 

~ Judoca Cortewille. 

~ Madeleine Cortewille, achtereenvolgens gehuwd met Jean Ryeel en 

met François de Créguy. Uit haar eerste huwelijk zijn een zoon en een 

dochter bekend. 

~ Marie Cortewille, echtgenote van Odaert van Steenhuyse, met wie 

ze minstens één zoon en drie dochters kreeg. 

                                                           
505 Zie RAG, RVV, 21921: Proc.-gen. v. Vl. + Niklaas Cortewille, balj. te Steenvoorde c. Jan de 

Brune, chirurgijn te Steenvoorde: slagen aan balj., 1519. 
506 Misschien was dit de Jan Cortewille wiens dochter Josine (nichtje van griffier François) 

huwde met raadsheer Antoon de Muelenaere. Griffier Omaar van Edinghen* was overigens één 

van de "vrienden en magen" op dat huwelijk. Andere getuigen waren Pieter Tayspil en Jan de 

Duernaghele. Dit zou betekenen dat deze Jan kan geïdentificeerd worden als Jan Cortewille, 

vanaf 1518 raadsheer en rekwestmeester bij de Grote Raad van Mechelen, wat qua chronologie 

weinig waarschijnlijk is. Verder onderzoek naar deze figuur is nodig om tot een identificatie te 

komen. 
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Schoonfamilie 

François Cortewille huwde twee keer, waarvan de eerste keer in 1534. Zijn 

toenmalige echtgenote was Catharina van Hoome(n) (? - Gent, 1557507), 

dochter van Roeland van Hoome(n) en Callekin de Ketelboere, op haar beurt 

dochter van Jacob de Ketelboere, ontvanger-generaal van Vlaanderen. 

Schoonvader Roeland was onder meer één van de tien sergeanten van 

Brugge, baljuw van Blankenberge en afgevaardigde op vergaderingen van 

het Brugse Vrije. 

Op 22 oktober 1560 sloot hij een huwelijkscontract508 af met zijn tweede 

toekomstige, Catharina Borluut fa. Gerom, vrouw van Noortvelde en 

weduwe van Jan Salaert (?-1559), zoon van buitengewoon raadsheer Renier 

Salaert. Het huwelijk zelf vond plaats op 10 november 1560. 

 

Kinderen 

Met zijn eerste echtgenote, Catharina van Hoome(n), 

kreeg Cortewille acht kinderen: 

~ Jacob Cortewille (Gent, ca. 1535 - ?), heer van 

Laken, grootbaljuw van Aalter509, baljuw en 

ontvanger van het Land van de Woestijne 

gedurende de periode 1567-1576, echtgenoot van 

achtereenvolgens Catherine Peussin fa. Jean 

Peussin en Jossine van de Kerchove; en van Gertrude de Gruutere (?-

1568) fa. Gilbert de Gruutere (1504-1544) en Gertrude d’Ydeghem 

(1506-1544). Met zijn eerste echtgenote kreeg hij minstens drie 

kinderen, uit zijn tweede huwelijk is een zoon bekend. 

                                                           
507 Ook wel van Boone genoemd. Ze overleed te Gent op 13 mei 1557 en werd begraven in de 

Gentse Sint-Baafskathedraal. Zie DESPODT V., Dat du best…, deel 3, 1.3/104. Haar staat van 

goed zou anno 1558 in het Brugse Vrije worden geregistreerd. 
508 Hij had hierin het statuut van vrijlaat [van Uitkerke], dat hij op 29 januari 1534 voor zijn 

eerste huwelijk had bekomen en waarvoor hij verzaakt had aan het poorterschap van 

Duinkerke. Anno 1560, bij zijn tweede huwelijk, ruilde hij het vrijlaatschap van Uitkerke 

hoogstwaarschijnlijk ten voordele van het poorterschap van Gent. 
509 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Aalter, p. 19 en 28. 
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~ Philips Cortewille (Gent, ca. 1539 - ?), echtgenoot van Quintine 

Mesdach (1543-?) fa. Louis Mesdach (ca. 1490 - Gent, 1558)510 en 

Jacqueline van Gramez, vrouw van Wynghen en Wulfsberge (?-1582). 

Uit dit huwelijk is één dochter bekend: Jacqueline Cortewille (1569-

1627) huwde Paul van Steelant (1550 - Gent, 1624), zoon van griffier 

Philips van Steland*. Voor meer informatie aangaande deze familie 

wordt verwezen naar diens biografische aantekening. 

~ Roeland Cortewille (Gent, ca. 1540 - ?), echtgenoot van Anne de 

Cortewylle fa. Pierre de Cortewylle (?-1528) en Jeanne van 

Coornhuyse. 

~ Catharina Cortewille (Gent, ca. 1541 - ?), echtgenote van Gilles de 

Cortewylle fs. Mailliard de Cortewylle en Adrienne van Polinchove. 

Van Catharina is één zoon bekend, Roeland de Cortewylle (?-1588). 

~ Judoca Cortewille. 

~ Magdalena Cortewille (Gent, ca. 1550 - ?), echtgenote van Robert de 

Brune fs. François de Brune en Anne van der Zype (?-1582). 

~ Lodewijk Cortewille (Gent, ca. 1552 - ?). 

~ Robert Cortewille (Gent, ca. 1556 - ?), echtgenoot van Catherine van 

Coornhuyse. 

 

Bezittingen 

Hij was heer van Lake(n) te Oeselgem en bezat een groot aantal gronden te 

Aaigem. Mogelijk had hij bezittingen te Gentbrugge, en bij uitbreiding te 

Gent: op het stadsplan “Gandavum Gendt” van Jacob van Deventer van 1559, 

bewaard in de Biblioteca Nacional de España te Madrid, zijn eigendommen van 

“koninklijk commissaris François Cortewille” weergegeven511. Vermoedelijk 

hield hij ook een huis te Latem in leen van de Gentse Sint-Pietersabdij, dat 

door zoon Jacques kort na het overlijden van François verkocht werd aan Jan 

vanden Eetvelde512. 

                                                           
510 In 1522 advocaat, vervolgens raadsheer van de Raad van Vlaanderen en ontvanger-generaal 

van Vlaanderen. 
511 Kasteel “de oude Kluys” te Gentbrugge, iconografische bronnen, Reet, 2009, s.p. 
512 RAG, Diverse oorkonden, 247: Voor het leenhof van Sint-Pietersabdij te Gent verkoopt Jacques 

Cortewille aan meester Jan vanden Eetvelde een huis “metten walle ende zynghele” gelegen te 

Latem, leen wezende van Sint-Pietersabdij te Gent, 15 mei 1574. 
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Anno 1567 woonde Cortewille in de "groote Zickele" te Gent, een huis op de 

hoek van de Hoogpoort en de Toevluchtstraat513. Het is echter niet duidelijk 

of (een deel van) het huis effectief zijn eigendom was. Na zijn overlijden, 

tijdens de periode van de calvinistische Republiek Gent, woonde zijn 

weduwe in de Burgstraat. Van het echtpaar zijn overigens een aantal 

renteovereenkomsten bekend, onder meer uit de periode 1537-1538. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, zowel bij de 

griffiers als bij de raadsheren, inclusief wapenschild zoals hierboven 

weergegeven. 

- De familie had zijn oorsprong te Watou (vier generaties hoger dan François 

Cortewille) en Steenvoorde. Te Watou was een heerlijkheid Cortewyle, 

gehouden van het leenhof Dampierre in Steenwerck. De hoeve die er heden 

ten dage bekend staat als “Kortewilde” was hoogstwaarschijnlijk de zetel van 

de heerlijkheid; de volledige heerlijkheid verdween uit deze familietak via 

Vincent van Cortewylle, broer van overgrootvander Nicolas. 

Tijdens het midden van de 16de eeuw waren verschillende familietakken, 

waaronder die van François Cortewille, uitstekend ingeburgerd in Gent. 

Johan Dambruyne berekende dat familieleden tussen 1540-1577 meer dan 40 

politieke mandaten bekleedden te Gent. In de periode 1577-1584 viel dit 

terug, om aan het einde van de 16de eeuw opnieuw op te klimmen tot 40514. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20966: Sceau du conseil de Flandre, volume contenant […] 18° à 

25° huit comptes rendus par François de Cortewille, greffier de la chambre 

du conseil ordonnée en Flandre, du 28 mai 1550 au 17 novembre 1557, […]. 

RAG, Diverse oorkonden, 247: Voor het leenhof van Sint-Pietersabdij te Gent 

verkoopt Jacques Cortewille aan meester Jan vanden Eetvelde een huis 

                                                           
513 DE POTTER F., Een hoekje der stad Gent, in Het Belfort, 1886, 1, p. 177-181. 
514 DAMBRUYNE J., Corporatieve middengroepen. Aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-

eeuwse Gentse ambachtswereld (Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde te Gent XXVIII), Gent, 2002, p. 794. 
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“metten walle ende zynghele” gelegen te Latem, leen wezende van Sint-

Pietersabdij te Gent, 15 mei 1574. 

RAG, RVV, 3870: Enkwesten voor de raadsheren, Frans Cortewille, 1573. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 1499: Cortewiele. 



163 
 

COURT (DE LA), FLORIS 

 

Personalia515 

- Geboorte: Geraardsbergen, ca. 1676. 

- Overlijden: Sint-Niklaas, 1764. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij behaalde een diploma van licentiaat in de beide rechten en 

droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was advocaat. 

Er bestaat twijfel of hij de Floris de la Court was die tijdens de beginjaren 

van de 18de eeuw als subgedelegeerde bij het Land van Aalst werkte, een 

soort van plaatselijke belastingsontvanger en -controleur die door de vorst 

werd benoemd. Deze functie werd in 1702 in het leven geroepen door Filips 

V en als erfelijk ambt aan “Floris de la Court” toegekend. In die hoedanigheid 

gaf deze Floris aan verschillende schepenbanken van het Land van Aalst de 

toestemming om een landboek op te maken, bijvoorbeeld aan Schendelbeke 

in 1705. Hij liet anno 1704 ook overzichten maken van tiendbare gronden. 

Aangezien deze persoon in het reglement voor de stad en het Land van 

Aalst van 10 september 1702 wordt bestempeld als voormalig burgemeester 

van Geraardsbergen zijn wij van mening dat het zijn gelijknamige vader 

betrof516. Gelet op enkele stukken die beschreven zijn in de inventaris van 

het Land van Aalst, bestaat de kans echter dat zoon Floris de la Court zijn 

vader in zijn functie van subgedelegeerde bijstond en na diens overlijden 

                                                           
515 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op BEYLS P., ‘Een werck seer schoon 

ghemeten’. Studie van de archiefvorming en de terminologie van de landboekhouding in het graafschap 

Vlaanderen (16de-18de eeuw): casus kasselrij Oudenaarde en Land van Aalst (Studia 134), Brussel, 2012, 

passim; VAN DER VYNCKT E.M.J., Les anciennes magistratures du Pays de Waes et leurs titulaires, 

Sint-Niklaas, 1867, p. 231-232; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 757-759 en 

VAN ISTERDAEL H., Archief van het Land van Aalst 1342-1796 (1814), Brussel, 1994, 2 dln., 

passim. 
516 Zie Vierden placcaet-boeck van Vlaenderen, behelsende alle de Placcaeten Ordonnantien ende 

Decreten, geëmaneert voor de Provintie van Vlaenderen sedert ’t jaer 1684 tot ende met 1739, Brussel, 

1740, deel 1, p. 521. 



164 
 

nog enkele lopende zaken afhandelde517. De functie zelf verdween overigens 

in 1706, aan het einde van het Anjouaans bewind. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 23 december 1707 verkreeg 

Corneille Florent Michel*, bedienaar van de griffie van Maximiliaan le 

Rouffon*, zijn schoonvader, een benoeming als advocaat-fiscaal. Het patent 

werd in januari 1708 door de Raad van Vlaanderen geregistreerd, waarna hij 

als dusdanig de eed aflegde518. Hoewel geen overeenkomst of admissie kon 

worden teruggevonden, wordt in de registers van de Raad al gauw duidelijk 

dat Floris de la Court hem als bedienaar verving. Zijn eerste handtekening in 

de resolutieregisters van de Raad is te vinden op 8 mei 1708519. Hij diende 

tijdens deze periode overigens de rekening van de augmentatierechten van 

het jaar 1705 in, samen met collega’s Adrien Jacques Helias*, Pierre Louis de 

Aranda* en Martinus ’t Kint*520. 

Uit het archief van de Raad van Vlaanderen blijkt dat Floris de la Court een 

eerder onopvallende griffier was. Op 26 juni 1714 was hij adjunct bij 

raadsheer Coppens, toen hij vaststellingen moest gaan doen naar aanleiding 

van het overlijden van een kind van advocaat Judocus Mattheus de Bois521. 

Toen één jaar later bleek dat boekdrukker Graet geen papiermateriaal meer 

wilde leveren voor de aanmaak van de registers van de Raad tot zijn vorige 

leveringen door de ontvanger van de exploten werden betaald, besloten de 

Raadsheren dat de ontvanger van de exploten zo snel mogelijk de 

openstaande rekeningen moest voldoen ˗ desnoods via verpanding van zijn 

goederen. Floris de la Court ondertekende deze resolutie op 5 juli 1715522. 

Twee maanden later, op 6 september 1715, registreerde hij de ontvangst van 

de originele schenkingsakte van een schilderij, dat in april 1678 door 

raadsheer Jacques Felix de Coninck aan de Raad was geschonken. Het 

document was opgedoken in het sterfhuis van de voormalige Fransgezinde 

                                                           
517 Zie bijvoorbeeld SAA, OA Land van Aalst, 187, 593 en 927. In deze inventaris worden vader en 

zoon door elkaar gehaald, wat resulteert in een fictieve carrière die liep van 1680 (eerste 

schepen Geraardsbergen) tot 1764 (raadpensionaris Land van Waas). 
518 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

312. 
519 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 113. 
520 RAG, RVV, 546: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
521 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 140. 
522 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 152. 
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president Errembault; de la Court noteerde dit in het resolutieregister met 

de opmerking dat de akte in de fiscale camere zou worden bewaard523. 

Kort daarna verdween Floris de la Court uit de griffie. Ondertussen had 

Corneille Florent Michel* zich ingekocht via het grote engagèrecontract van 

1713 en was hij engagèrehouder geworden524. In het najaar van 1715 zou zijn 

zoon, Jean Baptiste Michel*, echter in de griffie van zijn familie komen 

werken. Zijn eerste handtekening is te vinden in de resolutieregisters op 25 

oktober 1715525. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na het einde van zijn bedienaarsschap zette hij 

vermoedelijk zijn activiteiten als advocaat verder. In 1723 werd hij door het 

hoofdcollege van het Land van Waas verkozen tot pensionaris, ter 

vervanging van de overleden pensionaris de Munter. In 1758 nam hij 

uiteindelijk op vraag van het hoofdcollege ontslag526. Als reden daarvoor 

werden zijn hoge ouderdom en zijn slechte gezondheid aangegeven. Zijn 

opvolger diende hem overigens een jaarlijks pensioen van 600 gulden uit te 

betalen. Hij zou in 1764 zijn gestorven. 

In zijn hoedanigheid van pensionaris was hij in 1744 bijvoorbeeld 

gedeputeerde voor het Land van Waas op de inauguratie van Maria 

Theresia te Gent. Jean van de Perre en François Joseph de Castro y Toledo, 

schepenen, vergezelden hem527. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

                                                           
523 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 155. 
524 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). 
525 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 156-157. 
526 RAG, FA Moerman d’Harlebeke, 917: Correspondentie betreffende het ontslag en de 

vervanging van raadpensionaris De le Court, 1758. Met dank aan Sylvie De Smet. 
527 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. Zie tevens VAN CAUTER B., De inauguratie van Maria Theresia als gravin van 

Vlaanderen, Gent, 2013, verhandeling, p. 96, onlangs in uitgave voorbereid als VAN GELDER K. 

en VAN CAUTER B., Een publieke ceremonie in een woelig tijdvak: de inauguratie van Maria Theresia 

als gravin van Vlaanderen (1744), in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde te Gent, 2013, LXVII, p. 69-99. 
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- Ouders: Floris de la Court (Geraardsbergen, ? - ?, 1708), meester528, schepen 

(ten laatste vanaf 1680) en burgemeester (jaren 1690) te Geraardsbergen, 

vanaf 1702 tot 1706 subgedelegeerde bij de stad en het Land van Aalst529. 

Gegevens over zijn echtgenote en eventuele andere kinderen zijn niet 

beschikbaar. 

 

Schoonfamilie 

Onbekend. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, dat enkel de 

drie griffiers Michel* behandelt. 

- Op 1 oktober 1712 werd hij poorter van Gent530. 

- Verder onderzoek in zowel Geraardsbergse als Wase bronnen is 

noodzakelijk om de familie de la Court te kunnen duiden. De mobiliteit van 

griffier Floris de la Court (Geraardsbergen - Gent - Land van Waas) en zijn 

relatief frequent voorkomende familienaam bemoeilijken de zoektocht. 

 

                                                           
528 Matricule…, deel 6, p. 174. Hij schreef zich op 14 november 1661 in aan de Leuvense 

universiteit als "Court, de la, Florus, Gerardimontanus”. 
529 Ut supra. 
530 DECAVELE J., Poorters…, p. 166. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21051-21054: Quatre comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Floris de la Court, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1705 au 28 février 1714. 

RABeveren, OA Land van Waas, passim. 

RAG, FA Desmanet de Biesme, 766: Commissie verleend door Anna van 

Lorreinen, aan Michiel de Craene, meester Floris de la Court en jonkheer 

Adriaan de Parth, voor het aanstellen van de magistraat van 

Geraardsbergen, 20 juli 1690. Autograaf van Anna van Lorreinen, e.a. 

stukken betreffende de aanstelling van de stadsmagistraat van 

Geraardsbergen, 1673-1691. 

RAG, OA Geraardsbergen, passim. 

RAG; VERZ Fonds Gent, 213: Dossier betreffende het proces dat gevoerd 

werd tegen Floris de la Court, voormalig burgemeester van Geraardsbergen, 

betrokken bij de inval van de Fransen te Gent op 5 juli 1708, 1709-1711. 

RAG, RVV, 16910: Floris de la Court, eerste schep. van Geraardsbergen c. 

Charles-Antoine van de Kerchove, stadhouder, en Jan Coucke adv. aldaar: 

injuriën, 1679-1681. 

RAG, RVV, 24629: (Sch. van Geraardsbergen) - Floris de la Court, adv., ontv. 

van Geraardsbergen c. Jan d’Olislaghere (Gent): verkoop bij decreet, 1670-

1671. 

SAA, OA Land van Aalst, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 1731: Delcourt. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 1530: de la Court. 
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EDINGHEN (VAN), OMAAR 

 

Personalia531 

- Geboorte: Gent, 1488. 

- Overlijden: Gent, 8 juni 1540532. Hij werd begraven in de Gentse Sint-

Michielskerk, waar later ook zijn echtgenote een laatste rustplaats kreeg. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij had geen universitaire studies genoten en droeg de 

meesterstitel niet, maar stond als praktizijn wel bekend om zijn brede 

kennis. Van Peteghem categoriseert hem als geleerde autodidact, een beeld 

dat bevestigd wordt door zowel zijn carrièrepad als zijn connecties. 

Omaar van Edinghen - alias Audomarus Edingus of Omer d’Enghien - 

bewoog zich in humanistische kringen en onderhield contacten met Livinus 

Ammonius en Erasmus, hoogstwaarschijnlijk gelegd via zijn familiale link 

met Karel van Uutenhove533. In een brief van 15 juli 1529 aan Erasmus, wiens 

                                                           
531 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p.391-394, aangevuld met BIETENHOLZ P. en DEUTSCHER T., 

Contemporaries of Erasmus: a biographical register of the Renaissance and Reformation, Toronto, 2003, 

p. 420; BUYLAERT F., Repertorium…, p. 213-214; HEIREMAN K., Dirk Martens, 1473-1973. 

Tentoonstelling over het werk, de persoon en het milieu van Dirk Martens, ingericht bij de herdenking 

van het verschijnen te Aalst in 1473 van het eerste gedrukte boek in de Zuidelijke Nederlanden, Aalst, 

1973, p. 202-203; 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; TRUYMAN B., Vijf eeuwen families Truyman in 

het Waasland en in Zeeland, Melsele, versie 2012; VAN BOCKSTAELE G., De humanistenvriend, 

Omaar van Edingen en Geraardsbergen (begin 16de eeuw), in Land van Aalst, 2000, LII, 4, p. 253-261 

en VERHAEGHE C., De benoeming…, via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_deel_II_2.htm (alle 

geraadpleegd 18.05.2012). 

Zie ook VAN RAEMDONCK T., De adellijke familie van Steelant en hun politieke en sociale status in 

de Bourgondische en Bourgondisch-Habsburgse maatschappij, Gent, 2010, onuitgegeven masterproef, 

aangaande de link tussen de families van Edinghen en Steland. 
532“Obiit greffarius Edinghen eod(em) die [VIII in junio] 1540”. RAG, RVV, 7611: Register van de 

secrete camere, 13 april 1534 - 9 april 1544, fol. 378 recto, aantekening in marge. Op de 

versozijde van fol. 378 werd op 9 juni nog een normale aantekening gemaakt. 
533 Deze Karel, zoon van Nicolaas van Uutenhove en Agnes van der Varent, was een gekend 

contactpersoon van Erasmus, die een uitgave van Joannes Chrysostomus aan hem zou hebben 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://www.ethesis.net/rvv/rvv_deel_II_2.htm
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verblijfplaats te Bazel niet meer veilig was, bood Ammonius hem aan om bij 

van Edingen te komen logeren, hetzij te Gent in het Dondersteen, hetzij in 

zijn rustige buitenverblijf534. Hoewel de steun van de Raad van Vlaanderen 

hem verzekerd werd, trok Erasmus echter naar Freiburg535. 

Van Omaar is één werk bewaard, namelijk een bewerking van Vorme ende 

concept tot het maken van eene Generale costume van het landt ende graefschap van 

Vlaanderen Flamingant, waarvan het origineel aan Wielant wordt 

toegeschreven536. Hierin wordt aangedrongen op het codificeren en 

vereenvormigen van de costumen van het graafschap. Hij zou ook een 

genealogie geschreven hebben van de Uutenhoves. Hij kende daarenboven 

Latijn en gebruikte in humanistische middens een verlatijnste versie van zijn 

naam; een brief van Erasmus was bijvoorbeeld gericht aan “Ornatissimo 

Audomaro Edingo Summi Flandriae Senatus ab actis”537. Ook Van Peteghem 

meldt het gebruik van Latijnse zinsneden door van Edinghen, onder meer in 

de registers van de secrete camere anno 1539. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vanaf 1508-1509 stond hij zijn vader bij 

tijdens diens beroepsactiviteiten als procureur. Frans van Edinghen was ooit 

zelf de opvolger geweest van procureur Lambrecht vander Hulsbussche, die 

eind 1494, begin 1495 als vaste procureur voor de stad Geraardsbergen 

overleed. Daarvoor had hij overigens als klerk gewerkt van griffier Ywein 

van Vaernewijck*. 

Vanaf het verblijf van de Raad van Vlaanderen te Gent ging vader van 

Edinghen slechts één keer per jaar naar Geraardsbergen; voor de overige af 

te handelen zaken gebruikte hij bodes. Vanaf 1508-1509 was deze rol 

                                                                                                                                        
opgedragen. Andere leden van deze vriendenkring waren raadsheer Jacob Hessele en Daniël 

Tayspil. 
534 Zie 'Bezittingen'. Onder meer Ruffault, abt van de Geraardsbergse Sint-Adriaansabdij en de 

heer van Massemen, de Gentse grootbaljuw, waren directe buren. 
535 Zie ook DECAVELE J. (red.), Keizer tussen stropdragers. Karel V 1500-1558, Leuven, 1990, p. 

108-111 betreffende de Gentse contacten van Erasmus. De beroemde humanist zou van 

Edinghen overigens ooit beschreven hebben als een man met een geweten witter dan sneeuw. 
536 DEKKERS R., Bibliotheca Belgica 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, 1953, p. 50. De tot nu toe bekende handschriften geven de tekst 

van Wielant niet weer, maar zijn volledige bewerkingen waarvan de beste van de hand is van 

van Edinghen. Zie ook BUNTINX J., Wielant, Filips, in Nationaal Biografisch Woordenboek 5, 

Brussel, 1972, p. 1015. 
537 Gerepertorieerd in HEIREMAN K., Dirk Martens,…, p. 202-203. In de brief, geschreven op 1 

oktober 1529 te Bazel, vroeg Erasmus om een bijgevoegd schrijven aan Ammonius te bezorgen. 
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toebedeeld aan zoon Omaar, die zowel te Geraardsbergen als bij de Raad in 

het Gravensteen geregeld over de vloer kwam met documenten of ter 

onderhandeling van bepaalde zaken. In 1512 legde hij zelf de eed af als 

procureur, maar pas vanaf 1515 werd hij in zaken van zijn vader als 

procureur vermeld en had hij een relatief vaste wedde538; voordien konden 

slechts schaarse betalingen worden teruggevonden. 

In 1517-1518 nam Omaar het jaarlijkse bezoek aan Geraardsbergen van zijn 

vader over, wat beschouwd kan worden als een overname van de 

familiezaak. Ondertussen was hij in 1516 ook zijn vader opgevolgd in diens 

functie als eerste procureur van Gent. De activiteiten van het 

procureurskantoor539 'van Edinghen' in het kader van die functie zijn minder 

bekend, maar kunnen hoogstwaarschijnlijk vergeleken worden met die voor 

Geraardsbergen. De Gentse schepenbanken waren dus evenmin onbekend 

terrein voor toekomstig griffier Omaar van Edinghen. Hij had in deze 

periode twee klerken van wie de namen ons bekend zijn, namelijk Jan van 

Loo en Boudewijn Mayaert, die later zelf ook procureur werd. 

Tot 1522-1523, en vermoedelijk tot aan zijn griffiersfunctie bleef Omaar 

eerste procureur van Gent. Voor Geraardsbergen, die hem in 1519 een 

salarisverhoging toestond, bleef hij actief tot 1527, maar de laatste twee à 

drie jaar van die periode werd hij zelden geconsulteerd. Ten laatste in 1529 

werd hij vervangen door een lid van de familie Uutenhove. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Omaar van Edinghen startte zijn taak 

als griffier op 21 mei 1525, kort na het overlijden van voorganger Boullin*540. 

Het contract, dat te Brussel werd gedateerd op 14 december 1525 en zes jaar 

geldig was, omvatte zowel de griffie als het notariaat van de Raad. Van 

Edinghen was bovendien de bewaarder van het zegel en het tegenzegel. Er 

                                                           
538 Frans van Edinghen had als procureur van de stad Geraardsbergen een kleine vaste wedde, 

die aangevuld werd naargelang de grootte en de frequentie van te behandelen zaken. 
539 Toen Erasmus in de periode tussen 1514 en 1517 effectief Gent bezocht, stelde hij vast dat 

hun familiekantoor het belangrijkste te Gent was. 
540 Zie ook ARA, Audiëntie, 1184: Lijst van alle benoemingen waarover de vorst bevoegd is, met 

namen van de functionarissen en hun jaarlijks loon, 1540-1550. 

Paul Van Peteghem is van mening dat hij gekozen werd voor de functie omwille van zijn 

familierelatie met president Uutenhove. Het feit dat het corpus van raadsheren én de leden van 

de griffie hem al kenden via zijn veelvuldige activiteiten als assistent-procureur en vervolgens 

procureur, speelde hoogstwaarschijnlijk ook een grote rol, net als de ervaringen van zijn vader 

als griffieklerk onder van Vaernewyck*. 
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is een vernieuwing van dat contract bekend uit 1537541, met een extra 

clausule: hij bekwam dat zijn schoonzoon, de latere griffier Philips van 

Steland*, als notaris onder zijn dienst werd aangeworven. In ruil daarvoor 

werd de pachtprijs, die anno 1525 op 600 pond pars. was bepaald, 

opgetrokken tot 750 pond pars. 

Tijdens het griffierschap van van Edinghen werd de implementatie van de 

uitgebreide instructie van 1522 verder gezet. Deze normatieve bron kreeg 

een aanvulling onder de vorm van een ampliatie, die verscheen op 22 

augustus 1531. Vanaf het tweede kwart van de 16de eeuw beschikken we 

over meer informatie aangaande het reilen en zeilen van de Raad, mede 

dankzij de nieuw ontstane reeks registers van de secrete camere, maar ook 

dankzij een toenemende detaillering in al bestaande reeksen van het archief 

van de Raad. Enkele activiteiten van van Edinghen tonen de 

verscheidenheid van zijn taken aan. Zo vergezelde hij in maart 1526 de 

advocaat-fiscaal naar een sterfhuis van een raadsheer om vaststellingen te 

doen, ongetwijfeld ook met betrekking tot documenten van de Raad542. 

Anno 1528 legde hij een verklaring af in een zaak die al onder voorganger 

Boullin was gestart en die dus minstens drie jaar oud was543. Dossierbeheer, 

kennis van en toegang tot het archief van de Raad was voor een nieuweling 

binnen de griffie in zo’n geval cruciaal. 

Hij liet zich tevens opmerken als vertaler van het Frans naar het Nederlands. 

In 1530 betaalde de stad Ieper een behoorlijke som aan raadsheer de 

Schildere en griffier van Edinghen, door Van Peteghem omgerekend tot 40 

daglonen van een metselaar of 80 daglonen van een knecht, om een 

ordonnantie te laten vertalen. Dergelijke opdrachten kwamen vaak voor, 

zeker tijdens de 16de eeuw. Zeldzamer is de melding van een conflict, dat in 

eerste aanleg voor de Raad van Vlaanderen werd gebracht en vervolgens in 

beroep voor de Grote Raad van Mechelen, waarvan een authentieke akte 

van de griffier het voorwerp was544. In een niet nader bepaald rolregister van 

de Raad van Vlaanderen zou een zin zijn toegevoegd, waarvan de eiser aan 

de hand van de originele akte van van Edinghen kon aantonen dat die 

oorspronkelijk niet aanwezig was. De Raad van Vlaanderen had de eis tot 

schrapping echter afgewezen, waarna de eiser zich tot de Grote Raad van 

                                                           
541 Van het contract dat tussen beide data moet zijn afgesloten, in het najaar van 1531, heeft Van 

Peteghem geen spoor teruggevonden. 
542 RAG, RVV, 7610: Register van de secrete camere, 14 januari 1527 - 14 april 1534, fol. 3. 
543 RAG, RVV, 7610: Register van de secrete camere, 14 januari 1527 - 14 april 1534, fol. 63. 
544 DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische lijsten…, deel 3, p. 455 (839.147). 
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Mechelen wendde en een onderzoek door een Mechelse commissaris in de 

griffie van de Vlaamse justitieraad verzocht. Daar beval men de akte in 

overeenstemming te brengen met het rolregister. 

In mei 1532 werd Omaar van Edinghen door Maria van Hongarije 

overwogen als mogelijke vervanger van de overleden Jan van Marnix, 

secretaris van de Raad van State, samen met G. Pensart, de toenmalige 

audiëncier of eerste secretaris van de Geheime Raad. Na een lange 

beraadslaging kreeg Pensart de voorkeur en kreeg hij bovendien de 

toestemming om de beide ambten te cumuleren. De andere optie die de 

landvoogdes had gepresenteerd, namelijk de keuze voor Pensart en de 

vervanging van Pensart als audiëncier door van Edinghen, werd door de 

keizer verworpen545. 

Uit de periode van zijn griffierschap zijn tot slot nog enkele 

nevenactiviteiten bekend. Hij trad, samen met raadsheer Nicolaas 

Uutenhove, vaak op als voogd en gouverneur van het godshuis van 

Poortakker te Gent. Hij was tevens zaakwaarnemer voor een aantal 

familieleden. In naam van de erfgenamen van zijn tante, Catharina 

Uutenhove, procedeerde hij in 1535 bijvoorbeeld voor de Raad van 

Vlaanderen en vervolgens voor de Grote Raad van Mechelen aangaande een 

pachtcontract. De eerste instantie beoordeelde de eis van van Edinghen als 

onontvankelijk; de Grote Raad achtte het beroep ongegrond546. Anno 1540 

was hij opnieuw betrokken in een zaak die door beide hoven werd 

behandeld, dit keer als voogd van de erfgenamen van een zekere Julien 

Flicquier betreffende een schorre in de Sint-Annapolder te Kallo547. Het 

einde van dit conflict, in juli van dat jaar, zou hij echter niet meer 

meemaken. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed in functie en werd opgevolgd door 

schoonzoon Philips van Steland*. 

 

                                                           
545 Zie GORTER-VAN ROYEN L., Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden. Een politieke 

analyse op basis van haar regentschapsordonnanties en haar correspondentie met Karel V, Hilversum, 

1995, p. 165-166. 
546 DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische lijsten…, deel 3, p. 168 (834.169). 
547 DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische lijsten…, deel 3, p. 472 (840.46). 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Onbekend. 

* Klaas Uutenhove en Clara Everwyn 

- Ouders: Frans van Edinghen (Waterloos te Ophasselt, Geraardsbergen, ca. 

1460 - ?)548, voormalig klerk van griffier Ywein van Vaernewyck*, procureur 

bij de Raad van Vlaanderen voor o.m. de stad Geraardsbergen en eerste 

procureur van de stad Gent549; en echtgenote Barbara Uutenhove. Zij hadden 

minstens drie kinderen: 

 ~Omaar van Edinghen*. 

~ Dionysius van Edinghen, bewoog zich tevens in humanistische 

kringen. 

 ~ n.n. van Edinghen, dochter, die in 1523-1524 huwde. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 16 juni 1517 te Brielen bij Ieper, meer bepaald in het kasteel 

van de Drie Torens van zijn schoonfamilie, met Maria Ymmeloot (?-1569). Zij 

was de dochter van Nicolaas Ymmeloot en bijgevolg de jongere zus van Jan 

Ymmeloot550, echtgenoot van Maria Tayspil, zus van de latere president 

Pieter Tayspil (?-1541). Voor zijn huwelijk deed Omaar van Edinghen 

afstand van zijn Gentse poorterschap ten voordele van het Ieperse 

poorterschap. 

Na het overlijden van Omaar hertrouwde Maria Ymmeloot op 12 juni 1547 

met meester Pieter de Rycke, zoon van meester Frans de Rycke, advocaat. 

Het huwelijk werd gesloten in de Gentse Karmelietenkerk. 

                                                           
548 Van Bockstaele wijst in navolging van Heireman op verwantschap met Pieter (I) van 

Edinghen (Waterloos, ca. 1450 - na 1532), een bekend tapijtwever uit Zuid-Oost-Vlaanderen, lid 

van de Aalsterse Sint-Jorisgilde, echtgenoot van Barbele Brenincx en vader van Pieter (II) van 

Edinghen, die eveneens tapijtwever werd. Pieters (I) vader, Jan van Edinghen, was heer van 

Ophasselt en Waterloos en woonde te Aalst. 
549 Zie 'Carrière vóór griffiersfunctie'. 
550 Zie aangaande deze familie archiefstukken in RAB, FA de Thibault de Boesinghe, o.m. nrs. 491, 

493-495, 497, 506. Van Honacker noemt trouwens Jean Immeloot (?-1507) en een zekere Marie 

de Graeve (dit le Comte) als ouderpaar. 
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Kinderen 

Het echtpaar van Edinghen - Ymmeloot kreeg vier kinderen: 

~ Pieter van Edinghen, advocaat, heer van Ophasselt en van den 

Leghere. 

~ Adriaan van Edinghen, uitgeweken naar het protestantse Frankfurt 

op basis van godsdienstige motieven. 

~ Anna van Edinghen, echtgenote van meester Jan Minnaert, schout te 

Hulst. 

~ Agnes van Edinghen (?-1581), vrouw van Hasselt en van 

Mombrouck, echtgenote van meester Philips van Steland*, griffier van 

de Raad van Vlaanderen en opvolger van Omaar van Edinghen. 

 

Bezittingen 

Tot aan zijn huwelijk verbleef hij bij zijn ouders in hun hoekhuis in het 

Gewad te Gent, waarna hij met zijn echtgenote introk in het Dondersteen te 

Gent, gelegen in de Bonifantenstraat. Dat prestigieuze pand zou hij 

gedurende zijn hele leven in zijn bezit houden, vermoedelijk is hij er ook 

gestorven. 

Tijdens zijn carrière verwierf hij een behoorlijk aantal onroerende goederen, 

waarvan heerlijk bezit te Ophasselt bij Geraardsbergen het voornaamste 

was. De heerlijkheid Hasselt ten Vrijen had hij bijvoorbeeld bekomen via 

zijn moeder. Er wordt tevens melding gemaakt van een buitengoed in 

Drongen, dat aan Erasmus werd voorgesteld als toevluchtsoord551. 

Anno 1536 procedeerde hij voor de Raad van Vlaanderen omdat hij geen 

geld meer ontving van Claes Hessele voor een rente, die was 

overeengekomen bij de verkoop van een hofstede in de parochie 

Nieuwkerke552. Hessele beweerde dat er te weinig grond bij de hofstede zou 

voorzien zijn. De raadsheren oordeelden ten gunste van hun griffier; Hessele 

trok met dat oordeel naar Mechelen waar men zijn beroep ongegrond 

verklaarde. 

                                                           
551 Zie 'Scholing'. 
552 DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische lijsten…, deel 3, p. 227 (835.159). 
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Opmerkingen 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, dat van de 

Beere* en Baert* meteen de sprong maakt naar griffier Cortewille*. 

- Hij was één van de “vrienden en magen” bij het huwelijk van raadsheer 

Antoon de Muelenaere en Josine Cortewille, dochter van Jan Cortewille en 

hoogstwaarschijnlijk nichtje van François Cortewille*553. Andere getuigen 

waren Pieter Tayspil en Jan de Duernaghele. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20965: Sceau du conseil de Flandre, volume contenant […] 27° à 

34° huit comptes rendus par Omer Van Edinghen, greffier de la chambre du 

conseil ordonnée en Flandre, du 21 mai 1525 au 31 mai 1533. 

ARA, RK, 20966: Sceau du conseil de Flandre, volume contenant 1° à 7° sept 

comtes rendus par Omer Van Edinghen, greffier de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, du 1er juin 1533 au 31 mai 1540, […]. 

SAG, Praktizijnen, 10: Ego-document van Jan van Loo, ongefolieerd. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2071: van Enghen. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2072: d’Enghien. 

                                                           
553 Voor verdere informatie aangaande de familie Cortewille verwijzen we naar de biografische 

notitie van griffier Frans Cortewille*. 
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FEVRE (LE), JEHAN 

 

Personalia554 

- Geboorte: Voor 1361. 

- Overlijden: Onbekend. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel, maar had hoogstwaarschijnlijk geen 

universitaire studies doorlopen. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Onbekend. Jan Buntinx heeft geen enkele 

bron aangetroffen die erop zou wijzen dat le Fevre ooit grafelijk secretaris is 

geweest. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jehan le Fevre was vanaf de 

oprichting van de Raad van Vlaanderen in 1386 te Rijsel samen met Jan de 

Brune* verantwoordelijk voor de schrijfopdrachten van de gerechtelijke 

sectie van de instelling, tegelijk met die van de Audiëntie. Hij zou deze 

functie blijven uitoefenen tot in 1390 en kreeg hiervoor jaarlijks een 

vergoeding. De schaars aangetroffen vermeldingen in de oudste registers 

van acten en sententiën nuanceren dit beeld echter. De griffierstaken voor de 

Raad werden bijna uitsluitend door Jehan le Fevre vervuld en veel minder 

door Jan de Brune*. De handtekening van le Fevre komt tijdens de eerste vijf 

werkingsjaren van de Raad immers heel wat meer voor in vergelijking met 

die van zijn collega. 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”555. 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 

                                                           
554 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens van deze biografische notitie gebaseerd op 

BUNTINX J., De audiëntie…, passim, aangevuld met DE SEUR J., La Flandre illustrée par 

l’institution de la chambre du roi à Lille, l’an 1385, Lille, 1713, p. 64-66; SANTAMARIA J.B., La 

chambre…, passim; SOENS T., De rentmeesters…, passim; VAN ROMPAEY J., Het grafelijk 

baljuwsambt…, passim en VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 62 en 126. 
555 RAG, RVV, 2329: Register van acten en sententiën, 12 maart 1386 - 15 april 1389, fol. 7. 
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de la chambre a Lille”) verschijnt zijn naam bij geregistreerde items556. Een 

verschil in anciënniteit tussen beide, waarbij Jehan le Fevre als jongste 

beschouwd wordt, was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak hiervan557. 

Diezelfde verhouding tussen beide collega’s treffen we in een ander aspect 

van het vroegste griffierschap in zowel Audiëntie als Raad van Vlaanderen 

aan. De schrijvers werkten niet enkel uitvoerend, ze zetelden sporadisch zelf 

ook in hun respectieve instellingen als raadsheer558. Tijdens die eerste jaren 

was het voornamelijk Jan de Brune* die vanaf 1386 geregeld in beide 

instellingen zetelde. Volckaert meldt 27 september 1393 als laatste datum 

van zittingsdeelname van de Brune*559. Ondertussen had hij de 

verantwoordelijkheid voor de griffie in 1388 klaarblijkelijk al volledig 

overgedragen aan Jehan le Fevre, die op 28 september 1388 tevens zelf voor 

het eerst als raadsheer in de Audiëntie zetelde560.  

1388 blijkt inderdaad het sleuteljaar te zijn geweest waarin le Fevre het 

zonder zijn ervaren collega diende te stellen. Hij werd niet alleen de eerste 

die het griffierschap van de Raad van Vlaanderen alleen waarnam, volgens 

de Seur werd hij vanaf 1388 ook de “1er greffier” van de financiële sectie of 

de Rekenkamer. Santamaria stelde echter vast dat le Fevre maar uiterst 

zelden voor de financiële sectie werkte. Zijn officiële titel was dan ook “clerc 

de messeigneurs du conseil”561. Hij maakte daarbij uiteraard gebruik van één of 

meer klerken, zoals bijvoorbeeld het geval was met Daniel Alaerts, “son 

clerc” in 1390562. Tussen midden juni en midden december van dat jaar trad 

hij uit dienst en werd zijn functie doorgegeven aan Pierre Joris*, wiens 

handtekening op 21 december 1390 voor het eerst in een register van acten 

en sententiën verschijnt563. 

- Carrière na griffiersfunctie: Onbekend. 

                                                           
556 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. 
557 Voor meer informatie aangaande de uitgebreide carrière van Jan de Brune* verwijzen we 

naar zijn biografische aantekening. 
558 Jan Buntinx beschouwt dit als de normale bekroning van de loopbaan van grafelijke 

secretarissen en als een indicator van een bepaalde anciënniteit. Zie BUNTINX J., De audiëntie…, 

p. 144 en 283. 
559 VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 56. 
560 VOLCKAERT S., De functionarissen…, bijlage A. 
561 SANTAMARIA J.B., La chambre…, p. 127-130 en passim. 
562 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 47. 
563 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 74. 
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Afkomst 

Onbekend. 

 

Schoonfamilie 

Onbekend. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerking 

Jehan le Fevre wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

Hij kon in het verleden door geen enkele auteur nader worden gesitueerd, 

mede door zijn zeer frequent voorkomende naam. Er bestaat qua 

chronologie en carrièreverloop een aantal aanknopingspunten die in de 

richting van verschillende identificatiemogelijkheden wijzen, maar deze 

kunnen zonder verdere doorgedreven studie heel moeilijk hard gemaakt 

worden. De voornaamste daarvan, in volgorde van belangrijkheid, zijn: 

- Een Jean le Fevre kende vanaf de laatste jaren van de 14de eeuw een 

bloeiende baljuwscarrière564. Zo was hij voor 1393 baljuw van Hulst, Axel en 

Hugersluis en pachtte hij vanaf 1 mei 1391 tot 1 mei 1425 het 

ontvangerschap van de Vier Ambachten. Hij stierf evenwel in of voor 1417, 

waarna zijn erfgenamen de lopende zaken voor dit ontvangerschap 

afhandelden. Van 29 oktober 1393 tot 12 januari 1400 werkte hij als baljuw in 

het Land van Waas, waar hij van 1398 tot 1406 tevens ontvanger van de 

verheffingsgelden was. Vanaf januari 1400 oefende hij vervolgens de 

                                                           
564 SOENS T., De rentmeesters…, p. 142, 254, 304, 325-326 en 328 en VAN ROMPAEY J., Het 

grafelijk baljuwsambt…, p. 628, 631, 640 en 650. 
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baljuwsfunctie uit in stad en kasselrij Oudenaarde, meer bepaald tot 11 juli 

1404565. Hij verzorgde er eveneens de ontvangst van de verheffingsgelden, 

om daarna het baljuwschap van Kortrijk gedurende één jaar op zich te 

nemen. Deze Jean le Fevre hield er bovendien nog enkele nevenactiviteiten 

op na, zoals het ontvangerschap van renten te Asper en Zingem tijdens de 

periode 1400-1405 of het ontvangerschap van Biervliet en Harelbeke. Hij 

was, kortom, in het gehele graafschap actief als ambtenaar. Van hem zou 

daarenboven Roland le Febvre afstammen, heer van Steenbrugge, Temse en 

Wissekerke, ontvanger-generaal van Vlaanderen (1480-1482, 1485-1496) en 

burggraaf van Harelbeke566. 

- Een Jean le Fevre567 diende tijdens het eerste decennium van de 15de eeuw 

een rekening in bij de Rekenkamer aangaande de vernieuwing van een brug 

in het Kortrijkse568. Hij was verantwoordelijk geworden voor de afhandeling 

hiervan door het overlijden van zijn broer, Thiéri le Fevre, onder meer 

kanunnik van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kortrijk, die ertoe op 18 

december 1395 was aangesteld. Het was tevens deze Jean le Fevre die op 11 

januari 1405 werd aangesteld als moermeester van Vlaanderen en die dat tot 

in 1410 zou blijven569. 

- Een Jehan le Fevre stierf aan het einde van de 14de of het begin van de 15de 

eeuw in zijn woonplaats in het noorden van het huidige Frankrijk, waar hij 

zijn vrouw Marguerite de Hennin als weduwe achterliet. Zij ging na zijn 

dood in het hospitaal van Saint-Mahieu te Arras wonen; zoals wordt 

vermeld in het testament van de rijke Marie Narette "dite de Sandemonte uit 

Douai (1405). Zij schonk Marguerite immers één van haar beste 

                                                           
565 Eén van zijn opvolgers in deze functie was overigens Robert de Brune, zoon van griffier Jan 

de Brune*. 
566 Zie VAN DER VYNCKT E.M.J., Les anciennes magistratures…, p. 53 en DONCHE P., Edelen, 

leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen, 1464-1481-1495, Berchem, 2012, p. 209-211. 
567 Met functies te Kortrijk als gemeenschappelijk gegeven valt het niet uit te sluiten dat deze 

Jean le Fevre dezelfde persoon is als de Jean le Fevre met de lange baljuwscarrière. 
568 ARA, RK 26616: Compte, rendu par Jean le Févre, conseiller, frère et héritier de Thiéri le 

Févre, conseiller et chanoine de Notre-Dame de Courtrai, de l’emploi de la somme de 1214 

livres parisis, monnaie de Flandre, ˝pour faire faire et encommencier ung nouvel pont de pierre, que 

Monseigneur a ordonné estre fait et fondé à son chastel de Courtray, en l’année mil cccc et huit, du lez 

devers la ville, en lieu d’un autre pont de bois, qui, en l’yver l’an mil cccc et sept, fu rompuz et despeciez, 

et par le cours de l’eaue de la Lys, qui queurt près dudit chastel, emportez aval ladicte rivière˝. De 

oorspronkelijke commissie van Thiéri le Fevre werd ingeschreven in ARA, RK, 26606-26610. 
569 ARA, RK, 8233: Volume contenant dix comptes, dont cinq […], et cinq par Jean Lefèvre, 

moermaître, de la St-Jean 1405 à la St-Jean 1410. 
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kledingstukken in ruil voor gebeden voor haar zieleheil570. In dit scenario 

zou griffier le Fevre van Frans-Vlaamse komaf zijn geweest en stierf hij al 

kort na de uitoefening van zijn functie als griffier. 

 

Aanvullende bronnen 

Indien griffier Jehan le Fevre één en dezelfde persoon blijkt te zijn als één 

van de bovenstaande, is uiteraard een aantal aanvullende bronnen 

beschikbaar – hoofdzakelijk financiële documenten in de bestanden van de 

Rekenkamer, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. 

                                                           
570 HOWELL M.C., Fixing movables: gifts by testament in late medieval Douai, in Past & Present, 

1996, CI, p. 3-45. 
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GAND (DE), JEAN 

 

Personalia571 

- Geboorte: Brugse Vrije, ca. 1375. 

- Overlijden: 25 februari 1440. Hij werd 

begraven in de predikherenkerk te Gent, onder het koor voor het hoogaltaar. 

Het grafschrift, zoals het onder meer door van der Vynckt werd 

weergegeven, blijkt niet correct: echtgenote Anna van Meetkerke is niet in 

1400 gestorven, maar heeft haar echtgenoot overleefd. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel ten laatste vanaf 1421. Archivalisch 

bewijs van enige universitaire scholing kon niet worden teruggevonden, 

hoewel de Borchgrave hem wel meester in de rechten noemt. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij begon zijn carrière tijdens de eerste jaren 

van de 15de eeuw hoogstwaarschijnlijk als klerk van Danckaert van 

Ogierlande, baljuw van Gent van 1390 tot 1405 en ook afkomstig uit het 

Brugse Vrije. Hij werkte voor hem als bode: zo werd hij in 1401 naar Rijsel 

en Atrecht gezonden met brieven voor de kanselier en voor de raadsheren 

van de Hofraad aangaande een conflict met de soeverein-baljuw. Anno 1407 

vinden we hem terug als klerk van raadsheer Thierry Gherbode, wat hij in 

1416 nog altijd was572. 

                                                           
571 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere 

personeel…, p. 990-1002, aangevuld met COCKSHAW P., Le personnel…, passim; DE 

BORCHGRAVE C., Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact op de Vlaamse 

politieke situatie (Standen en Landen XCV), Kortrijk, 1992, p. 342; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 48 en 

108 en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 175. 
572 Zijn naam is echter een vaak voorkomende combinatie, waardoor verwarring met andere 

personen niet onmogelijk is. Zo kwam er tijdens de periode 1386-1411 een Jan van Gent voor op 

de schepenlijst van het Brugse Vrije, die tevens als afgevaardigde op de Ledenvergaderingen 

optrad. Te Gent was er een gelijknamige schepen die anno 1418 tot de Ledenvergadering werd 

afgevaardigd. Een “Jehan van Ghend dit Bavendamme” was daarenboven baljuw van Oudenburg 

tijdens de jaren 1421, 1422 en 1423 en van 1425 tot 1430, een (andere?) Jan van Gent en 

echtgenote waren lid van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap van de Gentse Sint-

Michielskerk. 
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Vanaf 1416 was hij secretaris van Filips de Goede, toen nog in zijn 

hoedanigheid van graaf van Charolais573. Zo is een dienstreis van hem 

bekend van 14 december 1418, toen hij naar de graaf te Atrecht trok om hem 

te spreken over een geschil tussen Brugge en het Brugse Vrije en over een 

vraag van de Leden aangaande de omloop van vreemde munten. 

Hij bleef deze functie tegelijk met zijn activiteiten in de Raad van 

Vlaanderen uitoefenen. Volgens Cockshaw was hij daarenboven notaris, 

maar hoogstwaarschijnlijk werd hiermee het notarisschap binnen de Raad 

bedoeld. In de loop van 1419 werd hij notaris en ontvanger van de exploten 

van de Raad van Vlaanderen, onder het griffierschap van Guido de Boeye*. 

Hij zou deze functie uitoefenen tot in 1421, toen Medart Dael als notaris 

werd aangenomen. Zijn vaste jaarwedde als notaris en ontvanger van de 

exploten werd in 1420 vastgelegd op 100 pond pars, terwijl griffier de 

Boeye* 210 pond pars. verdiende. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Tijdens de jaren 1420 en 1421, waarin 

de Raad te Gent resideerde, werd de Gand als griffier aangeduid. 

Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een langdurige vervanging vanuit 

zijn positie als notaris van de Raad. Of hij ook als griffier betaald werd, is 

onduidelijk. 

- Carrière na griffiersfunctie: Zowel tijdens als na zijn griffiersfunctie bleef 

hij grafelijk / hertogelijk secretaris. In die hoedanigheid was hij tevens 

verbonden aan de Raad van Brabant anno 1430-1436, maar voor dat ambt 

kreeg hij enkel de voordelen in natura. In Vlaanderen werd hij pas in 1437 

vervangen door Lodewic Dommessent, aangezien hij datzelfde jaar een 

benoeming als raadsheer van de Raad van Vlaanderen verkreeg – meteen 

ook zijn laatste grote functie tot aan zijn overlijden. Jan Dumolyn trof hem 

anno 1438 aan als commissaris in diverse zaken en noteerde zijn 

aanwezigheid tijdens zittingen van 1439. Deze benoeming kan worden 

geïnterpreteerd als een beloning voor eerdere verdiensten. Drie jaar 

daarvoor, in 1436, werd hij al geadeld omwille van zijn langdurige 

secretariscarrière. Dit statuut werd erfelijk voor al zijn wettige kinderen, 

zowel jongens als meisjes. 

Er zijn gegevens bekende over enkele van zijn dienstreizen uit deze periode. 

Zo was hij in zijn hoedanigheid van secretaris aanwezig op de plechtigheid 

                                                           
573 Zie ook CAUCHIES J.M., Ordonnances de Jean sans Peur…, passim. Zijn handtekening is onder 

meer te vinden op datums 3 juli 1418 en 24 juli 1419. 
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van 8 juni 1421, waarbij het graafschap Namen aan Filips de Goede werd 

overgedragen. In 1427 werd hij naar Zierikzee gezonden om inlichtingen in 

te winnen bij de notabelen. Aan het einde van zijn carrière, in oktober 1439, 

kreeg hij in zijn hoedanigheid van raadsheer nog het bevel om een 

appointement te laten uitvoeren in een zaak tussen de kasselrij en de stad 

Ieper. 

Op 21 januari 1422 kreeg hij van de hertog de klerkschappen van het 

Gouvernement van Rijsel, Douai en Orchies en van het baljuwschap van 

Rijsel als een gift, omdat ze vacant waren na de dood van zijn voormalige 

meester Thierry Gherbode; hij hield ze in bezit tot aan zijn eigen overlijden. 

Pauwels van Overtvelt was hierin zijn opvolger. De Gand behoorde 

bovendien tot de groep secretarissen die regelmatig als commissaris van 

wetsvernieuwingen optraden, zoals te Brugge in 1430 en te Ieper in 1432 en 

1437. 

Jan Wielant* begon zijn carrière overigens ten laatste in 1423 als zijn klerk. 

Hij werd tevens klerk van het register genoemd, wat erop wijst dat hij niet 

enkel als privéklerk beschouwd werd en ook buiten het griffierschap van de 

Gand aan de griffie was verbonden. Daarnaast verving Wielant* hem vaak 

als grafelijk secretaris, onder meer in 1426574. Op 12 november 1430 werd hij 

daartoe ook officieel aangesteld575. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Inghelram van Gent, mogelijk gehuwd met een zekere Spillaert. 

 ~ Jean de Gand. 

~ Frans van Gent (?-1461), clericus, licentiaat in beide rechten. Hij was, 

naast houder van een groot aantal kerkelijke functies, onder meer ook 

kortstondig raadsheer van de Raad van Vlaanderen (jaren 1430), 

rekwestmeester van het hof vanaf ca. 1433 en lid van de 

                                                           
574 Lang na hun samenwerking onderhield Wielant* banden met de familie en nakomelingen 

van Jean de Gand. Zo richtte hij in 1450 een schrijven aan de Rekenkamer ten voordele van 

schildknaap Ghislain Utenzwane, die in een proces was verwikkeld aangaande een graanrente 

op vorstelijk domein. Utenzwane was op dat moment gehuwd met de dochter van wijlen Jean 

de Gand*. 
575 Zie hierover ook COCKSHAW P., Le personnel…, p. 92-97. 



184 
 

regentschapsraad. Hij had een natuurlijke dochter bij Elisabeth 

Robauts, nl. Marieken van Gent, moniale van de Sint-Godelieveabdij 

te Gistel (ten laatste vanaf 1460) en vervolgens abdis (1475-1481). 

 

Schoonfamilie 

Jean de Gand huwde met Anne van Meetkerke, dochter van Henri van 

Meetkerke (? - Brugge, 1453), heer van Snellegem, ontvanger-generaal en 

schepen van het Brugse Vrije, en Catherine de Bloms (?-1438)576. Het gezin 

van Meetkerke telde in totaal twee zonen en twee dochters: 

~ Jean van Meetkerke (?-1458), ridder, gehuwd met Catherine van 

Varsenaere, dochter van Jean, burgemeester van het Brugse Vrije. 

Onder Jeans vier kinderen bevond zich dochter Catherine van 

Meetkerke (?-1500): zij werd de tweede echtgenote van Nicolas Triest 

(? - Beveren-Waas, 1472), ridder, hertogelijk raadsheer, hoofdbaljuw 

van Gent en van het Land van Waas. 

~ Jacques van Meetkerke (? - Nieuwpoort, 1421), ridder, echtgenoot 

van n.n. Broeders. 

~ Marguerite van Meetkerke, echtgenote van Jacques van Hollebeke. 

~ Anne van Meetkerke. 

Zijn weduwe hertrouwde waarschijnlijk, één jaar na zijn overlijden. Op 12 

februari 1441 was er immers een huwelijk aan het Bourgondische hof te 

Brugge van Guillaume (?-1467), bastaard van hertog Jan VI van Beieren (Le 

Quesnoy, 1374 - Den Haag, 1425), met de weduwe van een zekere Jehan de 

Gand. 

 

                                                           
576 PV Francis van Honacker, Stamboom Francis Margaretha Robert van Honacker, via 

http://gw4.geneanet.org/ciskovitch; PV Rob Gomes, Europese adel en hun afstamming, via 

http://gw1.geneanet.org/gomesadel en PV Serge Coomans de Brachène, Stamboom Serge Denis 

Jacques Marie Ghislain Coomans de Brachène, via http://gw5.geneanet.org/scoomans (alle 

geraadpleegd 20.06.2012). 

http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://gw1.geneanet.org/gomesadel
http://gw5.geneanet.org/scoomans


185 
 

Kinderen 

Van drie kinderen konden verwijzingen worden teruggevonden: 

~ Roelkin de Gand, huwde in juli 1448577. 

~ Jehan de Gand, geestelijke in de kapittelkerk 

van Sint-Donaas in 1418. 

~ n.n. de Gand, dochter, gehuwd met 

schildknaap Ghislain Utenzwane. In 1450 richtte 

Jan Wielant* een schrijven aan de Rekenkamer 

ten voordele van deze Utenzwane, die in een 

proces verwikkeld was over een graanrente op 

het vorstelijk domein. Hij deed dit uit loyauteit aan de familie van zijn 

vroegere meester, toen al wijlen griffier Jean de Gand. 

 

Bezittingen 

In 1435 hield hij een leen van 113 gemeten en 20 roeden van de Burg van 

Brugge, gelegen in Ter Straten, Varsenare en Vlissegem. Hij is ook eigenaar 

geweest van een leen Saulon-la-Chapelle, het leen Rietschilde te Sint-

Andries, een leen in Kamerlinksambacht dat na zijn overlijden werd 

doorgegeven aan zoon Roelkin en een leen gehouden van de Oudburg te 

Gent, dat tevens deel uitmaakte van zijn erfenis. Het leen Halluin dit le 

Ruyelle of le Sart te Flers, gehouden van de Zaal van Rijsel, behoorde 

mogelijk ook toe aan de familie. 

Op 8 september 1437 bevestigde de hertog dat hij verschillende stukken 

Vlaamse moeren overliet aan hem en aan Jan Wielant* in ruil voor een rente 

van 500 pond pars. Ook voordien had hij al op verschillende tijdstippen 

enkele giften van de hertog ontvangen, zoals 100 schilden van 40 groten in 

1423, 300 frank van 33 groten in 1424-1425 voor zijn goede diensten en 

geleden onkosten als secretaris en datzelfde bedrag in 1425 en 1426 als “don 

ordinaire”578. In 1427 kreeg hij 400 pond van 40 groten voor zijn goede 

                                                           
577 Hij betaalde anno 1446-1447 verheffingsgeld voor een renteleen, bezet op verschillende 

stukken grond in Kamerlinksambacht in de parochies Slijpe en Mannekensvere. 
578 Dit kreeg hij schijnbaar eens per jaar omdat hij geen pensioen ontving, en geen enkele andere 

bezoldiging als secretaris behalve 1 frank wedde per dag en onkostenvergoeding voor zowel 

hijzelf, zijn dienaars als zijn paarden. In de hofordonnantie van 1426 werd hij vervolgens voor 

het eerst als secretaris met wedde vermeld. 
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diensten en naar aanleiding van zijn huwelijk, anno 1432 ontving hij 45 en 72 

pond van 40 groten en anno 1434 betrof het 300 frank van 32 groten. Deze 

laatste som was bedoeld voor zijn activiteiten als secretaris in dienst van de 

regentschapsraad en omdat hij tijdens die periode een ziekte had opgelopen 

aan zijn been. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt als raadsheer vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Er kon geen link worden vastgesteld met de adellijke familie de Gand / 

Vilain. Dumolyn biedt veel contemporaine vermeldingen van naamgenoten 

(o.a. 14de eeuw) die een afkomst uit regio Brugge lijken te bevestigen – 

uiteraard moet de familie eerder (13de eeuw of vroeger) uit Gent zijn 

gekomen. 

- De Gand lijkt een band te hebben gehad met Jan van de Kethulle, 

schoonvader van Jan Wielant*. Hij was samen met zijn broer Frans en met 

Jacob de Smittere getuige bij het huwelijk van Jan van de Kethulle in 1432; 

samen met deze Jan was hij voogd van de vier minderjarige bastaarden van 

Thierry Gherbode. Zowel de Gand als van de Kethulle waren ooit in dienst 

geweest als klerk van Gherbode. 

 

Aanvullende bronnen 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2341: de Gand. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2447: van Ghendt. 
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GHELDERE (DE), JEAN BAPTISTE 

 

Personalia579 

- Geboorte: Brugge, ca. 1630. 

- Overlijden: Gent, 1705. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Een Joannes de Gelder schreef zich op 3 augustus 1671 in aan de 

Leuvense universiteit580. Griffier Jean Baptiste de Gheldere was met 

zekerheid licentiaat in de rechten; hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Toen hij als griffier werd aangesteld, werd 

vermeld dat hij advocaat was. Hij is tevens griffier van de kamer van 

licenten in Brugge geweest. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jean Baptiste de Gheldere oefende 

zijn griffiersfunctie uit tijdens de tweede scheuringsperiode in de 

geschiedenis van de Raad van Vlaanderen. In 1678 werd Gent door de 

Franse troepen van Lodewijk XIV veroverd. Na onderhandelingen met de 

Franse koning bleven toenmalig president Errembault en tien raadsheren in 

de stad. Ook de vier toenmalige griffiers, Maximiliaan le Rouffon*, Bernard 

van Overwaele*, David Brant* met bedienaar Adrien Jacques Helias* en 

bedienaar Jacques de Vriese* in naam van de erfgenamen van Georges 

Jacques du Bois (I)* bleven op post. Op 23 maart 1678 legde het geslonken 

corpus opnieuw de eed af te Gent. 

Elf anderen konden niet akkoord gaan met de voorstellen die op tafel lagen 

en vertrokken naar Brugge, waar ze op 20 april 1678 eveneens de activiteiten 

van de Raad terug opnamen, evenwel onder Spaans bewind. De Brugse 

Raad van Vlaanderen zag zich genoodzaakt nieuwe griffiers aan te stellen. 

                                                           
579 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op GAILLIARD J., Bruges et le 

Franc…, deel 5, p. 265-274; PV Christian Vantours, Stamboom Christian Vantours, via 

http://gw5.geneanet.org/vantours (geraadpleegd 05.06.2012); PV Guillaume de Wailly, 

Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/wailly (geraadpleegd 05.06.2012) en VAN DYCKE F., 

Recueil héraldique…, p. 168-174. 
580 Matricule…, deel 6, p. 326. 

http://gw5.geneanet.org/vantours
http://gw5.geneanet.org/wailly
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De keuze viel in de loop van het voorjaar van 1678 op Jean Baptiste de 

Gheldere, later kwam daar ook Jean Winnocq van Breusseghem* bij581. Beide 

verkregen een officiële benoemingsbrief, die overigens diende heropgesteld 

te worden omdat in de oorspronkelijke versie verkeerdelijk sprake was van 

een ‘eerste’ en een ‘tweede’ griffier582. De landvoogd benadrukte bij de Raad 

van State dat de collega-griffiers gelijken waren. De benoemingsbrief van de 

Gheldere werd in mei 1678 ondertekend. In tegenstelling tot bij collega van 

Breusseghem* zou hij worden uitbetaald door de algemeen ontvanger van 

Oost-Vlaanderen en investeerde hij zelf schijnbaar niets in het griffiersambt. 

In het najaar van 1678 fungeerde hij voor het eerst als commis bij een 

crimineel examen583. Lang zouden zijn activiteiten als griffier echter niet 

duren. Op 28 februari 1679 werd hij door de Brugse Raad naar de 

vergadering van de Leden van Vlaanderen gestuurd, om hen te melden dat 

de Raad van Vlaanderen terug naar Gent zou vertrekken van zodra de 

troepen de stad hadden ontruimd. Het bevel daartoe was door de hertog 

van Villahermosa op 25 februari gegeven. Diezelfde dag bracht hij die 

boodschap ook over aan de schepenen van Brugge en het Brugse Vrije; op 1 

maart 1679 sprak hij de Rekenkamer aan584. Op 3 maart bevond de voltallige 

Raad zich terug in Gent. 

Tussen de vrede van Nijmegen en deze gebeurtenis in hadden de 

Fransgezinde raadsheren al uitvoerig gelobbyd bij de Spaanse koning ter 

verdediging van hun daden. Beide groepen positioneerden zich een tweetal 

maanden pal tegenover elkaar, tot op 14 mei via een edict het statuut van de 

‘Gentse’ fractie definitief werd geregeld. Oud-president Errembault vertrok 

naar Frankrijk, terwijl de overigen op post konden blijven. Beide griffiers, de 

Gheldere en van Breusseghem*, waren mee naar Gent afgereisd. Op 15 

maart kwamen ze in conflict met Maximiliaan le Rouffon* die weigerde de 

documenten van de griffie te overhandigen vooraleer hij en zijn drie 

collega’s hun engagèrecontract volledig terugbetaald zagen585. De Raad 

steunde beide Brugse griffiers en ordonneerde le Rouffon* en de anderen 

                                                           
581 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
582 Dit bevel tot wijziging werd door de landvoogd opgesteld op 25 mei 1678. Zie ARA, 

Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
583 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 2, p. 14. 
584 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 29 maart 1679, fol. 18-20. 
585 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 26 e.v. 
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alle documenten onmiddellijk over te dragen, waarbij het furnissementsboek 

zou worden gebruikt 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 

Raad met een toegeving. Ze waren al begonnen aan een inventaris, maar het 

opstellen ervan zou lang duren, wat de voortgang van justitie uiteraard niet 

bevorderde. Ze stelden voor om alles in bulk te overhandigen aan raadsheer 

vander Piet, inclusief sleutels van de griffie, en onder ede te verklaren dat ze 

niets achterhielden - wat diezelfde dag ook gebeurde. 

De zaak kreeg echter een staartje. Op 2 juni 1679 ontving de Raad een brief 

van de landvoogd, die klaarblijkelijk had gehoord van het conflict tussen 

beide griffiefracties en aandrong op een oplossing, hetzij door de verdeling 

van het werk over de zes personen, hetzij door de creatie van andere 

functies voor de leden van één van beide fracties586. De groep van le 

Rouffon* stelde zich echter 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 griffiers ten nadele 

van de Brugse griffiers. De raadsheren, die klaarblijkelijk niet op deze 

ingreep zat te wachten, moest hier op 15 juli nog eens aan worden herinnerd 

vooraleer ze Jean Baptiste de Gheldere en Jean Winnocq van Breusseghem* 

op 20 juli officieel hun sleutels en hun documenten lieten overhandigen. De 

landvoogd werd per brief van 22 juli in kennis gesteld van deze actie. 

Hoogstwaarschijnlijk waren het de financiële argumenten van le Rouffon* ˗ 

de zware investering van het engagèrecontract van 1672 die hij en zijn 

collega’s anders terugeisten ˗ die de doorslag hadden gegeven ten nadele 

van de andere twee. 

De laatste rekening van de augmentatierechten op het zegel die Jean Baptiste 

de Gheldere bij de Rekenkamer indiende, liep van 13 maart tot en met 19 juli 

1679587. Tijdens de periode van het conflict had hij in Gent gewoon zijn taken 

als griffier verder uitgevoerd. Zo nam hij op 27 maart 1679 een aantal 

archiefstukken van de Raad in ontvangst, die afkomstig waren uit het 

                                                           
586 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 30 e.v. 
587 ARA, RK, 21068-21103: Comptes de l’augmentation des droits de sceau sur les commissions, 

sentences, condamnations, procurations, etc., 1651-1729. 
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sterfhuis van raadsheer David Brant*588. Op 27 juni ageerde hij als commis 

bij een crimineel examen589. 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 2 december 1679 werd Jean Baptiste de 

Gheldere door de Raad als ontvanger van de rapporten geadmitteerd. Zijn 

benoemingsbrief was door de landvoogd ondertekend op 26 oktober590. Bij 

zijn benoeming was hem de 60ste penning toegekend, maar omdat de inning 

om verschillende redenen nogal traag verliep, vroeg de Gheldere op 28 

januari 1681 om hem de 40ste penning toe te kennen. De raadsheren stemden 

daar uitzonderlijk mee in en voegden eraan toe dat ze daarmee geen 

precedent wilden scheppen. De Gheldere moest er bovendien op letten dat 

bij het overlijden van een raadsheer diens weduwe en/of erfgenamen stipt 

de verschuldigde rapportgelden werden uitbetaald, “sonder hem te behelpen 

met eenighe insolventhede vande debiteuren ofte andere excusen”591. 

Op 23 november 1686 had hij ondertussen ook de ontvangerij van de 

exploten toegewezen gekregen592. Er bleek echter een probleem te zijn met 

de betaling van de fiscale rapporten, waartoe hij werd aangespoord. 

Diezelfde dag werd ook zijn benoemingsbrief als ontvanger van de exploten 

onderzocht, evenals het akkoord dat hij daarover klaarblijkelijk had gesloten 

met voormalig ontvanger en griffier Maximiliaan le Rouffon* (in naam van 

de erfgenamen van de vorige ontvanger, de Coninck). 

De toestand van beide kassen was onder het beheer van de Gheldere 

behoorlijk slecht. In 1693 stelden twee personen, namelijk oom Leon de 

Gheldere (tevens zijn schoonvader) en Jan Baptiste Besoete, een kanunnik, 

zich bijvoorbeeld persoonlijk borg voor de ontvangerij van de 

rapportgelden593. Uit het laatste kwart van de 17de eeuw zijn daarenboven 

                                                           
588 RAG, RVV, 75: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, David Brant, 1679-1710. 
589 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 2, p. 19. 
590 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 5. Documenten die 

gerelateerd zijn aan zijn ambtsuitoefening, zijn te vinden in RAG, RVV, 33813: Administratie en 

ontvangsten van Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van de rapporten Raad van Vlaanderen, 

1690-1703. 
591 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 13. 
592 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 27-28. 
593 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 58. 
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een groot aantal processen bekend waarin Jean Baptiste de Gheldere 

beroepshalve was betrokken594. 

Op 29 oktober 1701 sloot de Gheldere een akkoord met Pieter Cardon, een 

advocaat van de Raad van Vlaanderen. Deze Cardon nam vanaf 1 oktober 

1701 de ontvangerij van de rapporten over. Aangezien de Gheldere zo’n 

20.000 gulden voor de fiscale rapporten uit eigen zak had voorgeschoten, 

werd een afbetalingsplan opgemaakt. Cardon zou hem bij zijn admissie 

4.000 gulden betalen, 8.000 gulden zou volgen in januari 1702 en het 

resterende bedrag zou in drie gedeeld worden en in schijven van vier 

maanden volgen595. Jean Baptiste de Gheldere bleef wel nog een tijdje 

ontvanger van de exploten, tot hij in de loop van 1704 werd vervangen door 

Abraham Joseph de Coninck596. In 1705 werd de Gheldere wel substituut 

van de ontvanger van de exploten genoemd597. Datzelfde jaar overleed hij. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Leon de Gheldere (ca. 1570 - Brugge, 1638) en Anne Claire du Hem (ca. 

1570 - ?). Zij trouwden te Brugge op 24 juni 1604; van hen zijn de volgende 

kinderen bekend: 

~ Rogier de Gheldere (zie ‘Ouders’). 

~ Martin de Gheldere (Brugge, ca. 1605 - na 1662), echtgenoot van 

Marie Anne Lootins (ca. 1615-1670). Hij was heer van Terheyde en 

vervulde diverse ambten in het Brugse stadsbestuur. 

                                                           
594 Zie ‘Aanvullende bronnen’, waarin de voornaamste werden opgenomen. Ook de Grote Raad 

van Mechelen behandelde een aantal van zijn zaken, zie VERSCUREN A., Analyse 

distributieboeken… (geraadpleegd in digitale versie). 
595 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 89-90 en 92. Zus 

Joosijne Cardon, een begijntje, stond borg voor hem. De volgende jaren zouden echter nog 

verschillende onderhandelingen van financiële aard voorvallen tussen de Gheldere, Cardon en 

de Raad van Vlaanderen. Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 

12 december 1737, fol. 105 en RAG, RVV, 516: Register van brieven en rescripties, 9 januari 1703 

- 23 december 1713, fol. 57 en 69. 
596 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 

101 en 105. 
597 ARA, Koninklijke Raad Philips V, 15: Affaires politiques, Conseil de Flandre, 1703-1705 en 

RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 195. 



192 
 

~ Jacques de Gheldere (Brugge, ca. 1605-1681), onder meer tresorier en 

schepen van Brugge, achtereenvolgens gehuwd met Adrienne 

Cornelis (ca. 1600-1645), Marie Claesman (ca. 1605-1662) en Anne 

Marie Cobrysse (Brugge, 1636-1701). Met elke vrouw kreeg hij 

minstens drie kinderen. Zoon Charles de Gheldere, geboren uit zijn 

laatste huwelijk, werd in de jaren 1720 geadeld598. 

~ Marie de Gheldere, echtgenote van Pierre Claeys. 

~ Anne de Gheldere, echtgenote van Ferdinand vander Steene (?-

1665), licentiaat in de rechten. 

~ Isabelle de Gheldere, echtgenote van Jean de Corte. 

~ Leon de Gheldere (ca. 1605 - na 1662), onder meer schepen van 

Brugge, en echtgenoot van Isabelle de l’Espée (ca. 1610-?). Hun 

dochter, Isabelle de Gheldere (1635-?), huwde met haar neef, griffier 

Jean Baptiste de Gheldere. 

~ Adrienne de Gheldere (?-1654), echtgenote van Bavo Verlaere. 

* Jean Dammaert (ca. 1575 - ?) en Jeanne de Boom (ca. 1580 - ?). Uit dit 

huwelijk is enkel dochter Catherine Dammaert bekend (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Rogier de Gheldere (Brugge, ca. 1605 - na 1648), apotheker, onder 

meer tresorier en schepen van Brugge, en Catherine Dammaert (ca. 1605 - 

1654), met wie hij op 3 juli 1627 huwde. Zij kregen negen kinderen, 

waaronder: 

~ Pierre Balthazar de Gheldere (Brugge, ca. 1630 - na 1665), schepen 

van Brugge en echtgenoot van Marie Thérèse van Praet (ca. 1635 - ?). 

Hun zoon, Albert de Gheldere (Brugge, 1676-?), werd heer van 

Moorsele. Hij huwde vier keer, met n.n. Hellebus, met n.n. de 

Gheldere, met Isabelle de Bonduwe en met Marie Galle (?-1720), 

douairière van markies Charles de Gaïaffa. 

~ Jean Baptiste de Gheldere. 

~ Philippe de Gheldere (Brugge, ca. 1637 - na 1670), onder meer 

kapitein van de burgerwacht in Brugge. 

                                                           
598 Zie onder meer ARA, HSK, 781: Registres intitulés Flandriae titulorum, I à VII, contenant des 

lettres patentes de noblesse, 1716-1736, fol. 257-260. 
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~ Louis de Gheldere, echtgenoot van Adrienne Perduyn (?-1657). Na 

het overlijden van zijn echtgenote werd hij kanunnik van Sint-

Salvator te Brugge. 

Na het overlijden van Catherine Dammaert in 1654 hertrouwde Rogier de 

Gheldere in Brugge op 27 maart 1661 met Isabelle de Beyne. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde met nicht Isabelle de Gheldere (ca. 1635-?), dochter van Leon de 

Gheldere (ca. 1605-?), schepen van Brugge, en van Isabelle de l’Espée (ca. 

1610-?). 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerking 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, ook niet bij 

het overzicht van de ontvangers van de exploten. De ontvangers van de 

rapporten kregen geen aparte vermelding in het manuscript. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, GRM Beroepen uit Vlaanderen, 216: Gillis de Meyere, extraordinaris 

deurwaarder van de Grote Raad, appellant, c. Meester Jan-Baptist de 

Geldere, ontvanger der rapportgelden in de Raad van Vlaanderen. Inning 

van salaris van exploten (sommatien), 1688, 1 stuk. Raad van Vlaanderen, 

1685 – 1688 (22/5/1688). 

ARA, RK, 21036: Compte rendu par Jean-Baptiste de Gheldere, Jean-Winnoc 

Van Breusseghem, Bernard Van Overwaele et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 13 mars au 19 juillet 1679. 
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ARA, RK, 22043-22047: Cinq comptes rendus par Jean-Baptiste de Gheldere, 

conseiller et receveur des exploits du conseil de Flandre, du 1er janvier 1684 

au 31 décembre 1688. 

ARA, RK, passim (voor rekeningen die familieleden beroepshalve 

indienden, bijv. in hun functie als tresorier van Brugge). 

RAB, VERZ A. Van Acker, passim (onder meer 17, 51, 305, 309). 

RAG, RVV, 8294: Dossier betreffende de eis van Jan-Bapt. de Gheldere, 

gewezen ontvanger van de rapporten, om uitbetaling te bekomen van de 

“restanten” der fiscale rapporten, 1704-1705. 

RAG, RVV, 16821: Marie Ramont (Brugge), wed. van Nollet, advocaat van de 

Raad van Vlaanderen c. Jan-Bapt. de Ghelder, ontvanger van de rapporten 

van de Raad van Vlaanderen: rapportgeld, 1679-1680. 

RAG, RVV, 17237: Pieter van den Elstraete (Brugge) en cons. c. Jan-Bapt. de 

Gheldere en Gillis van der Stelt, ontvanger en gewezen ontvanger van de 

rapporten Raad van Vlaanderen: rapportgeld - lichten van proces par 

escript, 1681. 

RAG, RVV, 17289: Antoine de Carondelet (Kortrijk) c. Jan-Bapt. de Gheldere, 

ontvanger van de rapporten Raad van Vlaanderen, en de vier griffiers Raad 

van Vlaanderen: niet teruggeven van processtukken, 1681. 

RAG, RVV, 18301: Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van de rapporten, en 

Michel Neyt, raadsheer Raad van Vlaanderen c. Matthijs Raepsaet (Kortrijk): 

gerechtskosten, 1686. 

RAG, RVV, 18382-18383: Gillis de Meyere, gewezen deurwaarder Raad van 

Vlaanderen c. Jan-Bapt. de Gheldere en Jacques de Smet, deurwaarder van 

de Grote Raad: deurwaardersexploot, 1686-1689. 

RAG, RVV, 18559: Marc du Laury, kan. van de Sint-Baafskathedraal te Gent 

c. Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van de rapporten van de Raad van 

Vlaanderen: betaling van boeten en rapportgelden, 1687-1689. 

RAG, RVV, 19063: Pieter Vermaere c. Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van 

de rapporten Raad van Vlaanderen: betaling van rapportgeld, 1691. 

RAG, RVV, 19186: Augustijn van Mirop, ontvanger van de confiscaties te 

Brugge c. Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van de rapporten Raad van 

Vlaanderen: pacht van huis te Oostende, 1693. 
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RAG, RVV, 19269: Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van de rapporten Raad 

van Vlaanderen c. Simon van Opstalle, procureur Raad van Vlaanderen: 

rapportgeld, 1694-1695. 

RAG, RVV, 19313: Frans Verhouve c. Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van 

de rapporten Raad van Vlaanderen, en de voogden van het Sint-Jans-

godshuis te Brugge: comptabiliteit van het godshuis - rapportgeld, 1694-

1701. 

RAG, RVV, 19428: Jan-Bapt. de Gheldere, ontvanger van de rapporten Raad 

van Vlaanderen c. Gillis Caes (Burcht) en Michiel van den Bosch (Burcht): 

namptissement, 1696-1697. 

RAG, RVV, 19981: Jeanne Callie c. Jan-Bapt. de Gheldere: alimentatiegeld 

van gevangene - slaking uit gevangenis, 1703. 

RAG, RVV, 20216: Isabelle de Gheldere, douair. van Jan-Bapt. de Gheldere, 

ontvanger van de exploiten Raad van Vlaanderen c. Frans-Aloysius van der 

Meerssche, raadsheer Raad van Vlaanderen, en de douairières van de 

raadsheren du Mont, Neyt en Sucx: recusatie van raadsheer-commissaris, 

1707-1710. 

RAG, RVV, 20237: Hendrik van Dooresele, procureur Raad van Vlaanderen 

c. Jan-Bapt. de Gheldere, gewezen ontvanger van rapporten Raad van 

Vlaanderen: rapportgelden, 1708. - Bijl.: Proces van proc-gen. van 

Vlaanderen c. Jan-Bapt. Gansackere (Antwerpen) over de inbeslagneming 

van twee pakken “bayen” (1700-1701). 

RAG, RVV, 30244: François de Séclin, heer van Kaprijke c. Jan-Bapt. de 

Gheldere, ontvanger van de rapporten van de Raad van Vlaanderen en 

commis voor de verkoop van gekonfiskeerde goederen: verantwoording 

voor de verkoop van deze goederen, 1682-1683. 

RAG, RVV, 30342: Jan-Bapt. de Gheldere, hr. bev. c. Paul Cappelaere, 

hoofdman van Koekelare: rente, 1695-1696. 

RAG, RVV, passim. In het archiefbestand van de Raad van Vlaanderen zijn 

diverse procesdossiers te vinden waarin familieleden van Jean Baptiste de 

Gheldere betrokken waren, o.m. Rog(i)er de Gheldere, Jacques de Gheldere 

en Leon de Gheldere. 

RAG, Soeverein-baljuw, 294: (voor de Raad van Vlaanderen) Maximiliaan van 

den Berghe van Praet, soeverein-baljuw van Vlaanderen c. Jan-Baptist de 
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Gheldere, ontvanger van de rapporten van de Raad van Vlaanderen: 

rapportgelden, 1701. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2392: van Geldere. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2442: van Ghelder.  
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HAMELINCK, GUILLAUME JEAN 

 

Personalia599 

- Geboorte: Gent, Sint-Baafsparochie, 3 januari 1720. 

- Overlijden: Evergem, 25 september 1787. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was licentiaat in de rechten – zijn inschrijving aan de 

Leuvense universiteit werd geregistreerd op 7 maart 1743 – en droeg bij 

gevolg de meestertitel600. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vanaf ca. 1748 was hij actief als advocaat bij 

de Raad van Vlaanderen. Hij legde daarenboven op 18 december 1756 de 

eed af als baljuw van het graafschap Evergem, Wondelgem en Sleidinge601 

op basis van zijn benoemingsbrief van 16 december en volgde daarmee een 

zekere Joannes Baptista de Coninck op602. Hamelinck werd op zijn beurt na 

zijn overlijden als baljuw opgevolgd door Jean Joseph De Meersman, wiens 

aanstelling op 1 oktober 1787 werd ondertekend. 

                                                           
599 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE SCHRYVER J., De bewoners 

van het Huys van Plaisance op het domein genaamd Hamelinck in het kasteel Delebecque van de XVIIIe 

tot begin XXe eeuw in Sint-Denijs-Westrem, in Jaarboek heemkring Scheldeveld, 2006, XXXV, p. 1-60; 

GOETHALS F.V., Dictionnaire…, p. 753; PV Daniël Peeters en Hélène Rouneau, Stamboom Daniel 

J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1; PV Michel Van de Velde, Stamboom Michel Van 

de Velde, via http://gw3.geneanet.org/mvdv (beide geraadpleegd 02.04.2012); SCHRANS G., 

Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw, Gent, 1997, p. 107-112 en p. 409-411 en VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, deel 1, fol. 761. 
600 Matricule…, deel 9, p. 107. 
601 RAG, OA Evergem, 32: Commissies van officieren van het graafschap Evergem, 1728-1794, fol. 

14-15 en 28-29. Zie ook DE POTTER F. en BROECKAERT J., Evergem, p. 91, die hem slechts 

vanaf 1781 in deze functie vernoemen. 
602 Deze Jean Baptiste de Coninck was hoogstwaarschijnlijk de persoon die besproken wordt in 

SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 106-112. Hij was een zoon van Abraham Joseph de Coninck 

(1659-1720), die op 30 april 1689 – overigens net als zijn vader, Jacques Felix de Coninck - een 

aanstelling verkreeg als raadsheer en ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen 

en op 26 maart 1714 gepromoveerd werd tot gewoon raadsheer. Zie RAG, RVV, 602: Register 

van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, 

concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 303, 326. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw3.geneanet.org/mvdv
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Guillaume Jean Hamelinck kocht op 

17 november 1762 de engagère van Abraham Jean Baptiste de Backere 

over603, maar zou door de Raad pas op 3 mei 1763 officieel geadmitteerd 

worden als griffier omwille van een problematische ambtscumulatie. Art. 20 

van de uitgebreide instructieordonnantie van 1522 stelde immers duidelijk 

dat het zowel de president, de raadsheren, de fiscalen als de griffier, notaris 

en ontvanger van de exploten was verboden om andere ambten uit te 

oefenen. Deze bepaling, herhaald in een plakkaat van 28 april 1685, werd 

samen met art. 9 van een plakkaat van 1626 aangaande de residentieplicht 

voor gerechtsambtenaren aangewend om aanvankelijk een negatief advies te 

verlenen op Guillaumes vraag tot admissie als griffier604. Hij was immers 

nog steeds baljuw van het graafschap Evergem. Landvoogd Karel van 

Lotharingen erkende het probleem, maar sloeg het uitgebreide advies van 

de fiscalen van de Raad van Vlaanderen in de wind. Hij kende Hamelinck 

"par grace speciale" beide ambten toe per brief van 29 mei 1763. Vermoedelijk 

stond hier een financiële inspanning tegenover. 

Op 1 augustus 1770 werd hij als adjunct aangesteld bij raadsheer-

commissaris Vastenhaven*, overigens een voormalig griffier, in diens 

onderzoek naar de moord of zelfmoord van een advocaat605. Op 13 februari 

1775 was hij dan weer adjunct bij raadsheer de Haveskercke in een andere 

zaak606. Tijdens zijn griffierschap werd onderhandeld betreffende de 

tarifering van bepaalde griffiediensten. Dit resulteerde in enkele resoluties 

van de Raad, waarbij men telkens niet had nagelaten om de vereniging van 

de deken en de eed van de praktizijnen te consulteren607. Aanleiding van dit 

alles was een conflict met de toenmalige ontvanger van de rapporten in 

1771. 

                                                           
603 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 62. 
604 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. 
605 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 117-119. 
606 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 148. 
607 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 123. Zie ook RAG, RVV, 

174: Resoluties met adviezen van de fiscalen, 1756-1790, s.p. (jaar 1771) en RAG, RVV, 21497: Jan 

Pieter Joseph Zoetaert en Guillaume Jan Hamelinck, erfachtige griffiers RVV, en Françoise 

Thérèse Poelman, eigenaarster van 1 griffie RVV c. Jan Baptiste Cardon, ontvanger van de 

rapporten van de RVV: functies en inkomsten van de griffiers RVV, 1771. 
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Daarenboven werd op 19 september 1772 door de Raad besloten om in het 

vervolg niemand meer te admitteren tot de bediening of de uitoefening van 

een griffie-engagère, tenzij die persoon slaagde voor een examen dat door 

commissarissen van het hof zou worden afgenomen608. 

Bij de intrede van president de Keerle kregen twee griffiers, helaas niet 

gespecificeerd, een sleutelrol. Op 7 december 1772 deed Louis de Keerle een 

publieke intrede, geassisteerd door alle deurwaarders te paard. Twee 

griffiers stonden het gevolg aan de trappen van de Raad op te wachten om 

de nieuwe president naar de secrete camer te leiden, waar de aanwezige 

raadsheren hem feliciteerden609. 

Op 6 juli 1779 ondertekende hij een resolutie waarin het de griffiers en de 

klerken voortaan werd verboden om aanstellingsakten in te schrijven in de 

desbetreffende registers zonder voorafgaande toestemming van de Raad610. 

Tijdens zijn laatste maanden als griffier maakte hij samen met de Raad een 

aantal veranderingen mee. Op 1 januari 1787 schafte Jozef II de justitieraad 

in zijn bestaande vorm af en richtte hij een nieuw Koninklijk Tribunaal van 

Eerste Instantie op, dat bemand werd door heel wat personeel van de 

voormalige Raad. Ook Guillaume Jean Hamelinck werd in deze nieuwe 

instelling ingeschakeld: hij werd aangesteld als “surintendant van de 

bewaernissen van de consignatien”611. Lang duurde deze regeling niet. Luttele 

maanden later diende Jozef II veel van zijn verregaande gerechtelijke 

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

hernam de vroegere justitieraad zijn activiteiten612. In hoeverre de dagelijkse 

praktijk binnen de Raad gedurende die maanden was gewijzigd, valt 

moeilijk in te schatten. De kwitantie613 die eerste klerk van Grimberghe 

ondertekende voor 20 gulden courant loon, ontvangen van griffier 

Hamelinck voor de maanden januari tot en met april 1787, doet vermoeden 

dat in realiteit weinig wijzigingen werden doorgevoerd. 

                                                           
608 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 132. 
609 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 134. 
610 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 178. 
611 ARA, SRJ, 83: Tribunal de Gand, registre aux commissions, 1787, fol. 21. 
612 In contemporaine 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 betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent, 1787: inventarissen 

van papieren. 
613 Verkeerdelijk bewaard in RAG, RVV, 409: Ontvangen brieven en minuten van verzonden 

brieven, 1701 2e sem. 
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Guillaume Jean Hamelinck overleed op 25 september 1787614. Op 19 

december 1787 werd Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh* als 

engagèrehoudend griffier bij de Raad van Vlaanderen geregistreerd . Hij 

had dit ambt verkregen als derde koop uit de erfenis van Guillaume Jean 

Hamelinck*, een transactie die bekrachtigd werd door de schepenen van 

Gedele te Gent. Hij verkreeg de “erfachtige greffie” met alle “baten, proffijten, 

emolumenten, vrijheden en andere gerechtigheden” voor een som van 5.277 pond 

6 schellingen Vlaams sterk wisselgeld, met inbegrip van de kosten, op 14 

november 1787. Notaris Merry uit Gent werd een maand later, op 16 

december, vergoed voor de verkoopsrechten; dat was tevens de datum 

waarop de koopsom aan de erfgenamen werd overhandigd. De facto zou 

d’Hont de Nieuwburgh* Hamelinck echter niet opvolgen, hij liet dit over 

aan bedienaar Charles Jean Peers*. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed terwijl hij nog in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Rochus Hame(r)linck (Gent, 1639-1728)615, handelaar616, en Maria van den 

Kerckhoven (Oudenaarde, ?-1694), gehuwd in de parochie Sint-Michiels 

Zuid te Gent op 15 februari 1676 in het bijzijn van getuigen Balduinus Preut 

en Daniel Plaetsaert617. Hun gezin bestond uit: 

~ Jeanne Petronille Hamelinck (Gent, 1671 - Oosteeklo, 1751), in 1690 

te Gent gehuwd met Jacques de Naeyer (1659-?), heer van Gortshem. 

Van hen zijn twee zonen bekend. 

                                                           
614 Kort voor zijn overlijden werd hij door een zekere Jaques Blochause, handelaar te Luik, voor 

de Grote Raad van Mechelen gedaagd. Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken... 

(geraadpleegd in digitale versie). 
615 Hij kreeg in juli 1709 van de kasselrij Oudenaarde een zilveren bassin als dank voor zijn hulp 

tijdens de voorbije hongersnood in de regio: Gents zilver in Laarne. Magie van de edelsmeedkunst, 

Gent, 2009, p. 80. 
616 Zie ook RAG, RVV, 24957: (Sch. van de Keure van Gent) – Joos Heye c. Rochus Hamerlynck, 

koopman te Gent: verkoop en levering van stenen, 1684-1687; RAG, RVV, 25625: (Sch. van de 

Keure van Gent) – Hendrik Duyf (Gent) c. Ludovicus de Wulf en Rochus Hamelynck (beiden 

van Gent): onderscheppen van brieven, 1710-1712; RAG, RVV, 29505: Joos Heye (Gent) + proc.-

gen., gev. p. c. sch. van de Keure van Gent, ged. + Rochus Hamerlinck (Gent), int.: schuld, 1688 

en RAG, RVV, 30449: De wed. van Jacques de Richebourg c. Rochus Hamelinck en Barth. de 

Raedt: betaling van schuld door gevangene, 1707. 
617 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p 
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 ~ Rochus Hamelinck (zie ‘Ouders’). 

~ Chrétien Hamelinck (Gent, 1681-1706), vanaf 1705 gehuwd met 

Anne Marie Stevens (? - Gent, 1730), met wie hij minstens twee zonen 

kreeg. 

 ~ Marie Barbe Hamelinck ( ?- ?), begijn. 

* Guillaume Cremers en Marie Langhendries (?-1719). Zij huwden in de Sint-

Martinusparochie te Gent op 25 augustus 1671 in het bijzijn van getuigen 

Joannes Cremers en Robertus Langhendrys618. 

- Ouders: Rochus Hamelinck (1679-1761), handelaar, bankier, en Marie 

Thérèse Cremers (?-1739619). Zij huwden te Gent in de Sint-Niklaasparochie 

op 6 juli 1704 in het bijzijn van getuigen Rochus Hamelinck en jonkvrouw 

Langhendries620 en kregen minstens zeven kinderen: 

 ~ Catherine Josephe Hamelinck ( ?-1765), ongehuwd. 

 ~ Guillaume Jean Hamelinck (1720-1787). 

 ~ Robert Jean Hamelinck ( ?-1749). 

 ~ Marie Anne Hamelinck (?-1782). 

 ~ Bernard Frans Hamelinck. 

 ~ Marie Thérèse Colette Hamelinck. 

~ Pierre Ferdinand Hamelinck, vermoedelijk geestesziek. Naar 

aanleiding van een misdaad werd hij in 1772, mede op vraag van zijn 

broers en zussen621, gecolloqueerd en onder curatele geplaatst. Broer 

Bernard Frans Hamelinck en een zekere Egidius A. Dujardin werden 

aangesteld als zijn zaakwaarnemers. Oorspronkelijk verbleef hij te 

Froidmont, maar eind juli 1773 werd beslist dat hij naar het klooster 

van de ongeschoeide karmelieten te Leuven zou worden 

overgebracht622. 

                                                           
618 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Martinus, s.d., s.p. 
619 Zij werd begraven in de tombe van de familie Langhendries in de minderbroederskerk te 

Gent. 
620 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, s.d., s.p. 
621 Bernard Frans, Guillaume Joseph, Marie Anne en Marie Thérèse Colette Hamelinck werden 

genoemd. 
622 RAG, RVV, 21510: Bernard-Frans Hamelinck, koopman te Gent c. Petrus-Ferd. Hamelinck: 

collocatie en curatele van verw. wegens slecht gedrag, 1772-1773; RAG, RVV, 170: 
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Schoonfamilie 

Guillaume Jean Hamelinck huwde Claire Josephine Rose Françoise de Vos 

(Leuven, 1725 - Gent, 1764623) te Leuven in het jaar 1748. Zij was een dochter 

van Judocus de Vos (Leuven, 1662- ?), “capitaine au service d’Espagne”624, en 

van Marie Christine Rose Coursel / Corselius (1686-?)625en had nog minstens 

één zus en twee broers: 

~ Marie Jossine de Vos ( Leuven, ?-1783), gehuwd met Jean Laurent 

Joseph Philippi (1715- ?) en moeder van minstens acht kinderen. 

 ~ Franciscus Josephus de Vos (Leuven, 1726- ?). 

 ~ Joannes Franciscus de Vos (Leuven, ?-1729). 

 ~ Claire Josephine Rose Françoise de Vos. 

 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw huwde hij een zekere Florence 

Pyl626. Uit dit huwelijk zijn evenwel geen kinderen bekend. 

 

Kinderen 

In zijn huwelijk met Claire de Vos kreeg Guillaume Jean Hamelinck de 

volgende kinderen:  

                                                                                                                                        
Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 130-131 en 137-139; RAG, RVV, 529: Decreten 

en brieven van boven, 2 december 1749-16 december 1776, fol. 246 en 248 en ARA, GRM 

Registers, 468: Consultes contenant l’exposé de l’affaire mise en délibération et les motifs de la 

résolution prise, (CXX) janvier 1773 - décembre 1773, fol. 240. Er was onder meer sprake van een 

bevoegdheidsconflict tussen de Raad van Vlaanderen en het Gentse stadsbestuur. 
623 Zie ook Regesten boedelbeschrijvingen Gedele 330/271 (1768), Gent, s.d., s.p. 
624 DE HERCKENRODE J., Nobiliaire…, p. 2052. 
625 Marie Corselius zou anno 1712 al eerder getrouwd geweest zijn met een zekere Jean Felix 

Eustache de Reverdi vooraleer ze op 15 april 1724 in het huwelijk trad met haar tweede 

echtgenoot. Uit dit eerste huwelijk zijn drie halfzussen en twee halfbroers bekend. 

Zie CROMBECQ P., Peter Crombecq’s Genealogische databank, Edegem, 2008. 
626 Dit is hoogstwaarschijnlijk de Florentina Jacoba Catharina Pijl die op 29 november 1788 in de 

Gentse Sint-Martinusparochie hertrouwde met een zekere Andreas Carolus Aubrij. Zie SAG, 

Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Martinus, s.d., s.p. 
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~ Petrus Johannes Ferdinandus Hamelinck (1752-

1820)627, heer van ten Bossche, gehuwd met 

Sabine Suzanne Bonne / Bonnex (Gent, ?-1839), 

met wie hij minstens drie kinderen kreeg. 

~ François Joseph Hamelinck (1755-1826), 

bankier, handelaar en verzekeringsmakelaar, 

gehuwd met Lucie Robertine van den Hecke 

(Gent, 1757-?), dochter van de heer van Lembeke 

die tevens erfelijk ontvanger van de kasselrij Oudburg was. Uit dit 

huwelijk zijn acht kinderen gekend: vier zonen die openbare en/of 

financiële ambten vervulden, één zoon die op 24-jarige leeftijd 

vermoord werd en één dochter die was ingetreden als karmelietes. 

~ Colette Bernardine Hamelinck (1757-1783), gehuwd met Emmanuel 

Louis Joseph van Outryve d’Ydewalle (Damme, 1745-1827), 

ontvanger-generaal van Vlaanderen en schepen van het Brugse Vrije. 

Na haar overlijden hertrouwde de weduwnaar met Anne Jacqueline 

de l’Espee (Brugge, 1762-1827). Uit beide huwelijken werden twee 

kinderen geboren. 

~ Marie Françoise Hamelinck (1760-1785), echtgenote van Constant 

Louis Hopsomere (Petegem bij Deinze, 1752-1812), bankier, 

verzekeringsmakelaar en houder van diverse openbare ambten tijdens 

de Franse periode. Hun dochter, Marie Constance (Françoise) 

Hopsomere (?-1834), werd door Napoleon uitgehuwelijkt aan 

generaal Jean Leonard le Marrois (Bricquebec, 1777-1836). Hun twee 

kinderen werden te Parijs geboren, waar le Marrois ook gestorven is.  

~ Marie Anne Hamelinck (1762-1837), barones, echtgenote van Eugène 

François van Hoobrouck de Mooreghem (1756-1843), thesaurier-

generaal van Gent, hoogpointer van de kasselrij Oudenaarde, 

oorspronkelijk hevig tegenstander van de Franse annexatie maar 

uiteindelijk houder van diverse openbare ambten tijdens de 

Napoleontische periode.  Tijdens de eerste jaren van het nieuwe 

België was hij katholiek senator, net als hun eerstgeboren zoon 

                                                           
627 Vermoedelijk tevens de Pierre Jean Hamelinck met wie Guillaume Jean Hamelinck in 1784 

een proces voerde dat eerst door de Raad van Vlaanderen werd behandeld en vervolgens in 

beroep voor de Grote Raad van Mechelen. Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… 

(geraadpleegd in digitale versie). 
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Eugène Marie van Hoobrouck de Mooreghem (1791-1856). Het gezin 

telde verder nog één broer en drie zussen. 

~ Robert Jean Hamelinck (?-1764), hoogstwaarschijnlijk overleden 

tijdens zijn geboortejaar. 

~ Eugène Jean Hamelinck (?- ?). 

 

Bezittingen 

Hij kocht in 1764 de stadswoning hotel Reylof in de Hoogstraat te Gent, een 

groot herenhuis in Lodewijk XIV-stijl met dienstwoningen en achteruitgang 

in de Brouwersstraat. Het gebouw beschikte over een geplaveide 

binnenplaats628. Hij verhuisde datzelfde jaar nog vanuit de Sint-

Salvatorsbuurt naar de Hoogstraat, waar hij in 1787 ook stierf629. 

Vader Rochus630 was eveneens behoorlijk kapitaalkrachtig en was onder 

meer eigenaar van een huis in de Bennesteeg, dat hij in 1727 wou verhogen 

met een tweede bouwlaag. De funderingen waren echter onvoldoende 

stevig, waarna hij overging tot een volledige afbraak en heropbouw. In 1739 

diende hij een aanvraag in tot verbouwing aan zijn huis aan de Sint-

Janstraat, bij de Sint-Baafskathedraal. Het betrof het hotel Van Branteghem 

of – later – het hotel Hamelinck, een voormalige herberg die hij converteerde 

tot een herenhuis631. Tot slot diende hij in 1751 ook een bouwaanvraag in 

voor het achtererf van zijn huis aan de Brabantdam632. De familie Hamelinck 

bezat overigens meer prestigieuze panden in de streek rond Gent, zoals 

kasteel Hamelinck in Sint-Denijs-Westrem / Drongen (tegenwoordig 

instituut Sint-Camillus)633 en een kasteel aan de Speibroekdriesch te 

Wondelgem634. 

                                                           
628 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Gent 4NB, Gent, 1979, p. 173. Zie ook SCHRANS G., 

Vrijmetselaars…, p. 107-112 en p. 409-411. 
629 Zie RAG, VERZ Almanakken, passim. 
630 Zie ook RAG, RVV, 26469: (Sch. van de Keure van Gent) – Cornelis-Norbertus 

Bartholomeussens, priester, en cons. c. Rochus Hamerlynck, bankier en koopman te Gent: 

venster in en goot aan gemene scheidingsmuur, 1740-1742. 
631 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Gent 4NA, Brussel-Gent, 1976, p. 434-436. 
632 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossiers 535-22-4, 535-282-9 en 535-40-37. 
633 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Gent 4ND, Brussel-Gent, 1983, p. 336 en 338. Zie ook 

DE POTTER F. en BROECKAERT J., Drongen, p. 6. 
634 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Wondelgem, p. 10. 
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Opmerkingen 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

geschetst wapenschild zoals hierboven weergegeven. De auteur beweerde 

wel verkeerdelijk dat Hamelinck zijn engagère kocht van de familie Michel. 

- Guillaume Jean Hamelinck werd geadeld op 29 juni 1780 en liet, daarop 

volgend, het patent registreren bij de Raad van Vlaanderen op datum van 28 

september 1781635. 
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635 RAG, RVV, 822: Register van de anoblissementen geregistreerd in de Raad van Vlaanderen 
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HANE (D’), JÉRÔME SEBASTIAAN 

 

Personalia636 

- Geboorte: Gent, 1 februari 1638. 

- Overlijden: Gent, 13 april 1701. Hij werd begraven in de Sint-Michielskerk. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Bij zijn aanstelling in de griffie werd vermeld dat hij licentiaat 

was in de beide rechten. Gezien vader Sebastiaan d’Hane* zijn einddiploma 

te Douai behaalde en enkele andere familieleden ook aan die universiteit 

kunnen worden gesitueerd, wordt het niet onwaarschijnlijk geacht dat ook 

Jérôme Sebastiaan er heeft gestudeerd. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij voerde geen enkele beroepsactiviteit uit 

vooraleer hij geïntroduceerd werd in de griffie. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 4 maart 1662 was Jérôme 

Sebastiaan d’Hane één van de kandidaten voor de functie van notaris van de 

Raad van Vlaanderen, vacant wegens de promotie van notaris Josse 

Masceau* tot het griffierschap637. Een zekere Lucas van der Lynden genoot 

echter de voorkeur van de Raad. 

Nog diezelfde dag, 4 maart 1662, verzocht Sebastiaan d’Hane* de Raad om 

Jérôme Sebastiaan d’Hane te admitteren als zijn assistent – wat hem ook 

werd toegekend638. Als reden voor de vraag werd de ouderdom en de lange 

                                                           
636 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 951-955; DE SMET S., Voor de conservatie…, p. 425-426 en passim; GOETHALS 

F.V., Généalogie de la maison d’Hane-Steenhuyse, extraite du dictionnaire généalogique et héraldique des 

familles nobles de Belgique, Brussel, 1847; PV Serge Coomans de Brachène, Stamboom Serge Denis 

Jacques Marie Ghislain Coomans de Brachène, via http://gw5.geneanet.org/scoomans en PV Yves 

Reckelbus, Stamboom Margaux Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy (beide 

geraadpleegd 25.05.2012); 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, 3 dln. en VAN DER VYNCKT 

L.J.J., Recueil des recherches…, p. 755 en passim. 
637 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 308. 
638 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 308-309. 

http://gw5.geneanet.org/scoomans
http://gw5.geneanet.org/rebusy
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diensttijd van griffier d’Hane* opgegeven, in combinatie met het feit dat het 

hof anno 1624 een gelijkaardige regeling had toegestaan aan Georges* en 

Jeronimus Masseau*, eveneens vader en zoon. Jérôme Sebastiaan kreeg, net 

als Jeronimus Masseau* indertijd, toegang tot de secrete camere en mocht 

documenten ondertekenen, wat hij ook veelvuldig deed. Tegelijkertijd werd 

hij geadmitteerd als advocaat, hoewel hij die functie gedurende zijn 

ambtsperiode binnen de griffie niet actief mocht uitoefenen. Hij bleef 

assistent van Sebastiaan d’Hane* tot aan het einde van diens 

engagèrecontract in 1674, waarna hij samen met zijn vader uit de griffie 

verdween. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij behield zijn functie als advocaat. In 1677-

1678 werd hij officieel benoemd als baljuw van de Wetachtige Kamer van 

Vlaanderen, nadat hij door afwezigheid van zijn voorganger – Heyndrick 

van der Varent, heer van Hofdriesch - de functie al vanaf 1670 officieus had 

uitgeoefend639. Hij zou in 1697 daarin worden opgevolgd door zijn zoon, 

tevens Jérôme Sebastiaan d’Hane genoemd. Daarnaast bleef hij advocaat: zo 

kwam hij anno 1690 voor op een lijst van advocaten die tijdens de Franse 

bezetting (1678-1679) te Gent waren gebleven, met als vermelding dat hij 

pensionaris van de schepenen van de Keure was640. Hij is tevens tresorier 

van de stad Gent geweest. 

Jérôme Sebastiaan d’Hane zou, tot slot, mogelijk de auteur kunnen zijn van 

een tractaat betreffende de Wetachtige Kamer uit 1660 – bij gevolg 

geschreven nog tijdens zijn griffiersfunctie: “Justification du souverain droit de 

dernier ressort competant à la Chambre Legale du Comté de Flandres”641. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Sebastiaan d’Hane (Gent, 1554-1595), advocaat bij de Raad van Vlaanderen 

te Gent en te Douai, en Anne Jeanne Stalins (Oudenaarde, 1564 - Gent, 

                                                           
639 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 1373: Commissions et nominations, baillis, 1554-1702, 

respectievelijk 13 januari 1678 en 28 maart 1697. 
640 ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, conseillers, 1637-1721 (5 mei 1690). 
641 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, deel 2, p. 189. 
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1641)642. Beiden werden begraven in de Gentse Sint-Michielskerk. Uit dit 

huwelijk zijn slechts twee zonen bekend: 

~ Jacques d’Hane (Gent, 1590 - Ronse, 1659), kanunnik van het Sint-

Hermeskapittel te Ronse. Hij werd begraven in de bijhorende 

collegiale kerk. 

 ~ Sebastiaan d’Hane (zie ‘Ouders’). 

* Jean Jacobssen*, griffier van de Raad van Vlaanderen, en Anne Reylof. 

Voor verdere informatie aangaande deze alliantie wordt verwezen naar de 

biografische notitie van deze griffier. De dochter die in het kader van deze 

genealogie relevant is, is Anne Marie Jacobs (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Sebastiaan d’Hane* (Gent, 1593-1682), griffier van de Raad van 

Vlaanderen, en Anne Marie Jacobs (Gent, ?-1652), vrouw van Hulchem. Er 

zijn gegevens bewaard betreffende veertien van hun kinderen. Voor verdere 

informatie wordt verwezen naar de biografische notitie van griffier 

Sebastiaan d’Hane*. 

 

Schoonfamilie 

Hij trouwde te Aalst met Marie Philippine de Wilde (ca. 1648-1712), dochter 

van Ferdinand de Wilde, heer van Erondegem, Ottergem, etc. en van 

Philipotte vander Looven643. Marie Philippine is het enige kind dat uit dit 

huwelijk bekend is. 

 

Kinderen 

Van Jérôme Sebastiaan d’Hane zijn twaalf kinderen gekend: 

~ Sebastiaan Guillaume d’Hane (1669-1735), heer van Bottele en Bersé, 

schepen van Gedele te Gent, raadsheer van de Raad van 

                                                           
642 Zie onder meer RAG, RVV, 10220: Sebastiaan d’Hane, adv. RVV, over Barbara van 

Marselaere, echtg. van Jacques Blaubeen, adv. RVV c. Lieven Mestach (Machelen): rente, 1626-

1628. 
643 Naar aanleiding van dit huwelijk ontstond een conflict met een zekere Thomas van den 

Eijden, aan wie de toen zestienjarige Marie Philippine de Wilde een schriftelijke 

huwelijksbelofte zou hebben gedaan. Voor meer informatie, zie RAG, Sint-Baafs & Bisdom, 4805. 
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Vlaanderen644 en echtgenoot van Marie d’Hanins, dochter van 

Philippe d’Hanins, pensionaris van het Land van Waas. Onder hun 

drie zonen en vijf dochters bevonden zich Joost Sebastiaan d’Hane 

(1713-1771), die de heerlijkheid Bottele erfde, en Justine Marie 

Françoise d’Hane de Bersé (ca. 1706 - 1777). Zij trouwde met griffier 

Louis de Aranda*. Voor verdere informatie over dit gezin verwijzen 

we naar de biografische notitie van Louis de Aranda*. 

~ Jean François d’Hane (1670-1724). 

~ François Ferdinand d’Hane (1672-1753), baljuw van Evergem, 

echtgenoot van Petronille Thérèse van Dendere (?-1744), met wie hij 

vier dochters en twee zonen kreeg Eén ervan, Sebastien Joseph 

Guillaume d’Hane (1716-1756), huwde met Anna Petronella van 

Overwaele (1715-1752)645. 

~ Jérôme Sebastiaan d’Hane (II) (1673-1738), heer van ter Hoyen en 

baljuw van de Wetachtige Kamer van Vlaanderen, trouwde 

achtereenvolgens met Ester Jacqueline Baston (1678-1728) en met 

Marie Anne Papejans (1679-1738). Uit zijn eerste huwelijk werden zes 

zonen en vijf dochters geboren. 

~ Jean Baptiste d’Hane  (1674-?). 

~ Claire Françoise d’Hane (1677-?). 

~ Jean Jacques Rudolphe d’Hane (1679-?). 

~ Marie Anne Josèphe d’Hane (1681-1755), echtgenote van François 

Ignace Werrebroeck (1667- ?), heer van Ruyschavere. 

~ Antoinette Thérèse d’Hane (1683-?). 

~ Marie Thérèse d’Hane (1685-?). 

                                                           
644 Zie onder meer RAG, RVV, 98: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Sebastiaan 

Guillaume d’Hane, 1735; RAG, RVV, 3264-3274: Verbaalboeken, Sebastiaan Guillaume d’Hane, 

26 september 1710 - 30 juli 1735; RAG, RVV, 6048-6069: Enkwesten voor raadsheren, Sebastiaan 

Guillaume d’Hane, 1710-1735; RAG, RVV, 7325: Instructies voor de raadsheren, Sebastiaan 

Guillaume d’Hane, 1713-1733; RAG, RVV, 8431-8435: Liquidatiën van decreten, Sebastiaan 

Guillaume d’Hane, 1711-1733 en RAG, RVV, 30428: wed. van Martin van den Nesse (Brussel) c. 

Sebastiaan Guillaume d’Hane: injuriën, 1704-1707. 
645 Aangaande deze alliantie, zie ook SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 238-239. Er kon tot nu 

toe geen link worden vastgesteld met de familie van griffier Bernard van Overwaele*. 
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~ Marie Philippine d’Hane (?-1724), echtgenote van François Philippe 

de Ruysschen (?-1751), heer van Marquette. 

~ Marie Françoise d’Hane, trad eerst in in het begijnhof maar trouwde 

op latere leeftijd met een zekere Jean Baptiste van Maele. 

 

Bezittingen 

Jérôme Sebastiaan d’Hane was heer van Bersé,  Bottele en Ottergem. Hij 

erfde de heerlijkheid Bottele van zijn vader646. Hij kwam midden jaren 1670 

voor op een lijst van advocaten die huiseigenaar waren en die bepaalde 

vrijstellingen ten opzichte van de stad Gent genoten647. 

 

Opmerkingen 

- Het koppel d’Hane - de Wilde ligt aan de basis van de uitgebreide 

familietak d’Hane-Bersé. 

- Hij wordt enkel terloops vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

bij het item over zijn vader. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 17353-17354: Deux comptes, rendus par Jérôme Sébastien d’Hane, 

écuyer, seigneur d’Ottergem, bailli de la souveraine chambre légale de 

Flandre, des droits et du dixième denier de la vente des fiefs, depuis le 22 

novembre 1677 jusqu’au 18 novembre 1696. 

ARA, RK, 17355-17360: Six comptes, rendus par Jérôme d’Hane, écuyer, 

bailli de la souveraine chambre légale de Flandre, des droits de relief et du 

dixième denier de la vente des fiefs, depuis le 18 novembre 1698 jusqu’au 17 

mai 1733. 

RAG, AFF, passim (hoofdzakelijk deel 8)648. 

                                                           
646 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Balegem, p. 11. 
647 RAG, RVV, 685: Lijst van advocaten van de Raad van Vlaanderen, die genieten van zekere 

vrijstellingen van belastingen van de stad Gent, ca. 1671. 
648 Het Rijksarchief en het Stadsarchief te Gent bewaren nog diverse andere familiearchieven 

die, in het geval van alliantie met de uitgebreide familietakken van de d’Hanes, tevens heel wat 

relevante stukken bevatten. 
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RAG, FA d’Hane de Steenhuyse, passim. 

RAG, RVV, 16988: De paters karmelieten van Gent c. Hieronymus d’Hane, 

gewezen adjunct-griffier Raad van Vlaanderen, heer van Ottergem, en 

Marguerite Thevelyn, wed. van Josse Masseau, in leven griffier Raad van 

Vlaanderen: teruggave van processtukken, 1680. 

RAG, RVV, 19205: Dionysius Smackers en Frans van Uuytberghe c. 

Hieronymus d’Hane, heer van Bottele, eerste raadpensionaris van Gent: 

koopcontract, 1693-1694. 

RAG, RVV, 24923: (Sch. van de heerl. van Sint-Baafs te Gent) – Jan van den 

Rijme, ontv. van Oostakker c. Hieronymus d’Hane, heer van Ottergem: 

settingen, 1683-1684. 

RAG, RVV, 29465: Jeronimus d’Hane, heer van Ottergem c. sch. der heerl. 

van Sint-Baafs te Gent, ged. + Jan van den Rijme, ontv. van Oostakker, int.: 

settingen, 1685. 

RAG, WK, passim. 

SAG, FA d’Hane de Steenhuyse, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2770: d’Hane. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2770/bis: d’Hane de Steenhuijze. 
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HANE (D’), SEBASTIAAN 

 

Personalia649 

- Geboorte: Gent, Sint-Michielsparochie, 10 

september 1593. 

- Overlijden: Gent, Sint-Michielsparochie, 25 oktober 1682. Hij werd 

begraven in de Sint-Michielskerk, meer bepaald in de door hem gestichte 

Sint-Sebastiaanskapel650. Zijn echtgenote werd begraven in dezelfde kerk, in 

de kapel van het H. Kruis. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij behaalde het diploma van licentiaat in beide rechten, dat hem 

werd uitgereikt op 22 augustus 1617 te Douai651. Hij droeg de meestertitel. 

Sebastiaan d’Hane had een brede interesse. Hij legde samen met zijn vader 

de grondslag voor de uitgebreide en vermaarde bibliotheek van de familie 

d’Hane-Steenhuyse, die door het bestaan van een gedetailleerde 

verkoopscatalogus uit 1843 uitstekend gedocumenteerd is. Zowel de griffier 

als zijn vader, tevens Sebastiaan, lieten hun boekenverzameling zorgvuldig 

opnemen in hun respectieve huwelijkscontracten652. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was ten laatste vanaf het najaar van 1619 

actief als advocaat bij de Raad van Vlaanderen. In het kader van het 

muntplakkaat was hij inbegrepen in de lijst advocaten die in oktober 1619 de 

                                                           
649 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 951-955; DE SMET S., Voor de conservatie…, p. 425-426 en passim; GOETHALS 

F.V., Généalogie de la maison d’Hane-Steenhuyse…; PV Serge Coomans de Brachène, Stamboom 

Serge Denis Jacques Marie Ghislain Coomans de Brachène, via http://gw5.geneanet.org/scoomans en 

PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaux Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy (beide 

geraadpleegd 25.05.2012); ROSE A., Jean Baptiste Marie… en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil 

des recherches…, p. 755 en passim. 
650 MARECHAL G., Sint-Michiels te Gent, in Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oud 

Regiem), Brussel, 1969, deel 3, p. 66-149. 
651 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. 
652 ROSE A., Jean Baptiste Marie…, deel 2, p. 262 e.v. 

http://gw5.geneanet.org/scoomans
http://gw5.geneanet.org/rebusy
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eed aflegden653. Op 29 maart 1629 werd hij door beide griffiers, namelijk zijn 

schoonvader Jean Jacobssen* en diens collega Jeronimus Masseau*, 

voorgedragen als notaris van de Raad van Vlaanderen654. De Raad wou zich 

echter aan de procedure houden en vroeg drie namen van kandidaat-

griffiers waaruit de raadsheren vervolgens zouden kiezen. Het eindresultaat 

bleek uiteindelijk toch gunstig voor Sebastiaan d’Hane, die notaris Michiel 

de Gonnecourt verving na diens promotie tot advocaat-fiscaal. 

Als notaris werd hij op 8 december 1629 opgeroepen om samen met 

raadsheer Frans Bossier en procureur-generaal Guillaume Jacobssen een 

lichaamsschouwing uit te voeren. Het betrof meester Jaecques van Uijtlaete, 

baccalaureus in de rechten en klerk van procureur Charles Huvettere655. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: In 1631 overleed Jean Jacobssen*, 

schoonvader van d’Hane en griffier van de Raad van Vlaanderen. Sebastiaan 

d’Hane zat als notaris én als verwant ideaal gepositioneerd om de vacante 

functie op zich te nemen, wat op 26 februari ook gebeurde656. Hij deed dit 

binnen het kader van het engagèrecontract dat Jacobssen* en Jeronimus 

Masseau* eind 1630 hadden afgesloten en dat op 14 mei 1632 officieel inging 

voor een periode van 18 jaar657. Josse Masceau*, broer van griffier Jeronimus 

Masseau*, werd de nieuwe notaris van de Raad658. 

Zes jaar voor het aflopen van de 18-jarige termijn, in 1644, sloten Sebastiaan 

d’Hane en Jeronimus Masseau* samen een nieuw groot engagèrecontract 

af659. De nieuwe termijn van 24 jaar ging van start op 14 mei 1650 en kostte 

                                                           
653 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. 
654 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 42. Zie ook RAG, RVV, 

602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, 

messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 189 en ARA, 

Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
655 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 53. 
656 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 62-63. Hij had daartoe op 

18 februari een akkoord gesloten met de weduwe van Jacobssen*. 
657 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
658 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 63. 
659 RAG, AFF, 3078c: Het in leenpand geven van het griffierschap van de Raad van Vlaanderen, 

1630. Zie ook RAG, VD, 41: Rekeningen van de Domeinen van Oost-Vlaanderen door of voor de 

ontvanger-generaal Guiullaume Gallé, 1647-1650, fol. LXXIII en RAG, RVV, 626: Stukken 

betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645, dat een ontvangstbewijs 

bevat dat verband houdt met dit contract. 
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hen 25000 pond. Het duo zou dit contract niet samen beëindigen: op 4 maart 

1662 deed griffier Jeronimus Masseau* vrijwillig afstand van zijn ambt ten 

voordele van zijn broer, Josse Masceau*, die door de Raad geadmitteerd 

werd als nieuwe griffier naast Sebastiaan d’Hane*660. Een zekere Lucas van 

der Lynden werd op datzelfde moment de nieuwe notaris, ten nadele van 

Jérôme Sebastiaan d’Hane*, zoon van griffier Sebastiaan, die één van van der 

Lyndens tegenkandidaten was661. 

Nog diezelfde dag, 4 maart 1662, verzocht Sebastiaan d’Hane de Raad om 

diezelfde zoon, Jérôme Sebastiaan d’Hane, te admitteren als zijn assistent – 

wat hem ook werd toegekend662. Als reden voor de vraag werd de 

ouderdom en de lange diensttijd van griffier d’Hane opgegeven, in 

combinatie met het feit dat het hof anno 1624 een gelijkaardige regeling had 

toegestaan aan Georges* en Jeronimus Masseau*, eveneens vader en zoon. 

Jérôme Sebastiaan kreeg, net als Jeronimus Masseau* indertijd, toegang tot 

de secrete camere en mocht documenten ondertekenen, wat hij ook 

veelvuldig deed. Hij bleef het assistentschap uitoefenen tot aan het einde 

van het engagèrecontract in 1674, waarna hij samen met zijn vader uit de 

griffie verdween. 

Collega Josse Masceau* was ondertussen overleden in 1670663. Hij werd 

opgevolgd door Frans Thevelijn*, halfbroer van Josses echtgenote 

Margaretha Thevelijn en tevens schoonzoon van Josse, die het laatste 

engagèrecontract van de familie Masseau zou afwerken. Twee jaar voor de 

wissel tussen Masceau* en Thevelijn* onderging de griffie nog een andere 

ingrijpende verandering, met de komst van Jean Alexandre Baesbancq* als 

derde griffier664. 

Sebastiaan d’Hane stelde zich herhaaldelijk kandidaat voor een hogere 

functie, onder meer in 1647 voor het ambt van advocaat-fiscaal en in 1645, 

                                                           
660 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. 
661 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 308. 
662 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 308-309. 
663 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 236. 
664 Voor algemene gebeurtenissen binnen de griffie tijdens Sebastiaan d’Hanes ambtsperiode, 

wordt verwezen naar de biografische notities van achtereenvolgens Jeronimus Masseau*, Josse 

Masceau* en Frans Thevelijn* 
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1647, 1649 en 1652 voor een post als raadsheer665. Zijn kandidatuur werd 

echter steeds onontvankelijk verklaard omdat een familielid – raadsheer 

Jacques Stalins – al lid was van het corpus. Anno 1652 was Stalins uit de 

Raad verdwenen, maar in 1658 werd Jan Baptiste d’Hane – zoon van 

Sebastiaan – toegelaten tot het raadsheerschap666, waardoor Sebastiaans 

kansen tot promotie definitief voorbij waren. 

- Carrière na griffiersfunctie: Het engagèrecontract van Maximiliaan le 

Rouffon en de daarop volgende installatie van vier griffiers in mei 1674 

betekenden het einde van de griffiersfunctie van Sebastiaan d’Hane. Na zijn 

lange griffierscarrière liet hij zich terug advocaat noemen. Wegens zijn hoge 

leeftijd en het feit dat hij zich al tijdens zijn griffierschap had laten bijstaan 

door ziijn zoon, wordt betwijfeld of hij nog bijzonder actief was in de 

advocatuur. Hij kwam wel als advocaat voor op een lijst van suppoosten die 

tijdens de Franse bezetting (periode 1678-1679) te Gent waren gebleven667.  

Samen met de familie van Josse Masceau* diende hij een verzoekschrift in bij 

de vorst om het engagèrecontract van le Rouffon* en diens collega’s nietig te 

laten verklaren. Tegelijk liep voor de Raad van Vlaanderen ook een 

procedure over allerhande praktische aspecten van de ambtsoverdracht van 

1674668. Een nietigverklaring werd nooit bereikt; mits sturing van de Raad 

van Vlaanderen kwam men uiteindelijk tot een vergelijk met de opvolgers. 

 

                                                           
665 ARA, RS, 686: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciare des 

cours supérieures, conseillers, 1637-1657, s.p. en ARA, RF, 253: Affaires d’ordre domanial : 

Conseil de Flandre, 1596-1689, s.p. 
666 Zie ook BUNTINX J., Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (Rijksarchief te Gent, 

toegang 008), Brussel, 1964-1979, deel 1, p. 72. 
667 ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, conseillers, 1637-1721 (5 mei 1690). 
668 RAG, RVV, 15345, 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. Zie 

ook RAG, RVV, 16989: Sebastiaan d’Hane, heer van Welden c. Maximiliaan le Rouffon, Bernard 

Overwaele en cons., griffiers Raad van Vlaanderen: zegelrechten – renten, 1680 (betreffende een 

financiële connectie tussen d’Hanes heerlijkheid Heusden en de ontvangsten van de 

zegelrechten van de Raad, waarvoor d’Hane als griffier had ingestaan) en ARA, GR Spaans 

bewind, Dozen, 647: Administration judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1547-1701. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Sebastiaan d’Hane (Gent, 1499-1582), secretaris van de schepenen van de 

Keure en van Gedele te Gent669, en Elisabeth Halsenberg (?, 1529 - Gent, 

1585)670. Beiden werden begraven in de Sint-Michielskerk te Gent; Sebastiaan 

overleed te Gent tijdens de periode van de calvinistische Republiek, terwijl 

zijn kinderen in Douai verbleven. Er is sprake van drie zonen en één 

dochter: 

~ Jan d’Hane (Gent, 1549-1624), secretaris van de schepenen van 

Gedele te Gent wegens ontslag van zijn vader, echtgenoot van Agnes 

d’Overloop (? - Kortrijk, 1582671) en van Erasme de Neve (? - Gent, 

1595), weduwe van François van Exaerde. Hij kreeg twee dochters en 

één zoon met zijn eerste vrouw, opnieuw een Sebastiaan d’Hane 

(Gent, 1580-1660) die op zijn beurt in 1636 huwde met Isabelle 

Maximilienne Wasteel.  

~ Marie d’Hane (Gent, 1550 - Douai, 1583672), echtgenote van François 

Wilgiers (? - Gent, 1591), procureur bij de Raad van Vlaanderen. 

 ~ Sebastiaan d’Hane (zie ‘Ouders’). 

~ François d’Hane (Gent, 1556-1604), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen673, echtgenoot van Jeanne van der Heyden674 (?, 1572 -

Gent, 1610), met wie hij tien kinderen kreeg. Dochter Jeanne d’Hane 

(Gent, 1590-1673) was de enige van hen die huwde: zij werd anno 

1612 de echtgenote van Jacques Dansaert (? - Gent, 1646). 

                                                           
669 Zoon van Jan d’Hane (Gent, ?-1536), schepen en commissaris voor de wetsvernieuwingen te 

Gent en van diens tweede vrouw, Catherine van den Broucke (? - Gent, 1542). Sebastiaan 

d’Hane behoorde tijdens de Gentse opstand tot de keizersgezinden en werd een tijdje uit zijn 

functie als secretaris ontheven, om vanaf 1541 in ere te worden hersteld. 
670 Ook Haesbyt genoemd. 
671 Zij stierf in Kortrijk toen de familie was weggevlucht van het calvinistische regime te Gent, 

en werd in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk begraven. 
672 Zij stierf in Douai, eveneens tijdens de vluchtperiode van de familie. 
673 Hij vernieuwde op 15 april 1580 zijn eed als advocaat bij de Raad van Vlaanderen te Douai. 

Zie RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 6-7. 
674 Ook: de la Bruyère genoemd. Voor een verre verwantschapsband met griffier Adriaan van 

der Heyden*, zie diens biografische aantekening. 
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* Jacques Stalins (Oudenaarde, 1533-1624) en Jeanne Delvael (?, 1544 - 

Oudenaarde, 1627). Zij huwden op 4 april 1560, hoogstwaarschijnlijk in de 

Sint-Walburgakerk te Oudenaarde, en kregen in totaal zeven kinderen: 

~ Jacqueline Stalins (Oudenaarde, ca. 1563 - ?), achtereenvolgens 

gehuwd met François van de Woestyne (ca. 1562 - ?) en met Jean 

Widtspaen. Uit haar eerste huwelijk is één dochter gekend: Suzanne 

van de Woestyne, echtgenote van François de Pickere. 

 ~ Anne Jeanne Stalins (Oudenaarde, 1564 - Gent, 1641) (zie ‘Ouders’). 

~ Lucas Stalins, gehuwd met Jossine van Coye en met Jossine van der 

Woestyne. Met beide echtgenotes had hij kinderen. 

~ Gilles Stalins (Oudenaarde, 1570 - Mechelen, 1654), heer van 

Tendaelen, vanaf 1599 echtgenoot van Isabelle Canin (ca. 1572 - 1653), 

met wie hij minstens drie zonen en drie dochters had. Eén ervan was 

raadsheer Jacques Stalins (?-1654). 

 ~ Jossine Stalins (Oudenaarde, ?-?), echtgenote van Antoine Cabel. 

 ~ Anne Stalins (Oudenaarde, ?-?), echtgenote van Daniel Thienpont. 

~ Jacques Stalins (Oudenaarde, ?-1654), ridder, kanselier van Gelder 

en Zutphen, echtgenoot van Jeanne de Windel en vader van drie 

zonen en drie dochters. 

Jacques Stalins was al eerder gehuwd, met een zekere Jossine de 

Ketelboestere, met wie hij twee kinderen had – bijgevolg halfbroer en 

halfzus van de moeder van griffier d’Hane:  

 ~ Pierre Stalins. 

 ~ Isabelle Stalins, echtgenote van Pierre Delvael. 

- Ouders: Sebastiaan d’Hane (Gent, 1554-1595), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen te Gent en te Douai675, en Anne Jeanne Stalins (Oudenaarde, 

1564 - Gent, 1641)676. Beiden werden begraven in de Gentse Sint-

Michielskerk. Uit dit huwelijk zijn slechts twee zonen bekend: 

                                                           
675 Hij vernieuwde op 15 april 1580 zijn eed als advocaat bij de Raad van Vlaanderen te Douai. 

Zie RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 6-7. 
676 Zie onder meer RAG, RVV, 10220: Sebastiaan d’Hane, adv. RVV, over Barbara van 

Marselaere, echtg. van Jacques Blaubeen, adv. RVV c. Lieven Mestach (Machelen): rente, 1626-

1628. 
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~ Jacques d’Hane (Gent, 1590 - Ronse, 1659), kanunnik van het Sint-

Hermeskapittel te Ronse. Hij werd begraven in de bijhorende 

collegiale kerk. 

 ~ Sebastiaan d’Hane. 

 

Schoonfamilie 

Sebastiaan d’Hane huwde op 17 januari 1623 in de Gentse Sint-Michielskerk 

met Anne Marie Jacobs (Gent, ?-1652), vrouw van Hulchem, dochter van 

griffier Jean Jacobssen* en van Anne Reylof. Getuigen bij hun huwelijk 

waren een familielid van de bruid en raadsheer Stalins. Voor verdere 

informatie betreffende deze personen wordt verwezen naar de biografische 

notitie van griffier Jacobssen*. 

 

Kinderen 

Het gezin d’Hane-Jacobs telde veertien kinderen, 

waarvan er relatief veel de volwassen leeftijd hebben 

bereikt: 

~ Jean Baptiste d’Hane (Gent, 1624-1689), ridder 

vanaf 1659, heer van Court-au-Bois, Duffle, 

Eekhoven, Lusbeke, Nieulande, Paridaen, etc., 

licentiaat in de rechten van de universiteit van 

Douai, advocaat bij de Raad van Vlaanderen677 

en de Grote Raad van Mechelen en vanaf 1658 

raadsheer in de Raad van Vlaanderen, in de plaats van zijn tweede 

schoonvader678. In 1649 huwde hij met Marie Thérèse de Jonghe 

                                                           
677 Zie onder meer RAG, RVV, 13441: Jan Baptist d’Hane, adv. RVV, hr. van kosten c. Jan de 

Jonghe en cons.: gerechtskosten, 1655-1656. Hij oefende ten laatste vanaf 1648 de functie van 

advocaat uit, aangezien hij dat jaar voorkwam op een lijst van eedafleggingen naar aanleiding 

van het muntplakkaat: RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 258-

259. 
678 Zie onder meer RAG, RVV, 55: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Jan Baptist 

d’Hane, 1679-1689; RAG, RVV, 2732-2754: Verbaalboeken, Jan Baptist d’Hane, 20 mei 1658 - 

1688; RAG, RVV, 5004-5041: Enkwesten voor de raadsheren, Jan Baptist d’Hane, 1658-1688; 

RAG, RVV, 7293-7294: Instructies voor de raadsheren, Jan Baptist d’Hane, 1658-1685; RAG, 

RVV, 18963: de douair. van Jan Baptist d’Hane, raadsheer RVV en cons. c. Marie Agnes de Beer, 

douair. van de heer van Poelvoorde: erfenis, 1690-1691 en RAG, RVV, 19988: Philippe le Beuf 
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(Gent, 1619-1651) en in 1653 met Marie Anne Nieulant (Gent, 1625-

1712), met wie hij respectievelijk een dochter, drie zonen en twee 

dochters kreeg. 

~ Jacques d’Hane (Gent, 1625-1673), dominicaan te Gent. 

~ Gilles d’Hane (Gent, ca. 1627 - 1628). 

~ Sebastiaan d’Hane (Gent, 1629-1688), heer van Welden, Elst en 

Tenberghe, behaalde in Douai in 1654 een diploma van licentiaat in de 

rechten, werkte in dienst van de graaf van Egmont (als prins van 

Gavere) en werd na diens terechtstelling hoogbaljuw van het Land 

van Gavere, vervolgens schepen en tresorier van de stad Gent679. Hij 

stierf ongehuwd en werd begraven in de Gentse Sint-Michielskerk. 

~ Marie Françoise d’Hane (Gent, 1630-1717), vanaf 1655 echtgenote 

van Gilles Ferdinand Stalins, heer van Mosscherambacht en 

Masthove, haar neef. Zij werd begraven in de dominicanenkerk te 

Gent. 

~ François Ferdinand d’Hane (Gent, 1634 - Land van Waas, 1682), 

licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven, 

raadpensionaris van het Land van Waas680, vanaf 1659 echtgenoot van 

Marie Antoinette van Schaverbeke (?-1685). Dit koppel ligt aan de 

basis van de latere familietak d’Hane-Stuyvenberghe en kreeg drie 

zonen en drie dochters. Hij werd samen met zijn echtgenote begraven 

in de Gentse Sint-Michielskerk, in de Sint-Sebastiaanskapel681. 

~ Ignace Leopold d’Hane (Gent, 1636 - Ronse, 1659). 

~ Henri Philippe d’Hane (Gent, 1637 - Posnanie (Pl.), 1685), 

ongeschoeide karmeliet. Hij werd geprofest te Leuven in 1656, werd 

vice-prior te Antwerpen in 1667, prior te Brugge in 1670, provinciaal 

secretaris in 1673, gedeputeerd naar Rome en inquisiteur te Napels in 

                                                                                                                                        
(Watervliet) c. Marie Anne Nieulant, douair. van Jan Baptiste d’Hane: sterfhuis, 1703. In 1661 

werd hij overigens even overwogen voor de positie van president van de Raad van Vlaanderen: 

LEFEVRE J., Documents concernant le Recrutement… régime espagnol (1555-1700), p. 110-113. 
679 Zie ook ARA, GRM Processen van aanzienlijke families reeks A, 682: comte d’Egmont et 

Sébastien d’Hane – Henri Boiteulx, 1662-1663. 
680 Zie onder meer RAG, RVV, 16429: Frans Ferdinand d’Hane, pensionaris van het Land van 

Waas c. hoogbaljuw en hoofdschepenen van het Land van Waas: bevoegdheid van de 

pensionaris, 1675. 
681 Betreffende zijn nakomelingen, zie ook SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 237-239. 
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1677. Hij overleed tijdens zijn terugkeer naar de Zuidelijke 

Nederlanden. 

~ Jérôme Sébastien d’Hane* (Gent, 1638-1701), heer van Bersé en 

Bottele, griffier van de Raad van Vlaanderen, baljuw van de 

Wetachtige Kamer van Vlaanderen, raadpensionaris en tresorier van 

de stad Gent, echtgenoot van Marie Philippine de Wilde (ca. 1648-

1712), met wie hij vijf kinderen kreeg. Dit koppel ligt aan de basis van 

de latere familietak d’Hane-Bersé. Voor verdere informatie verwijzen 

we naar de biografische notitie over griffier Jérôme Sébastien d’Hane*. 

~ Marie Anne d’Hane (Gent, 1639-?), vanaf 1670 echtgenote van 

François Thadei de Clèves (?, 1625 - Gent, 1673), heer van Belluca. 

~ Juste Amand d’Hane (Gent, 1643-1667), ongehuwd, vermoord te 

Gent door don Antoine de Saint Ander op 15 februari 1667. Griffier 

Josse Masceau*, collega van Sebastiaan d’Hane, kreeg de moeilijke 

taak om samen met raadsheer Triest en de procureur-generaal 

vaststellingen te doen682. 

~ Gilles Albert d’Hane (Gent, 1644-1645). 

~ Marie Walburge d’Hane (Gent, 1646 - Mechelen, 1709), vanaf 1679 

echtgenote van Jean Thadei de Grouff (Brugge, ? - Mechelen, 1727), 

ridder, heer van Erkelens, schepen en burgemeester van het Brugse 

Vrije, raadsheer-rekwestmeester in de Grote Raad van Mechelen 

vanaf 1693, en vervolgens raadsheer in de Raad van State en de 

Geheime Raad vanaf 1718. 

~ Jacques Frédéric d’Hane (Gent, ca. 1648 - 1659). 

 

Bezittingen 

Sebastiaan d’Hane verzamelde tijdens zijn leven een aantal heerlijkheden. 

Heusden, vroeger eigendom van de prins van Espinoy, werd openbaar 

verkocht in 1640 en kocht hij aan voor een bedrag van 10000 pond. De koop 

werd op 14 augustus 1642 bekrachtigd683. De heerlijkheid Bottele, 

                                                           
682 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 146. 
683 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Heusden, p. 13-14. De heerlijkheid was daarenboven via 

een hypotheek financieel verbonden aan de ontvangsten van de zegelrechten van de Raad; de 

precieze aard van de basisovereenkomst kon niet worden achterhaald. Zie RAG, RVV, 565: 

Allerhande stukken betreffende het zegelrecht, 1662-1731, s.p. 
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grotendeels te Balegem gelegen, kocht hij in 1662684; Welden schafte hij in 

1663 aan. Hij was tevens heer van Eekhove. Welden gaf hij uiteindelijk door 

aan zoon Sebastiaan d’Hane, de heerlijkheid Bottele ging naar zoon Jérôme 

Sebastiaan d’Hane*, die het gebied op zijn beurt doorgaf aan één van zijn 

zonen. 

Hij zou aan het einde van zijn leven het Heusdense kasteel Ganzendries, 

later kasteel Rooman genoemd, hebben gekocht685. Bij een oplijsting van 

huizen in eigendom van de suppoosten van de Raad van Vlaanderen, 

opgesteld ten behoeve van de betaling van het huisgeld aan de stad Gent, 

blijkt dat griffier d’Hane met vijf verschillende panden in de lijst voorkwam, 

alle te Gent686. Ook in een lijst van midden jaren 1670 kwam hij voor als 

huiseigenaar die vrijheid genoot van bepaalde stadsrechten687. 

Hij werd geadeld op 20 april 1648 en tot ridder verheven op 25 oktober 1657. 

Via een nieuw anoblissement op 2 september 1662 verkreeg hij het recht om 

een toevoeging te doen aan zijn wapenschild. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21014-21027: Quatorze comptes, rendus par Jérôme Masseau et 

Sébastien d’Hane, licencié ès lois, écuyer, seigneur de Heusden, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1631 au 31 décembre 1661. 

                                                           
684 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Balegem, p. 11. 
685 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Heusden, p. 7. 
686 RAG, RVV, 34589: Declaratie van de huizen toebehorende aan en/of bewoond door 

raadsheren, advocaten, procureurs, deurwaarders, klerken, messagiers en andere suppoosten 

van de Raad van Vlaanderen te Gent in verband met de betaling van het huisgeld te Gent, eind 

17de eeuw (nummers 32, 88-90 en 93). 
687 RAG, RVV, 685: Lijst van advocaten van de Raad van Vlaanderen, die genieten van zekere 

vrijstellingen van belastingen van de stad Gent, ca. 1671. Aangezien Sebastiaan d’Hane erin 

vermeld wordt als “den afghegaen greffier d’Hane” werd de lijst door Jan Buntinx minstens een 

drietal jaar te vroeg gedateerd. 
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ARA, RK, 21028-21031: Quatre comptes, rendus par Sébastien d’Hane, 

qualifié ici de chevalier, seigneur de Welden, Bottele, etc., et par Josse 

Masseau, licencié ès lois, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les 

années 1662-1669. 

ARA, RK, 21032-21033: Deux comptes, rendus par Sébastien d’Hane et 

François Thevelin, alias Thevelyn, greffiers du conseil provincial de Flandre, 

du 1er janvier 1670 au 14 mai 1674. 

RAG, Diverse oorkonden, 367: Denombrement van een leen gelegen te 

Assenede op Nieuwburch, gekocht van juffrouw Loyse van Esch, gehouden 

door Joanna van Pilkin van Sebastiaan de Hane, heer van Heusden, van zijn 

leenhof van de burggravie van Gent, 24 oktober 1653. 

RAG, Diverse oorkonden, 368: Denombrement van een leen gelegen te 

Assenede op Nieuwburch, gehouden door Anna van der Linden van 

Sebastiaan de Hane, heer van Heusden, van zijn leenhof van de burggravie 

van Gent, 24 oktober 1653. 

RAG, AFF, passim (hoofdzakelijk deel 8)688. 

RAG, FA d’Hane de Steenhuyse, passim. 

RAG, RVV, 13388: Burg. en schep. van Vinderhoute c. Sebastiaan d’Hane, 

heer van Heusden, griffier van de RVV: settingen – renten, 1655. 

RAG, RVV, 14302: Joris van Crombrugghe, heer van Lovelde in Heusden c. 

Sebastiaan d’Hane, Macharis de Backere en Joris Seghers, resp. heer, baljuw 

en griffier van Heusden: jurisdictie i.v.m. openbare verkopingen van bomen 

en meubels, 1660. 

RAG, RVV, 14547-14548: Claude Rogghe c. Sebastiaan d’Hane, heer van 

Heusden, griffier RVV en cons.: hofstede te Balegem i.v.m. sterfhuis, 1661-

1663. 

RAG, RVV, 15340: Sebastiaan d’Hane, heer van Welden c. Erasmus Maroy, 

deurwaarder RVV: arrestatie, 1665-1667. 

RAG, RVV, 15904: Sebastiaan d’Hane, heer van Welden, griffier RVV en 

Gillis Ferdinand Stalins, ontvangern-generaal van Z.M. domeinen in 

Westvlaanderen c. de schepenen van de Keure van Gent: renten, 1669-1672. 

                                                           
688 Het Rijksarchief en Stadsarchief te Gent bewaren nog diverse andere familiearchieven die, in 

het geval van alliantie met de uitgebreide familietakken van de d’Hanes, tevens heel wat 

relevante stukken bevatten. 
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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. 

RAG, RVV, 16988: De paters karmelieten van Gent c. Hieronymus d’Hane, 

gewezen adjunct-griffier Raad van Vlaanderen, heer van Ottergem, en 

Marguerite Thevelyn, wed. van Josse Masseau, in leven griffier Raad van 

Vlaanderen: teruggave van processtukken, 1680. 

RAG, RVV, 16989: Sebastiaan d’Hane, heer van Welden c. Maximiliaan le 

Rouffon, Bernard Overwaele en cons., griffiers Raad van Vlaanderen: 

zegelrechten – renten, 1680. 

SAG, FA d’Hane de Steenhuyse, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2770: d’Hane. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2770/bis: d’Hane de Steenhuijze. 
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HELIAS, ADRIEN JACQUES 

 

Personalia689 

- Geboorte: Gent, Sint-Michielsparochie, 9 januari 1647. 

- Overlijden: Gent, 1720. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij behaalde een diploma van licentiaat in de rechten en mocht 

zich meester noemen. Een inschrijving van hem aan de Leuvense 

universiteit kon evenwel niet worden teruggevonden690. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij werd in 1672 door de Raad van 

Vlaanderen als advocaat geadmitteerd691. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Toen engagèrehoudend griffier 

Pierre François Penneman (I)* in september 1676 overleed, was zijn zoon 

Pierre François Penneman (II)* slechts zeven jaar oud. Oorspronkelijk trad 

moeder Maria Barbara Brant op als zijn zaakwaarnemer, maar oom David 

Brant* werd uiteindelijk als bewindvoerder en voogd voor de minderjarige 

Pierre François* aangeduid, zodat Brant* de facto tijdelijk engagèrehouder 

werd. Hij bediende de griffie uiteraard niet zelf, maar schakelde familielid 

Adrien Jacques Helias als bedienaar in. Op 30 oktober 1676 duikt de 

handtekening van Helias in het resolutieregister van de Raad op692. 

Kort daarna, in 1678 werd Gent door de Franse troepen van Lodewijk XIV 

veroverd. Na onderhandelingen met de Franse koning bleven toenmalig 

                                                           
689 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op COUCKE M., Een prosopografische 

studie…, p. 68-69; DE HERCKENRODE R., Nobiliaire…,  p. 181-182; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 

205 en 262; GOETHALS F.V., Miroir des notabilités nobiliaires nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et 

du Nord de la France, Brussel, 1857, p. 197-202; SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim en VAN 

DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 500-501, 688-689 en 757. 
690 Minstens één familielid studeerde tijdens de eerste helft van de 17de eeuw aan de universiteit 

van Douai; misschien behaalde ook hij daar zijn diploma? 
691 SAG, FA Helias d’Huddeghem, 27: Brief houdende aanstelling van Adriaan Jaecques Helias fs. 

Adriaan tot advokaat in de Raad van Vlaanderen, 1672. 
692 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 318. 
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president Errembault en tien raadsheren ˗ waaronder David Brant* ˗ in de 

stad. Ook de vier toenmalige griffiers, Maximiliaan le Rouffon*, Bernard van 

Overwaele*, David Brant* met bedienaar Adrien Jacques Helias en 

bedienaar Jacques de Vriese* in naam van de erfgenamen van Georges 

Jacques du Bois (I)* bleven op post. Op 23 maart 1678 legde het geslonken 

corpus te Gent de eed van trouw af aan de Franse koning693. Ondertussen 

had een aantal andere, Spaansgezinde raadsheren de stad verlaten en zich te 

Brugge gevestigd, waar ze eveneens zitting hielden. Voor de goede 

functionering van hun raadshelft stelden ze twee nieuwe griffiers aan, Jean 

Baptiste de Gheldere* en Jean Winnocq van Breusseghem*. Toen deze 

raadshelft op 3 maart 1679 terugkeerde naar Gent, kwamen deze twee 

griffiers mee in de hoop hun nieuw verworven functie te kunnen 

verderzetten. Na een lange strijd694 trokken de vier vroegere 

engagèrehouders en hun eventuele bedienaars aan het langste eind. Op 20 

juli 1679 verdwenen de Gheldere* en van Breusseghem* uit de griffie. David 

Brant* behield de engagère van de griffie-Penneman en zijn functie als 

raadsheer; Adrien Jacques Helias bleef in dienst als bedienaar van die 

griffie695. 

Tijdens de periode van de Franse overheersing, in april 1678, ondertekende 

Helias samen met president Errembault, zijn collega-griffiers, de notaris en 

enkele raadsheren overigens een schenkingsakte van een schilderij van het 

Laatste Oordeel, bestemd voor de kapel van de Raad. Het stuk werd 

geschonken door raadsheer Jacques Felix de Coninck. Deze akte dook pas 

opnieuw op in september 1715, uit het sterfhuis van voormalig president 

Errembault696. 

Op 3 februari 1680 werd Adrien Jacques Helias door de raadsheren 

gevraagd om de kas ten voordele van armlastige gevangenen te openen. Hij 

moest daarvoor een smid oproepen; de aangetroffen munten werden door 

de cipier verdeeld. Diezelfde dag besliste de Raad echter dat in het vervolg 

de kas enkel mocht worden geopend in het bijzijn van de president en dat 

                                                           
693 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 1. 
694 Voor meer uitleg, zie de biografische notities van Jean Baptiste de Gheldere* en Jean 

Winnocq van Breusseghem*. 
695 Hij kwam voor op de lijst van medewerkers die tijdens de Franse overheersing in Gent 

waren gebleven. De vorst vroeg deze gegevens op in mei 1690; er werden tevens lijsten 

opgesteld van procureurs, advocaten, messagiers en deurwaarders. Zie ARA, RS, 688: 

Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours 

supérieures, conseillers, 1637-1721. 
696 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 155. 
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het bedrag door de fiscalen zou worden verdeeld, conform een 

overeenkomst die in 1629 was gesloten697. In maart 1710 zou Helias 

overigens door de Raad worden afgevaardigd om een deel van een legaat in 

ontvangst te nemen dat opnieuw voor armlastige gevangenen was bedoeld. 

Het totaalbedrag was afkomstig van wijlen Pieter vander Haeghen, 

pensionaris van Sint-Baafs698. 

In 1689 bleek de gezondheidstoestand van de laatste notaris van de griffie, 

Lucas van der Lynden, fel achteruit gegaan. In de registratie van boeten en 

vonnissen, op dat moment zijn verantwoordelijkheid, was er klaarblijkelijk 

een achterstand van een achttal maanden geslopen699. 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 

Helias in het bijzonder700. In 1709 sprak Helias de ontvanger van de exploten 

aan omdat er geen hout meer beschikbaar was voor de secrete camere. De 

griffier rapporteerde het antwoord van de ontvanger ˗ namelijk het feit dat 

er geen geld in kas was ˗ aan de raadsheren, die beslisten dat het benodigde 

hout tegen de volgende dag aanwezig moest zijn; desnoods werd de 

levering door de ontvanger uit eigen zak betaald701. 

Anno 1706 en 1709 treffen we Adrien Jacques Helias aan als adjunct bij 

respectievelijk raadsheer vander Brugghe en vander Meersche, toen zij 

vaststellingen moesten gaan doen naar aanleiding van een verdacht 

overlijden702. In 1706 ging het om een persoon die tijdens werken aan het 

gewelf van de abdijkerk ter Hagen van de stelling was gevallen. In 1708 

stond Helias raadsheer David Brant* bij in een totaal andere kwestie. Brant* 

had al een groot aantal dienstjaren achter de rug en naderde de leeftijd van 

zeventig jaar. Omwille van zijn “indispositie” liet hij via griffier Adrien 

Jacques Helias vragen of de Raad kon toestemmen in een vergadering bij 

hem thuis, zodat hij rapport kon doen over een zaak die hem was 

                                                           
697 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 6. 
698 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 119. 
699 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
700 Lucas van der Lynden was, op basis van het engagèrecontract van Maximiliaan Le Rouffon*, 

meteen ook de laatste notaris van de Raad. Ut supra. 
701 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. Enkele stukken over de ontvangerij van de exploten zijn verkeerdelijk in dit 

bestanddeelnummer bewaard. 
702 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 108 en 119. 
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toevertrouwd. Dit werd hem op 21 november 1708 toegestaan, met de 

uitdrukkelijke vermelding dat de Raad hiermee geen precedent wou 

scheppen703. 

Ondertussen was Helias niet meer in dienst van David Brant*; in 1693 had 

Pierre François Penneman (II)* de meerderjarigheidsleeftijd bereikt. Hij 

vertoonde echter geen interesse in het bedienen van zijn eigen griffie en 

hield Adrien Jacques Helias gewoon in dienst ˗ ook nadat Penneman* in 

1713 zelf zwaar investeerde voor het behoud van zijn griffie. Op 19 juli 1713 

vernieuwde hij samen met drie collega’s het gezamenlijke 

engagèrecontract704. Het betrof Martinus ’t Kint*, Corneille Florent Michel* 

en Pierre Louis de Aranda*. 

Op 20 september 1714 herhaalde de Raad de geldende richtlijnen over de 

aanwezigheid van griffiers voor de zitting, naar aanleiding van een concreet 

voorval705. Tijdens de voorbije “ordinaire pronuntiatie dagh” was in het begin 

geen enkele griffier aanwezig; enkel griffier Adrien Jacques 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 de Raad de lopende 

zaken uiteindelijk nauwelijks had kunnen behandelen. 

In de loop van zijn griffierschap werd hij verantwoordelijk voor de kas van 

de kleine boetes en bibliotheekrechten, van waaruit uitgaven werden gedaan 

voor allerhande kleine herstellingen, de aanvulling van de bibliotheek en de 

aankoop van meubilair706. Zijn zoon, griffier Antoine Bernard Helias*, nam 

dit in juni 1723 officieel van hem over, hoewel hij uiteraard ook al de 

eindafrekening van vader Adrien Jacques had moeten indienen wegens 

diens vroegtijdig overlijden. In 1720 voltooide griffieklerk Jacobus 

Kempeners een handig werkinstrument, een formulierboek met bijhorende 

index. Hij lijstte bij afronding het personeel van de Raad op: de vier 

toenmalige griffiers noteerde hij als “heer Adriaen Jacques Helias, heer Marten ’t 

                                                           
703 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 116. 
704 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). 
705 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 145. 
706 RAG, RVV, 598: Rekening 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. 
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Kint*, heer Pieter d’Aranda* en heer Jan Baptiste Michel*”707. Het is kort daarna, 

nog in 1720, dat Helias moet zijn gestorven. 

Van Adrien Jacques Helias is tot slot één kandidatuurstelling voor een 

functie als raadsheer bekend, naar aanleiding van het overlijden van 

raadsheer Meulebeke in 1709708. In zijn rekwest benadrukte hij zijn 

theoretische én praktische kennis van het recht, het feit dat hij als advocaat 

had gewerkt en dat hij op dat moment al decennialang de griffie van de 

familie Penneman* bediende. Hij wees eveneens op het feit dat zijn 

grootvader een zeer gerenommeerd advocaat was geweest, die aan het einde 

van zijn leven nog een functie als raadsheer had bekomen. De Raad van 

Vlaanderen plaatste de toenmalige pensionaris van de schepenen van 

Gedele echter op de eerste plaats en kende griffier Helias een tweede plaats 

toe. Een gedeelde derde plaats was voor auditeur de Rouck en voor 

advocaat Pycke. Uiteindelijk zou de functie naar geen van allen gaan, maar 

naar een zekere Jan Frans Heubens. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed terwijl hij nog in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Pierre Helias (Gent, 1572-1638) fs. Gillis, onder meer heer van 

Vlienderghem, Poelvoorde en Hondscote, advocaat709 en vanaf 1637 

raadsheer van de Raad van Vlaanderen710. Zijn echtgenote was Anne de 

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

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
708 ARA, RS Nederlands-Engels bewind, 290: Charges du Conseil de Flandre, 1707-1715; RAG, 

RVV, 516: Register van brieven en rescripties, 9 januari 1703 - 23 december 1713, fol. 168 en SAG, 

FA Helias d’Huddeghem, 29: Brieven waarbij Adriaan Jaecques Helias fs. Adriaan zich kandidaat 

stelt voor het ambt van raadsheer in de Raad van Vlaanderen (minuten), 1709. 
709 Hij legde op 26 oktober 1619 als advocaat samen met alle anderen de eed af n.a.v. een 

muntplakkaat, net als in juli 1628. Zie RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 

1619 - 30 april 1621, s.p. en RAG, RVV, 7634: Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 

september 1628, fol. 238. In november 1632 bleek zijn huis besmet met de “contagieuse sieckte” en 

werd hem, zijn kinderen en zijn personeel door de Raad verboden nog contact te hebben met 

praktizijnen en andere personen, tenzij ze het merkteken droegen dat door de schepenen van de 

Keure was voorgeschreven. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, 

fol. 82. 
710 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 164; RAG, RVV, 602: 

Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, 
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Wintere (Gent, 1582-1620), vrouw van Aarschot (te Sint-Niklaas), met wie hij 

in 1604 in het huwelijk trad711. Een groot aantal leden van haar familie 

zetelde als schepen in één van beide banken van Gent. Uit hun huwelijk zijn 

de namen van een aantal kinderen bekend: 

~ Catharina Helias (Gent, 1612 - ca. 1666). 

~ Isabella Helias (Gent, ? - ca. 1682). 

~ Jooris Helias (Gent, ? - ca. 1654). 

~ Anthone Helias. 

~ Pieter Helias (Gent, ? - Douai, 1624). Hij studeerde aan de 

universiteit van Douai toen hij in diezelfde stad werd vermoord. 

~ Adrien Helias (zie ‘Ouders’). 

~ Anne Charlotte Helias (Gent, ?-1638). Zij was de eerste echtgenote 

van Jacques Penneman, met wie ze in 1635 huwde en met wie ze twee 

kinderen kreeg: griffier Pierre François Penneman (I)* en Marie Anne 

Penneman. Voor verdere informatie over dit gezin wordt verwezen 

naar de biografische notities van de drie griffiers Penneman*. 

* Jean van Liebeecke en Jeanne van der Beke. 

- Ouders: Adrien Helias (Gent, 1608-1681), onder meer heer van Aarschot (te 

Sint-Niklaas), Vlienderghem, Poelvoorde en Hondscote en schepen van 

Gedele van Gent in 1638, en echtgenote Catherine van Liebeecke, met wie hij 

in 1635 in de Gentse Sint-Baafsparochie trouwde712. Getuigen bij hun 

                                                                                                                                        
messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 196 en ARA, 

Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map raadsheren. Eerdere kandidaturen van hem werden teruggevonden in 1613, 

1617 en 1621: ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice: 

Conseil de Flandre, 1547-1701. 

Hij werd pas raadsheer op vergevorderde leeftijd en was dan ook weinig actief binnen die 

functie. Hij overleed binnen het jaar. Over deze periode, zie onder meer RAG, RVV, 35: 

Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Boudewijn van der Piet, Gerard de Cusere en 

Pieter Helias, 1651 en RAG, RVV, 4630-4631: Enkwesten voor de raadsheren, Pieter Helias, 1637-

1638. Zie ook RAG, RVV, 28270: Antoon van der Mote (Gent) + proc.-gen., gev. p.c. sch. van 

ghedeele van Gent, ged. + Pieter Helias en cons., int.: sterfhuis (huis en brouwerij de Hert op het 

Merem te Gent, 1625-1630; aangaande zijn overlijden ARA, RS, 690: Organisation des conseils 

de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours supérieures, procureur général et 

conseiller fiscal, 1637-1680, 1722-1725. 
711 Hun grafsteen was vroeger te vinden in de Gentse karmelietenkerk. 
712 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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huwelijk waren Pierre [H]Elias en Laurentius van Liebeecke. Zij kregen elf 

kinderen: 

~ Pieter Helias (Gent, 1638-1710), ongehuwd. 

~ Adrien François Helias (Gent, 1642-?). 

~ Marie Helias (Gent, 1643-?). 

~ Catherine Helias (Gent, 1644-?). 

~ Thérèse Helias (Gent, 1645-?). 

~ Adrien Jacques Helias. 

~ Hélène Angélique Helias (Gent, 1648-?). 

~ Laurent Helias (Gent, 1650-?). 

~ Thérèse Catherine Helias (Gent, 1651-?). 

~ Elisabeth Marie Helias (Gent, 1654-?). 

~ Anne Marie Helias (Gent, 1655-?). 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 30 september 1679 in de Sint-Salvatorsparochie te Gent met 

Françoise Isabelle de Keysere (Gent, ?-1692), in het bijzijn van getuigen 

Adrianus [H]Elias en Jacobus de Keysere713. Deze laatste was de vader van 

de bruid en was schepen van de Keure van Gent; zijn echtgenote heette 

Catherine van den Bossche. Naast dochter Françoise had hij nog een zoon, 

eveneens Jacobus of Jacques genoemd. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk Helias - de Keysere zijn een aantal kinderen bekend: 

~ Adrien Jacques Helias (Gent, 1680-1753), secretaris van de 

schepenen van de Keure714, licentiaat in de beide rechten en advocaat 

                                                           
713 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Salvator, Gent, s.d., s.p. 
714 Zo verscheen hij op 29 mei 1725 als secretaris voor de Raad, om uit naam van de schepenen 

van de Keure de uitnodiging tot de jaarlijkse processie over te brengen. Zie RAG, RVV, 169: 

Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 195. Hij was in diezelfde 

hoedanigheid in 1732 overigens betrokken bij een proces dat in beroep werd behandeld door de 
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bij de Raad van Vlaanderen715. Hij huwde Marie Albertine Mattheeus 

(Gent, ?-1751), meer bepaald in 1712 in de Gentse Sint-Michiels Noord 

parochie716, en werd vader van Jan Baptiste Helias (Gent, 1728-1770), 

kanunnik van het Sint-Veerlekapittel te Gent; Antoine Augustin 

Helias (Gent, 1718-1796), monnik in de Gentse Sint-Pietersabdij; 

Adrien Jacques Helias (Gent, 1715-1756), ongehuwd; en raadsheer 

François Bernard Helias d’Huddeghem (Gent, 1717-1775)717. 

Deze raadsheer was griffier van het leenhof van Sint-Pieters te Gent, 

werd in 1739 advocaat en in 1750 raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen. Hij huwde in 1755 in Gent718 met Agnes Beatrix Helias 

(Gent, 1737-1756) fa. Pieter, in 1757 met Agatha Rose van der Vynckt 

(Gent, ?-1765/7)719 en werd vader van onder meer Emmanuel François 

Helias (advocaat, schepen te Gent), Marie Emmanuelle / Hyacinthe 

Helias en Catherine Jacqueline Helias720. 

                                                                                                                                        
Grote Raad van Mechelen en dat eerst door de Raad van Vlaanderen was gewezen. Tegenpartij 

was Albert Xavier Triest, baron d’Aughem. Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… 

(geraadpleegd in digitale versie). 
715 Hij diende in 1733 een aanvraag tot verbouwing in voor een pand aan het Prinsenhof. Zie 

SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-244-2. 
716 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
717 Over deze raadsheer, zie onder meer RAG, RVV, 125: Inventarissen van sterfhuizen van 

raadsheren, François Bernard Helias, 1775; RAG, RVV, 3393-3395, Verbaalboeken, François 

Bernard Helias, 16 mei 1750 - 12 januari 1775; RAG, RVV, 6498-6522: Enkwesten voor de 

raadsheren, François Bernard Helias, 1750-1774 en RAG, RVV, 8471-8472: Liquidatiën van 

decreten, François Bernard Helias, 1751-1768. 

Een analyse van zijn boedelbeschrijving, bewaard in het stadsarchief te Gent, is te vinden in 

RAMAN S., Een prosopografie van de suppoosten…, p. 39, 63-64. 
718 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels-Zuid, Gent, s.d., s.p. 
719 Dochter van raadsheer Luc Jean Joseph van der Vynckt, auteur van het hier frequent 

aangehaalde manuscript over de geschiedenis van de Raad van Vlaanderen. 
720 Over deze tak kan verdere informatie worden gevonden in onder meer SCHRANS F., 

Vrijmetselaars…, p. 325-329 (Emmanuel François Helias x Marie Caroline de Lens d’Oyghem) en 

p. 592-595 (Ange Joseph de Zinzerling x Marie Emmanuelle Helias). Zo worden enkele zonen 

uit het huwelijk Helias - de Lens genoemd: Ferdinand Benoît Helias week uit naar de Verenigde 

Staten, Idesbald Emmanuel Helias had een boeiende kerkelijke carrière en Robert Emmanuel 

Helias huwde met de Gentse Helena Kervyn en bekleedde diverse ambten in de Hollandse en 

vroeg-Belgische tijd. Aangaande deze laatste, zie ook REUSENS E., Helias d’Huddeghem (Robert 

Emmanuel Adrien Ghislain), in Biographie nationale 8, Brussel, 1884-1885, p. 890-891. Wat betreft 

vader Emmanuel, zie FRANÇOIS L., Emmanuel Helias d’Huddeghem, in Handelingen van de 

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1987, XLI, p. 181-194 en VAN DAELE J., 

Emmanuel Helias d’Huddeghem, in VALCKE T. e.a., ‘Met gezag bekleed’. Biografieën van negentiende-

eeuwse beleidsmakers (De fonteinen van de Oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de 

provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu III), Gent, 2000, p. 103-111. 
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~ Edmundus (Jean Baptiste) Helias (Gent, 1689 - abdij van 

Maagdendale te Oudenaarde, 1768), cisterciënzer721. In 1709 trad hij in 

in de abdij van Boudelo, hij legde er in 1710 zijn geloften af en verkeeg 

anno 1714 een priesterwijding. In 1715 begon hij zijn opleiding 

theologie te Leuven, waarna hij docent in de abdij werd. Hij was de 

auteur van Vyf Waerheden voorgestelt om alle menschen kragtelyk op te 

wecken tot een levende en alleen saligmaekende geloove van de Roomsche 

Kerke, de welke door klaerscheynende en onwederleggelyke Grondredenen 

bevestigt worden, door de kerkelijke overheid goedgekeurd maar door 

de wereldlijke overheid uiteindelijk verboden. Het verbod werd op 8 

maart 1755 in het consistorie van de Raad van Vlaanderen 

uitgesproken. 

~ Catherine Helias (Gent, 1682-?). 

~ Laurent Helias (Gent, 1683-?). 

~ Marie Catherine Helias (Gent, 1687-1720), ongehuwd. 

~ Antoine Bernard Helias*, griffier van de Raad van Vlaanderen. Voor 

meer informatie over deze persoon wordt verwezen naar diens 

biografische notitie. 

~ Pierre Helias, ongehuwd. 

 

Bezittingen 

Zoals uit titulatuur kan worden opgemaakt, bezat de familie Helias een 

aantal heerlijkheden. Daarnaast hadden ze uiteraard ook ‘gewone’ gronden 

tot hun beschikking, zoals de inventaris van het familiearchief Helias 

d’Huddeghem uitwijst722. In verband met Adrien Jacques kan worden 

gewezen op gronden in onder meer Meetkerke, Kanegem en Smeerebbe-

Vloerzegem. Er wordt ook minstens één huis in de Gentse binnenstad 

vermeld. 

 

                                                           
721 Zie onder meer HENDRIX G., Helias, Edmundus, in Nationaal biografisch woordenboek 14, 

Brussel, 1992, p. 267-269 en VARENBERGH E., Helias (Edmond), in Biographie nationale 8, Brussel, 

1884-1885, p. 889. 
722 SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim. 
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Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt onder het 

griffierschap van Pierre François Penneman (I)*, evenwel zonder weergave 

van een wapenschild. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21047: Compte rendu par Adrien Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Simon-Jacques Vander Meulen et Jean-Guillaume Vanden Bossche, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er février 1699 au 28 février 

1702. 

ARA, RK, 21048-21049: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Corneille-Florent Michel, Jean-Guillaume Vanden Bossche et Martin T’Kint, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1702 au 29 février 

1704. 

ARA, RK, 21050: Compte rendu par Adrien-Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Martin T’Kint et Pierre de Aranda, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, du 1er mars 1740 au 28 février 1705. 

ARA, RK, 21051-21054: Quatre comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Floris de la Court, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1705 au 28 février 1714. 

ARA, RK, 21055-21056: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Jean-Baptiste Michel, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1714 au 29 février 1720. 

RAG, RVV, 18094: Jacques Helias, griffier Raad van Vlaanderen c. Marc 

Antoine de Preudhomme, baron van Poeke: verkoop bij decreet, 1685. 

SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2911: Helias. 
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HELIAS, ANTOINE BERNARD 

 

Personalia723 

- Geboorte: Gent, ca. 1682. 

- Overlijden: Gent, Sint-Jacobsparochie, 24 februari 1744724. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich als Gentenaar in aan de Leuvense universiteit 

tijdens de periode 1700-1701725. Hij behaalde uiteindelijk een diploma van 

licentiaat in de beide rechten en mocht zich meester noemen. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Antoine Bernard Helias was advocaat. Op 26 

september 1719 legde hij de eed af als schepen van de Keure726. Hij kwam in 

die hoedanigheid eveneens voor in 1720. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Na het overlijden van zijn vader, in 

de tweede helft van 1720, nam Antoine Bernard Helias de bediening van de 

griffie van de familie Penneman klaarblijkelijk van hem over. Op 5 december 

1721 is zijn handtekening te vinden in het resolutieregister van de Raad727. 

Uit de periode van zijn griffierschap zijn weinig bijzonderheden te melden. 

Op 4 februari 1730 stuurde de Raad hem bijvoorbeeld 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 

begrafenisstoet728. 

Vanaf juni 1723 was Antoine Bernard Helias verantwoordelijk voor de kas 

van de kleine boetes en bibliotheekrechten, van waaruit uitgaven werden 

gedaan voor allerhande kleine herstellingen, de aanvulling van de 

                                                           
723 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op COUCKE M., Een prosopografische 

studie…, p. 68-69; DE HERCKENRODE R., Nobiliaire…,  p. 181-182; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 

205 en 262; GOETHALS F.V., Miroir des notabilités…, p. 197-202; SAG, FA Helias d’Huddeghem, 

passim en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 500-501, 688-689 en 757. 
724 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 21, fol. 148. 
725 Matricule…, deel 8, p. 185. 
726 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, p. 336 e.v. 
727 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 181. 
728 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 216. 
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bibliotheek en de aankoop van meubilair729. De rekening die hij daarover 

indiende liep van 8 juni 1723 tot en met 20 oktober 1731, waarna Philippe 

François Louis Penneman* het van hem overnam. Klaarblijkelijk had hij 

deze verantwoordelijkheid op zijn beurt overgenomen van zijn vader, 

griffier Adrien Jacques Helias*. 

Pierre François Penneman (II)*, de engagèrehouder voor wie hij werkte, 

richtte in 1725 een rekwest aan de vorst730. Net als de raadsheren en de drie 

overige griffiers was hij vrijgesteld van alle stedelijke en provinciale rechten, 

maar de schepenen van de Keure hadden hem dit - voor wat de stad Gent 

betreft - geweigerd, hoogstwaarschijnlijk ten voordele van bedienaar 

Antoine Bernard Helias. De uitkomst van deze kwestie is ons niet bekend, 

maar gedurende de volledige tweede helft van de jaren 1720 zou Helias met 

de familie Penneman* wel in conflict zijn over een andere kwesten. In maart 

1724 vroeg Pierre François Penneman (II)* wettiging voor zijn natuurlijke 

zoon, de latere griffier Philippe François Louis Penneman*731. Zowel de 

overige potentiële erfgenamen als de Raad van Vlaanderen werden in de 

kwestie geconsulteerd; de raadsheren interpreteerden het stilzwijgen van 

die erfgenamen als instemming en gaven hun fiat. In juli 1724 werd Philippe 

François Louis Penneman*, toen ca. 19 jaar oud, via positief advies van de 

Raad van State gewettigd732. Vader Pierre François (II)* moet echter 

tegenkanting hebben gevoeld, waardoor hij in januari 1730 opnieuw een 

aanvraag tot wettiging indiende. Dit keer richtte hij zich rechtstreeks tot de 

landvoogd. Ondertussen had Philippe François Louis Penneman* al 

interesse laten blijken tot het bedienen van de griffie van zijn vader, waarop 

Antoine Bernard Helias zich eveneens tot de centrale overheid wendde733. 

De Geheime Raad boog zich over de kwestie734 en won advies in bij zowel 

de Raad van Vlaanderen als bij de overige potentiële erfgenamen. Deze 

                                                           
729 RAG, RVV, 598: Rekening 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. 
730 RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 75. 
731 RAG, RVV, 518: Register van brieven en rescripties, 18 januari 1721 - december 1729, fol. 88. 
732 Over dit document en over conflicten met betrekking tot de wettiging en de erfenis van 

Philippe François Louis Penneman*, raadplege men onder meer DE GUCHTENEERE n.n., 

Mémoire pour mm. Charles le Begue… 
733 RAG, RVV, 519: Register van brieven en rescripties, januari 1730 - december 1738, fol. 3. 
734 Zie hoofdzakelijk ARA, GR Registers, 357: Consultes contenant l’exposé de l’affaire mise en 

délibération et les motifs de la résolution prise, (IX) janvier 1730 - avril 1730, fol. 211. 
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laatsten ˗ waaronder Helias ˗ spraken zich nu wel uit en eisten de 

nietigverklaring van de wettiging van 1724. De Vlaamse justitieraad zag zich 

hierdoor in december 1730 genoodzaakt een negatief advies te verlenen wat 

de nieuwe vraag tot wettiging betrof735. Dit advies werd echter niet 

opgevolgd. Op 18 augustus 1731 vaardigde Karel VI een nieuwe 

wettigingsakte uit, gevolgd door een bevestiging van de claim van Philippe 

François Louis Penneman* op de engagère van de griffie736. Op 6 oktober 

1731 werd de derde griffier Penneman* door de Raad geadmitteerd, wat 

meteen het einde betekende van het langdurige bedienaarsschap van de 

familie Helias*. De laatste handtekening van Antoine Bernard Helias in de 

hoedanigheid van griffier werd teruggevonden op 24 september 1731737. 

Zowel in 1727 als in 1728 stelde Antoine Bernard Helias zich kandidaat om 

een overleden raadsheer te vervangen738. In het najaar van 1727 ging het om 

de vacante positie van raadsheer Papejans. De Raad van Vlaanderen 

klasseerde Helias op de vierde plaats en zijn collega, griffier Jean Baptiste 

Michel*, op de tweede plaats. Toen in 1728 raadsheer de Steenberghe moest 

worden vervangen, verkreeg griffier Michel* de eerste plaats en Helias de 

tweede. De raadsheren achtten hen qua capaciteiten gelijk, maar Jean 

Baptiste Michel* was de oudste van de twee en kreeg daarom de voorkeur. 

Telkens ging de vacante plaats echter naar de persoon die door de Raad van 

Vlaanderen als derde was geklasseerd, respectievelijk advocaat de Jonghe en 

advocaat Cabillau. 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 6 mei 1732 diende Antoine Bernard Helias 

een rekwest in om de griffiersfunctie van de Kamer van de Hoofdredeninge 

te mogen vervullen. Deze was vrijgekomen na het overlijden van de vorige 

griffier, advocaat De Lau739. Dit verzoek werd blijkbaar positief onthaald, 

                                                           
735 RAG, RVV, 519: Register van brieven en rescripties, januari 1730 - december 1738, fol. 39. 
736 ARA, HSK, 700: Registres aux patentes d’offices, 1717-1794, fol. 258 en ARA, GR Registers, 6: 

Décrets adressés au conseil, 1659-1794, fol. 79. 
737 RAG, RVV, 7676: Secrete resolutiën van den hove (minuten), 1728-1771. 
738 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice, 

charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794; RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van 

boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 88 en RAG, RVV, 518: Register van brieven en 

rescripties, 18 januari 1721 - december 1729, fol. 265. 
739 RAG, RVV, 519: Register van brieven en rescripties, januari 1730 - december 1738, fol. 108. 
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want op 27 juni 1732 legde hij de eed af740. Hij zou dit blijven tot aan zijn 

overlijden in 1744. 

Hij bewaarde klaarblijkelijk archief van de Raad in zijn privéwoning. 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 opgesteld741. 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. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Adrien Helias (Gent, 1608-1681), onder meer heer van Aarschot (te Sint-

Niklaas), Vlienderghem, Poelvoorde en Hondscote en schepen van Gedele 

van Gent in 1638, en echtgenote Catherine van Liebeecke, met wie hij in 1635 

in de Gentse Sint-Baafsparochie huwde742. Getuigen bij hun huwelijk waren 

Pierre [H]Elias en Laurentius van Liebeecke. Zij kregen elf kinderen: 

~ Pieter Helias (Gent, 1638-1710), ongehuwd. 

~ Adrien François Helias (Gent, 1642-?). 

~ Marie Helias (Gent, 1643-?). 

~ Catherine Helias (Gent, 1644-?). 

~ Thérèse Helias (Gent, 1645-?). 

~ Adrien Jacques Helias (zie ‘Ouders’). 

~ Hélène Angélique Helias (Gent, 1648-?). 

                                                           
740 RAG, VD, 178: Register van in- en uitgaande briefwisseling en van patenten (‘brieven ende 

rescriptien mitsgaders patenten’), 1732-1780. Zie tevens ARA, Audiëntie, 1324: Minuten of 

kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, lokale en regionale functionarissen 

Vlaanderen, map Hoofdredeninge. 
741 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, bevinden zich heden ten dage overigens in RAG, RVV, 5376-5384 

en 5790. 
742 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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~ Laurent Helias (Gent, 1650-?). 

~ Thérèse Catherine Helias (Gent, 1651-?). 

~ Elisabeth Marie Helias (Gent, 1654-?). 

~ Anne Marie Helias (Gent, 1655-?). 

* Jacobus de Keysere en echtgenote Catherine van den Bossche. Zij hadden 

minstens twee kinderen: 

~ Françoise Isabelle de Keysere (zie ‘Ouders’). 

~ Jacobus de Keysere. 

- Ouders: Adrien Jacques Helias*, achtereenvolgens advocaat en griffier van 

de Raad van Vlaanderen, en Françoise Isabelle de Keysere. Voor verdere 

informatie over dit gezin wordt verwezen naar de biografische notitie van 

vader Helias*. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 21 oktober 1721 in de Gentse Sint-Salvatorsparochie743 met 

Adriana van Hoecke (Gent, ?-1765744). Getuigen bij de plechtigheid waren J. 

Buyle en Henricus Massart. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk van Antoine Bernard Helias zijn zeven kinderen bekend: 

~ Thérèse Catherine Helias (Gent, 1725-?). 

~ Catherine Helias. 

~ Bernard Albert Helias (Gent, 1727-1743). 

~ Marie Ursule Helias (Gent, 1728-?). 

~ Colette Jeanne Amelberge Helias (Gent, 1730-?). 

~ Jacques Helias (Gent, 1731-?). 

                                                           
743 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Salvator, Gent, s.d., s.p. 
744 Zij overleed op 2 december 1765 in de Gentse Sint-Michielsparochie. Zie SAG, Begraafboeken 

Alexianen, nr. 22, fol. 77. 
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~ Bernardine Helias (Gent, 1738-?). 

 

Bezittingen 

Voor een algemene opmerking over het goederenbezit van de familie Helias 

wordt verwezen naar de biografische notitie van zijn vader, griffier Adrien 

Jacques Helias*. Bij zijn overlijden woonde Antoine Bernard Helias aan de 

Krommewal, in de Gentse Sint-Jacobsparochie. Zijn weduwe woonde anno 

1765 in de Molenaarsstraat, in de Gentse Sint-Michielsparochie. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt onder het 

griffierschap van Pierre François Penneman (I)*, evenwel zonder weergave 

van een wapenschild. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21057-21058: Deux comptes, rendus par Martin T’Kint, Jean-

Baptiste Michel, Josse-Gérard Ranst et Antoine-Bernard Hélias, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1720 au 28 février 1726. 

ARA, RK, 21059: Compte rendu par Jean-Baptiste Michel, Josse-Gérard 

Ranst, Antoine-Bernard Hélias et François T’Kint, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1726 au 28 février 1729. 

SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2911: Helias.  



241 
 

HEYDEN (VAN DER), ADRIAAN 

 

Personalia745 

- Geboorte: regio Leuven, ca. 1545. 

- Overlijden: Gent, 7 september 1593746. 

 

Loopbaan 

- Scholing: De Leuvense matrikels vertonen drie naamgenoten: een Adriaen 

van der Heiden in 1538, een Adriaen Heyden fs. Adriaen uit Leuven in 1560 

of een Adriaen van der Heyden uit Leuven in 1569747. Chronologisch gezien 

is de inschrijving uit 1569 de meest waarschijnlijke. Van der Heyden droeg 

de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Op 3 augustus 1580 ondertekende klerk A. 

van der Heyden het bericht dat Augustijn van Huerne* was aangenomen als 

één van beide griffiers van de raadshelft die te Gent tijdens de calvinistische 

Republiek actief was748. Dit is meteen ook het eerste en laatste spoor van de 

activiteiten van van der Heyden als klerk vooraleer hij de facto griffier werd; 

hoe lang hij al in dienst was en of hij daarvoor een andere beroepsactiviteit 

had uitgevoerd, is onduidelijk. Mogelijk was hij advocaat of procureur. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 10 april 1584 treffen we van der 

Heyden aan als “de griffie bedienende”, een gelijkaardige omschrijving zoals 

“ghecommitteerde ter bewaernisse van de greffie” op 26 juli van datzelfde jaar749. 

Wanneer hij precies de fakkel overnam van zijn twee voorgangers is 

                                                           
745 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op Gazette van Gent, 21.10.1793, 

bijvoegsel; Journal du commerce, 07.06.1803, supplément en VAN DER HEYDEN N.J., Notices 

historiques et généalogiques sur les nobles et tres anciennes maisons Van der Heyden, dite de la Bruyère, 

de Flandre; Van der Heyden en Condroz, dite delle Heyd de Flémale; Van der Heyden-a-Blisia (Bilsen), de 

Bylandt; Van der Moten ou de la Mote, de Cordes, dite de Waudripont; de Maulde et de Tayaerdt, 

Antwerpen, 1847, p. 23-27 en passim. 
746 RAG, RVV, 631: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1590-1594. 
747 Matricule…, deel 4, p. 167, 595 en 755. 
748 RAG, RVV, 7619; Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 85. 
749 RAG, RVV, 7619; Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 236 

(passage betreffende de bestelling en betaling van hout voor de Raad) en 239A (passage 

betreffende financiën). 
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onduidelijk, hoogstwaarschijnlijk werd hij nooit formeel aangesteld maar 

was zijn functie een logisch gevolg van zijn klerkschap tijdens een 

uitzonderlijke periode.  Augustijn van Huerne* was al op 29 september 1582 

tot raadsheer benoemd en werkte als dusdanig tijdens het jaar 1583; Michiel 

Heyns* vluchtte tussen januari en april 1584 naar de Noordelijke 

Nederlanden waar hij op 9 augustus een aanstelling als raadsheer in de 

Admiraliteit van Zeeland kreeg. 

Na de officiële terugkeer van de andere raadshelft uit Douai, die plaatsvond 

op 18 maart 1585, nam Henrij Stalins* zijn functie als griffier van de 

volledige Raad terug op. 

- Carrière na griffiersfunctie: Bij zijn overlijden werd Adriaan van der 

Heyden eerste klerk van de griffie genoemd. Anno 1585 had hij 

hoogstwaarschijnlijk zijn oorspronkelijke functie verdergezet voor de acht 

jaar die hem restte. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Adriaan van der Heyden fs. Guillaume, ridder, schepen en burgemeester 

van de stad Antwerpen; en echtgenote Marguerite de Clercq de Quaremont, 

met wie hij in ca. 1493 huwde. Van hen zijn drie kinderen bekend: 

~ Jacques van der Heyden (zie ‘Ouders’). 

~ Guillaume van der Heyden, vanaf 1527 echtgenoot van Jeanne van 

de Guchten. Hun kleindochter, Jeanne van der Heyden fa. Christophe, 

huwde François d'Hane750, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, met 

wie ze drie dochters kreeg. 

~ Jacqueline van der Heyden, vanaf ca. 1516 echtgenote van Steven 

van der Meersch (Nieuwkerke, ? - ?). 

* Louis de Maulde fs. Hugues, heer van Breucq, actief als baljuw. De naam 

van zijn echtgenote is onbekend, de namen van twee van hun kinderen 

luiden: 

~Louis de Maulde. 

                                                           
750 Voor verdere duiding van deze persoon, zie de biografische notitie van griffier Sebastiaan 

d’Hane*. 
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~ Jeanne de Maulde (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Jacques van der Heyden, ridder, vier keer schepen van Antwerpen 

tussen 1550 en 1570 en eerste burgemeester van Antwerpen in 1566-1567; en 

echtgenote Jeanne de Maulde. Zij huwden in 1528. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde in 1571 met Adrienne de Canin / Canyn, dochter van Jean de 

Canin, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, en van Antoinette Assaert. 

 

Kinderen 

Het echtpaar van der Heyden - de Canin kreeg minstens vier kinderen: 

~ Jacques van der Heyden, advocaat bij de Raad van Vlaanderen751, 

echtgenoot van Livine de Tayaert fa. Lieven de Tayaert752. Zij kregen 

twee zonen en twee dochters, waaronder Adriaan van der Heyden 

(Gent, 1605753-?), doctor in de medicijnen, en Jacques van der 

Heyden754, advocaat bij de Raad van Vlaanderen755, geadeld op 25 

oktober 1649. 

                                                           
751 Vermoedelijk was hij de Jacques van der Heyden die vanaf ca. 1597 in de bronnen opduikt 

als klerk van de griffie: RAG, RVV, 629: Handboek van de griffie, 1597. Zie ook RAG, RVV, 165: 

Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 182 (3 augustus 1601), RAG, RVV, 7630: 

Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. (15 oktober 1619) en RAG, 

RVV, 7634: Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 september 1628, fol. 67 (3 maart 

1627, klerk van de akten) en fol. 238 (27 juli 1628, klerk van de akten, tevens laatste vermelding). 

Verwarring met zijn gelijknamige zoon is echter niet onmogelijk. 
752 Onder meer schepen van Gedele te Gent en pensionaris van de Keure te Gent. 
753 Zijn peter zou Adriaan Masseau geweest zijn, onder meer vader van griffier Georges 

Masseau*. Meter was een zekere Livine Bleye. 
754 Zijn gelijknamige zoon huwde anno 1673 met Maria Joanna Masseau, dochter van griffier 

Josse Masceau* en Marguerite Thevelyn. Voor meer informatie betreffende deze personen 

wordt verwezen naar de biografische notitie van Josse Masceau* en zijn twee familieleden, 

Georges Masseau* en Jeronimus Masseau*. 
755 Zoals blijkt uit bewaarde lijsten van kleine boeten was een Jacques van der Heyden, hetzij 

hijzelf, hetzij zijn vader, tijdens de jaren 1620 actief als procureur van de Raad van Vlaanderen: 

RAG, RVV, 7631: Register van de secrete camere, 8 mei 1621 - 3 december 1622, fol. 4 e.v. (24 

januari 1622); RAG, RVV, 7632: Register van de secrete camere, 10 december 1622 - 24 december 

1624, fol. 4 e.v. (17 september 1624) en RAG, RVV, 7633: Register van de secrete camere, 18 

januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. D e.v. (3 september 1625, 3 april en 11 juli 1626). 
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~ Jeanne van der Heyden, echtgenote van Antoine Billiet. 

~ Quintine van der Heyden, echtgenote van Nicolas Vaes, lid van een 

Tongerse familie. 

~ Antoinette van der Heyden. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerkingen 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

 

Aanvullende bronnen 

Bronnen van/over Adriaan van der Heyden en echtgenote zijn ons 

onbekend. Voor verdere informatie over andere leden van de familie van 

der Heyden tijdens de 17de eeuw zijn enkele procesdossiers beschikbaar in 

het archief van de Raad van Vlaanderen (zie index), waarin ze zowel 

beroepsmatig (bijv. procureur Jacques van der Heyden) als om privé-

redenen betrokken waren. Zie tevens: 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2884: van der Heyden. 

                                                                                                                                        
Vast staat dat hij diegene was die op 3 oktober 1626 werd geadmitteerd als advocaat, op basis 

van zijn licentiaatsdiploma uit Douai: RAG, RVV, 7633: Register van de secrete camere, 18 

januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. A e.v. 
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HEYMAN, DENIJS 

 

Personalia 

- Geboorte: Gent, voor 1458. 

- Overlijden: Gent, 21 september 1504. Hij werd samen 

met zijn echtgenote begraven in de Bijloke756. 

 

Loopbaan757 

- Scholing: Hij werd geen meester genoemd. 

Kort voor zijn overlijden, in augustus 1504, schreef hij een tractaat in de 

Nederlandse taal “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 

bladzijden758. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Onbekend. Het ambt van griffier was 

waarschijnlijk de eerste officiële functie die Heyman vervulde, hoewel hij 

uiteraard ergens praktijkervaring had moeten opdoen. Dit gebeurde 

vermoedelijk eerder in het stedelijk administratief milieu, misschien in 

dienst van zijn (oudere?) broers. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Het griffierschap van Heyman 

kadert in de opstand die in Vlaanderen in het algemeen en te Gent in het 

bijzonder gevoerd werd tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Hij verving vaste 

griffier Joris Baert* − in dienst sedert januari 1464 − ten tijde van de 

regentschapsraad die in het voorjaar van 1483 werd ingesteld. 

                                                           
756 DESPODT V., Dat du best…, deel 3, 2.4/010. Zie aangaande deze familie ook 2.7/031, 2.11/032 

en 2.11/057. 
757 Tenzij anders vermeld, gebaseerd op PV Daniël & Hélène Peeters-Rouneau, Stamboom Daniël 

J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 11.06.2012); STRUBBE E.I., De 

verordening…, p. 539-556; VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, passim; VAN 

HEULE A., Memorieboek…, passim en VAN PETEGHEM P., De verordening…., p. 341-350. 
758 DE SAINT-GENOIS J., Deuxième notice sur les manuscrits des archives de la Flandre orientale, in 

Messager des Sciences Historiques, 1843, p. 292-293. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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De uitgebreide instructie voor de Raad van Vlaanderen van 6 september 

1483, in het Nederlands opgesteld, dateert uit deze periode. In december van 

datzelfde jaar maakte Heyman bovendien deel uit van een diplomatieke 

missie richting Frankrijk, in naam van Filips de Schone en de Leden van 

Vlaanderen759. Overige activiteiten en vermeldingen als griffier zijn eerder 

schaars. Zo is zijn handtekening te vinden onder processtukken van een 

zaak uit die periode760. De continuïteit van de dienst werd verzekerd door 

notaris Ywein van Vaernewyc*, die vanaf 1482 die functie vervulde en 

daarvoor al lange tijd als klerk had gewerkt. 

Bij overeenkomst van 28 juni 1485 te Brugge werd de vorstelijke macht 

hersteld. Hoewel was gestipuleerd dat alle benoemingen uit de 

voorafgaande twee jaar zouden worden gerespecteerd, werd Denijs Heyman 

nog diezelfde zomer vervangen door zijn voorganger, Joris Baert*. 

Vermoedelijk gebeurde dit omwille van zijn banden met Jan en Jaspar 

Heyman, die als rebellen werden uitgesloten uit de toenmalige 

amnestiemaatregelen. 

- Carrière na griffiersfunctie: Heyman verdween uit het milieu van de Raad 

tot de instelling na enkele maanden te Brugge in mei 1488 opnieuw naar 

Gent werd overgeplaatst. Samen met een zekere Jaspar van Premesques761 

werd hij als raadsheer-commissaris opgenomen in het corpus762. In deze 

hoedanigheid ondertekende hij onder meer de overeenkomst die door Filips 

Wielant op 12 december 1488 werd gesloten aangaande de familiekapel in 

de Gentse Sint-Jacobskerk763. Ook deze carrièrestap was echter van korte 

duur. De verplaatsing van de Raad van Gent naar Dendermonde in januari 

1490 betekende het einde van Denijs Heyman in de justitieraad. 

 

                                                           
759 Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de la ville et de l’université de 

Gand, Gent, 1849-1852, nr. 91 (Traités de paix), fol. 190-191. 
760 RAG, RVV, 8652: Jan le Senne, hr. en verw. maint., c. Joos de Smet alias Fabri, pastoor van 

Muide, + proc.-gen., gev. p.,: collatie van het ambt van pastoor van Muide, 1484-1485. Zie ook 

VAN DER HAEGHEN V., Inventaire des archives de la ville de Gand, Gent, 1896, p. 5 waarin hij in 

zijn hoedanigheid van griffier vermeld wordt. 
761 Deze persoon was eerder al raadsheer-commissaris tijdens het griffierschap van Heyman. 

Later zou hij hoogbaljuw van Ieper worden, een vorstelijke functie die in schril contrast stond 

met het feit dat ook hij anno 1485 gen amnestie had gekregen. 
762 Foppens verwijst naar hem als “Denis Hameau”, maar biedt geen verdere informatie. 

FOPPENS J.F., Histoire…, p. 127. 
763 VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie, Gent, 1976-1979, deel 1, p. 117-119. Voor 

meer informatie aangaande deze transactie, zie de biografische notitie van Jan Wielant*. 
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Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. Hij zou eventueel een afstammeling (kleinzoon?) 

kunnen zijn van Willem Heyman “de Pottere”, heer van Stocsturme te 

Petegem, echtgenoot van Clara de Potter (? - Gent, na 1455) die hem 

ruimschoots overleefde, en vader van onder meer een Willem Heyman764. 

- Ouders: Pieter Heyman. De naam van zijn echtgenote is ons onbekend. Op 

basis van de beschikbare gegevens hebben we vermoedens dat schepen 

Jacop Heyman en misschien ook schepen Jan Heyman broers waren van 

Denijs, en bij gevolg hoogstwaarschijnlijk kinderen van deze Pieter Heyman: 

~ Jacop Heyman, vermoedelijk heer van Daarupt te Afsnee765, schepen 

van de Keure te Gent in onder meer 1480, 1484 en 1485. Hij had 

duidelijk banden met het stedelijke milieu, speelde een rol tijdens de 

opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk en verkreeg anno 1485 

geen amnestie. Toen op 15 november 1488 een proces werd 

aangespannen tegen de stad Gent door personen die grote sommen 

geld hadden voorgeschoten tijdens de opstand, werden alle 

schepenen van 1484 aangeklaagd. Denijs Heyman trad op in naam 

van Jacop766. 

Deze Jacop had minstens twee zonen, waaronder meester Lieven 

Heyman, heer van ten Durpe te Heusden767, doctor in de medicijnen, 

echtgenoot van jonkvrouw Clara Leys (? - Gent, 1544) fa. Jan. Deze 

Lieven speelde als eerste lid van de familie Heyman weer een rol in 

het Gentse stadsbestuur, en dat onder meer in 1508 en 1513768. De 

                                                           
764 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Petegem, p. 24. Het goed te Stocsturme was aan het begin 

van de 15de eeuw in eigendom van het echtpaar Heyman - de Potter en werd na het overlijden 

van Willem Heyman beheerd door zijn weduwe, om vervolgens geërfd te worden door zoon 

Willem.  
765 DE POTTER F. EN BROECKAERT J., Afsnee, p. 15, 20 en 29. De heerlijkheid werd 

doorgegeven via zoon Lieven en diens zoon Jan, die anno 1550 nog meer land in de regio bezat. 
766 ROOSE H., ‘Ou vous ne me respondez point, ou je suis devenu sourt’. Willem Rijm in opstand tegen 

Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1492), in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis 

en Oudheidkunde te Gent, 2010, LXIV, 1, p. 49. 
767 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Heusden, p. 21-22. Een zekere Lieven Heyman 

verpachtte trouwens ook gronden te Evergem: DE POTTER F. en BROECKAERT J., Evergem, p. 

74. 
768 Zijn zoon Jan (? - Gent, 1570) zette deze familietraditie verder. Hij was onder meer schepen 

van Gedele in 1551, 1565 en 1568 en schepen van de Keure in 1559. Hij bezat een aantal 

leengoederen in regio Gent, zie bijvoorbeeld RAG, FA van Pottelsberghe de la Potterie, 375: Vonnis 
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tweede zoon, Jan Heyman (? - Gent, 1556), heer van ter Varent te 

Landegem769, was eveneens werkzaam binnen het stadsbestuur, onder 

meer in 1510, 1514, 1518, 1520, 1523, 1528 en eventueel ook 1540770. Hij 

huwde Jenne van der Eecken (? - Gent, 1561) fa. Jan. 

~ Jan Heyman was schepen van Gedele te Gent in 1478 en vervolgens 

schepen van de Keure in 1482. Ook hij verdween na die periode uit de 

Gentse schepenbanken. 

~ Denijs Heyman. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde een zekere Margriet Luucx, jonkvrouw, die volgens een afschrift 

van haar grafschrift zou overleden zijn in 1500771. Dit jaartal is duidelijk 

foutief, aangezien zij na het overlijden van Denijs Heyman is hertrouwd met 

een zekere Jan Sallaert. Op 15 mei 1527 liet zij zelfs nog een transactie 

registreren voor de schepenen van de Keure te Gent772. Clara van Leyns, de 

weduwe van meester Lieven Heyman, verscheen toen samen met haar. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

                                                                                                                                        
van het leenhof van Sint-Pieters betreffende drie lenen gelegen te Afsnee, Sint-Denijs-Westrem 

en Sint-Martens-Latem, die deel uitmaken van de erfenis van Jan Heyman, 30 juli 1578. 

Dochter Margriet Heyman (?-1572) huwde Willem vander Zype, met wie ze zonen Jacques en 

Jean kreeg. Zie aangaande de vander Zypes onder meer DUMOLYN J., Het hogere personeel…, p. 

1338-1341. 
769 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Landegem, p. 7. Deze heerlijkheid kwam bij zijn zoon 

Cornelis terecht. 
770 Het is niet onmogelijk dat hij tussen 1514 en 1527 ook actief was als ontvanger van de 

domeinen te Assenede en in de Vier Ambachten: ARA, RK, 7839-7847: Neuf volumes, contenant 

treize comptes, rendus par Jean Heyman, de la rennenghe 1514 à la rennenghe 1527. 
771 Zie 'Personalia'. 
772 DE VOS A., Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure 

(Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 8-9), Gent, 1958-

1960, deel 2, p. 30. Het betrof overigens veertien bunders en twee dagwand grond te Sint-

Blasius-Boekel. 
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Bezittingen 

Een stuk grond te Sint-Blasius-Boekel, dat door Margriet Luucx en Clara van 

Leyns anno 1527 werd verpacht aan een zekere Kathelijne Spillers, weduwe 

van Lieven de Baertmakere, was waarschijnlijk afkomstig van de familie 

Heyman773. 

 

Opmerkingen 

- Van Denijs Heyman is geen sprake in het naslagwerk van van der Vynckt, 

ook niet als raadsheer. 

- Verder onderzoek naar de familie Heyman is absoluut noodzakelijk om 

hun rol in het Gentse stedelijke en vorstelijke milieu in het algemeen en in de 

opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk in het bijzonder ten volle te 

kunnen inschatten. Genealogische gegevens zijn hierbij cruciaal. Zo is 

hoogstwaarschijnlijk ook Jasper Heyman, die in juli 1485 uit Gent verbannen 

werd en in april 1488 te Peerboom sneuvelde, in deze familie te situeren774. 

 

Aanvullende bronnen 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2893: Heyman. 

                                                           
773 Zie 'Schoonfamilie'. 
774 FRIS V., Dagboek van Gent van 1447 tot 1470 met een vervolg van 1477 tot 1515, Gent, 1901-1904, 

deel 2, passim. 
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HEYNS, MICHIEL 

 

Personalia775 

- Geboorte: Brugge, 18 juli 1537. 

- Overlijden: Vlissingen (Noordelijke Nederlanden), 6 oktober 1613. Hij 

werd begraven in de Sint-Jacobskerk te Vlissingen776. 

- Religie: calvinistisch777. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg bij zijn eedaflegging als griffier van de Raad van 

Vlaanderen de meestertitel, een specifiek diploma werd nergens 

vernoemd778. Zijn naam is niet terug te vinden in de bewaarde matrikels van 

de universiteit Leuven, maar deze bron vertoont hiaten voor de tweede helft 

van de 16de eeuw779. 

                                                           
775 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE BORCHGRAVE E., Daniel de 

Borchgrave…, passim; PV Jacques Le Goualher, Stamboom, via persoonlijke correspondentie; PV 

Jasper Van Bosveld Heinsius, Stamboom Jasper Cornelis Van Bosveld Heinsius, via 

http://www.vanbosveldheinsius.com (geraadpleegd 03.04.2012) en WEALE W.H.J., Les Troubles 

à Bruges, 2 et 3 juillet 1579 (rectification historique), in GILLIODTS-VAN SEVEREN L. e.a., La 

Flandre: Revue des monuments d’histoire et d’antiquités, Brugge, 1870-1885, p. 420-468. 

Voor een meer uitgebreide versie van deze biografische notitie met nadruk op de 

problematische identificatie van deze griffier, zie 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. 
776 DOMMISSE P.K., Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen, in Archief, 

1913, 1, p. 56-57. 
777 Zoals uit de gegevens blijkt, was de hele familie van deze griffier calvinistisch en werd zijn 

grillige carrière rechtstreeks beïnvloed door de politieke en religieuze gebeurtenissen in de 

tweede helft van de 16de eeuw. 
778 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, fol. 86. 
779 Gezien de hoge graad van mobiliteit van zijn familie studeerde hij mogelijk in het 

buitenland. 

http://www.vanbosveldheinsius.com/
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- Carrière vóór griffiersfunctie: Een zekere Michiel Heijns werd op 13 mei 

1561 door de Raad van Vlaanderen geadmitteerd als notaris, wat 

chronologisch gezien de latere griffier Heyns zou kunnen geweest zijn780. 

Anno 1578 was Michiel Heyns kortstondig griffier van de raad van 

Achttienmannen te Gent, eind juli van datzelfde jaar werd hij griffier van de 

stad Ieper781, vervolgens pensionaris en gedeputeerde voor de stad bij de 

Staten-Generaal. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 25 augustus 1580 legde hij samen 

met Augustijn van Huerne de eed af als griffier van de Raad van Vlaanderen 

in de calvinistische Republiek Gent782. Anderhalve maand eerder, op 12 juli 

1580, had aartshertog Matthias van Oostenrijk de Gentse fractie van de Raad 

samengesteld en bepaald dat zij zelf voor een griffier en een notaris mochten 

zorgen783. De aanstelling van zowel Heyns als zijn collega was dus het 

voorwerp van een interne regeling. 

Hij hield tijdens deze woelige periode onder andere contact met procureur-

generaal Daniel de Borchgrave, zoals enkele toevallig bewaarde brieven uit 

de zomer van 1582 aanwijzen784. Het enige professionele spoor dat van 

Heyns werd aangetroffen, is een kopie van het akkoord dat hij op 27 januari 

1581 (1582 n.s.) met collega van Huerne* sloot over de verdeling van de 

namptissementen785. Wanneer Heyns precies de Raad verliet, is onbekend. 

Zijn vertrek was uiteraard gerelateerd aan de politieke en religieze 

ontwikkelingen binnen Gent en omstreken; op 10 april 1584 was hij in ieder 

geval al vervangen door griffier Adriaan van der Heyden*786. 

- Carrière na griffiersfunctie: In de loop van het voorjaar van 1584 vertrok 

Heyns met zijn voltallige gezin naar de Noordelijke Nederlanden. Op 9 

                                                           
780 RAG, RVV, 7615: Register van de secrete camere, 21 oktober 1558 - 28 november 1562, fol. 1 

e.v.. De naam Heyns is een zeldzaamheid in het archief van de Raad van Vlaanderen, wat 

tevens voor deze identificatie pleit. 
781 Procureur Nicolaas Heyns (zie 'Opmerkingen') had eveneens voor deze functie 

gekandideerd. 
782 RAG, RVV, 7619; Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 86. 
783 DE BORCHGRAVE E., Daniel de Borchgrave…, p. 249. 
784 RAG, RVV, 139: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Joseph Pieters, z.d. [1795]. 

Samen met deze inventaris werden drie brieven aangetroffen van achtereenvolgens 29 en 30 juli 

en 1 augustus 1582. Eén ervan draagt de handtekening van Michiel Heyns, de overige twee zijn 

van de hand van de Borchgrave. 
785 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645. 
786 RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, fol. 236. 



252 
 

augustus 1584 verkreeg hij te Middelburg een aanstelling als raadsheer in de 

Admiraliteit van Zeeland787. In deze hoedanigheid trok hij vanaf 1587 als 

gecommitteerde naar Amsterdam. Hij zou deze functie tot in 1597 

uitoefenen, waarna hij terugkeerde naar Zeeland om vanaf 14 januari 1599 

tot zijn overlijden als raadsheer te zetelen in de pas opgerichte Staatse Raad 

van Vlaanderen te Middelburg. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Johannes Heins (Ieper), zoon van Olivier Heins. Hij zou drie echtgenotes 

gehad hebben, waarmee hij respectievelijk drie, twee en geen kinderen had. 

Hun namen zijn, in chronologische volgorde: 

 ~ Michiel Heins. 

 ~ Johannes Heins. 

~ Arnoldus Heins, gehuwd met Jacoba Ruers. Zij kregen vijf zonen en 

één dochter, waarvan enkele geboren werden te Colchester en te 

Delft. Als overlijdensplaatsen van hun kinderen worden onder meer 

Harlingen, Warwick en de Palts vermeld. 

 ~ Barbara Heins. 

 ~ Franciscus Heins (zie ‘Ouders’). 

* De grootouders van moederszijde, van (de) Driessche, zijn onbekend. 

 

- Ouders: Franciscus Heyns (Wervik)788 en Johanna van (de) Driessche 

(Wervik). Michiel Heyns zou minstens één broer en twee zussen gehad 

hebben, waarover geen verdere gegevens bekend zijn. 

 

                                                           
787 ZA, Staten van Zeeland, 1667: Register van commissiën en instructiën, fol. 66-67. 
788 Enkele Wervikse personen die dezelfde familienaam dragen, waren actief tijdens de 

Beeldenstorm en vluchtten na afloop naar Colchester. Vermoedelijk zijn dit familieleden van 

Franciscus. 
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Schoonfamilie 

Michiel Heyns huwde op 8 april 1578 in de Onze-Lieve-Vrouweparochie te 

Brugge789 met Ysabeau / Ysabelle Haeghe (Brugge, ca. 1552 - Amsterdam, 

1597), dochter van Bertram / Bertrand Haeghe (Brugge, ?-?) en Claire de 

Chantraines dict(e) Broucqsault (ca. 1517 - 1610). Onder Claires broers en 

zussen en dus Ysabeaus ooms en tantes bevonden zich onder andere Jacques 

de Chantraines dict Broucqsault (Brugge, ? - Middelburg, 1589), die diverse 

functies uitoefende in het bestuur van de stad Brugge en het Brugse Vrije en 

die één van de bekendste calvinistische leiders te Brugge was. Zus Louise de 

Chantraines dicte Broucqsault (Brugge, ? - Brussel, 1575) was gehuwd met 

jurist Josse de Damhouder, zus Madeleine (Brugge) was de echtgenote van 

don Jean Perez de Malvenda, hoofdman van de Spaanse natie te Brugge, 

burgemeester en bewaarder van de relikwie van het Heilig Bloed tijdens de 

troebelen790. 

Van het gezin Haeghe - de Chantraines is verder enkel een tweede dochter 

gekend, Catherina, die huwde met verre neef Jean de Chantraines en 

uiteindelijk in Sluis ging wonen. 

Ysabeau Haeghe stierf op 8 april 1597, kort na de geboorte van haar tiende 

kind, en werd op 9 april begraven te Amsterdam791, waarna Michiel Heyns 

met zijn kinderen naar Zeeland terugkeerde. 

 

Kinderen 

Michiel Heyns en Ysabeau Haghe kregen in totaal tien kinderen, waarvan er 

vier geboren werden in de Zuidelijke Nederlanden en zes in de Noordelijke 

Nederlanden. Hun geboorteplaatsen en –data illustreren en bevestigen het 

grillige verloop van de carrière van Michiel Heyns: 

~ Nicolaas Heyns (Ieper, 19 november 1578 - ?), doctor in de rechten 

aan de universiteit van Leiden, 1601. 

 ~ David Heyns (Ieper, 20 juni 1580 - ?). 

 ~ Susanna Heyns (Gent, 8 oktober 1581 - Vlissingen, 1655). 

 ~ Louis Heyns (Gent, 2 december 1582 - ?). 

                                                           
789 Niet toevallig het beginjaar van de calvinistische Republiek Brugge. 
790 GAILLIARD J., Bruges et le Franc…, deel 2, p. 404-405. 
791 SA Amsterdam, DTB, 1042, fol. 186-187. 
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~ Jacob Heyns (Vlissingen, 12 februari 1586 - 1636), schepen van de 

stad Vlissingen. Hij werd begraven in de Franse kerk te Vlissingen. 

~ Daniel Heyns (Amsterdam, 12 september 1587 - Saint Malo, 1641), 

koopman. 

~ Maria Heyns (Amsterdam, 24 oktober 1588 - ?). 

~ Johannes Heyns (Amsterdam, 14 januari 1592 - ?), predikant te 

Baarland in Zuid-Beveland van 1617 tot 1618, vervolgens Frans 

predikant te Middelburg. Hij huwde te Delft op 23 oktober 1621 met 

Dirckgen (Theodora) van der Burch, met wie hij minstens één zoon 

had792. 

~ Michiel Heyns (Amsterdam, 7 april 1594 - ?). 

~ Elisabeth Heyns (Amsterdam, voorjaar 1597 - ?). 

 

Bezittingen 

Onbekend. Wegens de hoge mobiliteit van deze familie en het feit dat zij 

vanaf 1584 alle banden met de Zuidelijke Nederlanden hebben verbroken, 

kunnen we veronderstellen dat ze hun eventuele Zuid-Nederlandse 

bezittingen aan het einde van de 16de eeuw van de hand hebben gedaan of 

gewoonweg achtergelaten. 

 

Opmerking 

De identificatie van deze griffier is in het verleden behoorlijk problematisch 

gebleken. Midden 19de eeuw is immers het idee ontstaan dat griffier Heyns 

in feite de Geraardsbergse Nicolaas Heyns was, echtgenoot van de Ieperse 

Elisabeth Navegeer en vader van letterkundige Daniël Heinsius die op 9 juni 

                                                           
792 Zoon Johannes Heinsius (? - Suriname, 1680) huwde met Elisabeth Bachylaar en kreeg één 

dochter, tevens Elisabeth, die zich na het overlijden van haar vader in Londen vestigde. Hij 

werkte vanaf 1664 als correspondent van de West-Indische Compagnie te Londen en werd 

tegelijkertijd in september 1664 lid van de Politieke Raad van Brazilië, vervolgens secretaris van 

Raad van Justitie in Brazilië. Tijdens oorlogsjaren 1672-1673 ageerde hij als consul voor de 

Nederlanden te Londen; hij was in 1671 al aangenomen als gouverneur van Suriname maar 

vertrok om diverse redenen pas in 1678. Hij trad af in april 1680 en stief kort daarna. 
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1580 te Gent was geboren793. De levensloop van beide gezinnen is quasi 

identiek: tijdens de periode 1583-1584 weken ook zij om geloofsredenen uit 

naar achtereenvolgens Veere, Dover, London, Delft, Rijswijk en 

Vlissingen794. Nicolaas Heyns had inderdaad wel een band met de Gentse 

justitieraad, aangezien hij op 16 september 1580 werd geadmitteerd als 

procureur795. Een rechtstreekse familiale link met griffier Heyns kon evenwel 

niet worden vastgesteld, hoewel Jacques Le Goualher een connectie via 

verre afstamming vermoedt. 

 

Aanvullende bronnen 

Verder onderzoek naar deze griffier, zijn familie en schoonfamilie dient 

vooral buiten de landsgrenzen te gebeuren. Mogelijk betreft onderstaand 

procesdossier wel een familielid; daarnaast is er een nummer over een 

familie ‘Heyns’ te vinden in het Gentse stadsarchief: 

RAG, FA Piers de Raveschoot, 250: Proces contra Franchois Heyns te Geluwe, 

wegens achterstallige rente, 1572-1577. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 2898: Heyns. 

                                                           
793 Zie onder meer DE BORCHGRAVE E., Daniel de Borchgrave…, passim en VARENBERGH E., 

Notes sur quelques Belges célèbres du XVIe siècle, in Messager des Sciences Historiques, 1874, p. 369-

391. Varenbergh baseerde zich op een schrijven aan het Gentse stadsbestuur dat in 1580 

ondertekend werd met de naam “Heyns” en op de wetenschap dat Nicolaas Heyns voorheen 

griffier geweest was, weliswaar te Geraardsbergen. In de uitgave van de Borchgrave werd dit 

“devint greffier, plus tard procureur au conseil de Flandre”, waarna de termen griffier en Raad van 

Vlaanderen definitief foutief aan elkaar gelinkt werden. 
794 ROERSCH L., Heins (Daniel), in Biographie nationale 8, Brussel, 1884-1885, p. 851-874 en 

WATERSCHOOT W., Heinsius, Daniël, in Nationaal biografisch woordenboek 13, Brussel, 1990, p. 

383-389. 
795 RAG, RVV, 7619: Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 2 

e.v. 
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HONT DE NIEUWBURGH (D’), CHARLES JEAN (JOSEPH) 

 

Personalia796 

- Geboorte: Kaprijke, ca. 1730 

- Overlijden: [Oostkamp], 1798. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was als Carolus Joannes Josephus d’Hont, Aldenardensis, 

ingeschreven aan de Leuvense universiteit tijdens het academiejaar 1750-

1751797. Of hij ooit een diploma haalde en zoja welk, is onbekend. Hij 

gebruikte de meestertitel niet. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Charles Jean Joseph d’Hont de Nieuwburgh 

oefende diverse functies uit in de regio Brugge. Zo was hij in 1755 en ten 

laatste tot in 1769-1770 tresorier en ontvanger van Damme, Hoeke en 

Monnikerede. Tijdens de periode 1761-1771 was hij griffier en ontvanger van 

de tiendepenning en het verhefgeld bij het Leenhof op de Burg van Brugge; 

hij was tevens stokhouder van de baronieën Male en Vyve. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 19 december 1787 werd Charles 

Jean d’Hont de Nieuwburgh als engagèrehoudend griffier bij de Raad van 

Vlaanderen geregistreerd798. Hij had dit ambt verkregen als derde koop uit 

de erfenis van Guillaume Jean Hamelinck*, een transactie die bekrachtigd 

werd door de schepenen van Gedele te Gent. Hij verkreeg de “erfachtige 

greffie” met alle “baten, proffijten, emolumenten, vrijheden en andere 

                                                           
796 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 1910-1911; 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 Guillaume de Wailly, Stamboom, via 

http://gw5.geneanet.org/wailly (alle geraadpleegd 07.06.2012) en VAN DYCKE F., Recueil 

héraldique…, p. 328-331. 
797 Matricule…, deel 9, p. 189. Volgens zijn adelspatent (ut infra) werd hij echter geboren te 

Kaprijke en was zijn familie ook van daar afkomstig. 
798 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

122. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://gw5.geneanet.org/wailly
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gerechtigheden” voor een som van 5277 pond 6 schellingen Vlaams sterk 

wisselgeld, met inbegrip van de kosten, op 14 november 1787. Notaris Merry 

uit Gent werd een maand later, op 16 december, vergoed voor de 

verkoopsrechten; dat was tevens de datum waarop de koopsom aan de 

erfgenamen was overhandigd. 

Hij zou de griffie echter niet zelf bedienen, familielid Charles Jean Peers*, 

advocaat, zou dit voor hem doen. Peers slaagde op 19 december 1787 voor 

het examen, werd geadmitteerd en legde op diezelfde dag de eed af. 

- Carrière na griffiersfunctie: Geen. Bij de opheffing van de Raad van 

Vlaanderen was hij al 65 jaar oud; hij overleed kort daarna, in 1798. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Pierre d’Hont en n.n. Coorenbijter. 

* Jacques de Smet en Anna Dyssereyn. 

- Ouders: Pierre Corneille d’Hont, burgemeester van Kaprijke, en Isabelle 

Catherine de Smet, van wie vijf kinderen gekend zijn: 

 ~ Charles Jean Joseph d’Hont. 

~ François d’Hont (? - Brugge, 1793), baljuw en ontvanger van het 

leenhof van het Proosse, in 1763 te Brugge gehuwd met Marie Reine 

de Melgar. 

~ Jean Bernard d’Hont (1728-1817), echtgenoot van Jeanne Marie van 

de Walle (?-1811), met wie hij twee zonen en twee dochters had: Jean 

Charles d’Hont (1772-1821), in 1802 gehuwd met Barbe Thérèse de 

Pecsteen (1780-1824) en voorheen met Rose de Pauw; Anne Marie 

Jeanne d’Hont (Brugge, 1773-1828), in 1800 gehuwd met Jacques 

Philippe Ambroise de Pecsteen (Maldegem, 1769 - Brugge, 1849); 

Isabelle Jeanne Thérèse d’Hont (Brugge, 1774-1864), in 1802 gehuwd 

met voormalig griffier Charles Jean Peers* (Brugge, 1761-1819)799 en 

François Joseph Macaire d’Hont (1776-1830), in 1798 gehuwd met 

Jeanne Colette van de Male (1779-1815). 

                                                           
799 Voor verdere informatie over het gezin Peers - d’Hont wordt verwezen naar de biografische 

notitie van griffier Charles Jean Peers*. 
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~ Pierre Jacques d’Hont, licentiaat in de medicijnen, gehuwd met 

Jeanne Clée (? - Brugge, 1793). 

~ Marie Isabelle Eugénie d’Hont, echtgenote van Corneille Peers 

(Adegem, 1727 - ?) en moeder van onder meer griffier Charles Jean 

Peers*800. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 14 juli 1760 te Assebroek met Isabelle Albertine Claesman (? - 

Brugge, 1768), barones van Male en vrouw van Vyve, dochter van Albert 

Claesman (?-1750), baron van Male, heer van Vyve, schepen en 

burgemeester van het Brugse Vrije en van Isabelle Josephe Trappequiers. 

Isabelle was hun enige dochter. 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw huwde Albert Claesman op 10 

januari 1770 te Brugge met Anne le Bailly d’Inghen (Brugge, 1751-?), dochter 

van Philippe Joseph Hubert le Bailly d’Inghen (1719-?), heer van Tellegem 

d’Inghen, Cruyseecke en Barizelle, tresorier van Brugge, en van diens 

echtgenote Anne Joséphine de Verannemen (Brugge, 1732-1797). Anne le 

Bailly d’Inghen had minstens twee broers: 

 ~ Anne le Bailly d’Inghen. 

~ Germain Renan le Bailly d’Inghen (1757 - na 1779), heer van 

Tellegem d’Inghen, Cruyseecke en Barizelle, schepen van Brugge, 

echtgenoot van Marie Thérèse d’Arrazola de Onnate (Brugge, 1759-?). 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gekend. 

~ Ignace Philippe Joseph le Bailly d’Inghen (Brugge, 1758 - Aire, Pas 

de Calais, 1849), ridder onder Karel III van Spanje, gedeputeerde van 

Béthune, echtgenoot van Adélaïde Charlotte le Vasseur (1771-?), met 

wie hij twee zonen en een dochter kreeg die alle in het noorden van 

Frankrijk leefden. 

 

Kinderen 

Beide huwelijken van Charles Jean Joseph d’Hont de Nieuwburgh brachten 

geen kinderen voort die de volwassen leeftijd bereikten. 

                                                           
800 Zie voorgaande noot. 
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Bezittingen 

Via de familie Trappequiers en de alliantie met de familie Claesman kwam 

de heerlijkheid Nieuwburgh en het gelijknamige kasteel te Oostkamp in 

handen van Isabelle Claesman, de eerste echtgenote van griffier d’Hont de 

Nieuwburgh801. Wegens hun kinderloosheid werd haar erfenis verdeeld 

onder de nakomelingen van zijn broer, Jean Bernard d’Hont. Dochter 

Isabella, ondertussen weduwe van griffier Charles Jean Peers*, erfde het 

kasteeldomein te Oostkamp. 

Via een zelfde weg erfde Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh een 

huizencomplex in de Sint-Jacobsstraat te Brugge dat door diezelfde 

Claesman was samengesteld. Hij verkocht het in 1771 aan Franciscus 

Xaverius Simon, schepen van het Brugse Vrije802. 

Charles Jean d’Hont de Nieuwburgh was naast heer van Nieuwburgh ook 

heer van Boekhoute en Bassevelde. Hij bezat tevens een kasteel te 

Bassevelde en woonde te Brugge jarenlang in een herenhuis, heden ten dage 

met adres Garenmarkt 17803. Daarnaast blijkt uit een opsomming van losse 

gegevens804 dat zowel de families d’Hont als Peers frequent in onroerende 

goederen investeerden, hoofdzakelijk in regio Brugge. 

 

Opmerking 

- Hij komt niet voor in het naslagwerk van van der Vynckt, waar zijn 

bedienaar Charles Jean Peers enkel als “Peers” werd opgelijst, zonder 

wapenschild805. 

- Hij werd in 1760 in de adelstand verheven en nam de naam aan van ridder 

d’Hont de Nieuwburgh de Bouchoute de Bassevelde. Zijn anoblissement 

werd op 23 oktober 1760 bij de Raad van Vlaanderen geregistreerd806. 

                                                           
801 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: WVL30, Brussel-Gent, 2007. Zie aangaande deze 

erfenis ook VAN DEN ABEELE A., Jacob en Frans Neyts en hun familieleden: enkele biografische 

aanvullingen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 2001, CXXXVIII, p. 56-100. 
802 Stad Brugge, 18de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1991, nr. 13. 
803 D’HOOGHE C., De huizen van het Zuidproosse te Brugge van ca. 1400 tot 1920, Brussel, 1997, p. 

85. 
804 Zie ‘Aanvullende bronnen’. 
805 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 762. 
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Aanvullende bronnen 

RAB, LH Burg van Brugge, 6: Stukken m.b.t. de ambten van griffier en 

ontvanger van de tiendepenning en het verhefgeld, uitgeoefend door 

Charles Dhont, heer van Nieuwburg, 1761-1771. 

RAB, LH Burg van Brugge, 6/A: Stukken m.b.t. het ambt van ontvanger-

generaal van de steden Damme, Hoeke en Monnikenrede, uitgeoefend door 

Charles Dhont, heer van Nieuwburg, 1756-1770. 

RAB, VERZ d’Hoop, 1080: Proces van Charles D’Hont de Nieuwburg, oud 

schatbewaarder van Damme tegen de burgemeester en schepenen van deze 

stad, 1769. 

RAB, VERZ kaarten en plannen Mestdagh, passim. 

RAB, VERZ kaarten en plattegronden watering van Blankenberge, 1082: Kaart 

van landen gelegen te Oostkamp, sectie C, E in het bezit van het Bureel van 

Weldadigheid van Oostkamp en Peers-Dhondt, 19de eeuw. 

RAG, FA de Nève de Roden, 477: Kopie van extracten uit een bundel van een 

proces gevoerd tussen leden van de families Dhondt en Peers uit Brugge 

enerzijds tegen leden van de familie Carnain uit Brugge anderzijds, 1799. 

RAG, RVV, 21536: Jacques en Jan Bernard van Zuylen van Nyevelt (Brugge) 

en cons. c. Charles Dhondt de Nieuwburgh (Brugge): successie, 1773-1778807. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3098: d’Hont. 

                                                                                                                                        
806 RAG, RVV, 822: Register van de anoblissementen geregistreerd in de Raad van Vlaanderen 

(met 19-eeuwse alphabetische index), 1605-1792, fol. 142-143. 
807 In het archiefbestand van de Raad van Vlaanderen kunnen nog diverse andere processen 

worden gevonden waarin één van de familieleden van de familie d’Hont betrokken partij was. 

Potentieel betreft ook RAG, RVV, 27056: (Sch. van het Brugse Vrije) - Charles d’Hondt c. Niklaas 

Ley en Joachim Snauaert: weiden van schapen, 1767-1768 de Charles Jean Joseph d’Hont die 

hier relevant is. 
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HUERNE (VAN), AUGUSTIJN 

 

Personalia808 

- Geboorte: Gent, 1519. 

- Overlijden: Gent, 4 december 1586. Hij werd begraven in de Gentse Sint-

Michielskerk in het familiegraf van zijn grootouders 'van Huerne', waar later 

ook zijn echtgenote werd bijgezet. 

- Religie: calvinistische sympathieën. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Augustijn van Huerne had geen universitaire scholing genoten 

en had bovendien geen kennis van het Latijn809; hij stond echter wel bekend 

als een figuur met een enorme praktijkervaring. Hij droeg de meestertitel 

niet. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij volgde Jan Deynaert op als vierde 

secretaris van de schepenen van Gedele in 1540-1541 en oefende deze functie 

ook in 1541-1542 uit. Van 1542 tot en met 1544 was hij vijfde secretaris van 

Gedele. Hij zou tevens apostolisch notaris zijn geweest. 

Op 27 januari 1545 werd hij aangesteld als notaris van de Raad van 

Vlaanderen810; op 18 februari 1545 legde hij de eed af. Dit gebeurde ten huize 

van Lodewijk van Heylswighen, toenmalig president van de Raad. Hij 

verving Martin Snouckaert, die de functie van notaris nauwelijks acht 

                                                           
808 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p. 413-416, aangevuld met PV Daniël & Hélène Peeters-Rouneau, 

Stamboom Daniël J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1; PV Marc Geladi, Stamboom, via 

http://gw1.geneanet.org/geladim (beide geraadpleegd 24.05.2012); VAN DEN ABEELE A., Jozef 

van Huerne de Puyenbeke, bouwstoffen voor een biografie, s.l., 2001 en VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 753. 
809 DE KEMPENAERE P., VAN MALE J. en BLOMMAERT P. (red.), Vlaemsche kronijk…, p. 324-

325. 
810 ARA, Audiëntie, 791: Authentieke afschriften van benoemingen van ambtenaren, Vlaanderen, 

1476-1559, fol. 34. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw1.geneanet.org/geladim
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maanden had vervuld811. Anno 1554 werd hij daarenboven geadmitteerd als 

apostolisch notaris812. Ondertussen werd zijn oordeel ook gewaardeerd bij 

andere admissies: zo werd op 3 juli 1559 een zekere Franchois van 

Steenhuuse geadmitteerd als apostolisch notaris op voorspraak van 

Augustijn van Huerne en griffieklerk Joos Cobbaert813. 

Hector Claissone, ontvanger van de exploten van de Raad, overleed eind 

1551, waarna diens boekhouding werd voortgezet door zijn erfgenamen tot 

juli 1553. Hoewel er al een aantal kandidaturen met bijhorende 

aanbevelingen te Brussel was ingediend, was notaris van Huerne al ten 

voorlopigen titel actief als ontvanger van de exploten sinds 1 augustus 1553. 

Tijdens de jaren 1556-1560, en vermoedelijk ook vroeger, zette hij die functie 

voort in naam van Joachim Hontzocht die te Brussel resideerde. Na vraag 

van Honzocht of zijn vervanger de zittingen mocht bijwonen en alle toegang 

kreeg zoals een titelhoudende ontvanger van de exploten, antwoordde de 

raad echter dat zij daartoe geen advies konden verlenen gezien zij de 

commissiebrief van Hontzocht nooit hadden gezien. Het ambt werd vanaf 

1561 overgenomen door toenmalig griffier Pieter de Bevere*, die daartoe ook 

officieel was aangesteld. Het notarisschap bleef uiteraard in handen van van 

Huerne. 

Hij werkte tijdens deze lange periode, van 1545 tot 1571, onder het 

griffierschap van achtereenvolgens Philips van Steland*, François 

Cortewille* en Pieter de Bevere*. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen (1): Op 12 juni 1571 werd Pieter de 

Bevere* aangesteld als gewoon raadsheer. Vanuit zijn positie als notaris 

werd van Huerne aangesteld als griffier “bij provisie”, nadat hij de Bevere* 

                                                           
811 Hij werd later achtereenvolgens pensionaris, griffier en eerste pensionaris van de stad 

Brugge, maar stond zijn functie als notaris (“die mijne continuele presentie verzoghte in den Raedt”) 

vooral af omdat hij steeds meer betrokken werd bij de drukkerij die zijn broer Guillaume te 

Gent wou oprichten. Hij stelde zelf Augustijn voor als opvolger, om een wel heel opmerkelijke 

reden: “om den greffier Steelant vriendscepe te doen, midts dat Augustijn zijn suster meende thebben”. 

Vader Snouckaert was overigens ook ooit actief geweest als notaris van de Raad. Zie onder 

meer VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, 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. De originele handboeken van Snouckaert bevinden zich in de 

handschriftencollectie van het Gentse stadsarchief. 
812 RAG, RVV, 7613: Register van de secrete camere, 1 juni 1549 - 12 augustus 1554. 
813 RAG, RVV, 7615: Register van de secrete camere, 21 oktober 1558 - 28 november 1562, fol. 1. 
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vanaf de jaren 1560 al diverse keren had vervangen814. Een definitieve 

benoeming kwam echter niet; op 9 december 1573 werd uiteindelijk 

opvolger Henrij Stalins* aangesteld. 

- Carrière tussen griffiersfuncties in: Na de aanstelling van Stalins* zette 

Augustijn van Huerne zijn activiteiten als notaris van de Raad verder. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen (2): Tijdens de calvinistische 

Republiek Gent verkoos van Huerne in de stad te blijven. Op 3 augustus 

1580 leverde hem dat een aanstelling op als één van beide griffiers van de 

Gentse raadshelft815; hij legde op 25 augustus samen met collega Michiel 

Heyns* de eed af816. Anderhalve maand eerder, op 12 juli 1580, had 

aartshertog Matthias van Oostenrijk de Gentse fractie van de Raad 

samengesteld en bepaald dat zij zelf voor een griffier en een notaris mochten 

zorgen817. De aanstelling van zowel van Huerne als zijn collega was dus het 

voorwerp van een interne regeling, waarbij de tweedeling griffier-notaris 

niet werd gehanteerd. Aangaande de verdeling van de namptissementen 

sloten ze zelf een akkoord af op 27 januari 1581 (1582 n.s.)818. 

Tegelijkertijd, bij de gevluchte raadshelft te Douai, voerde notaris Louis 

Blancquart* de griffiersfunctie uit ter vervanging van stiefvader Stalins*. 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 29 september 1582, eveneens tijdens de 

periode van de Gentse calvinistische Republiek, werd Augustijn van Huerne 

tot raadsheer van de Gentse raadshelft benoemd. Wanneer hij precies de 

fakkel overdroeg aan griffier van der Heyden* is onbekend; zijn 

raadsheerschap heeft enkel anno 1583 sporen nagelaten onder de vorm van 

de registratie van zijn aanwezigheid819 en van geleide enkwesten820. Na de 

terugkeer van de andere raadshelft uit Douai en de daarop volgende 

                                                           
814 Zie biografische notitie van Pieter de Bevere*. 
815 RAG, RVV, 7619; Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 85. 
816 RAG, RVV, 7619; Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 86. 
817 DE BORCHGRAVE E., Daniel de Borchgrave…, p. 249. 
818 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-1645. 
819 Zie RAG, RVV, 7619; Register van de secrete camere, 12 januari 1579 - 24 september 1584, fol. 

212 (aanwezigheid periode 1 februari 1583 - 1 juli 1583 en fol. 223 (aanwezigheid 3 juli 1583 - 29 

oktober 1583). 
820 Zie ‘Aanvullende bronnen’. 
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hervorming verdween van Huerne beroepsmatig van het (Gentse) toneel821; 

op 4 december 1586 overleed hij. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Lieven van Huerne (? - Gent, 1538) fs. Michiel en Catharina Bruneel (? - 

Gent, 1548). Zij werd begraven in de Sint-Alexiskapel van het Sint-

Elisabethbegijnhof te Gent; hij werd begraven in de Gentse Sint-

Michielskerk, net als twee van hun drie onderstaande kinderen: 

 ~ Michiel van Huerne (zie ‘Ouders’). 

 ~ Marie (Maeyken) van Huerne(? - Gent, 1559 of 1569). 

~ Lieven van Huerne (? - Gent, 1569), echtgenoot van Cathelijne de 

Wale (? - Gent, 1583). 

* Augustijn Hellinc en Avezoete van den Bossche. Van hen is enkel hun 

dochter Josine bekend. 

- Ouders: Michiel van Huerne en Josine Hellinck (? - Gent, 1557). Zij werd 

begraven in de Gentse Sint-Niklaaskerk. 

 ~ Lieven van Huerne. 

 ~ Augustijn van Huerne. 

 ~ Michel / Jan van Huerne (Gent, 1552 - ?, 1580). 

Michiel van Huerne stierf enkele jaren na de geboorte van Augustijn; een 

grootvader werd aangeduid als voogd voor de drie kinderen822. Hun 

moeder, Josine Hellinck, hertrouwde met Cornelis Note, een fruithandelaar 

en zou mogelijk nog een zoon krijgen, Victor Note. Deze Victor was 

advocaat en tijdens de calvinistische Republiek schepen te Gent. 

 

                                                           
821 Zijn grafschrift meldde tevens de functies "controlleur van Vlaenderen" en "procureur-generael 

van de hofredenaers te Rissel", hoewel daar geen verdere informatie kon worden over 

teruggevonden. 
822 Anno 1535 werd bijvoorbeeld een deel van een huis in de Hertogstraat (Oudburg) verkocht 

onder toezicht van de schepenen van Gedele. 
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Schoonfamilie 

Hij huwde ca. 1550 met Wilhelmina Delebecq (? - Gent, 1605), dochter van 

Christoffel Delebecq (1498-1561), een koopman uit Douai die zich te Gent 

had gevestigd, en van Maria Lemaire (1503-1571). Zij hadden minstens één 

zoon en vier dochters: 

~ Christoffel Delebecq, advocaat, vervolgens ouderling van de Waalse 

kerk te Emden en later, toen hij terug naar het graafschap Vlaanderen 

verhuisd was, afgevaardigde van de stad Gent om de Unie van 

Utrecht te ondertekenen. 

~ Noëlla Delebecq, echtgenote van Frans van der Haghe, licentiaat in 

beide rechten (behaald te Dôle), derde pensionaris van Gent vanaf 

1560. 

~ Wilhelmina Delebecq. 

~ Katarina Delebecq. 

~ Johanna Delebecq. 

 

Kinderen 

Voor zes van zijn kinderen zijn namen en enkele 

basisgegevens bekend, waaronder de opmerkelijke 

alliantie die hij voor zijn dochter Anna regelde: 

~ Christoffel van Huerne (Gent, ca. 1550 - 

1629)823, doctor in beide rechten, advocaat, 

historicus, genealoog en antiquair, heer van 

Abeele en Bunneghem. Hij huwde 

                                                           
823 Hij had klaarblijkelijk een ruime kunstcollectie en werkte aan een naslagwerk over inscripties 

te Gent, tot de religieuze troebelen hem daarin vertraagden. Het handschrift dat hier 

hoogstwaarschijnlijk het resultaat van was, behoort tot een privécollectie en werd op 22 maart 

2014 geveild door het Brugse veilinghuis Marc van de Wiele: Sepulturen en monumenten van de 

stadt Ghendt, Hoofdstad van Graefschepe van Vlaenderen, bijeen versamelt voor zig en voor de zijne. 

Zie aangaande zijn geschriften ook VAN ARENBERGH A., Huerne ou Heurne Christophe van, in 

Biographie nationale 9, Brussel, 1886-1887, p. 622, aangevuld met DEKKERS R., Bibliotheca belga 

juridica…, p. 80 en DE POTTER F. en BROECKAERT J., Gontrode, p. 15 waarin een aantal van 

zijn manuscripten geciteerd wordt. Juridische / administratieve werken waren onder meer 

Verhandeling over de officie van wapen-herault, Verhandeling over de regterlijke tweegevegten en steek-

spelen en Verhandeling over de plegtigheden welke by de krooning en de verheffing der keyzers, koningen, 

aerts-hertogen, hertogen, graeven en baenderheren gebruykelyk zyn. 
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achtereenvolgens Anna Bave en Maria de Cordes en kreeg met hen 

respectievelijk twee zonen en een zoon en een dochter. 

 ~ Michiel van Huerne, advocaat. 

~ Anna van Huerne (Gent, ca. 1555 - ?), echtgenote van Jan van 

Hembyse (Gent, 1513-1584), de calvinistische leider die op 4 augustus 

1584 te Gent werd terechtgesteld824. Zij hertrouwde met Maximilien 

van de Woestijne, heer van Beselare en Potterie, sedert 1582 kapitein 

van de Spaanse infanterie, anno 1600 te Madrid geridderd, en kreeg 

twee zonen: Maximilien van de Woestijne (? - Ieper, 1669), kanunnik, 

en François van de Woestijne (?-1647), hoogbaljuw van Ieper. 

~ Antoon van Huerne (? - Lauwe, 1593), doctor in beide rechten, vanaf 

1587 echtgenoot van Catherine de Cordes (1554-1637), dochter van de 

heer van Schiervelde. Het echtpaar werd begraven in de Sint-

Vaastkerk in Menen. Zoon Antoine van Huerne (?-1660) werd heer 

van Ayshove, Bunnegem, Negenbrugge, Schiervelde en Varezele. 

~ Jacob van Huerne825. 

~ Augustijn van Huerne (Gent, ? - Middelburg, 1612), heer van 

Bossche. 

 

Bezittingen 

Augustijn van Huerne was heer van Abeele te Gontrode826 en misschien ook 

van Bunneghem. Hij bezat daarnaast een aantal gronden buiten Gent, maar 

belegde vooral binnen de stadsgrenzen in renten en huizen. Tijdens de jaren 

                                                           
824 Zij huwden op 3 december 1583 in het Hof van Wackene; van Hembyse op hoge leeftijd, 

Anna was ca. 28 jaar. Hij was al weduwnaar van Jeanne van Waerhem (1517 - 1577), met wie hij 

in 1538 getrouwd was. Zie ook CALLANT E., De Veerleplaats te Gent: hare gebouwen, instellingen 

en gebeurtenissen, Gent, 1908, p. 69; 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…, p. 324-325, waarin onder meer een gedicht naar aanleiding van het huwelijk 

gepubliceerd werd. 
825 Vermoedelijk in 1592 nog in leven, zie RAG, Diverse oorkonden, 568: Akte van verkoop van 

drie vierden van de heerlijkheid ten Doorent te Temse door Margriete Petrus, weduwe van mr. 

Lieven Snouck, aan Jacob van Heurne, verleden voor schepenen van Gedele van Gent, 8 januari 

1592. 
826 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Gontrode, p. 15. Hij gaf deze heerlijkheid door aan zoon 

Christoffel van Huerne. 
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1580 woonde hij in de Burgstraat, in een zeer waardevol geschat huis 

waaraan een wijngaard verbonden was827. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, zij het enkel als 

griffier, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

- Archiefbescheiden: 

ARA, RK, 20967: Volume contenant trois comptes, rendus par Augustin Van 

Huerne, greffier provisoire de la chambre du conseil ordonnée en Flandre, 

du 18 juillet 1571 au 8 décembre 1573. 

ARA, RK, 21920-21922: Trois comptes rendus par Augustin Van Huerne, 

notaire et commis à la recette des exploits de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, du 1er auût 1553 au 31 décembre 1555. 

ARA, RK, 21923-21927: Cinq comptes rendus par Augustin Van Huerne, 

qualifié de second greffier du conseil ordonné en Flandre, au nom de 

Joachim Hontzocht, conseiller et receveur des exploits, du 1er janvier 1555 

(1556 n.s.) au 31 décembre 1560. 

RAB, FA Gillès, Gillès de Pélichy, 377-522 en passim (hoofdzakelijk 

goederenbezit familie van Huerne, 1578-1872) - waaronder 378: Stukken 

i.v.m. proces voor schepenen van Gedele te Gent en voor de Raad van 

Vlaanderen van Maximiliaan van de Wostyne tegen Christoffel van Huerne, 

Catharina de Cordes vrouw van Schiervelde, weduwe van Antheunis van 

Huerne, en Augustijn en Joos van Huerne, verwanten van François en 

Maximiliaan van de Wostyne, kinderen van Maximiliaan en van Anna van 

Huerne, i.v.m. nalatenschap van Willemijne de la Becque, weduwe van 

Augustijn van Huerne, met bijlagen en retroacta, 1605, 1 pak. 

RAG, RVV, 3905: Enkwesten voor de raadsheren, Augustin van Huerne, 

1583. 

SAG, FA Van Heurne, passim. 

                                                           
827 Hij betaalde 600 gulden belasting, wat hem qua kapitaalkracht een derde plaats opleverde in 

vergelijking met alle andere leden van de Raad van Vlaanderen. 



268 
 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3010: de Heurne. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3011: van Heurne. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3183: Huerne. 

- Bronnenuitgave: GILLES DE PELICHY C., Contribution à l'histoire des 

troubles politico-religieux des Pays-Bas au XVIe siècle, in Handelingen van het 

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1949, LXXXVI, p. 90-144. De 

verzameling van 36 stukken was afkomstig van Joseph van Huerne (1752-

1844), doorgegeven via afstamming van Christoffel van Huerne fs. 

Augustijn828. 

                                                           
828 Via Kroniek, in Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 1950, V, p. 112-113. 
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JACOBSSEN, JEAN 

 

Personalia829 

- Geboorte: regio Dendermonde, ca. 1580. 

- Overlijden: Gent, 13 februari 1631. De begrafenis vond op 17 februari plaats 

in de Sint-Michielskerk, in aanwezigheid van het corpus van de Raad830. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was hoogstwaarschijnlijk niet juridisch geschoold, aangezien 

hij in zijn aanstellingsdocumenten en in het kernarchief van de Raad van 

Vlaanderen nooit als meester werd aangeduid. Bij anderen gebeurde dat 

systematisch wel. Hij komt ook niet voor in de bewaarde matrikels van de 

oude universiteit Leuven voor de periode 19 februari 1616 - februari 1651831. 

Wat de jaren daarvoor betreft, vertoont deze bron helaas hiaten. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Naar aanleiding van de promotie van notaris 

George Masseau* werd Jean Jacobssen op 24 december 1607 samen met twee 

medekandidaten genomineerd door de griffiers van de Raad, waarna hij 

door de raadsheren voor de functie van notaris werd verkozen. Hij legde 

diezelfde dag nog de eed af in handen van de president832. Uit de 

aantekening die hiervan werd gemaakt in het register van de secrete camere, 

blijkt dat hij voorheen procureur was833. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Al in 1613 had Jean Jacobssen samen 

met griffier George Masseau het allereerste engagèrecontract voor de griffie 

afgesloten, voor een periode van tien jaar. Eind december 1619 liep de laatste 

                                                           
829 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 1101-1102, waarin twee verschillende versies van de mogelijke genealogie van 

Jacobssen worden gegeven; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 80 en 201; GOETHALS F. V., 

Dictionnaire…, deel 3, waarin een derde, afwijkende versie wordt weergegeven en VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 483 en p. 755. 
830 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 62. 
831 Matricule…, deel 5. 
832 RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p. 
833 De Herckenrode noemde hem licentiaat in de rechten, wat gezien zijn procureurschap en de 

gegevens uit het luik 'Scholing' onwaarschijnlijk lijkt. 
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zesjarige pachttermijn van griffiers George Masseau* en Louis Blancquart* af 

en ging het contract uit 1613 in. Op 19 december legde Jean Jacobssen samen 

met George Masseau* de eed af als griffier834. Louis Blancquart* werd door 

hen beiden aangesteld als notaris van de Raad835. Eind februari 1620, kort na 

de vervanging van Blancquart* door Michiel de Gonnecourt, werd Jean 

Jacobssen gevraagd om alle kohieren betreffende namptissementen na te 

zien, in het bijzonder die van voormalig griffier Blancquart* die 

klaarblijkelijk al een tijd tekort schoot in zijn beheer daarvan836. Uiteindelijk 

werd een deurwaarder ingeschakeld om een ontbrekende som te innen. 

Voor algemene ontwikkelingen binnen de griffie tijdens het griffierschap 

van Jacobssen wordt verwezen naar de biografische notities van zijn 

collega’s, achtereenvolgens George Masseau* en Jeronimus Masseau* die in 

1625 vader George was opgevolgd. Wat Jacobssen betreft, kan een aantal 

specifieke elementen worden aangehaald. Zo waren op het voorblad van een 

register van ontvangsten en uitgaven van de griffie uit de periode 1612-

1619837 een drietal Latijnse citaten genoteerd. Datzelfde blad bevatte 

daarenboven twee volkse verzen in het Nederlands, die hetzij door 

Jacobssen, hetzij door zijn collega’s waren opgesteld838. 

Op 29 maart 1629 werd Sebastiaan d’Hane* door beide griffiers, namelijk 

zijn schoonvader Jean Jacobssen en diens collega Jeronimus Masseau*, 

voorgedragen als notaris van de Raad van Vlaanderen839. De Raad wou zich 

echter aan de procedure houden en vroeg drie namen van kandidaat-

griffiers waaruit de raadsheren vervolgens zouden kiezen. Het eindresultaat 

                                                           
834 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. en RAG, 

RVV, 165: Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 406-408. 
835 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. In februari 

1620 was zijn plaats echter al ingenomen door Michiel de Gonnecourt; zie ook RAG, RVV, 165: 

Resolutieboek, 18 maart 1585 - 10 januari 1625, fol. 411. 
836 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 10 april 1621, s.p. 
837 RAG, RVV, 635: Register van ontvangsten en uitgaven van de griffie, 1612-1619. 
838 Eén ervan luidde als volgt: “Beeren, leeuwen ende symmen - 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”. 
839 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 42. Zie ook RAG, RVV, 

602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, 

messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 189 en ARA, 

Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
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bleek gunstig voor Sebastiaan d’Hane, die notaris Michiel de Gonnecourt 

verving na diens promotie tot advocaat-fiscaal. 

Anno 1630 sloten Jeronimus Masseau* en Jean Jacobssen een nieuw 

engagèrecontract af840. De nieuwe termijn ging in vanaf 14 mei 1632 en liep 

gedurende 18 jaar, voor de som van 4.500 florijnen per griffier. Onder de 

voorwaarden bevonden zich onder andere de bepaling dat de vorst het 

contract niet eenzijdig kon opzeggen en dat de functie bij vroegtijdig 

overlijden ter beschikking van de erfgenamen bleef. Deze clausule zou in het 

geval van Jacobssen van pas komen: hij overleed immers in februari 1631841. 

Schoonzoon Sebastiaan d’Hane* zat als notaris en als verwant ideaal 

gepositioneerd om de vacante functie op zich te nemen, wat op 26 februari 

ook gebeurde842. Hij had daartoe op 18 februari eerst een akkoord afgesloten 

met zijn schoonmoeder. Josse Masceau, broer van griffier Jeronimus 

Masseau, werd de nieuwe notaris van de Raad843. 

- Carrière na griffiersfunctie: Griffier Jean Jacobssen overleed terwijl hij nog 

in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Pierre Jacobssen844. Deze persoon had twee zonen: 

                                                           
840 Zie voor het origineel RAG, FA Jacopssen, 30: akte waarbij de aanstelling van Jan Jacopssen als 

griffier van de Raad van Vlaanderen verlengd wordt voor een duur van 18 jaar, mits betaling 

van 4500 florijnen, 5 december 1630. Zie ook ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van 

benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map griffiers. 
841 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 62. 
842 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 62-63. 
843 Jeronimus probeerde te beargumenteren dat het engagèrecontract van zijn vader, voormalig 

griffier George Masseau*, hem het recht gaf om de vrijgekomen notarisfunctie rechtstreeks aan 

zijn broer Josse* toe te kennen, maar de Raad stond erop de gangbare procedure te gebruiken. 

Dit bleek echter een formaliteit te zijn, want Josse Masceau* behoorde tot de selectie van drie 

kandidaten en werd ook effectief verkozen: RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 

maart 1663, fol. 63. 
844 In de tweede versie, door de Herckenrode weergegeven, wordt dit Jean Jacobssen en 

echtgenote n.n. Muyschot en wordt enkel zoon Jacques Jacobssen genoemd. In de versie van 

Goethals wordt dit Jacques Jacobssen en echtgenote Catherine van Uytfanghe, dochter van 

Guillaume van Uytfanghe, schepen van het Land van Dendermonde en vond het huwelijk 

plaats in 1524. Naast zoon Jacques Jacobssen vermeldt hij Luc Jacobssen, prior van de abdij van 

Ninove, en Jean Jacobssen, griffier van Zele als zonen. Deze Jean Jacobssen was volgens 
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 ~ Jacques Jacobssen (zie ‘Ouders’). 

~ Jean Jacobssen, van wie twee zonen en twee dochters bekend zijn. 

Jacqueline Jacobs was de echtgenote van Lieven van Hoorenbeke, 

Lucas Jacobs koos voor een religieuze carrière, George Jacobs huwde 

Catherine de Hooghe845 en Barbe Jacobs was de echtgenote van 

Laurent Rosseels. 

* Onbekend. 

- Ouders: Jacques Jacobssen (?-1585), schepen van het Land van 

Dendermonde, en Anne Sweems (?-1585)846. Zij kregen minstens twee zonen: 

 ~ Jean Jacobssen. 

 ~ Pierre Jacobssen. 

 

Schoonfamilie 

Jean Jacobssen trad in het huwelijk met Anne / Jeanne Reylof. Van haar 

familie zijn geen verdere gegevens gekend. 

In de tweede versie van de genealogie Jacobssen, tevens door de 

Herckenrode weergegeven, was het huwelijk met Anne Reylof overigens het 

tweede huwelijk van griffier Jean Jacobssen. Zijn eerste echtgenote heette 

Elisabeth Ruysschen. De derde versie, van de hand van Goethals, vermeldt 

enkel echtgenote Anne Reylof. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk Jacobssen - Reylof zijn minstens twee kinderen geboren: 

                                                                                                                                        
Goethals de echtgenoot van Elisabeth de Ruysschere en vader van Luc Jacobssen, licentiaat in 

de theologie, en van George Jacobssen, griffier van Zele, echtgenoot van Catherine d’Hooghe en 

vader van Guillaume Jacobssen, procureur-generaal en raadsheer van de Raad van Vlaanderen, 

en Suzanne Jacobssen, echtgenote van Laurent de Stroopere. 
845 Eén van hun zonen was procureur-generaal, later raadsheer Guillaume Jacobssen. 
846 In de tweede versie, door de Herckenrode weergegeven, wordt een zekere Catherine 

Uutvanghe genoemd als zijn echtgenote. Griffier Jean Jacobssen was het enige kind dat bij hen 

werd opgelijst. De versie van Goethals lijkt het huwelijk Jacobssen - Sweens te bevestigen en 

voegt, naast griffier Jean Jacobssen, een ander kind toe: Jossine Jacobssen, echtgenote van Jean 

d’Hooghe. 
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~ Anne Marie Jacobssen (?-1652), vrouw van 

Hulchem, echtgenote van griffier Sebastiaan 

d’Hane*. Voor meer informatie over deze tak 

wordt verwezen naar diens biografische 

aantekening. 

~ n.n. Jacobssen, echtgenote van n.n. van der 

Heyden, advocaat van de Raad van Vlaanderen. 

De tweede versie van de genealogie Jacobssen 

vermeldt dit tweede kind niet. Er worden wel 

drie kinderen opgelijst uit Jacobssens eerste huwelijk met Elisabeth 

Ruysschen: 

~ George Jacobssen, griffier van Zele, gehuwd met Catherine 

d’Hooghe en vader van Guillaume Jacobssen847, procureur-generaal 

en raadsheer van de Raad van Vlaanderen. Diens dochter, Susanne 

Jacobssen, was de echtgenote van François Antoine Blancquart, enige 

zoon van griffier Louis Blancquart*848. 

 ~ Barbe Jacobssen, echtgenote van Laurent Rosseel. 

 ~ Jacqueline Jacobssen, echtgenote van Lieven van Hoorenbeke. 

De derde versie van de genealogie, van de hand van Goethals, spreekt tot 

slot enkel van dochter Anne Marie Jacobssen. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

                                                           
847 Zie aangaande deze raadsheer onder meer VERHAEGHE C., De benoeming…, via 

http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 22.05.2012); RAG, RVV, 26: 

Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Guillaume Jacobssen, 1675; RAG, RVV, 2606-

2608: Verbaalboeken, Guillaume Jacobssen, 1642 - 30 augustus 1657; RAG, RVV, 3517: Verbalen, 

minuten (pakken), Willem Jacobssen, 1639-1641; RAG, RVV, 4383-4416: Enkwesten voor de 

raadsheren, Guillaume Jacobssen, 1628-1657; RAG, RVV, 7277-7278: Instructies voor de 

raadsheren, Guillaume Jacobssen, 1640-1655 en RAG, RVV, 30985: Inventaris van de stukken 

overgemaakt door proc.-gen. Guillaume Jacobssen aan zijn opvolger Cornelis Pierin (met 

bijbehorende stukken), 1639. 
848 Zie biografische notitie Louis Blancquart* voor verdere informatie. 

http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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Opmerkingen 

- Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Over de afkomst van Jean Jacobssen en de verschillende genealogische 

takken bestaan uiteenlopende versies, waar het familiearchief Jacopssen – 

bewaard in het Rijksarchief te Gent – na een eerste oppervlakkige studie 

geen sluitend antwoord op biedt849. Meer nog, ook verschillende 

genealogische stukken binnen dat familiearchief spreken elkaar tegen850. 

Enkel een doorgedreven genealogische studie, gebaseerd op zowel dit 

familiearchief als op bijkomend bronnenmateriaal, zou eventueel uitsluitsel 

kunnen geven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21005-21010: Six comptes, rendus par les héritiers de George 

Masseau et par Jean Jacobssone, greffiers de la chambre du conseil ordonnée 

en Flandre, pour les années 1620-1625. 

ARA, RK, 21011-21013: Trois comptes, rendus par les héritiers de Jean 

Jacobssone et par Jérôme Masseau, licencié ès lois, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er janvier 1626 au 28 février 1631. 

RAG, FA Jacopssen, passim. 

RAG, RVV, 10618: Jan de Luxembourg gezegd Leynsenich c. Johanna Reylof, 

wed. van Jean Jacobssen, in leven griffier Raad van Vlaanderen: 

gerechtskosten, 1632-1633. 

RAG, RVV, 10941: Jeanne Reylof, wed. van Jean Jacobssen, en Michiel du 

Laury c. Jacques de Wulf en cons.: verkoop bij decreet, 1636-1639. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3280: Jacobs. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3281: Jacobsone. 

                                                           
849 Men raadplege MARECHAL J., Inventaris van het archief der familie Jacopssen (Rijksarchief te 

Gent, toegang 221), Brussel, 1949 als toegang. Hoewel in deze inventaris consequent de 

familienaam Jacopssen wordt gebruikt, hanteren wij de schrijfwijze Jacobssen conform de 

handtekening van de griffier. Verwantschap is een feit; op welke manier blijft een vraag. 
850 Bijvoorbeeld RAG, FA Jacopssen, 2-4: Genealogie van de familie Jacopssen en de aanverwante 

familiën en RAG, FA Jacopssen, 5: Geschiedenis van de familie Jacopssen, met portretten. 
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SAG, VERZ Familiepapieren, 3282: Jacobsen. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3283: Jacopsoone. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3284: Jacopsen. 
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JORIS, PIERRE 

 

Personalia851 

- Geboorte: Frans-Vlaanderen (waarschijnlijk Rijsel), 

voor 1360. 

- Overlijden: Rijsel, 14 september 1401. Hij werd samen met zijn echtgenote 

en één van zijn zonen begraven in de Sint-Pieterskerk te Rijsel. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel maar was hoogstwaarschijnlijk niet 

universitair geschoold. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Onbekend. Waarschijnlijk bevond hij zich al 

langer in de kringen van de Raad en werkte hij voor 1390 al als klerk bij de 

griffie of als privéklerk van één van de raadsheren. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 21 december 1390 zette hij zijn 

eerste handtekening als griffier, ter vervanging van Jehan le Fevre* die 

tussen midden juni en midden december van dat jaar uit dienst was 

getreden852. Hij kreeg hiervoor een jaarlijkse vergoeding die in 1401 werd 

aangevuld met een eenmalige schenking853. Van bij de aanvang van zijn 

ambt was hij “clerc du conseil et des comptes”, hoewel zijn activiteiten voor de 

financiële sectie ˗ de latere Rekenkamer ˗ net als bij Jehan le Fevre* eerder 

                                                           
851 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens van deze biografische notitie gebaseerd op 

BUYLAERT F., Repertorium…; COCKSHAW P., Prosopographie des secrétaires de la cour de 

Bourgogne (1384-1477) (Instrumenta XVI), Ostfildern, 2006, p. 73 en p. 391; DE SEUR J., La Flandre 

illustrée…, p. 64-66; MILIN A.L., Antiquités nationales, ou Recueil de monumens pour servir à 

l’histoire générale et particulière de l’Empire François, Paris, 1790, p. 15-16; VAUGHAN R., Philip the 

Bold: the formation of the Burgundian state, Woodbridge, 2002, p. 131 en VOLCKAERT S., De 

functionarissen…, p. 38-39, 73 en 132. 
852 RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, fol. 74. Voor 

meer informatie en specifieke datums aangaande de carrière van Jehan le Fevre* verwijzen we 

naar zijn biografische notitie. 
853 Voor gedetailleerde verwijzingen aangaande deze financiële transacties, zie VOLCKAERT S., 

De functionarissen…, p. 38-39, 73 en 132. 
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gering waren854. 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)855. Hij 

was hoogstwaarschijnlijk de eerste die effectief de titel van griffier droeg, 

hoewel dit nog niet werd geofficialiseerd in normatieve bronnen856. 

Gedurende het laatste decennium van de 14de eeuw werden de documenten 

van de Rijselse Camere van den Rade hoofdzakelijk door Pierre Joris 

ondertekend857. Sporadisch kan men ook sporen aantreffen van andere 

schrijvers, hoogstwaarschijnlijk klerken, zoals een zekere “David” die een 

vonnis van 22 maart 1396 ondertekende858. Net als le Fevre* kon ook hij op 

de klerkendiensten van Daniel Alaerts rekenen vooraleer die in 1400 zijn 

eigenlijke carrière startte als rekenmeester. De vaste klerk die griffier Joris 

bijstond was echter toekomstig griffier Roeland de Moerkerke*. Op 14 mei 

1401 werd een lang vonnis van de Raad door hen beiden ondertekend, 

hoewel de Moerkerke* ondertussen ook de toelating had gekregen om 

brieven en appointementen te ondertekenen van zowel de Raad als de 

Audiëntie in afwezigheid van Pierre Joris859. Op 30 september 1401 was het 

dan ook de Moerkerke* die zijn naam onder een document plaatste ter 

voorlopige vervanging van de pas overleden griffier860. Zijn definitieve 

aanstelling verkreeg hij op 11 november 1401861. 

                                                           
854 SANTAMARIA J.B., La chambre…, p. 127-130 en passim. Volgens deze auteur was er tot ca. 

1414 overigens een gebrek aan rekenmeesters, dat werd gecompenseerd met de aanwerving van 

een aantal klerken. 
855 Zie tevens DE SEUR J., La Flandre illustrée…, p. 64-66. 
856 Ut supra. 
857 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 2330: Register van acten en sententiën, 18 april 1389 - 3 mei 1394, 

fol. 179 (25 mei 1392); 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, deel 2, passim (7 mei 1393, 11 mei en 13 november 1396, 26 oktober 1397, 12 juni en 11 juli 

1398) en RAG, RVV, 2333: Register van acten en sententiën, 1 mei 1400 - 29 september 1402, fol. 

21 (2 oktober 1399). 
858 BONENFANT P., Ordonnances de Philippe le Hardi…, deel 2, p. 124-126. Vermoedelijk betreft 

dit David Boussé, waarvan sprake in DE SEUR J., La Flandre illustrée…, p. 64-66. Hij werd in 

1397 overigens van klerk tot rekenmeester gepromoveerd. Zie VOLCKAERT S., De 

functionarissen…, p. 55 en 122. 
859 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des 

chartes, 1369-1404, fol. 66. 
860 BONENFANT P., Ordonnances de Philippe le Hardi…, deel 2, respectievelijk p. 466-478 en 502-

503. 
861 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des 

chartes, 1369-1404, fol. 81. 
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Naast de gewone griffierstaken trad Pierre Joris klaarblijkelijk ook 

verschillende keren op als commissaris. Dit werd hem echter pas toegestaan 

nadat hij een aantal jaar als griffier had gewerkt: hij trad voor het eerst als 

commissaris op in het najaar van 1395. Dienstreizen zijn van hem niet 

bekend. 

- Carrière na griffiersfunctie: Pierre Joris overleed terwijl hij nog in functie 

was. 

 

Afkomst 

Onbekend. 

 

Schoonfamilie 

Hij was gehuwd met Johanna (“Jenne”) van Somerghem (?-1424), soms 

verkeerdelijk als “Homerghem” van het grafmonument afgeschreven. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk Joris - van Somerghem konden twee kinderen worden 

geïdentificeerd, maar vermoedelijk was er minstens nog een kind in dit 

gezin862: 

~ Pierre Joris, luitenant-baljuw te Rijsel, gestorven op 9 maart van een 

onbekend jaar en begraven in het graf van zijn ouders in de Sint-

Pieterskerk te Rijsel863. 

~ Isabelle Joris, trad tijdens de eerste jaren van de 15de eeuw in het 

huwelijk met griffier Roeland de Moerkerke*. Voor meer informatie 

over dit gezin verwijzen we naar zijn biografische notitie. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

                                                           
862 Zie 'Opmerkingen'. 
863 Het sterfjaar dat op het grafmonument werd aangebracht, is onleesbaar. 
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Opmerkingen 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. De 

familienaam Joris was eerder een zeldzaamheid tijdens de eerste helft van de 

15de eeuw. De kans is bijgevolg reëel dat de volgende personen verwant 

waren aan griffier Pierre Joris: 

- Een zekere Jean of Jehan Joris hield het onderbaljuwschap van Oudenaarde 

vanaf 28 september 1409 in pacht864. Diezelfde of een gelijknamige persoon  

oefende nog altijd deze functie uit in 1447 en in 1458865. Het zou hier 

eventueel om een zoon van Pierre Joris kunnen gaan. 

- Een zekere Jan Joris werd op 12 november 1411 door de abt van de Gentse 

Sint-Baafsabdij benoemd tot baljuw van Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele, 

Bavegem en het laatschap van Bruisbeke866. Op 11 november 1412 volgde 

een nieuwe benoeming voor Jan Joris “Jans sone”867. Het is echter onduidelijk 

of dit twee keer dezelfde persoon betreft, of vader en zoon. In het laatste 

geval zou de Jan Joris uit 1411 eventueel een zoon van Pierre Joris kunnen 

zijn. 

- Een zekere Jean Joris (Vladslo, 1378-1430), was schepen van het Brugse 

Vrije van 1410 tot 1430, waaronder gedurende een tweetal jaar 

burgemeester868. Hij had een broer, Philippe Joris, die als rentmeester van de 

heer van Gistel en Ingelmunster hoogstwaarschijnlijk samen met zijn heer 

                                                           
864 VAN ROMPAEY J., Het grafelijk baljuwsambt…, p. 378. 
865 NELIS H., Chambre des comptes de Lille. Catalogue des chartes du Sceau de l’Audience, Brussel, 

1915, passim. Volgens deze publicatie woonde er anno 1461 bovendien een Jean Joris te Axel. 
866 RAG, Sint-Baafs & Bisdom, 20007 (O1588): Benoeming door Jorijs, abt van Sint-Baafs, van Jan 

Joris tot baljuw van Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele, Bavegem en het laatschap van Bruisbeke, 

12 nov 1411. 
867 RAG, Sint-Baafs & Bisdom, 20008 (O1603): Benoeming door Jorijs, abt van Sint-Baafs, van Jan 

Joris Jans sone tot baljuw van Sint-Lievens-Houtem, Vlierzele, Bavegem en het laatschap van 

Bruisbeke, 11 nov 1412. 
868 Zie onder meer PV Christiane Scherbam, Stamboom, via http://gw1.geneanet.org/grand 

motherowl; PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaus Reckelbus, via http://gw5.geneanet. 

org/rebusy en PV Quentin Debray, Stamboom Séverine Debray, via http://gw4.geneanet. 

org/debray (alle geraadpleegd 13.06.2012). Deze Jean Joris huwde met Isabeau de Meuninck 

(Vladslo, ca. 1378 - ?) en kreeg met haar minstens vier kinderen: 

- Montferrand Joris (Vladslo, 1408-1452), schepen, anno 1424 te Vladslo gehuwd met Jeanne van 

Caloen en anno 1426 te Beerst gehuwd met een onbekende vrouw, met wie hij een zoon en een 

dochter kreeg. 

- Josse Joris, echtgenoot van Catherine van den Brande, met wie hij een zoon kreeg. 

- Louis Joris. 

- Jacques Joris. 

http://gw1.geneanet.org/grand%20motherowl
http://gw1.geneanet.org/grand%20motherowl
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op het slagveld van Azincourt om het leven kwam. Qua periodisering 

kunnen ook deze twee gebroeders Joris kinderen zijn van de griffier, maar 

Vladslo valt misschien moeilijker met een Frans-Vlaamse afkomst te rijmen. 

- Frederik Buylaert wees bovendien op het voorkomen van zowel een “Pertre 

Joris” als een “Jehan Joris”, beiden ridders, op een monsteringslijst van 

september 1410 voor de veldtocht van Jan zonder Vrees in Frankrijk869. 

Indien deze eerste geïdentificeerd kan worden als Pierre Joris, zoon van 

griffier Pierre Joris, dan wijst de combinatie van deze twee namen op de 

monsteringslijst van 1410 op het feit dat de griffier inderdaad nog een zoon 

had die Jean heette. 

- Een Johanna Joris en echtgenoot Zeger Baert hadden anno 1421 bezittingen 

in de Gentse binnenstad870. Voor meer informatie over deze personen wordt 

verwezen naar de biografische notitie van Joris Baert*, het wordt niet 

onmogelijk geacht dat griffiers Baert* en Joris via dit echtpaar met elkaar 

verwant waren. 

 

Aanvullende bronnen 

Indien griffier Pierre Joris verwant blijkt te zijn met één van bovenstaande 

personen, is uiteraard een aantal aanvullende bronnen beschikbaar. Naar de 

voornaamste werd al in voetnoot verwezen. Deze zijn eventueel aan te 

vullen met hoofdzakelijk financiële documenten in de bestanden van de 

Rekenkamer, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Zie, voor de 

volledigheid, tevens: 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3328: Jooris. 

  

                                                           
869 BUYLAERT F., Repertorium…, p. 391. 
870 RABeveren, Sint-Cornelius en Sint-Cyprianusabdij te Ninove, 305: Kwitantie verleden voor de 

schepenen van de Keure te Gent, waarbij Lieven Van den Hole en Gijsbrecht De Vos, 

provisoren van de Onze-Lieve-Vrouwgilde in de Sint-Janskerk, verklaren van Zeger Baert en 

diens echtgenote Johanna Joris de koopsom voor een huis bij de Sint-Janskerk ontvangen te 

hebben, 1421 en 306: Kwitantie verleden voor de schepenen van de Keure te Gent, waarbij Joos 

Vijd verklaart van Zeger Baert de koopsom voor een huis bij de Sint-Janskerk ontvangen te 

hebben, 1424. Achter de relatief zeldzame familienaam van Zegers echtgenote, Joanna Joris, zou 

eventueel een link kunnen schuilen met griffier Pierre Joris*. 
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KINT (‘T), FRANÇOIS (MAXIMILIAAN) 

 

Personalia871 

- Geboorte: Gent, ca. 1695 

- Overlijden: Gent, begin 1759. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich in 1713-1714 als Gentenaar in aan de universiteit 

van Leuven onder de naam “Kint, Franc. Max.”872 en behaalde uiteindelijk 

een diploma rechten. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: François Maximiliaan ’t Kint werd op 5 juni 

1726 geadmitteerd als advocaat bij de Raad van Vlaanderen873. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Betreffende de engagère van vader 

Martinus 't Kint* liet diens echtgenote op 28 maart 1727 een officiële akte 

van cessie opstellen ten voordele van zoon François ’t Kint, verleden voor 

notaris J. Van Maldegem. Twee maanden later, op datum van 31 mei 1727, 

wendde François ’t Kint zich als engagèrehouder tot de Raad van 

Vlaanderen, die hem op diezelfde dag nog de eed als griffier liet afleggen874. 

Meteen zien we zijn handtekening in documenten van de Raad opduiken. 

Op 9 april 1740 rapporteerde hij in de Raad over de fysieke onmogelijkheid 

van enkele raadsheren om aanwezig te zijn bij de nominatie van drie 

kandidaten voor een vacante raadsherenplaats. Hij had daarover advies 

gevraagd aan een dokter. De betreffende raadsheren hebben uiteindelijk 

vanop afstand op papier hun stem uitgebracht875. Hij was adjunct bij een 

lichaamsschouwing op 10 augustus 1744, in de cipierage van het 

                                                           
871 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op GOETHALS F.V., Miroir des 

notabilités…, p. 267-269; PV Paul De Koninck, Stamboom, via http://gw3.geneanet.org/paul60 

(geraadpleegd 14.08.2012) en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 759. 
872 Matricule…, deel 7, p. 310. 
873 RAG, RVV, 568: Rekening van de augmentatierechten, 1696-1783. 
874 RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 83. 
875 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 11. 

http://gw3.geneanet.org/paul60
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Gravensteen. Commissaris van de zaak was raadsheer du Bois, bijgestaan 

door de substituut van de procureur-generaal876. 

Bij de registratie van de aanstelling van een nieuwe commandant-generaal 

in de Oostenrijkse Nederlanden plaatste hij zijn registratiekenmerk onder 

dat van zijn collega uit de Raad van Brabant. P. Van Cutshem had de 

commissie op 29 maart 1748 in de Raad van Brabant geregistreerd, François 

’t Kint deed hetzelfde in de Raad van Vlaanderen op 2 april 1748877. Anno 

1749, op 30 juli, ondertekende hij de resolutie waarin de Raad vaststelde dat 

aan bepaalde delen van het Gravensteen reparatiewerken noodzakelijk 

waren, onder meer aan de vergaderkamers en aan de griffie878. Voor dit 

laatste moest geld uit de griffierechten worden gehaald ter betaling van de 

werken. Raadsheer Papejans zou toezicht houden. 

Begin 1759 overleed François ’t Kint. De openbare verkoop van zijn engagère 

werd aangekondigd in de Gazette van Gent. De laatste zittingsdag van die 

verkoop was gepland op 10 maart 1759 en vond plaats in het consistorie van 

de Raad van Vlaanderen. Potentiële kandidaten konden informatie vragen 

bij de griffie of op het comptoir van procureur Boeykens in de 

Tavernierstraat879. Klaarblijkelijk deed Abraham Jean Baptiste de Backer* het 

beste bod: hij meldde zich op 20 maart 1759 bij de Raad van Vlaanderen als 

koper en legde diezelfde dag nog de eed af in handen van de president880. 

De reden van deze openbare verkoop wordt duidelijk wanneer dit in relatie 

wordt gebracht met een conflict dat zowel door de Raad van Vlaanderen als 

de Grote Raad van Mechelen werd behandeld881. Het sterfhuis van griffier 

                                                           
876 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 47. 
877 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 58-59. 
878 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 65. Zie ook RAG, RVV, 512: 

Register van brieven en rescripties, 10 februari 1749 - 22 december 1758, fol. 21, waaruit blijkt 

dat er onder meer een probleem was in de kamer van de president. De schoorsteen diende 

gerepareerd te worden voor de winter; hij was in zodanige slechte staat dat er brandgevaar was 

m.b.t. de papieren en het archief van de Raad. 
879 Gazette van Gent, 12.02.1759, 15.02.1759, 26.02.1759, 01.03.1759 en 08.03.1759. 
880 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 57. 
881 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. 
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François ’t Kint was klaarblijkelijk insolvabel. Daarenboven had hij op 7 mei 

1738, bij akte verleden voor notaris Ockers te Antwerpen, een zware 

hypotheek op zijn engagère geplaatst: hij een grote som geld geleend uit 

handen van Jean François van Havre, die na het overlijden van ‘t Kint zijn 

investering terug wilde. Tegelijk vorderden de fiscalen van de Raad van 

Vlaanderen een bedrag van de namptissementen terug − meteen de grond 

van het conflict. Van Havres belangrijkste argument, namelijk dat hij 

voorrang zou hebben omdat zijn rentecontract tevens door de Rekenkamer 

was geregistreerd, werd ongeldig verklaard. 

Een andere investeerder, een Antwerpse geestelijke dochter met de naam 

Helene Constance Lunden die op 6 maart 1734 in een bedrag van 9.000 

gulden wisselgeld voorzag ten voordele van de engagère van ‘t Kint, werd 

opgelijst maar liet zich klaarblijkelijk niet horen in het bovenstaande conflict. 

Vermoedelijk was dit al eerder geregeld, of was de vrouw overleden. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed toen hij nog in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jerome ’t Kint (Aalst, 1628-1706) en Elisabeth van den Abeele (1628-1697), 

met wie hij op 20 januari 1655 huwde. Van dit koppel zijn acht kinderen 

bekend: 

 ~ Jerome ’t Kint (Aalst, ?-1656). 

 ~ Jean François ’t Kint (Aalst, 1657-?). 

~ Anne Marie ’t Kint (Aalst, 1661-1723), vanaf 1680 echtgenote van 

Charles Balthazar de Bremacker fs. Charles. 

~ Martinus ’t Kint*. 

~ Isabelle Angeline ’t Kint (Aalst, 1663-1746), vanaf 1699 echtgenote 

van Jean ’t Kint, weduwnaar van Marie Anne Wauwermans en zoon 

van Josse ’t Kint en Marie Pipenpoy. 

~ Marguerite Michelle ’t Kint (Aalst, 1673-?), vanaf 1696 echtgenote 

van Ferdinand Ignace van Mosholzen. 

~ Jeanne Jossine ’t Kint (Aalst, 1675-1752), religieuze te Aalst. 

~ François ‘t Kint (? - Aalst, 1735). 
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* n.n. Reysschoot. 

- Ouders: Griffier Martinus ’t Kint* en echtgenote Suzanne Marie 

Reysschoot. Voor verdere informatie aangaande dit gezin, bestaande uit 

zeven kinderen, wordt verwezen naar de biografische notitie van Martinus ’t 

Kint*. 

 

Schoonfamilie 

Hij bleef ongehuwd. 

 

Kinderen 

Geen. 

 

Bezittingen 

Eigendomsgegevens zijn niet bekend. Tijdens de periode 1744-1749 woonde 

hij in de buurt van het Gewad te Gent, in 1751-1756 was zijn adres in de 

buurt van de Korenlei en de Graslei en in 1758-1759 in de Geldmunt882. 

 

Opmerking 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- De Barbara ’t Kint die tijdens zijn griffierschap een testamentaire gift deed 

ten voordele van de arme gevangenen in het Gravenkasteel, kon niet 

worden geïdentificeerd als rechtstreekse familie. Het geldbedrag, dat via 

pastoor Frans ’t Kint van Zandbergen was binnengekomen, werd beheerd 

door de eerste klerk van de griffie, Jan van Grimberghe883. 

 

                                                           
882 Zie RAG, VERZ Almanakken, passim. 
883 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 237, 243 en passim. 

Zie ook RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 96 en passim. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, FA ‘t Kint, passim (bevat hoofdzakelijk enkele stukken betreffende 

aangetrouwden met de naam ‘t Kint). 

ARA, RK, 21059: Compte rendu par Jean-Baptiste Michel, Josse-Gérard 

Ranst, Antoine-Bernard Hélias et François T’Kint, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1726 au 28 février 1729. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant 1° à 6° six comptes, rendus par Jean-

Baptiste Michel, François T’Kint, Louis de Aranda et Philippe-François-Louis 

Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1729 au 31 

décembre 1742, […]. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant […] 7° à 12° six comptes, rendus par 

François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les 

années 1743-1753, […]. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant […] 13° et 14°, deux comptes, rendus 

par François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

François-Eugène Vastenhavont, greffiers du conseil provincial de Flandre, 

pour les années 1754-1757, […]. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3412: Kint. 
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KINT (‘T), MARTINUS 

 

Personalia884 

- Geboorte: Aalst, ca. 1662. 

- Overlijden: Gent, 13 mei 1727. Hij werd 

begraven in de Sint-Michielsparochie885. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was op 5 december 1679 ingeschreven aan de universiteit te 

Leuven, waar zijn afkomst met de aanduiding"Alostanus" wordt bevestigd. 

Hij behaalde uiteindelijk een diploma van licentiaat in de rechten en droeg 

de meestertitel886. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vooraleer hij griffier werd, was hij actief als 

advocaat. Het begin van die carrière wordt geschat in 1684; zijn admissie is 

evenwel niet bewaard. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 19 december 1702 legde hij de 

eed af in handen van de president in de hoedanigheid van “greffier 

proprietaire”887. Hij had het engagèrecontract van de familie du Bois* 

overgekocht; het eigenlijke koopcontract kon niet worden teruggevonden. 

Op 19 juli 1713 vernieuwde hij samen met drie collega’s, namelijk Corneille 

Florent Michel*, Pierre Louis de Aranda* en Pierre François Penneman (II)*, 

het gezamenlijke engagèrecontract dat in 1672 oorspronkelijk door 

Maximiliaan le Rouffon* was afgesloten. Deze tekst is wel bewaard 

                                                           
884 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op GOETHALS F.V., Miroir des 

notabilités…, p. 267-269; PV Paul De Koninck, Stamboom, via http://gw3.geneanet.org/paul60 

(geraadpleegd 14.08.2012) en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 759. 
885 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 21, fol. 69. 
886 Matricule…, deel 6, p. 451. 
887 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

309. 

http://gw3.geneanet.org/paul60
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gebleven888. Bovenop de som van 122.500 gulden, de waarde van de griffies 

zoals die in het oorspronkelijke contract van 1672 was bepaald, betaalden ze 

een extra 10.000 gulden aan de ontvanger-generaal van Oost-Vlaanderen. 

Voor dit bedrag schreef hij op datum van 20 juli 1713 een ontvangstbewijs 

uit. Diezelfde ontvanger kreeg daarenboven een jaarlijks bedrag van zes 

gulden van hen. 

Martinus ’t Kint poogde deze twee opeenvolgende investeringen ten dele te 

compenseren. Op 26 juni 1719 bezwaarde hij, via een akte verleden voor 

notaris Ferdinand Sneijers te Antwerpen, zijn goederen en in het bijzonder 

zijn engagère met een som van 15.000 gulden (sterk geld). Belanghebbende 

partij in deze transactie was Pierre Moretus, kanunnik te Leuven, als voogd 

van de vier kinderen van een zekere Egidius de Vliegere en Marie Catherine 

Moretus889. 

Aangaande zijn griffierschap zijn weinig specifieke zaken te melden. 

Hoewel hij duidelijk een actieve griffier was − heel wat documenten dragen 

zijn handtekening −, werd hij op 20 september 1714 toch samen met twee 

andere collega’s op de vingers getikt inzake aan- en afwezigheden en het 

strikt opvolgen van de regels, bijvoorbeeld het feit dat een griffier als eerste 

in de secrete camere aanwezig moest zijn. De voorbije zaterdag was 

klaarblijkelijk enkel griffier Helias* opgedaagd, wat nefast was voor de 

werking van de instelling die dag890. 

In 1720 voltooide griffieklerk Jacobus Kempeners een handig 

werkinstrument, een formulierboek met bijhorende index. Hij lijstte bij 

afronding het personeel van de Raad op: de vier toenmalige griffiers 

noteerde hij als “heer Adriaen Jacques Helias*, heer Marten 't Kint, heer Pieter 

d’Aranda* en heer Jan Baptiste Michel*”891. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed terwijl hij nog in functie was. 

                                                           
888 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). 
889 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 2400 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. 
890 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 145. 
891 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Antoine ’t Kint (Erembodegem, 1596 - Aalst, 1659) fs. Jean en Jeanne 

Kieckens, en echtgenote Jeanne Boone (1599-1677) fa. Jean, met wie hij op 28 

mei 1619 te Aalst huwde. Zij kregen negen kinderen: 

~ Jean ’t Kint (Aalst, 1619-?), vanaf 1664 echtgenoot van Marguerite de 

Weghe fa. Josse, met wie hij twee dochters en vier zonen had. 

~ Elisabeth ’t Kint (Aalst, 1623-?)892. 

~ Catherine ’t Kint (Aalst, 1625-?), vanaf 1645 echtgenote van Romain 

de Craeckere (1618-1669). 

~ Jerome ’t Kint (zie ‘Ouders’). 

~ Antoine ‘t Kint (Aalst, 1630-1725), religieus. 

~ Pierre ‘t Kint (Aalst, 1632 - Antwerpen, 1703), gedurende het 

grootste deel van zijn leven monnik te Leuven. 

~ Gaspar ’t Kint (Aalst, 1635-1663), echtgenoot van Jacqueline Delroo. 

~ Philippe ’t Kint (Aalst, 1637-1669), priester. 

~ Arnoud ’t Kint (1640 - Leuven, 1693), vanaf 1664 echtgenoot van 

Jeanne Ressoens, met wie hij een zoon en een dochter kreeg. 

* Gilles van den Abeele en Antoinette Wuytens. Van dit koppel zijn geen 

verdere gegevens bekend. 

- Ouders: Jerome ’t Kint (Aalst, 1628-1706) en Elisabeth van den Abeele 

(1628-1697), met wie hij op 20 januari 1655 huwde. Van dit koppel zijn acht 

kinderen bekend: 

 ~ Jerome ’t Kint (Aalst, ?-1656). 

 ~ Jean François ’t Kint (Aalst, 1657-?). 

~ Anne Marie ’t Kint (Aalst, 1661-1723), vanaf 1680 echtgenote van 

Charles Balthazar de Bremacker fs. Charles. 

~ Martinus ’t Kint. 

                                                           
892 Goethals vermeldt haar niet, maar geeft wel twee zonen die Antoine heetten. 
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~ Isabelle Angeline ’t Kint (Aalst, 1663-1746), vanaf 1699 echtgenote 

van Jean ’t Kint, weduwnaar van Marie Anne Wauwermans en zoon 

van Josse ’t Kint en Marie Pipenpoy. 

~ Marguerite Michelle ’t Kint (Aalst, 1673-?), vanaf 1696 echtgenote 

van Ferdinand Ignace van Mosholzen. 

~ Jeanne Jossine ’t Kint (Aalst, 1675-1752), religieuze te Aalst. 

~ François ‘t Kint (? - Aalst, 1735) 

 

Schoonfamilie 

Zijn echtgenote was Suzanne Marie Reysschoot. Zij was vermoedelijk van 

Gentse origine, want het paar huwde op 8 juni 1690 in de Sint-

Jacobsparochie onder bijzijn van getuigen Hieronimus ’t Kint en Joannes 

Baptist Bevaer893. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk ’t Kint - Reysschoot zijn zeven 

kinderen bekend: 

~ Jean Gilles ’t Kint (Gent, 1696 - ?, 1754), 

luitenant te Charleroi, echtgenoot van Goedele ’t 

Kint894 en vader van vijf dochters en één zoon. 

Zowel Anne Marie (Gent, 1721-1803), Marie 

Françoise (Gent, 1725- ?), Suzanne (1726- ?) en 

Jeanne Colette 't Kint ( ?, 1731 - Brussel, 1780) 

verkozen een leven als religieze. Enkel dochter Thérèse Françoise 

Nathalie ‘t Kint (Duinkerke, 1736 - Brussel, 1824) trad in het huwelijk; 

haar echtgenoot heette Henri Augustin Antoine Snoeck. Jean ’t Kint 

(1729 - Elderberg, 1800), de enige jongen uit het gezin, werd eerste 

luitenant van het garnizoen te Gent en huwde een zekere Robertine 

Muller, met wie hij twee zonen en drie dochters kreeg. 

                                                           
893 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Jacobs, Gent, s.d., s.p. 
894 Zij was de dochter van Etienne ’t Kint en Goedele Sirejacob. 
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~ François Maximiliaan ’t Kint*, advocaat, griffier van de Raad van 

Vlaanderen, ongehuwd. Voor meer informatie over deze persoon 

wordt verwezen naar zijn biografische notitie. 

~ Pierre François ’t Kint (Gent, 1704-?). 

~ Emmanuel ’t Kint. 

~ Philippe Martin ’t Kint, geestelijke. 

~ Marie ’t Kint, begijn te Gent. 

~ Jeanne Augustine ‘t Kint. 

 

Bezittingen 

Eigendomsgegevens zijin niet bekend. Bij zijn overlijden woonde hij in de 

Drabstraat te Gent. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, FA ‘t Kint, passim (bevat hoofdzakelijk enkele stukken betreffende 

aangetrouwden met de naam ‘t Kint). 

ARA, RK, 21048-21049: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Corneille-Florent Michel, Jean-Guillaume Vanden Bossche et Martin T’Kint, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1702 au 29 février 

1704. 

ARA, RK, 21050: Compte rendu par Adrien-Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Martin T’Kint et Pierre de Aranda, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, du 1er mars 1740 au 28 février 1705. 

ARA, RK, 21051-21054: Quatre comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Floris de la Court, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1705 au 28 février 1714. 
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ARA, RK, 21055-21056: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Jean-Baptiste Michel, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1714 au 29 février 1720. 

ARA, RK, 21057-21058: Deux comptes, rendus par Martin T’Kint, Jean-

Baptiste Michel, Josse-Gérard Ranst et Antoine-Bernard Hélias, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1720 au 28 février 1726. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 3412: Kint. 
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MASCEAU, JOSSE 

 

Personalia895 

- Geboorte: Gent, 6 februari 1604. 

- Overlijden: Gent, 2 november 1670. Hij werd samen met zijn echtgenote bij 

zijn ouders in het familiegraf begraven, in het koor van de Sint-Stefanuskerk 

van de paters augustijnen te Gent896. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was licentiaat in de beide rechten en droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Josse Masceau werkte kortstondig als 

advocaat tot hij in 1631 het notarisschap binnen de griffie overnam van 

Sebastiaan d’Hane*, toen die datzelfde jaar als griffier aan de slag kon 

gaan897. Griffier Jeronimus Masseau*, zijn broer, probeerde bij de zoektocht 

naar een nieuwe notaris te argumenteren dat het engagèrecontract van zijn 

vader, voormalig griffier George Masseau*, hem het recht gaf om de 

vrijgekomen notarisfunctie aan broer Josse toe te kennen, maar de Raad 

zwoer bij de normale procedure van drie kandidaten en wees elke claim op 

de notarisfunctie op basis van de griffiersengagère af. Toch blijken de 

bezwaren van de Raad eerder van formele aard te zijn geweest, aangezien 

Josse uiteindelijk toch uit de drie kandidaten werd verkozen. 

In november 1631, kort na zijn aanstelling, werd besloten dat de notaris van 

de Raad een crimineel register moest aanleggen met alle sententiën vanaf 

1584/1585 tot op dat moment. Vereist waren een alfabetische namenindex 

met summiere aantekening van misdaad en straf; de vergoeding hiervoor 

                                                           
895 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op BODAERT n.n., Notes 

généalogiques sur les Thévelin à Ypres, in L’intermédiaire des Généalogistes, 1978, p. 270-282 en 368-

373; DONCHE P., Genealogie van de familie Masseau, in Vlaamse Stam, 2003, XXXIX, 4, p. 289-306; 

DONCHE P., Het huizencomplex aan de zuidoosthoek van de Lievebrug te Gent, in Vlaamse Stam, 

2003, XXXIX, 1, p. 11-46; Journal du commerce, 07.06.1803, supplément; VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 755 en VERHAEGHE C., De benoeming…, via http://www.ethesis.net/ 

rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 20.05.2012). 
896 Volgens het opschrift van de blauwe zerksteen werd het grafmonument opgericht door zijn 

weduwe. 
897 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 63. 

http://www.ethesis.net/%20rvv/rvv_inhoud.htm
http://www.ethesis.net/%20rvv/rvv_inhoud.htm
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kwam uit de kleine boeten of uit de exploten898. Josse werkte deze opdracht 

af tegen april 1635 en kreeg daar 50 gulden voor899. 

De ambitie van Josse Masceau reikte duidelijk verder dan het notarisschap. 

Zowel in 1641, 1647, 1649, 1652, 1660 en 1661 stelde hij zich kandidaat voor 

een promotie als raadsheer of als advocaat-fiscaal − telkens tevergeefs. De 

brief waarmee hij zich in 1652 kandidaat stelde voor een functie als 

raadsheer, was overigens volledig in het Latijin opgesteld900. 

- Griffier Raad van Vlaanderen: Op 4 maart 1662 deed griffier Jeronimus 

Masseau vrijwillig afstand van zijn ambt ten voordele van zijn broer, die 

door de Raad werd geadmitteerd als nieuwe griffier naast collega Sebastiaan 

d’Hane*901. Hij nam daarbij het engagèrecontract van Jeronimus over, dat 

van start was gegaan op 14 mei 1650 en gedurende een termijn van 24 jaar 

liep902. Hij zou uiteindelijk overlijden in 1670, voor de beëindiging van dat 

contract903. Hij werd opgevolgd door Frans Thevelijn*, halfbroer van 

echtgenote Margaretha Thevelijn en tevens schoonzoon van Josse, die het 

laatste engagèrecontract van de familie Masseau zou afwerken. 

Tijdens het griffierschap van Josse Masceau verscheen op 23 september 1667 

een ampliatie op de grote instructie van 1624 betreffende de procedure en de 

suppoosten van de Raad van Vlaanderen, uitgevaardigd tijdens het 

griffierschap van vader George Masseau*. Datzelfde jaar kreeg hij een 

moeilijke opdracht: hij werd samen met raadsheer Triest en de procureur-

                                                           
898 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 74. 
899 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 125. 
900 ARA, RS, 686: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, conseillers, 1637-1657. De overige kandidatuurstellingen zijn te vinden in 

ARA, RS, 687: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des 

cours supérieures, conseillers, 1660-1680; ARA, RS, 690: Organisation des conseils de justice et 

recrutement du personnel judiciaire des cours supérieures, procureur général et conseiller 

fiscal, 1637-1680, 1722-1725 en ARA, RF, 253: Affaires d’ordre domanial: Conseil de Flandre, 

1596-1689. 
901 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. 
902 RAG, AFF, 3078c: Het in leenpand geven van het griffierschap van de Raad van Vlaanderen, 

1630. 
903 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 236. 
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generaal afgevaardigd om vaststellingen te doen naar aanleiding van de 

dood van Justus d’Hane, zoon van collega-griffier Sebastiaan d’Hane*904. 

Een jaar later, in 1668, onderging de griffie een ingrijpende wijziging. Op 12 

juni 1668 verscheen een zekere Jean Alexandre Baesbancq voor het hof, 

“pretendant d’estre admis a la place de greffier en vertu de ses lettres patentes” – 

zoals de raadsheren in het resolutieboek lieten registreren905. Via een 

uitgebreide argumentatie probeerden de raadsheren deze aanstelling tegen 

te houden, maar in de zomer van datzelfde jaar werd Baesbancqs aanstelling 

op normale wijze geregistreerd906. Nauwelijks enkele maanden later kloeg de 

derde griffier al dat de notaris en de ontvanger van de rapporten hem 

weigerden uit te betalen907. De raadsheren zagen zich genoodzaakt om in te 

gaan op deze klacht. Ze spoorden alle personeelsleden aan om de richtlijnen 

van landvoogd Francisco de Castel Rodrigo, die de aanstelling van de derde 

griffier had ondertekend, te volgen. Langzaam aan werd Baesbancq* 

ingeschakeld in de werking van de griffie. 

- Carrière na griffiersfunctie: Josse Masceau overleed toen hij nog in functie 

was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Adriaan Masseau (Ieper, ca. 1542 - Gent, 1605), advocaat, deken van de 

praktizijnen van de Raad van Vlaanderen, en Antonia Brakelman (Gent, ?-?). 

Zij huwden te Gent op 5 juli 1569 in de kapel van de Bonifanten in de 

Burgstraat en lieten dit registreren voor de poorterij van Ieper, aangezien 

Adriaan het statuut van poorter droeg. Van hun kinderen is enkel griffier 

George Masseau ons bekend (zie ‘Ouders’). 

* Jeroom van Brabant, raadsheer van de Raad van Vlaanderen (? - Gent, 

1603) en Clara Bogaert, dochter van Jacob Bogaert (? - Gent, 1598), 

achtereenvolgens advocaat en raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, 

                                                           
904 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 146. 
905 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 176 en ARA, GR Spaans 

bewind, Dozen, 647: Administration judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1547-1701. 
906 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

246. 
907 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 186. 
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president bij de Raad van Vlaanderen van 1589 tot 1598 en aangewezen als 

voorzitter van de Grote Raad in 1598. Hij stierf evenwel voor hij de eed voor 

deze laatste functie kon afleggen. Uit dit huwelijk werden minstens twee 

kinderen geboren: 

~ Jan Jacob van Brabant (? - Gent, 1631), achtereenvolgens raadsheer-

commissaris en raadsheer van de Raad van Vlaanderen, heer van 

Haverie en Rouenville, gehuwd met Josine Triest. 

 ~ Catharina van Brabant (zie ‘Ouders’). Zij was jonger dan Jan Jacob. 

- Ouders: George Masseau, licentiaat in beide rechten, achtereenvolgens 

advocaat, notaris en griffier van de Raad van Vlaanderen, en Catharina 

van/de Brabant (? - Gent, 1625). Zij huwden op 2 september 1593 te Gent, in 

de parochie Sint-Michiels Noord. Voor verdere informatie over deze 

personen en de samenstelling van hun kroostrijke gezin – waaronder ook 

broer Jeronimus Masseau* - verwijzen we naar de biografische notities van 

George* en Jeronimus Masseau*. 

 

Schoonfamilie 

Josse Masceau huwde te Gent op 15 december 1647 met Margaretha 

Thevelijn (Ieper, 1626 - 1694), in het bijzijn van getuigen Jacobus Renty en 

Christianus Duerbrouck908. Zij was de dochter van Jan Thevelijn (Ieper, ?-?), 

poorter van Ieper, en zijn eerste echtgenote, Barbara Blomme en bij gevolg 

een kleindochter van Jan Thevelin, schepen van de stad Ieper, en Laurentia 

de Zomere. 

Uit het tweede huwelijk van haar vader met Joanna de Clercq te Komen, 

anno 1631, is onder meer een halfbroer gekend: griffier Frans Thevelijn*, die 

op zijn beurt in het huwelijk trad met Maria Anna Masseau, dochter van 

Josse Masceau* en Margaretha Thevelijn. Voor meer informatie aangaande 

de Thevelijns verwijzen we naar de biografische notitie van Frans Thevelijn*. 

 

                                                           
908 Twee dagen voor haar huwelijk, op 13 december 1647, verzaakte Margareta aan haar 

poorterschap van Ieper ten voordele van dat van Gent. Eén dag eerder, op 12 december 1647, 

werd ook een zekere Joos Masseaus in de poorterboeken van Gent ingeschreven, wat doet 

vermoeden dat Josse Masseau oorspronkelijk een ander (Iepers?) poorterschap had. Zowel de 

families Masseau als Thevelijn hebben hun roots in de regio Ieper, de Thevelijns hoofdzakelijk 

te Wijtschate. Zie DECAVELE J., Poorters…, p. 139. 
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Kinderen 

Josse Masceau en Margaretha Thevelijn hadden samen 

dertien kinderen, waarvan er ons twaalf bekend zijn: 

~ Maria Joanna Masseau (Gent, 1648 - ?). Peter 

en meter waren Jeronimus Masseau* en jonkvr. 

Joanna de [Ch…]. Zij huwde op 11 juni 1673 in 

de Sint-Michiels Noord parochie te Gent met jr. 

Jacques van der Heyden909, licentiaat in de 

rechten, advocaat, in het bijzijn van getuigen 

Franciscus Desmarez en Adrianus van der Heyden, doctor in de 

medicijnen, en woonde met haar gezin in de Geldmunt. Ze kreeg 

minstens drie kinderen en overleefde haar man910. 

~ Jeronimus Masseau (Gent, 1650 - 1701). Peter en meter waren 

Jeronimus Masseau en jonkvr. Maria Thevelijn, weduwe van Jan 

Mariaval. Hij huwde in 1676 in de Gentse Sint-Niklaasparochie met 

Catharina Ludovica Speeckaert (Gent, ? - 1738), dochter van advocaat 

Geraard Speeckaert en Francisca van Alsteijn. Meester Jeronimus was 

onder meer licentiaat in de rechten911, advocaat, deken en hoofdman 

van de gilde van de corduwaniers en van de gilde van de 

huidevetters, lid van de Sint-Antoniusgilde912, schepen van Gedele en 

vanaf 1690 raadsheer van de Raad van Vlaanderen913. Hij kreeg vijf 

zonen en vier dochters en erfde het huis aan de Lievestraat, hoewel 

                                                           
909 Deze Jacques van der Heyden had een gelijknamige vader, die op zijn beurt de kleinzoon 

was van griffier en griffieklerk Adriaan van der Heyden*. Voor meer uitleg over deze familie 

wordt verwezen naar diens biografische notitie. 
910 Zie ook RAG, RVV, 20417: Marie-Jeanne Masseau, douair. van Jacques van der Heyden, c. 

Abraham van Bosterhaut: schulden, 1713. 
911 Hij had onder meer aan de universiteit van Dôle gestudeerd, waar hij op 29 december 1673 

prefect werd van de Vlaamse natie. LONGIN E., La nation flamande…, p. 173. 
912 VAN DER HAEGHEN F., Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en 

kanonniers gezegd Hoofdgilde van Sint Antone te Gent, Gent, 1867, deel 2, p. 149. 
913 Zie RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 39, waarin hij 

op datum van 4 september voor het eerst in een kamer werd ingedeeld. Hij had zijn genoeming 

verkregen op 1 juli van dat jaar: VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 614. 

Van zijn activiteiten als raadsheer zijn onder meer de volgende documenten in het archief van 

de Raad bewaard: RAG, RVV, 87: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Jeronimus 

Masseau, 1701; RAG, RVV, 3182-3183: Verbaalboeken, Jeronimus Masseau, 19 augustus 1690 - 

14 februari 1701; RAG, RVV, 3632: Minuten van verbalen, Jeroom Masseau, 1690-1700 en RAG, 

RVV, 5785-5795: Enkwesten voor de raadsheren, Jeronimus Masseau, 1690-1691, 1693-1701. 
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dit betwist werd door twee van zijn jongere broers, Joannes en 

Adrianus914. 

~ Jacobus Masseau (Gent, 1651 - ?). Peter en meter waren mr. Jacobus 

van Hamme, advocaat, en jonkvr. Catharina Dhase, echtgenote van 

mr. Jacob van der Heyden, advocaat. Het was hoogstwaarschijnlijk 

deze Jacobus Masseau uit Gent die zich op 11 december 1673 inschreef 

aan de universiteit van Leuven. 

~ Maria Anna Masseau (Gent, 1653 - voor 1685). Peter en meter waren 

Michiel Reine en Anna Thevelijn, wegens een nooddoop tijdens de 

bevalling werd Maria Anna pas elf dagen na haar geboorte officieel in 

het doopregister ingeschreven. Zij huwde op 6 maart 1674 in de 

Gentse parochie Sint-Michiels Noord met Frans Thevelijn*, advocaat 

en vervolens griffier van de Raad van Vlaanderen, in het bijzijn van 

getuigen mr. Velle en mr. Jeronimus Masseau. Voor verdere 

informatie over de Thevelijns en over dit gezin verwijzen we naar de 

biografische notitie van Frans Thevelijn*.  

~ Franciscus Guilelmus (Victor) Masseau (Gent, 1656 - 1699). Peter en 

meter waren Guilelmus W[…] en Catharina Bossier. Hij trad toe tot de 

paters augustijnen te Gent, werd er geprofest op 25 september 1679 en 

tot priester gewijd op 21 september 1680. Hij was achtereenvolgens 

leraar en koster aan het college te Gent en werd begraven in de 

familiekelder in het koor van de Gentse augustijnenkerk. 

~ Florentius Josephus Masseau (Gent, 1657 - voor 1672). Peter en 

meter waren Florentius de Buc en Elisabeth van der Heyden). 

~ Joannes Masseau (Gent, 1659 - ?). Peter en meter waren Jacob van 

der Heyden en jonkvr. Margareta de Meulenaere. Hij valt te 

identificeren als advocaat Jan Masseau die tijdens de periode 1685-

1720 in diverse procesdossiers van de Raad van Vlaanderen opduikt915 

en was tevens rechter van de vorstelijke domeinen in het kwartier 

Gent. Hij woonde aan het begin van de 18de eeuw in de 

Molenaarsstraat. 

                                                           
914 Deze betwisting bleef zonder merkbaar gevolg. Jeronimus' echtgenote, Catharina Ludovica 

Speeckaert, bleef als weduwe 37 jaar lang op diezelfde locatie wonen, tot haar eigen overlijden 

in 1738. 
915 Zie onder meer RAG, RVV, 18056, 19184-19185, 19350 en 20604. 
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~ Augustinus Ferdinandus Masseau (Gent, 1661 - voor 1672). Peter en 

meter waren Ferdinandus Meynaert en jonkvr. Isabella d’Hane. 

~ Adrianus Masseau (Gent, 1663 - ?). Peter en meter waren Franciscus 

Desmanez en Catharina Verelst. Hij schreef zich als minderjarige in 

aan de universiteit te Leuven in januari of februari van 1684 en zou 

uiteindelijk licentiaat in beide rechten worden. 

 ~ Josephus Judocus Masseau (Gent, 1666 - voor 1672). 

~ Maria Francisca Masseau (Gent, 1667 - 1743)916. Peter en meter 

waren Franciscus Eve[…] en jonkvr. Maria Joanna Masseau. Zij 

huwde op 7 juni 1690 in de parochie Sint-Michiels Noord te Gent met 

Philippus Carolus Baesbanck (Gent, ? - 1706), wachtmeester van de 

burgerwacht te Gent, schepen van Gedele van Gent. 

~ Maria Joanna Clara Masseau (Gent, 1669 - ?), ingetreden in het 

klooster van de rijke klaren. Peter en meter waren Joannes de Mols en 

jonkvr. Maria Anna Masseau. 

 

Bezittingen 

Hij erfde van broer Jeronimus Masseau* het huizencomplex aan de 

Lievestraat. Na zijn overlijden had zijn weduwe, Margaretha Thevelijn, het 

vruchtgebruik van het huis tot haar eigen dood, waarna het werd geërfd 

door zoon Jeronimus Masseau. 

Via zijn echtgenote beschikte hij ook over twee lenen te Waasten; tijdens hun 

huwelijk kwamen daar vier lenen te Drongen bij die hij anno 1664 via een 

koopcontract van broer Jeronimus* had verkregen. Er zijn verder gegevens 

bekend over renten, gronden en huizen te Wondelgem, Gent917, Olsene, 

Oostduinkerke, Sint-Joris-ten-Distel, Harelbeke, Vlamertinge, Langemark, 

Krombeke, Moerbeke en de Sint-Elooispolder. Op 8 maart 1681 verkocht een 

                                                           
916 Zie bijvoorbeeld RAG, OA Kwaremont, Zulzeke en Ruien, 103: Maria Francisca Masseau, 

weduwe Philip Karel Baesbancq c. de wethouders van Ruien: teruggave van het saldo van de 

houtverkoping, verkocht voor de belasting, 1718. 
917 Zie ook RAG, RVV, 34589: Declaratie van de huizen toebehorende aan en/of bewoond door 

raadsheren, advocaten, procureurs, deurwaarders, klerken, messagiers en andere suppoosten 

van de Raad van Vlaanderen te Gent in verband met de betaling van het huisgeld te Gent, eind 

17de eeuw. 
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zekere Pieter Kipts gronden te Oud-Zuiddorpe in naam van Margaretha 

Thevelijn, toen al weduwe, aan een zekere Hendrick Janssens918. 

Na het overlijden van Josse voerde zijn weduwe een groot aantal processen 

in verband met goederenbezit en fiscale rechten919. Zij wendde zich 

daarvoor niet alleen tot de Raad van Vlaanderen, maar schuwde tevens geen 

beroep bij de Grote Raad van Mechelen920. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21028-21031: Quatre comptes, rendus par Sébastien d’Hane, 

qualifié ici de chevalier, seigneur de Welden, Bottele, etc., et par Josse 

Masseau, licencié ès lois, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les 

années 1662-1669. 

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. 

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. 

RAG, RVV, 16513: Marguerite Thevelyn, wed. van Josse Masseau, in leven 

griffier Raad van Vlaanderen c. de collecteurs van de stadsrechten op de 

wijnen te Gent: vrijdom van stadsrechten, 1676. 

                                                           
918 STOFFELS-DE SOET R., Index op transporten Axelambacht, oost van de Blije, 1673-1688, 

Maarssen, s.d. 
919 Zie 'Aanvullende bronnen'. 
920 VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… (geraadpleegd in digitale versie). 
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RAG, RVV, 16988: De paters Karmelieten van Gent c. Hieronymus d’Hane, 

gewezen adjunct-griffier Raad van Vlaanderen, heer van Ottergem, en 

Marguerite Thevelyn, wed. van Josse Masseau, in leven griffier Raad van 

Vlaanderen: teruggave van processtukken, 1680. 

RAG, RVV, 18961: De wed. van Joos Masseau, in leven griffier Raad van 

Vlaanderen c. Jan-Philips Papejans, adv., ontv. van de gebuurte van de Korte 

Steenstraat te Gent: militaire logementen, 1690-1691. 

RAG, RVV, 18948: Margaretha Thevelyn, wed. van Masseau, griffier Raad 

van Vlaanderen, c. Nicolas Snouckaert en Jan-Philips Papejans, adv. Raad 

van Vlaanderen, resp. deken en ontv. van de gebuurte van de Korte 

Steenstraat te Gent: militaire logementen, 1690-1691. 

RAG, Schenking d’Hoop, 11 en 47. 

RAG, Sint-Baafs en bisdom Gent, O 26484-26485: Denombrement van 800 

roeden in Roosbrok, door Joos Maseau namens Franchois Desmarez en 

echtgenote Marie Rentier, 27 augustus 1655 en afschrift, 17de eeuw. 

SAG, Registers van de schepenen van Gedele (reeks 330), 1672: staat van goed 

van Josse Masseau, fol. 88-98. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4045: Massaux. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4047: Masseau. 
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MASSEAU, GEORGE 

 

Personalia921 

- Geboorte: Gent, ca. 1569. 

- Overlijden: Gent, 20 september 1625, 5u in de 

namiddag. Hij werd samen met zijn echtgenote begraven in het koor van de 

Sint-Stefanuskerk van de paters augustijnen te Gent922. Zijn 

uitvaartplechtigheid, die plaatsvond op 23 september, werd door de 

raadsheren in corpus bijgewoond923. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij behaalde het diploma van licentiaat in beide rechten en had 

vermoedelijk een tijd te Leuven gestudeerd. Hij droeg de titel van meester. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: In september 1593, toen hij trouwde, was 

George Masseau advocaat postulant bij de Raad van Vlaanderen. Op 16 

september 1594 werd hij op voorstel van griffiers Jacques de Bavière* en 

Louis Blancquart* geadmitteerd tot notaris van de Raad en legde hij als 

dusdanig de eed af in handen van de president924. Zijn voorganger, mr. Jean 

de Bloys, had een promotie verkregen tot advocaat-fiscaal. 

- Griffier Raad van Vlaanderen: Op 19 december 1607 liep het pachtcontract 

van zowel Jacques de Bavière* als Louis Blancquart* af, maar enkel deze 

laatste bekwam een nieuwe termijn. Op 8 november 1607 sloten zowel 

George Masseau als Louis Blancquart* een nieuw contract voor zes jaar af, 

                                                           
921 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DONCHE P., Genealogie van de 

familie Masseau…; DONCHE P., Het huizencomplex…; Journal du commerce, 07.06.1803, 

supplément; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 755 en VERHAEGHE C., De 

benoeming…, via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 20.05.2012). 
922 Volgens het opschrift van de blauwe zerksteen werd het grafmonument opgericht door 

schoondochter Margareta Thevelijn, gehuwd met griffier Josse Masceau*. 
923 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 8 en RAG, RVV, 7633: 

Register van de secrete camere, 18 januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. 82. 
924 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. 

http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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dat een jaarlijkse som van 600 pond (van 40 groten) vereiste, gezamenlijk te 

betalen. In het uiteindelijke cijnspachtcontract van 7 december 1607 werd 

deze som echter verhoogd tot 400 pond (van 40 groten) per persoon: er werd 

letterlijk gesteld dat dit weliswaar een hoger bedrag was dan de 300 pond 

die de Bavière* voordien betaalde, maar bij wijze van tegenprestatie kregen 

George Masseau en Louis Blancquart* de toestemming om zelf een notaris 

naar keuze aan te stellen925. Daarenboven diende Masseau jaarlijks een 

pensioen van 500 pond (van 40 groten Vlaams) aan de Bavière* te betalen 

wegens het overnemen van zijn ambt, gedurende de rest van het leven van 

zijn voorganger. 

De eerste pachttermijn van George Masseau ging officieel in op 19 december 

1607 en liep gedurende zes jaar926. Hij legde op 18 december de eed af in 

handen van de president927. Op 23 februari 1612 sloot Masseau samen met 

Louis Blancquart* een tweede zesjaarlijks contract af, in te gaan op 19 

december 1613. De financiële en organisatorische voorwaarden, namelijk de 

pachtsom van 400 pond (van 40 groten) per persoon en de vrije aanstelling 

van een notaris voor de griffie, bleven gelijk928. In deze samenstelling, 

namelijk Blancquart* en Masseau als griffiers en met Jean Jacobssen* als 

notaris legden de medewerkers van de griffie op 15 oktober de eed af 

aangaande een nieuw muntplakkaat, samen met de raadsheren en de 

ontvanger van de exploten. Op dat moment waren Jacques van der Heyden, 

Jan de Brabantere en Jan Brakelman klerken van de griffie, met Marten 

Coolbrant als eerste klerk929. 

Op 19 december 1619, na het aflopen van de contracttermijn, trad een ander 

type overeenkomst in werking. Het nieuwe contract werd al op 14 maart 

1613 afgesloten met griffier George Masseau en Jean Jacobssen* ˗ sedert 

december 1607 actief als notaris: zij werden de eerste engagèrehouders voor 

een termijn van tien jaar en stelden Louis Blancquart* aan als notaris van de 

                                                           
925 Op 24 december 1607 legde notaris Jean Jacobssen* de eed af. Voor meer informatie 

aangaande deze aanstelling, zie zijn biografische aantekening. 
926 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 

142 en 143. 
927 RAG, RVV, 7626: Register van de secrete camere, 1606-1609, s.p. 
928 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
929 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. De namen 

van der Heyden en Brakelman doen vermoeden dat Masseau leden van zijn uitgebreide familie 

in dienst stelde als klerken. 
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Raad930. Masseau zou deze periode echter niet zelf kunnen vervolmaken931. 

Op 7 december 1624 richtte hij zich tot de raadsheren met de vraag of hij 

zich, gezien zijn slechte gezondheidstoestand en het vele werk, mocht laten 

bijstaan door zijn zoon, mr. Jeronimus Masseau*, advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen. Dit werd hem, gezien de competentie van de kandidaat, 

toegestaan. Jeronimus kreeg daarenboven de toestemming om de secrete 

camere te betreden en eigenhandig documenten te handtekenen in plaats 

van zijn vader. Hij legde diezelfde dag nog de eed af in handen van de 

president932. Toen George Masseau op 20 september 1625 stierf, werd het 

dan ook als de logische gang van zaken beschouwd dat zijn zoon hem 

opvolgde en de rest van het engagèrecontract uitdeed. Hij legde op 22 

september, één dag voor de uitvaartplechtigheid van zijn vader, de eed af 

als griffier van de Raad933. 

- Carrière na griffiersfunctie: George Masseau overleed terwijl hij officieel 

nog in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Georges Masseau (regio Ieper, ca. 1510 - ?), eventueel praktizijn van de 

Raad van Vlaanderen934. De naam van zijn echtgenote is onbekend935, maar 

uit dit huwelijk zijn wel drie kinderen bekend: 

 ~ Adriaan Masseau (zie ‘Ouders’). 

 ~ Georges Masseau (? - ?), procureur bij de Raad van Vlaanderen936. 

                                                           
930 RAG, RVV, 7630: Register van de secrete camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621, s.p. In februari 

1620 was zijn plaats echter al ingenomen door notaris Michiel de Gonnecourt. 
931 Op 20 april 1624, vlak voor het einde van het griffierschap van George Masseau, verscheen 

overigens één van de belangrijkste instructies voor de Raad van Vlaanderen: een ordonnantie 

betreffende de procedure en de suppoosten van de Raad van Vlaanderen. 
932 RAG, RVV, 7632: Register van de secrete camere, 10 december 1622 - 24 december 1624, s.p. 
933 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 8 en RAG, RVV, 7633: 

Register van de secrete camere, 18 januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. 82. 
934 Is dit de praktizijn “Masseau” die samen met collega’s werd genoemd in een opsomming van 

oktober 1553? Zie RAG, RVV, 7673bis: Analyse RVV 7613-7617 (jaren 1552-1573), s.d., s.p. 
935 Bij de verheffing van een leen te Hillegem voor het leenhof van Sint-Baafs te Gent trad een 

Jooris Masseau op in naam van een zekere Kathelijne Bruneels: RAG, Sint-Baafs en Bisdom Gent, 

O 27688: Denombrement van 5 bunder te Kottem, door Jooris Masseau als man van voogdij van 

Kathelijne Bruneels, weduwe Jan de Corte, 23 december 1541. 
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 ~ Isabella Masseau (Ieper, ? - 1606). 

* Egidius Brakelman (Gent, ?-?), licentiaat in de beide rechten, advocaat en 

schepen van de Sint-Pietersheerlijkheid. De namen van zijn echtgenote en 

andere kinderen, uitgezonderd Antonia (zie ‘Ouders’), ontbreken. 

- Ouders: Adriaan Masseau (Ieper, ca. 1542 - Gent, 1605937), procureur938, 

deken van de praktizijnen van de Raad van Vlaanderen en Antonia 

Brakelman (Gent, ?-?). Zij huwden te Gent op 5 juli 1569 in de kapel van de 

Bonifanten in de Burgstraat en lieten dit registreren voor de poorterij van 

Ieper, aangezien Adriaan het statuut van poorter droeg. Van hun kinderen is 

enkel griffier George Masseau ons bekend. 

 

Schoonfamilie 

George Masseau huwde op 2 september 1593 te Gent, in de parochie Sint-

Michiels Noord, met Catharina van/de Brabant (? - Gent, 1625). Zij valt te 

identificeren als een dochter van raadsheer Jeroom van Brabant939 (? - Gent, 

1603) en van Clara Bogaert940. Uit dit huwelijk werd, naast Catharina, nog 

minstens één kind geboren: 

~ Jan Jacob van Brabant (? - Gent, 1631), achtereenvolgens raadsheer-

commissaris en raadsheer van de Raad van Vlaanderen, heer van 

Haverie en Rouenville, gehuwd met Josine Triest. 

                                                                                                                                        
936 Op 11 april 1567 hernieuwde hij zijn eed als procureur. Zie RAG, RVV, 7616: Register van de 

secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570, fol. 232. 
937 Adriaan werd samen met zijn echtgenote en met zijn zus Isabelle Masseau begraven in de 

Sint-Stefanuskerk van de paters augustijnen te Gent. 
938 Zowel op 11 april 1567 als op 3 oktober 1583 werd een nieuwe procureur geadmitteerd die de 

naam “Adriaan Masseau” droeg, waarbij de admissie van 1583 het meest waarschijnlijk de vader 

van griffier George betrof. In 1594 was hij nog altijd actief als procureur; meer bepaald op 25 

februari 1594 kreeg hij een kleine boete wegens het overtreden van één of andere interne regel. 

Zie respectievelijk RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 

1570, fol. 232; RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, 

fol. 130 en RAG, RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, s.p. 
939 George Masseau trad in 1610 op als getuige bij de afsluiting van het huwelijkscontract tussen 

raadsheer Jan Jacob van Brabant (zoon van raadsheer Jeroom van Brabant) en zijn bruid, Josine 

Triest. VERHAEGHE C., De benoeming…, via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm 

(geraadpleegd 20.05.2012). 
940 Zij was de dochter van Jacob Bogaert (? - Gent, 1598), achtereenvolgens advocaat en 

raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, president bij de Raad van Vlaanderen van 1589 tot 

1598 en aangewezen als voorzitter van de Grote Raad in 1598. Hij stierf evenwel voor hij de eed 

voor deze laatste functie kon afleggen. 

http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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 ~ Catharina van Brabant. Zij was jonger dan Jan Jacob. 

 

Kinderen 

George Masseau en Catharina van Brabant kregen 

samen veertien kinderen, waarvan er dertien konden 

worden geïdentificeerd. Twee van hen werden zelf ook 

griffier van de Raad van Vlaanderen, zoals 

bovenvermeld grafschrift941 benadrukt: 

 ~ Clara Masseau (Gent, 1594 - ?) 

~ Joannes Masseau (Gent, 1596 - ?). Peter en 

meter waren mr. Jan van Mandele en Magdalena 

Petijt. 

~ Catharina Masseau (Gent, 1597 - ?). Peter en meter waren mr. Jacob 

van […] en de echtgenote van Adriaan Masseau, Antonia Brakelman. 

~ Joris Masseau (Gent, 1599 - ?). Peter en meter waren mr. François 

Dhane en jonkvr. […] Brabant. Hij huwde met Jossine van der 

Heyden942. 

~ Jeronimus Masseau* (Gent, ca. 1600 - 1666). Voor meer informatie 

over deze persoon en zijn gezinssituatie, zie zijn biografische 

aantekening. 

~ Ludovicus Masseau (Gent, 1602 - Hazebroek, 1651). Peter en meter 

waren mr. Louis Blancquart* en Cathelyne […]. Hij trad ca. 1626 in het 

augustijnenklooster te Gent in, waar hij van 1631 tot 1634 procurator 

was. De volgende jaren was hij subprior in het klooster te Brugge, van 

1637 tot 1640 prior van de abdij te Tienen en uiteindelijk werd hij 

prior van de abdij te Hazebroek. 

~ Josse Masceau* (Gent, 1604 - 1670). Voor meer informatie over deze 

persoon en zijn gezinssituatie, zie zijn biografische aantekening. 

~ Jacob Masseau (Gent, 1605 - ?). Peter en meter waren raadsheer 

Jacobus van Brabant en Margareta Dhase. 

                                                           
941 Zie ‘Personalia’. 
942 Naar alle waarschijnlijkheid een achternicht van Adriaan van der Heyden*. Zie DE 

HERCKENRODE J., Nobiliaire…, p. 1021-1022 en DUMONT n.n., Fragmens…, p. 181-182. 
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~ Maria Masseau (Gent, 1607 - ?). Peter en meter waren mr. Willem 

Bamers en Joanna van der Heyden943. Maria huwde in de Gentse 

parochie Sint-Michiels Noord op 5 september 1638 met Floris du 

Bacquelerot in het bijzijn van getuigen Philippus Guillielmus du 

Bacquelerot en broer Jeronimus Masseau. 

~ Adriaan Masseau (Gent, 1609 - ?). Peter en meter waren Joos de 

Deckere en Catharina Vermandere. 

~ Johanna Masseau (Gent, 1611 - ?). Peter en meter waren mr. 

Guiliame Renti, advocaat, en jonkvr. Joanna Dhane. 

~ Jacoba Masseau (Gent, 1613 - ?). Peter en meter waren mr. Joannes 

Jacobi en Jacoba Brakelman. 

~ Franciscus Masseau (Gent, 1617 - ?). Peter en meter waren 

Franciscus Bossier en Antonia Brakelman, weduwe van Adriaan 

Masseau. 

 

Bezittingen 

Mogelijk was hij al eigenaar van (een deel van) een huizencomplex aan de 

Lievestraat944, dat via koop of erfenis aan hem kon zijn overgedragen. In het 

vierde kwart van de 16de eeuw werd een deel van dit complex immers 

gehuurd door mr. Philips Brakelman, potentieel een familielid van 

grootmoeder Antonia Brakelman. Anno 1637 was het huis al in het bezit van 

Jeronimus Masseau*, de zoon van George Masseau*. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

                                                           
943 Waarschijnlijk was dit Jeanne van der Heyden, dochter van Adriaan van der Heyden* en 

echtgenote van Antoine Billiet. Voor meer informatie wordt verwezen naar de biografische 

notitie van griffier van der Heyden*. 
944 Zie biografische notitie van Jeronimus Masseau* voor verdere informatie aangaande deze 

locatie. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20993-21004: Douze comptes, rendus par Louis Blancquart, 

licencié ès lois, et George Masseau, greffiers de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, pour les années 1608-1619. Le dernier compte est 

rendu par Louis Blancquart et les héritiers de George Masseau. 

ARA, RK, 21005-21010 : Six comptes, rendus par les héritiers de George 

Masseau et par Jean Jacobssone, greffiers de la chambre du conseil ordonnée 

en Flandre, pour les années 1620-1625. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4045: Massaux. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4047: Masseau. 
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MASSEAU, JERONIMUS 

 

Personalia945 

- Geboorte: Gent, ca. 1600. 

- Overlijden: Gent, 15 augustus 1666. Hij werd bij zijn ouders in het 

familiegraf begraven, in het koor van de Sint-Stefanuskerk van de paters 

augustijnen te Gent946. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was licentiaat in de beide rechten en droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Jeronimus Masseau stond op het punt een 

carrière in de advocatuur op te starten, toen hij door zijn vader werd 

betrokken bij de werking van de griffie van de Raad van Vlaanderen. Op dat 

moment was hij al advocaat. 

- Griffier Raad van Vlaanderen: Op 7 december 1624 richtte zijn vader, 

George Masseau*, zich tot de raadsheren met de vraag of hij zich, gezien zijn 

slechte gezondheidstoestand en het vele werk, mocht laten bijstaan door 

zoon Jeronimus. Dit werd, gezien de competentie van de kandidaat, 

toegestaan: Jeronimus kreeg daarenboven de toestemming om de secrete 

camere te betreden en eigenhandig documenten te handtekenen in plaats 

van zijn vader. Hij legde diezelfde dag nog de eed af in handen van de 

president947. Toen George Masseau* op 20 september 1625 stierf, werd het 

dan ook als de logische gang van zaken beschouwd dat zoon Jeronimus hem 

opvolgde en de rest van Georges engagèrecontract van 1619 uitdeed. 

                                                           
945 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DONCHE P., Genealogie van de 

familie Masseau…; DONCHE P., Het huizencomplex…; Journal du commerce, 07.06.1803, 

supplément; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 755 en VERHAEGHE C., De 

benoeming…, via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 20.05.2012). 
946 Volgens het opschrift van de blauwe zerksteen werd het grafmonument opgericht door 

schoonzus Margareta Thevelijn, gehuwd met griffier Josse Masceau*. 
947 RAG, RVV, 7632: Register van de secrete camere, 10 december 1622 - 24 december 1624, s.p. 

http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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Jeronimus legde op 22 september, één dag voor de uitvaartplechtigheid van 

zijn vader, opnieuw de eed af948. 

Na het beëindigen van de termijn van het oorspronkelijke engagèrecontract 

van vader George, sloot Jeronimus als griffier zelf ook twee opeenvolgende 

contracten af, ondanks het feit dat er klaarblijkelijk veel gegadigden waren. 

Samen met collega Jean Jacobssen* slaagde hij erin om eind 1630 een nieuwe 

termijn van 18 jaar vast te leggen, in te gaan vanaf 14 mei 1632 voor de som 

van 4500 florijnen per griffier949. Onder de voorwaarden bevonden zich 

onder andere de bepaling dat de vorst het contract niet eenzijdig kon 

opzeggen en dat de functie bij vroegtijdig overlijden ter beschikking van de 

erfgenamen zou blijven. Jacobssen* zou echter nooit aan de uitvoering van 

dit contract beginnen950: in 1631 overleed hij en werd hij vervangen door 

schoonzoon Sebastiaan d'Hane*, die de griffiers in 1629 hadden 

aangeworven als notaris van de Raad951. Hij werd in die functie in 1631 op 

zijn beurt overigens vervangen door Josse Masceau*, broer van griffier 

Jeronimus Masseau952. 

Zes jaar voor het aflopen van de 18-jarige termijn, in 1644, sloot Jeronimus 

zijn tweede grote engagèrecontract af953. De nieuwe termijn van 24 jaar ging 

van start op 14 mei 1650 en kostte hem en zijn collega, Sebastiaan d'Hane*, 

                                                           
948 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 8 en RAG, RVV, 7633: 

Register van de secrete camere, 18 januari 1625 - 3 oktober 1626, fol. 82. 
949 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van 

Vlaanderen, map griffiers. 
950 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 62. 
951 Notaris Michiel de Gonnecourt verliet de griffie in maart 1629 na zijn aanstelling als 

advocaat-fiscaal. Hij werd vervangen door advocaat Sebastiaan d’Hane*, die duidelijk de 

voorkeur genoot van beide griffiers. Ze zagen zich echter genoodzaakt ook twee andere 

kandidaten te nomineren omdat dat nu eenmaal de vastgelegde procedure was. Zie RAG, RVV, 

166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 42, RAG, RVV, 602: Register van 

patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, 

concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 189 en ARA, Audiëntie, 1301: 

Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad van Vlaanderen, map 

griffiers. 
952 Jeronimus probeerde te beargumenteren dat het engagèrecontract van zijn vader, voormalig 

griffier George Masseau*, hem het recht gaf de vrijgekomen notarisfunctie rechtstreeks aan zijn 

broer Josse* toe te kennen, maar de Raad stond erop de gangbare procedure te gebruiken. Dit 

bleek echter een formaliteit te zijn, want Josse Masceau* behoorde tot de selectie van drie 

kandidaten en werd ook effectief verkozen: RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 

maart 1663, fol. 63. 
953 RAG, AFF, 3078c: Het in leenpand geven van het griffierschap van de Raad van Vlaanderen, 

1630. 
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samen een extra 25000 pond. Op 4 maart 1662 deed hij vroegtijdig afstand 

van zijn ambt ten voordele van zijn broer, notaris Josse Masceau*. 

Op 21 juli 1628, bij een eedaflegging naar aanleiding van het muntplakkaat, 

werd een lijst van het personeel van de Raad van Vlaanderen opgesteld. 

Griffiers Jean Jacobssen* en Jeronimus Masseau werden op dat moment 

bijgestaan door notaris Michiel de Gonnecourt, eerste klerk Niclays van 

Steenberghe954, klerken Jacques vander Heyden, Jan Brakelman en Jacques 

de Paix. Deze laatste waren achtereenvolgens klerk van de akten955, klerk 

van de commissiën en klerk van de rapporten956. 

Op 16 november 1628 kreeg een andere klerk, Jan Dobbele, de opdracht een 

register van 400 bladzijden samen te stellen met “de principale rescriptien, 

adviezen, ordonnantiën en resolutiën vanden hove sedert de reductie der stede van 

Gent”. Hij kreeg daarvoor 50 gulden uit de kas van de kleine boeten en 

werkte de klus in 1629 af957. Tijdens deze periode gaven ook de raadsheren 

blijk van belangstelling voor de repertoriëring van belangrijke teksten uit de 

geschiedenis van de Raad: op 29 juli 1630 besloten ze dat elke raadsheer één 

van de oude registers uit de griffie moest halen om door te nemen en te 

zoeken naar nota’s of resoluties waarvan zij menen dat ze dienen tot 

“conservatie van de preeminentiën en de autoriteijt” van de Raad”, waarna 

vervolgens een kopie van de passages zou worden gemaakt958. In november 

1631 werd besloten dat de notaris van de Raad, toen al Josse Masceau*, een 

crimineel register moest aanleggen met alle sententiën vanaf ca. 1584/1585 

tot op dat moment. Vereist waren een alfabetische namenindex met 

summiere aantekening van misdaad en straf; de vergoeding hiervoor kwam 

                                                           
954 Anno 1646 was hij nog steeds in functie; anno 1658 was een zekere van Huele eerste klerk 

van de griffie. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 242-243 en 

287-288. 
955 In juli 1633 was een zekere Bruno de Wulf al klerk van de akten; deze functie werd toen 

tevens tweede klerk van de griffie genoemd. Naar aanleiding van het grote werkvolume en een 

aanzienlijke achterstand binnen de griffie werd deze de Wulf diverse keren berispt, onder meer 

wegens het hergebruik van oudere documenten. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 

1615 - 24 maart 1663, fol. 93, 113, 184, 194 en 199. 
956 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 34-35 en RAG, RVV, 7634: 

Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 9 september 1628, fol. 238. 
957 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 38-39. 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 voor het desbetreffende 

register. Het bevat nummerverwijzingen naar losse documenten die zich in het armarium van de 

Raad bevonden. 
958 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 54. 



311 
 

eveneens uit de kleine boeten of uit de exploten959. Hij werkte deze opdracht 

af tegen april 1635 en kreeg daar eveneens 50 gulden voor960. Tot slot werd 

in september 1637 opnieuw een speciale opdracht toevertrouwd aan de 

klerk betreffende het kopiëren van een repertorium van charters van 

Vlaanderen en werden de griffiers door het hof, op vraag van de fiscalen, in 

1643 aangemaand om een register te laten overschrijven961. 

Jeronimus Masseau lanceerde in maart 1654 een voorstel tot uitbreiding van 

de kapel van de Raad op kosten van de kas van de kleine boeten, wat door 

de raadsheren gunstig werd onthaald. Men besloot om de situatie te laten 

bekijken door meester-metsers, zodat die een bestek konden opstellen962. In 

oktober werden de werken goedgekeurd. De ingang zou uiteindelijk 

worden verplaatst en een dikke muur werd verwijderd. Tien jaar eerder, in 

1644, had hij tevens de bouw van twee nieuwe ruimtes, namelijk een 

vergaderkamer en een kantoor, in het Gravensteen meegemaakt963. 

Hij was lid van de Gentse Sint-Antoniusgilde, de soevereine gilde van 

kolveniers, busschieters en kanonniers964. Ook zijn toenmalige klerk, Jan 

Berchman fs. Robbert, stond in juni 1666 op de ledenlijst. Deze Jan 

Berchmans kwam overigens al in 1658 voor als klerk van de akten, die 

samen met collega Alexander Francois van Brucchem, klerk van de 

commissiën, tijdens de zomer van dat jaar werd ingeschakeld in 

wachtrondes te Gent, net als alle andere personeel van de Raad965. Ook de 

58-jarige Jeronimus Masseau werd daarin niet ontzien: onder meer op 5 

september 1658 liep hij wacht samen met de president. Eén dag later was het 

de beurt aan zijn broer, notaris Josse Masceau*, die werd ingedeeld bij 

raadsheer Pieter vander Beke. 

- Carrière na griffiersfunctie: Jeronimus deed afstand van het griffiersambt 

op 62-jarige leeftijd en stierf vier jaar later. Er konden geen sporen van 

beroepsactiviteiten meer worden teruggevonden uit die periode. 

 

                                                           
959 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 74. 
960 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 125. 
961 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 170 en 222. 
962 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 275 en 277. 
963 RAG, RVV, 531: Rekening (met bewijsstukken) voor de bouw van een kamer en een kantoor 

in het Gravensteen te Gent, met plan, 1644-1654. 
964 VAN DER HAEGHEN F., Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers…, deel 2, p. 129. 
965 RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1615 - 24 maart 1663, fol. 288. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Adriaan Masseau (Ieper, ca. 1542 - Gent, 1605966), procureur967, deken van 

de praktizijnen van de Raad van Vlaanderen, en Antonia Brakelman (Gent, 

?-?). Zij huwden te Gent op 5 juli 1569 in de kapel van de Bonifanten in de 

Burgstraat en lieten dit registreren voor de poorterij van Ieper aangezien 

Adriaan het statuut van poorter droeg. Van hun kinderen is enkel griffier 

George Masseau* ons bekend (zie ‘Ouders’). 

* Jeroom van Brabant, raadsheer van de Raad van Vlaanderen (? - Gent, 

1603) en Clara Bogaert, dochter van Jacob Bogaert (? - Gent, 1598), 

achtereenvolgens advocaat en raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, 

president bij de Raad van Vlaanderen van 1589 tot 1598 en aangewezen als 

voorzitter van de Grote Raad in 1598. Hij stierf evenwel voor hij de eed voor 

deze laatste functie kon afleggen. Uit dit huwelijk werden minstens twee 

kinderen geboren: 

~ Jan Jacob van Brabant (? - Gent, 1631), achtereenvolgens raadsheer-

commissaris en raadsheer van de Raad van Vlaanderen, heer van 

Haverie en Rouenville, gehuwd met Josine Triest. Getuige bij de 

ondertekening van hun huwelijkscontract was griffier George 

Masseau*968. 

 ~ Catharina van Brabant (zie ‘Ouders’). Zij was jonger dan Jan Jacob. 

- Ouders: George Masseau*, licentiaat in beide rechten, achtereenvolgens 

advocaat, notaris en griffier van de Raad van Vlaanderen, en Catharina 

van/de Brabant (? - Gent, 1625). Zij huwden op 2 september 1593 te Gent, in 

de parochie Sint-Michiels Noord. Voor verdere informatie over deze 

personen en de samenstelling van hun kroostrijke gezin − waaronder ook 

                                                           
966 Adriaan werd samen met zijn echtgenote en met zijn zus Isabelle Masseau begraven in de 

Sint-Stefanuskerk van de paters augustijnen te Gent. 
967 Zowel op 11 april 1567 als op 3 oktober 1583 werd een nieuwe procureur geadmitteerd die de 

naam “Adriaan Masseau” droeg, waarbij de admissie van 1583 het meest waarschijnlijk de 

grootvader van griffier Jeronimus betrof. In 1594 was hij nog altijd actief als procureur; meer 

bepaald op 25 februari 1594 kreeg hij een kleine boete wegens het overtreden van één of andere 

interne regel. Zie respectievelijk RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 

1562 - 18 juli 1570, fol. 232; RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 

maart 1585, fol. 130 en RAG, RVV, 7623: Register van de secrete camere, 1593-1596, s.p. 
968 VERHAEGHE C., De benoeming…, via http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm 

(geraadpleegd 20.05.2012). 

http://www.ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm
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broer Josse Masceau* − verwijzen we naar de biografische notities van 

George Masseau* en van Josse Masceau*. 

 

Schoonfamilie 

Jeronimus Masseau bleef ongehuwd, maar zou toch een kind verwekt 

hebben bij een zekere Joanna Vlamynck. 

 

Kinderen 

Jacobus Masseau, kind van Jeronimus Masseau en 

Joanna Vlamynck, werd gedoopt in de Gentse Sint-

Michielsparochie op 25 september 1636969. Over 

Jacobus zijn verder geen gegevens bekend. 

 

Bezittingen 

Jeronimus bezat minstens drie huizen te Gent. Het belangrijkste daarvan 

was een huis in een huizencomplex aan de Lievebrug, waarin hij diverse 

werken liet uitvoeren. Anno 1637 en 1650 kreeg hij subsidies van de stad 

voor werken aan de buitenkant. In 1650 liet hij zelfs een nieuwe stenen toren 

bouwen, waarin hij een studeervertrek met een grote schouw installeerde. 

Dit huis werd geërfd door zijn broer, griffier Josse Masceau*. De twee 

andere gebouwen waren een huis in de Molenaarstraat dat hij in 1643 liet 

verbouwen en een huis en erf in de Kolveniersgang dat hij in 1661 liet 

verbouwen970. Hij bezat tevens enkele leenroerige gronden, waaronder drie 

lenen te Drongen die hij anno 1664 aan broer Josse Masceau* overliet. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

                                                           
969 Deze doopakte werd klaarblijkelijk in de marge van het register bijgeschreven. 
970 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossiers 535-198-3 en 535-138-1. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20993-21004: Douze comptes, rendus par Louis Blancquart, 

licencié ès lois, et George Masseau, greffiers de la chambre du conseil 

ordonnée en Flandre, pour les années 1608-1619. Le dernier compte est 

rendu par Louis Blancquart et les héritiers de George Masseau. 

ARA, RK, 21005-21010 : Six comptes, rendus par les héritiers de George 

Masseau et par Jean Jacobssone, greffiers de la chambre du conseil ordonnée 

en Flandre, pour les années 1620-1625. 

ARA, RK, 21011-21013: Trois comptes, rendus par les héritiers de Jean 

Jacobssone et par Jérôme Masseau, licencié ès lois, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er janvier 1626 au 28 février 1631. 

ARA, RK, 21014-21027 : Quatorze comptes, rendus par Jérôme Masseau et 

Sébastien d’Hane, licencié ès lois, écuyer, seigneur de Heusden, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1631 au 31 décembre 1661. 

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. 

RAG, RVV, 14437-14438: Nicole de Langhe, douairière van don Diego 

Orosco, in leven gouverneur van het fot van Mardijck c. Hieronymus 

Masseau, griffier van de Raad van Vlaanderen: schuld – executie, 1661. 

RAG, Sint-Baafs en bisdom Gent, O 26482-26483: Denombrement van 800 

roeden in Roosbroek, door Hieronimus Masseau als voogd van Guillame 

Rentier, 27 oktober 1632 en afschrift, 17de eeuw. 

SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen, dossiers 535-198-3 en 535-138-1. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4045: Massaux. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4047: Masseau. 
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MEULEN (VAN DER), SIMON CHARLES 

 

Personalia 

- Geboorte: Dendermonde, ca. 1670. 

- Overlijden: Gent, ca. 1748. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich tijdens het jaar 1691 in aan de Leuvense 

universiteit als “Simon Carolus Meulen”, afkomstig uit Dendermonde971. Hij 

behaalde uiteindelijk een rechtendiploma en gebruikte de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vooraleer hij een akkoord sloot over de 

bediening van de griffie, werkte hij kortstondig als advocaat. Zijn admissie 

door de Raad van Vlaanderen kon worden teruggevonden op datum van 3 

augustus 1696972. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Hij werd in de loop van het voorjaar 

van 1697 aangesteld als bedienaar van de griffie van Georges Jacques du 

Bois (II)*, die voorheen zelf zijn griffie had bediend maar op 22 maart 1697 

was aangesteld als supernumerair raadsheer973. De admissie van Simon 

Charles van der Meulen kon niet worden teruggevonden, maar zijn eerste 

handtekening ˗ in een register van decreten en brieven van boven ˗ dateert 

van 7 juni 1697974. Op 4 november 1698 kwam hij voor het eerst voor als 

commis bij een crimineel examen975. 

Toen eind 1701 feestelijkheden moesten worden voorbereid naar aanleiding 

van de geboortedag van koning Filips V, werd Simon Charles van der 

Meulen naar de bisschop gestuurd976. Hij ontmoette hem in de Sint-

Baafskathedraal, waar hem werd verzekerd dat alles in gereedheid werd 

                                                           
971 Matricule…, deel 6, p. 99. 
972 RAG, RVV, 566: Rekening van de augmentatierechten, 1696-1783. 
973 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, 

fol.308. 
974 RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 112. 
975 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 4, p. 82. 
976 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 91. 
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gebracht voor de gevraagde viering. Nadat van der Meulen rapport had 

uitgebracht aan de Raad, kon hij de aankondigingsbrieven aan de Brugse 

bisschop en voor de pastoor van de Sint-Maartensparochie in Kortrijk 

versturen. 

Het decreet dat hij op 17 november 1702 in het consistorie publiceerde, was 

hoogstwaarschijnlijk één van zijn laatste wapenfeiten als griffier van de 

Raad van Vlaanderen977. Op 19 december 1702 legde Martinus ’t Kint* 

immers de eed af in handen van de president in de hoedanigheid van 

“greffier proprietaire”978. Hij had het engagèrecontract van de familie du Bois* 

overgekocht; het eigenlijke koopcontract kon niet worden teruggevonden. 

Aangezien ’t Kint* zelf de griffiersfunctie zou uitoefenen, betekende dit het 

einde van de bediening van Simon Charles van der Meulen. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij zette zijn activiteiten als advocaat verder. 

Op 3 februari 1703 kreeg hij echter al een andere functie. De procureur-

generaal was immers op zoek naar een nieuwe substituut, en nomineerde 

hem en twee andere advocaten als mogelijke kandidaten. De Raad koos, na 

stemming, uiteindelijk voor van der Meulen, waarna hij diezelfde dag nog 

de eed als substituut van de procureur-generaal aflegde979. Hij zou die 

functie uiteindelijk heel lang uitoefenen. Pas op 17 mei 1746 werd hij via een 

gelijkaardige procedure vervangen door advocaat Judocus Alphonse 

Varenbergh, die toen tevens griffier van de Sint-Pietersheerlijkheid was. De 

Raad koos ervoor een nieuwe substituut aan te stellen wegens de hoge 

ouderdom van Simon Charles van der Meulen980. 

Ondertussen had hij, in zijn hoedanigheid van advocaat, in februari 1735 

ook een plaats bij de deken en de eed van de praktizijnen verkregen981. In 

samenspraak met de Raad van Vlaanderen werd hij als beste kandidaat naar 

voor geschoven uit een totaal van zes kandidaten. Op 17 juli 1748 werd hij 

ook daar ontheven van zijn plichten wegens ouderdomskwalen ˗ er was 

                                                           
977 RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 173. 

Het betrof de samenstelling van de ‘kamer’ van raadsheren die de zaken van de Admiraliteit 

Suprême zou behandelen. 
978 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

309. 
979 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 101. 
980 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 54. 
981 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 230. Eén maand 

eerder had hij al eens gekandideerd, maar toen ging de voorkeur uit naar advocaat le Sacq. 
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sprake van “blindtheijt ende impotentie”982. Er wordt verondersteld dat hij kort 

daarna gestorven is. 

 

Afkomst 

Onbekend. 

 

Schoonfamilie 

Simon Charles van der Meulen was getrouwd met Clara Maria van Hulthem 

(ca. 1684 - Gent, 1742). Hun huwelijk vond plaats in de Gentse Sint-

Salvatorsparochie op 29 juli 1704, in het bijzijn van getuigen Albertus van 

Hulthem en Joannes Plaetsaert. 

Clara Maria werd op 4 augustus 1742 in de Gentse Sint-Michielsparochie 

begraven983. Over haar ouders is geen verdere informatie bekend. 

 

Kinderen 

Zij hadden minstens één zoon en één dochter: 

~ Maria Anna van der Meulen (Gent, ?-1759), ongehuwd. Zij overleed 

in de Gentse Sint-Michielsparochie op 8 juni 1759; haar uitvaart vond 

plaats op 9 juni. Bij haar overlijden woonde ze aan het Drongenhof984. 

~ Petrus Carolus van der Meulen (Gent, ?-1763), priester. Hij overleed 

op 11 mei 1763 in de Gentse Sint-Michielsparochie; zijn uitvaart vond 

plaats op 12 mei. Bij zijn overlijden woonde hij aan het Drongenhof985. 

 

Bezittingen 

Bij het overlijden van zijn echtgenote woonde het gezin aan de Lievebrug te 

Gent. 

 

                                                           
982 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 59. 
983 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 21, fol. 76. 
984 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 71. 
985 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 75. 
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Opmerking 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

- Indien de familie van der Meulen op genealogisch vlak verder wordt 

onderzocht, zal hoogstwaarschijnlijk een band met andere suppoosten van 

de Raad van Vlaanderen kunnen worden vastgesteld. Zo was een zekere 

Franchois van der Meulene anno 1567 al advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen986. Een andere advocaat, Pieter van der Meulen, kwam al voor 

op een lijst van advocaten die tevens huiseigenaar waren in de jaren 1670; hij 

werd ook vermeld op de lijst van advocaten die tijdens de Franse bezetting 

van 1678-1679 in Gent waren gebleven. Deze laatste lijst werd opgesteld in 

1690987. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21047: Compte rendu par Adrien Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Simon-Jacques [sic] Vander Meulen et Jean-Guillaume Vanden 

Bossche, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er février 1699 au 28 

février 1702. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4192: van der Meulen. 

  

                                                           
986 RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 1570, fol. 232. 
987 Respectievelijk RAG, RVV, 685: Lijst van advocaten van de Raad van Vlaanderen, die 

genieten van zekere vrijstellingen van belstingen van de stad Gent, ca. 1671 en ARA, RS, 688: 

Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours 

supérieures, conseillers, 1637-1721. Met betrekking tot deze advocaat worden in het archief van 

de Raad van Vlaanderen tevens enkele procesdossiers bewaard. 
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MICHEL, CORNEILLE FLORENT 

 

Personalia988 

- Geboorte: Brussel, 2 mei 1664. 

- Overlijden: Brussel, 19 januari 1738. Hij werd begraven in de kerk van de 

ongeschoeide karmelieten. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 30 januari 1682 aan de Leuvense universiteit 

in989; hij werd uiteindelijk licentiaat in de beide rechten. Hij droeg de 

meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Er zijn geen aanwijzingen dat hij vóór het 

griffierschap reeds professioneel actief was. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: In september 1688 diende 

Maximiliaan le Rouffon* een aanvraag in om zijn schoonzoon, Corneille 

Florent Michel, te mogen inschakelen in de bediening van zijn griffie. Dit 

werd door de Raad van Vlaanderen positief geadviseerd aan de Geheime 

Raad, gebaseerd op het feit dat le Rouffon* volgens zijn engagèrecontract 

van 1672 capabele mensen mocht aanstellen zonder dat daarvoor een 

officiële commissie nodig was. De Brabantse afkomst van Michel werd 

enigszins geproblematiseerd, maar aangezien hij de zoon was van een 

grafelijk officier bleek dit uiteindelijk niet onoverkomelijk990. De Raad stond 

de uitzondering toe en beoordeelde Michel als geschikt, “sans que le defaut de 

sa naissance puisse luij obster”. De toestemming werd op 19 oktober 1688 

                                                           
988 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op ARA, GR Registers, 766: Histoire 

du Conseil Privé, liste de ses membres, 1517-1725, fol. 90-91; 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, p. 419-420; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 242-243 

en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 624 en 759-761. 
989 Matricule…, deel 6, p. 483. 
990 Zie onder meer RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, 

raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 

enz., 1520-1732, fol. 302 en RAG, RVV, 513: Register van brieven en rescripties, 18 september 

1683 - januari 1689, fol. 376. 
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verleend, waarna Corneille Florent Michel de eed aflegde. Opvallend 

genoeg werd dit oorspronkelijk voorgesteld als een soort assistentschap, 

zoals eerder was voorgevallen bij onder meer griffier Sebastiaan d’Hane* en 

zoon Jérôme Sebastiaan d’Hane*. Van le Rouffon* zijn na deze datum als 

griffier echter weinig sporen meer te vinden; er werd in 1688 wel bijvermeld 

dat Michel bij ziekte of afwezigheid van zijn schoonvader geacht werd het 

ambt over te nemen. Aangezien Maximiliaan le Rouffon* ondertussen al 

ruim boven de zestig jaar was, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat hij in de 

praktijk toch uit de griffie verdween. Hij ondertekende wel nog de rekening 

van de zegelrechten van het rekenjaar 1689-1690; het exemplaar van 1690-

1691 vertoont de handtekening van Michel991. 

Op 6 juni 1689 werden de bevoegdheden van de laatste notaris van de Raad, 

Lucas van der Lynden, aan de vier griffiers overgedragen ˗ een feit dat in het 

grote engagèrecontract van 1674 was afgesproken992. Griffier Helias* kreeg 

daarbij het grootste takenpakket. Toen de Raad op 30 april 1694 voor 

admiraliteitszaken werd aangesteld, adviseerde de landvoogd per brief van 

18 december 1696 dat één van de vier griffiers (i.c. Corneille Florent Michel) 

voor de Raad als Admiraliteit zou instaan. Hij had immers voorheen de 

opdracht gekregen om het archief van de voormalige instelling in ontvangst 

te nemen, een opdracht waar in 1695 en 1696 heel wat tijd in kroop993. De 

specifieke aanduiding van Michel als griffier voor de Raad als Admiraliteit 

Suprême ging echter niet door. De toenmalige engagèrehouders 

argumenteerden dat dit tegen de inhoud van het gezamenlijk afgesloten 

engagèrecontract indruiste994. In de archiefstukken van de Raad als 

Admiraliteit die zijn bewaard, kunnen inderdaad de handtekeningen van 

alle griffiers van de Raad worden teruggevonden. 

In februari 1697 maakte hij deel uit van een uitgebreid afwisselingssysteem, 

dat was opgezet om het scherp examen van valsmunter Isaacq de Longuevil 

                                                           
991 Zie RAG, RVV, 544-545: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
992 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 33. 
993 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. 
994 Zie RAG, RVV, 527: Decreten en brieven van boven, 3 oktober 1680 - 11 december 1716, fol. 

108. 
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te kunnen uitvoeren995. 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, die 

tevens commissaris was 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. Men combineerde 

telkens de oudste en de jongste raadsheer die nog niet aan de beurt waren 

gekomen. Alle vier de griffiers werden eveneens systematisch ingeschakeld, 

waarbij werd gewerkt van de oudste naar de jongste toe ˗ wat betekende dat 

Corneille Florent Michel het laatste blok voor zijn rekening nam. 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. 

Naar aanleiding van het overlijden van Karel II werd hij begin 1701 naar de 

Gentse bisschop gezonden met een brief van de landvoogd; hij moest tevens 

met hem overleggen over een aantal vieringen. In januari 1703 ging hij als 

adjunct mee met raadsheer Stauthals naar het huis van een advocaat die 

levensgevaarlijk gewond was geraakt, om uit te zoeken of hij in staat was 

gehoord te worden. In september 1707 trad hij dan weer op als adjunct bij 

raadsheer vander Mandere, toen hij vaststellingen moest gaan doen naar 

aanleiding van een verdacht overlijden996. Corneille Florent Michel was 

hoogstwaarschijnlijk ook de schrijver van een dubbel van de inventaris van 

het armarium van de Raad, die door J. Buntinx als 17de-eeuws werd 

gedateerd997. 

Op 23 december 1707 verkreeg Corneille Florent Michel een benoeming als 

advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen. Zijn voorganger, advocaat-

fiscaal Spanoghe, was ten voordele van hem afgetreden. Het patent werd in 

                                                           
995 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 worden gevijld, daarna zou hij op een schavot op het Sint-Veerleplein in de kokende olie 

worden geworpen. Nadien zou zijn lijk worden opgehangen op het galgenveld. Zie ROGIERS 

G., Criminele processen…, deel 4, p. 126. 
996 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 84, 98 en 113. 
997 RAG, RVV, 4: Dubbel van RAG, RVV, 3, namelijk inventoire des papiers et cartulaires 

reposans dedans l’armaire du Conseil de Flandres (ca. 1637), 17de eeuw. 
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januari 1708 door de Raad van Vlaanderen geregistreerd998, waarna hij als 

dusdanig de eed aflegde999. Hoewel geen overeenkomst of admissie kon 

worden teruggevonden, wordt in de registers van de Raad al gauw duidelijk 

dat Floris de la Court* hem als bedienaar verving. Zijn eerste handtekening 

in de resolutieregisters is te vinden op 8 mei 17081000. Hij diende tijdens deze 

periode overigens ook de rekening van de augmentatierechten van het jaar 

1705 in, samen met collega’s Adrien Jacques Helias*, Pierre Louis de 

Aranda* en Martinus ’t Kint*1001. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij ontving op 2 januari 1708 alle archief dat 

zijn voorganger, advocaat-fiscaal Louis Spanoghe, van ambtswege had 

bijgehouden. Het werd beschreven in een inventaris, die tijdens de 

overdracht werd gebruikt1002. 

Tijdens zijn jaren als advocaat-fiscaal van de Raad van Vlaanderen werd hij 

een aantal keer naar Brussel gestuurd om er de belangen van de instelling te 

behartigen. In januari 1709 was hij vergezeld door raadsheer de Jonghe, in 

juni van datzelfde jaar reisde hij samen met raadsheer vander Meersch. In 

oktober 1710 trok hij alleen naar Brussel. Op 15 augustus 1725 hoefde hij 

minder ver te reizen: de graaf van Daun, de toenmalige landvoogd van de 

Oostenrijkse Nederlanden, verbleef in het Prinsenhof te Gent. Corneille 

Florent Michel behoorde tot de delegatie die hem ging begroeten, net als de 

president, raadsheren vander Varent, Papejans en d’Hane en griffiers 

Michel* ˗ zijn zoon ˗ en Helias*1003. 

Tijdens de jaren 1720 kandideerde hij voor verschillende hogere posities. Zo 

was hij in 1722-1723 onder meer in de running voor het presidentschap van 

de Raad van Vlaanderen en was hij een aantal keer kandidaat voor een 

                                                           
998 Zie onder meer ARA, RS Nederlands-Engels bewind, 290: Charges du Conseil de Flandre, 1707-

1715 en ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, 

Raad van Vlaanderen, map advocaten-fiscaal. 
999 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

312.  
1000 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 113. 
1001 RAG, RVV, 546: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
1002 BIB UGENT, COLL Vliegende Bladen, HFI.C.222.03: Conseil de Flandres, avocat fiscal 

Spanoghe. 
1003 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 116, 118, 120 en 

197. 
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functie in de Hoge Raad voor de Nederlanden1004. Uiteindelijk werd hij in 

het najaar van 1725 als raadsheer-rekwestmeester van de Geheime Raad 

benoemd, waarbij hij ˗ gezien zijn voormalige functie bij de Raad van 

Vlaanderen ˗ commis werd voor fiscale zaken. Karel VI ondertekende het 

decreet waarmee hij werd aangesteld op 21 september 17251005. De Raad van 

Vlaanderen complimenteerde hem via een officiële brief; zijn dankwoord 

aan zijn voormalige collega’s is eveneens bewaard1006. Naar aanleiding van 

zijn vertrek werd overigens een inventaris opgesteld van alle documenten 

die hij in zijn hoedanigheid van advocaat-fiscaal had bijgehouden; ze 

werden in 1727 door de griffie van de Raad in ontvangst genomen1007. 

Hij zou zijn functie bij de Geheime Raad blijven uitoefenen tot aan zijn 

overlijden in 17381008. Een groot aantal van zijn (deels persoonlijke) 

documenten zijn bewaard in het archief van die instelling1009. Corneille 

                                                           
1004 LEFEVRE J., Documents concernant le Recrutement de la haute magistrature dans les Pays-Bas 

autrichiens pendant le dix-huitième siècle, Brussel, 1939, p. 42-45 en LEFEVRE J., Documents sur le 

personnel supérieur des Conseils collatéraux du gouvernement des Pays-Bas pendant le dix-huitième 

siècle, Brussel, 1941, p. 83-85, 93 en 97-99. Hij werd onder meer als volgt omschreven: “Michel, 

longtemps conseiller et avocat fiscal de Flandre, a beaucoup de lumières pour ce qui concerne les affaires 

de cette province. Il est le seul rapporteur qui sache bien écrire. De ses collègues, aucun ne sait rédiger un 

décret de six lignes, encore moins une consulte. Chaque fois que le Chef-Président veut parapher un 

décret ou une consulte, il doit en modifier la rédaction”. 
1005 ARA, GR Registers, 683: Registres verds ou mémoriaux du conseil, 1524-1792, fol. 134. De 

Raad van State rangschikte hem op derde positie, na Jean Alphonse Coloma (fiscaal bij de Grote 

Raad) en Louis de la Vilette (procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen). Zie tevens ARA, 

HSK, 700: Registres aux patentes d’offices, 1717-1794, fol. 233; ARA, HSK, 710: Registres intitulés 

Flandriae officialtum, I et II, contenant des lettres patentes d’offices, 1716-1732, fol. 114 en ARA, 

RS, 690: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours 

supérieures, procureur-général et conseiller fiscal, 1637-1680, 1722-1725. 
1006 Zie RAG, RVV, 518: Register van brieven en rescripties, 18 januari 1721 - december 1729, fol. 

140 en RAG, RVV, 436: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1725 2e sem., 4 

oktober 1725. 
1007 RAG, RVV, 95: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Cornelis-Florent Michel, 1727. 

De meeste stukken zijn terug te vinden in RAG, RVV, 3235-3239: Verbaalboeken, Cornelis-

Florent Michel, 14 januari 1708 - 15 september 1725 en RAG, RVV, 5935-5950: Enkwesten voor 

de raadsheren, Cornelis-Florent Michel, 1708-1725. 
1008 LEFEVRE J., Documents sur le personnel supérieur…, p. 154. Zie tevens p. 125, waar onder 

meer de hoge leeftijd van Corneille Florent Michel als argument wordt gebruikt om een 

verhoging van het aantal raadsheren bij de Geheime Raad te vragen (door landvoogdes Marie 

Elisabeth van Oostenrijk, aan Karel VI). 
1009 Hoofdzakelijk ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 76/A-B en 77/A-B: Papiers du conseiller 

Michel, 1725-1738; ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 150/A-B, 151/A-C en 152/A-B: Papiers 
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Florent Michel verbrak zijn banden met de Raad van Vlaanderen echter niet 

helemaal. Zelf had hij binnen de griffie altijd als bedienaar van de engagère 

van zijn schoonvader gewerkt, ook toen Maximiliaan le Rouffon* al was 

overleden. In 1713 tekende hij echter zelf in op het nieuwe engagèrecontract 

dat Martinus ’t Kint* voor de griffie afsloot. De andere twee collega’s waren 

Pierre François Penneman (II)* en Pierre Louis de Aranda*1010. Bovenop de 

som van 122.500 gulden, de waarde van de griffies zoals die in het 

oorspronkelijke contract van 1672 was bepaald, betaalden ze een extra 10.000 

gulden aan de ontvanger-generaal van Oost-Vlaanderen. Voor dit bedrag 

schreef hij op datum van 20 juli 1713 een ontvangstbewijs uit. Diezelfde 

ontvanger kreeg daarenboven een jaarlijks bedrag van zes gulden van de 

vier griffiers. 

Kort daarna verdween bedienaar Floris de la Court* uit de griffie. In het 

najaar van 1715 zou zoon Jean Baptiste Michel* de griffie overnemen, zijn 

eerste handtekening is in de resolutieregisters te vinden op 25 oktober 

17151011. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Jean Baptiste Michel (Brussel, ?-1705), onder meer wapenheraut en 

griffier van de Raad van Financiën vanaf 1674, verantwoordelijke voor het 

archief van de Raad van Financiën vanaf 17021012, en Albertine Ternant. Zij 

kregen vijf kinderen: 

~ Jean Adrien Michel (Brussel, 1657-?). 

~ Emerentiane Rogertine Michel (Brussel, 1659-?). 

~ Albertine Michel (Brussel, 1660-?). 

~ Corneille Florent Michel. 

                                                                                                                                        
du conseiller Michel, 1721-1735 en ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 979: Avis du conseiller 

Michel (avis des conseillers commis aux causes fiscales), 1726-1733. 
1010 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). 
1011 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 156-157. 
1012 Zie tevens THOMAS C., Le visage humain de l’administration. Les grands commis du 

gouvernement central des Pays-Bas Espagnols (1598-1700), Brussel, 2014, passim. 
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~ Marie Anne Michel (Brussel, 1688-?). 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 1 juni 1686 in de Gentse Sint-Baafsparochie met Marie 

Catherine le Rouffon, dochter van griffier Maximiliaan le Rouffon*1013. Zijn 

schoonvader was tevens getuige bij dit huwelijk; de andere getuige was een 

niet nader benoemd lid van de familie Michel. Voor meer informatie over 

deze schoonfamilie wordt verwezen naar de biografische notitie van le 

Rouffon*. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk Michel - le Rouffon werden twee 

dochters en een groot aantal zonen geboren. De namen 

die ons bekend zijn, zijn: 

~ Jean Baptiste Michel*. 

~ Philippe Emmanuel Michel*. 

~ Maximilien Ignace Michel (Gent, ?-1740), 

licentiaat in de rechten, vanaf 1718 kanunnik van Sint-Baafs te 

Gent1014. 

~ Albertine Maximilienne Michel, echtgenote van Andries Tahon. 

 

Bezittingen 

Hij was heer van Baasbeke. Hij woonde anno 1727 in de Stuiverstraat in 

Brussel, in 1703 was zijn woonst in de Nieuwstraat te vinden. 

 

                                                           
1013 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1014 Zie 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, p. 

321-322. 
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Opmerking 

Hij wordt hoofdzakelijk als raadsheer vermeld in het naslagwerk van van 

der Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. Bij de 

griffiers wordt verwezen naar zijn pagina tussen de raadsheren. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, GRM Beroepen uit Vlaanderen, 230: Deken en kapittel van O.-L.-

Vrouwkathedraal te Doornik, als tiendheffers in Bellem, eisers, c. Joannes 

van Hecke, Pieter Verstraeten & Joos Vertriest, uit Bellem, & Pieter de 

Groote & Pieter Cardon uit Gent, met Maximiliaan Michel, kanunnik van 

Sint-Baafs te Gent, Charles Ph. de Coninck, baljuw van Zottegem, en meester 

Pieter Cardon, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, als gevoegde. 

Onbekend, 1739, 1 stuk. Raad van Vlaanderen, 1736/1737 – 1739 (9/7/1739). 

ARA, RK, 21042-21044: Trois comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel, et David Brant, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1689 au 28 février 1693. 

ARA, RK, 21045-21046: Deux comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel et Pierre-François Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars (sic) au 28 février 

1699. 

ARA, RK, 21047: Compte rendu par Adrien Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Simon-Jacques Vander Meulen et Jean-Guillaume Vanden Bossche, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er février 1699 au 28 février 

1702. 

ARA, RK, 21048-21049: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Corneille-Florent Michel, Jean-Guillaume Vanden Bossche et Martin T’Kint, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1702 au 29 février 

1704. 

ARA, RK, 21050: Compte rendu par Adrien-Jacques Hélias, Corneille-Florent 

Michel, Martin T’Kint et Pierre de Aranda, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, du 1er mars 1740 au 28 février 1705. 

ARA, RK, 22041: Compte purgatif, rendu par Corneille-Florent Michel, 

greffier du conseil de Flandre, héritier de Maximilien le Rouffon, pour le 
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temps de la gestion de ce dernier, en qualité de receveur des exploits dudit 

conseil, pour les années 1667-1683. 

RAG, AFF, 6943: Private brieven aan Michel, advocaat-fiscaal van de Raad 

van Vlaanderen, 1719-1721. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4205: Michel.  
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MICHEL, JEAN BAPTISTE 

 

Personalia1015 

- Geboorte: Gent, ca. 1688. 

- Overlijden: Gent, begin 1745. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich anno 1708 als Gentenaar aan de Leuvense 

universiteit in1016 en behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de 

meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Jean Baptiste Michel was advocaat vanaf 

1710; in 1711 en 1712 was hij schepen van Gedele te Gent1017. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: In het najaar van 1715 nam hij de 

griffie over waarin zijn vader, Corneille Florent Michel*, in 1713 had 

geïnvesteerd1018. Vader Michel* was op dat moment al advocaat-fiscaal van 

de Raad van Vlaanderen en had zelf van 1688 tot 1708 de griffie bediend van 

zijn eigen schoonvader, Maximiliaan le Rouffon*. De eerste handtekening 

van griffier Jean Baptiste Michel is op 25 oktober 1715 in de 

resolutieregisters te vinden1019 en betekende het einde van het 

bedienaarsschap van griffier Floris de la Court*. 

Hij kwam uiteraard voor in het overzicht dat griffieklerk Jacobus 

Kempeners in 1720 op zijn pas afgewerkte formulierboek neerpende. Hij 

lijstte het voltallige personeel van de Raad op; de vier toenmalige griffiers 

noteerde hij als “heer Adriaen Jacques Helias*, heer Marten ’t Kint*, heer Pieter 

                                                           
1015 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op BRUNEEL C. m.m.v. HOYOIS 

J.P., Les grands commis…, p. 419-420 en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 624 

en 759-761. 
1016 Matricule…, deel 8, p. 255. 
1017 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, p. 324-325. 
1018 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). 
1019 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 156-157. 
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d’Aranda* en heer Jan Baptiste Michel”1020. Over zijn jaren als griffier zijn verder 

weinig bijzonderheden te melden. Zo werd hij bijvoorbeeld op 5 mei 1725 

met een boodschap naar de Gentse bisschop gestuurd. In de zomer van 1737 

trok hij samen met commissaris Rooman naar de Gentse stadsgevangenis, 

om verklaringen af te nemen naar aanleiding van de uitbraak van drie 

gevangenen1021. Uit zijn periode als griffier is een bundel aantekeningen 

bewaard van allerhande aard, onder meer formulieren van diverse 

documenten, lijsten van aanspreektitels en nota’s over griffierechten1022. 

Zowel in 1727, 1728 als 1735 stelde Jean Baptiste Michel zich kandidaat voor 

een vrijgekomen positie als raadsheer1023. In het najaar van 1727 ging het om 

de vacante plaats van raadsheer Papejans. De Raad van Vlaanderen 

klasseerde Jean Baptiste Michel op de tweede plaats en zijn collega, griffier 

Helias*, op de vierde plaats. Toen in 1728 raadsheer de Steenberghe moest 

worden vervangen, verkreeg Michel de eerste plaats en Helias* de tweede. 

De raadsheren achtten hen qua capaciteiten gelijk, maar Jean Baptiste Michel 

was de oudste van de twee en kreeg daarom de voorkeur. Telkens ging de 

benoeming echter naar de persoon die door de Raad van Vlaanderen als 

derde was geklasseerd, respectievelijk advocaat de Jonghe en advocaat 

Cabillau. Ook in 1735 werd Michel door de Raad van Vlaanderen én door de 

Geheime Raad de eerste plaats toegekend; de positie als raadsheer ging 

uiteindelijk naar Jean François van Goethem1024. 

De tweede griffier Michel overleed aan het begin van 1745. Jacques Joseph 

Bauwens* werd op onbekende datum als bedienaar van de griffie 

aangesteld. Hij diende allereerst, samen met collega’s François ’t Kint*, Louis 

de Aranda* en Pierre François Louis Penneman*, de rekening van de 

augmentatierechten op het zegel van het jaar 1743 in1025. 

                                                           
1020 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
1021 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 245. 
1022 RAG, RVV, 645: Lijsten van de te gebruiken titulatuur (boven brieven, adressen, enz.), 17de 

eeuw. Volgens een dorsale nota, van 13 november 1748, behoorden de documenten toe aan 

“wijlent den greffier jo Jan Baptiste Michel”. 
1023 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice, 

charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794; RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van 

boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 88 en RAG, RVV, 518: Register van brieven en 

rescripties, 18 januari 1721 - december 1729, fol. 265. 
1024 Volgens de Geheime Raad kwam deze van Goethem niet in aanmerking omdat hij te dicht 

verwant was met een andere raadsheer. 
1025 RAG, RVV, 549: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
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- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed terwijl hij nog in functie was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean Baptiste Michel (Brussel, ?-1705), onder meer wapenheraut en griffier 

van de Raad van Financiën vanaf 1674, verantwoordelijke voor het archief 

van de Raad van Financiën vanaf 17021026, en Albertine Ternant. Zij kregen 

vijf kinderen: 

~ Jean Adrien Michel (Brussel, 1657-?). 

~ Emerentiane Rogertine Michel (Brussel, 1659-?). 

~ Albertine Michel (Brussel, 1660-?). 

~ Corneille Florent Michel. 

~ Marie Anne Michel (Brussel, 1688-?). 

* Maximiliaan le Rouffon* en Clara Aldegonda de Coninck. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar de biografische notitie van griffier le 

Rouffon*. 

- Ouders: Corneille Florent Michel* en Marie Catherine le Rouffon. Voor 

meer informatie over dit gezin wordt verwezen naar de biografische notitie 

van de eerste griffier Michel*. 

 

Schoonfamilie 

Op 18 juni 1735 trad hij in de Gentse Sint-Baafsparochie in het huwelijk met 

Anna Catherine de Kimpe, in het bijzijn van getuigen Dominicus Franciscus 

Baut en Joannes Baptista de Kimpe1027. 

 

 

 

 

                                                           
1026 Zie tevens THOMAS C., Le visage humain…, passim. 
1027 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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Kinderen 

Hij bleef hoogstwaarschijnlijk kinderloos; bij zijn 

overlijden waren in elk geval geen kinderen van hem in 

leven. 

 

Bezittingen 

Jean Baptiste Michel nam de titel ‘heer van Baasbeke’ 

over van zijn vader, Corneille Florent Michel*, en was tevens heer van 

Luchtere. Hij was eigenaar van het kasteel van Gransvelde in Wetteren (later 

het kasteel van baron de Kerckhove d’Exaerde) en gaf dit goed bij wijze van 

erfenis door aan broer Philippe Emmanuel Michel*. Het gebouw, dat in 1944 

door brand werd verwoest, bestond uit een hofstede met een motte, een huis 

van plaisance, stallingen, boomgaard, diverse hovingen en een vijver, 

omgeven door wallen1028. 

In 1744-1745 woonde hij in de Gentse binnenstad, in de directe omgeving 

van de Sint-Baafskathedraal1029. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21055-21056: Deux comptes, rendus par Adrien-Jacques Hélias, 

Martin T’Kint, Pierre de Aranda et Jean-Baptiste Michel, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1714 au 29 février 1720. 

ARA, RK, 21057-21058: Deux comptes, rendus par Martin T’Kint, Jean-

Baptiste Michel, Josse-Gérard Ranst et Antoine-Bernard Hélias, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1720 au 28 février 1726. 

                                                           
1028 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: 20N, onuitgegeven werkdocumenten. 
1029 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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ARA, RK, 21059: Compte rendu par Jean-Baptiste Michel, Josse-Gérard 

Ranst, Antoine-Bernard Hélias et François T’Kint, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1726 au 28 février 1729. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant 1° à 6° six comptes, rendus par Jean-

Baptiste Michel, François T’Kint, Louis de Aranda et Philippe-François-Louis 

Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1729 au 31 

décembre 1742, […]. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4205: Michel. 
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MICHEL, PHILIPPE EMMANUEL 

 

Personalia1030 

- Geboorte: Gent, 8 december 1705. 

- Overlijden: Brussel, 1791. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich anno 1725 als Gentenaar in aan de Leuvense 

universiteit1031 en behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de 

meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Philippe Emmanuel Michel was advocaat. 

Hij diende een rekwest in tot het bekomen van een positie als rekenmeester 

bij de Rekenkamer, maar verkreeg op 2 maart 1737 slechts een commissie als 

écoutant, “sans rang ni prérogative”. 

Tijdens de jaren 1750 spande hij samen met zijn zus, Albertine Maximilienne 

Michel, een proces aan tegen broer Jean Baptiste Michel*, die na zijn 

overlijden binnen de zaak werd vertegenwoordigd door zijn weduwe. De 

aanleggers hadden oorspronkelijk een rekwest ingediend bij de schepenen 

van Gedele om een akte, die was opgesteld op 6 april 1732, ongeldig te laten 

verklaren. Die akte stipuleerde immers dat alle goederen van Jean Baptiste 

Michel* en hun andere broer, Maximilien Ignace Michel, gemeen waren en 

bij een overlijden integraal naar de langstlevende zouden gaan. Maximilien 

stierf in 1740, de aanleiding van het proces. Zowel de schepenen van Gedele 

als de Raad van Vlaanderen, deze laatste instelling op 17 oktober 1742, 

oordeelden dat het contract geldig was. De aanleggers werden veroordeeld 

tot de proceskosten. In een arrest van 10 december 1750 verklaarde de Grote 

Raad van Mechelen de tekst in derde aanleg echter ongeldig. De weduwe 

van Jean Baptiste Michel* werd veroordeeld tot de betaling van de 

proceskosten van de drie instanties1032. 

                                                           
1030 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op BRUNEEL C. m.m.v. HOYOIS 

J.P., Les grands commis…, p. 419-420 en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 624 

en 759-761. 
1031 Matricule…, deel 8, p. 438. 
1032 VERSCUREN A., Geëxtendeerde sententiën… (geraadpleegd in conceptversie). 
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- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Na het overlijden van Jean Baptiste 

Michel* begin 1745, werd de griffie van de familie bediend door Jacques 

Joseph Bauwens*. Hij verliet de Raad echter in het voorjaar van 1755 en nam 

de functie van secretaris van de schepenen van de Keure aan1033. Op 22 april 

1755 meldde Frans Eugène Vastenhaven* zich bij de Raad van Vlaanderen 

als nieuwe bedienaar1034. Hij had daarover op 15 april een akkoord bereikt 

met Anna Catherine de Kimpe, douairière van wijlen Jean Baptiste Michel*, 

en met Philippe Emmanuel en Albertine Maximilienne Michel, deze laatste 

op haar beurt douairière van Andries Tahon. De Raad besliste de “greffiers 

proprietarissen” te aanhoren en stond Vastenhaven* nog diezelfde dag toe de 

eed af te leggen in de handen van president Pattijn. 

Op 15 november 1759 verscheen Philippe Emmanuel Michel echter voor de 

Raad, waarbij hij de wens uitdrukte zelf het griffiersambt op te nemen. Hij 

was ondertussen de enige erfgenaam geworden en had 5/6 van de engagère 

in handen; voor het overige 1/6 had hij een akkoord gesloten met P.J. Elbo, 

secretaris van Gedele, die verantwoordelijk was voor het sequester van het 

sterfhuis van de weduwe van Jean Baptiste Michel*. De raadsheren lieten 

hem nog diezelfde dag de eed afleggen1035. Kort daarna diende hij met zijn 

drie collega’s, namelijk Philippe François Louis Penneman*, Abraham Jean 

Baptiste de Backer* en Jean Louis Rotsart* de rekening van de zegelrechten 

van 1758-1759 in1036. Op 1 december 1762 publiceerde hij een reglement van 

de stad Gent over onder meer lantaarns “ter consistorie vanden raede in 

Vlaenderen praesent commissaris advocaeten procureurs deurwaerders ende andere 

omstaenders”1037. 

Lang zou zijn griffierscarrière echter niet duren. Anno 1766 verkocht hij zijn 

engagère aan Jean Baptiste de Blocq (I)*, die zich in maart 1766 bij de Raad 

meldde met de verkoopsovereenkomst. De engagère had hem 16.650 gulden 

wisselgeld gekost. Er stelde zich echter nog een probleem, namelijk het feit 

dat de Blocq* tevens beschikte over het ontvangersambt van het Gentse 

                                                           
1033 Zijn laatste handtekening werd teruggevonden op datum van 23 december 1754: RAG, RVV, 

7676: Secrete resolutiën van den hove (minuten), 1728-1771. 
1034 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 46. 
1035 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 53. 
1036 RAG, RVV, 551: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
1037 RAG, RVV, 529: Decreten en brieven van boven, 2 december 1749 - 16 december 1776, fol. 

113-114. 
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Wenemaerhospitaal en van de kerk en de armendis van de Gentse Sint-

Niklaaskerk. Na onderhandeling verkreeg hij uiteindelijk de toestemming 

van Maria Theresia om deze ontvangersposten te cumuleren met de 

griffiersfunctie, mits betaling van een jaarlijkse som van 600 gulden aan de 

algemeen ontvanger1038. Hij legde op 26 maart 1766 de eed af in handen van 

de president van de Raad. 

- Carrière na griffiersfunctie: Er zijn geen verdere carrièregegevens bekend. 

Hoogstwaarschijnlijk voerde hij na 1766 geen enkele openbare functie meer 

uit, aangezien hij bij zijn vertrek uit de griffie toch al ruim zestig jaar was. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean Baptiste Michel (Brussel, ?-1705), onder meer wapenheraut en griffier 

van de Raad van Financiën vanaf 1674, verantwoordelijke voor het archief 

van de Raad van Financiën vanaf 17021039, en Albertine Ternant. Zij kregen 

vijf kinderen: 

~ Jean Adrien Michel (Brussel, 1657-?). 

~ Emerentiane Rogertine Michel (Brussel, 1659-?). 

~ Albertine Michel (Brussel, 1660-?). 

~ Corneille Florent Michel. 

~ Marie Anne Michel (Brussel, 1688-?). 

* Maximiliaan le Rouffon* en Clara Aldegonda de Coninck. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar de biografische notitie van griffier le 

Rouffon*. 

- Ouders: Corneille Florent Michel* en Marie Catherine le Rouffon. Voor 

meer informatie over dit gezin wordt verwezen naar de biografische notitie 

van de eerste griffier Michel*. 

 

                                                           
1038 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. 
1039 Zie tevens THOMAS C., Le visage humain…, passim. 
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Schoonfamilie 

Hij zou gehuwd zijn met een zekere n.n. Pharasijn, vrouw van Wolfshagen. 

 

Kinderen 

Hij zou drie dochters gehad hebben, waarvan bij zijn 

overlijden slechts één in leven was: 

~ n.n. Michel, jong gestorven. 

~ n.n. Michel, jong gestorven. 

~ Marie Michel, echtgenote van een zekere Martin 

van Ghelder (Brussel). 

 

Bezittingen 

Hij was heer van Wolfshagen. Uit de erfenis van zijn broer, Jean Baptiste 

Michel*, verkreeg hij het kasteel van Gransvelde in Wetteren (later het 

kasteel van baron de Kerckhove d’Exaerde). Hij verkocht het in 1763 aan 

Jean Jacques Philip Vilain XIIII. Het gebouw, dat in 1944 door brand werd 

verwoest, bestond uit een hofstede met een motte, een huis van plaisance, 

stallingen, boomgaard, diverse hovingen en een vijver, omgeven door 

wallen1040. 

In 1760-1761 woonde hij in de buurt van de Sint-Jacobskerk, tijdens de jaren 

1762-1765 was zijn adres bij de Bestormpoort in Gent1041. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

                                                           
1040 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: 20N, onuitgegeven werkdocumenten. 
1041 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 15° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Jean-Louis 

Rotsart et Philippe-Emmanuel Michel, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1758-1759, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 16° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-

Emmanuel Michel et Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, pour les années 1760-1761, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 17° et 18° deux comptes, rendus par 

Philippe-François-Louis Penneman, Philippe-Emmanuel Michel, Jean-Pierre-

Joseph Zoetaert et Guillaume-Jean Hamelinck, greffiers du conseil provincial 

de Flandre, pour les années 1762-1765, […]. 

ARA, RK, 21248: Compte rendu par Philippe-François-Louis Penneman, 

Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-Emmanuel Michel et Jean-Pierre 

Joseph Zoetaert, greffiers du conseil de Flandre, du 1er septembre 1760 au 31 

décembre 1761. 

ARA, RK, 21249-21250: Deux comptes, rendus par Philippe-François-Louis 

Penneman, Philippe-Emmanuel Michel, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert et 

Guillaume-Jean Hamelinck, greffiers du conseil de Flandre, du 1er janvier 

1762 au 31 décembre 1765. 

RAG, RVV, 21353: Philippe-Emmanuel Michel, griffier Raad van 

Vlaanderen, c. Marie-Petronelle de Kimpe, wed. van François-Louis Baut, en 

cons.: successie, 1762-1771. 

RAG, RVV, 21692: Joseph-Bernard van Seceghem en cons. c. Philippe-

Emmanuel Michel (Brussel): erfenis, 1782-1787. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4205: Michel.  
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MOERKERCKE (DE), SYMON 

 

Personalia1042 

- Geboorte: Gent1043, ca. 1410. 

- Overlijden: Gent, na 1473. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg ten laatste vanaf 1446 de meestertitel. Van een 

eventuele universitaire scholing konden geen bewijzen worden 

teruggevonden. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was met zekerheid raadsheer of 

raadsheer-commissaris van de Raad van Vlaanderen vanaf de periode 1450-

1451, maar was ook in 1446 en 1447 aanwezig op zittingen. Deze periode 

was echter behoorlijk woelig: in 1447 verhuisde de instelling van het Gentse 

Gravensteen richting Dendermonde, om vervolgens in november 1451 naar 

Ieper te vertrekken. Vast staat dat hij in die residentiestad deel uitmaakte 

van het corpus van raadsheren. 

Op 4 juni 1463, een half jaar vooraleer de Raad opnieuw zou verhuizen 

richting Gent, verkreeg hij een nieuwe commissie als raadsheer-

                                                           
1042 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens van deze biografische notitie gebaseerd op 

BUYLAERT F., Repertorium…, p. 489-492; CARLIER M., ’Niet wederstaende…, p. 141-142; DE 

BORCHGRAVE C., Diplomaten…, bijlagen, p. 357-358; DE SEUR J., La Flandre illustrée…, p. 64-

66; DONCHE P.A., Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren…, passim; DUMOLYN J., Het 

hogere personeel…, p. 1138-1143; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 114 en 125-126; GAILLARD J., 

Bruges et le Franc…, deel 5, p. 327-328; LAUWERS D., De leden…, via http://www.ethesis.net/ 

jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm; PV Francis van Honacker, Stamboom Francis 

Margaretha Robert van Honacker, via http://gw4.geneanet.org/ciskovitch; PV Guillaume de 

Wailly, Stamboom, via http://gw5. geneanet.org/wailly; PV Hubert de Saint Remy, Stamboom 

Béatrice Marie Jeanne Charlotte de Surirey de Saint Remy, via http://gw5.geneanet.org/saintremy3 

(alle geraadpleegd 18.06.2012); SIMONS J.-L., De functionarissen…, p. 87-88; 

VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, passim; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 233 en VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 80-81 en 135-136. 
1043 Gebaseerd op de carrière en de verblijfplaats van vader Roeland. Symon de Moerkercke was 

met zekerheid Gents poorter, hij betaalde in 1451 issuerecht omdat hij afstand had gedaan van 

zijn poorterschap. 

http://www.ethesis.net/%20jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm
http://www.ethesis.net/%20jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm
http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://gw5.geneanet.org/saintremy3
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commissaris. Op basis van deze aanstelling besluiten sommige auteurs dat 

hij pas vanaf 1463 in de Raad zetelde, maar dit is foutief. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 4 juni 1463 verkreeg voorganger 

Jan Wielant* zijn aanstelling als raadsheer. Het feit dat de griffie plots vacant 

was geworden, was blijkbaar een probleem dat door de instelling zelf werd 

opgelost door de tijdelijke inschakeling van de Moerkercke als griffier. Hij 

trad, mede als ontvanger van de zegelrechten, officieel aan op 5 juli 1463; 

één van zijn eerste taken was dan ook de publicatie van de nieuwe 

uitgebreide instructie voor de Raad in het consistorie te Ieper. Onder zijn 

griffierschap keerde de instelling terug naar het Gravensteen, waar hij zijn 

ambt kon overdragen aan opvolger Joris Baert*. Diens aanstelling dateert 

van 4 januari 1464. Zes dagen later vond de eerste vergadering te Gent 

plaats, de Moerkercke zou verantwoordelijk blijven voor de zegelrechten tot 

20 februari. Gedurende dit griffierschap behield hij overigens zijn functie als 

raadsheer-commissaris; ondertussen zorgde klerk Ywein van Vaernewyc* – 

die al in dienst was onder griffier Jan Wielant* - voor continuïteit in de 

griffie. 

Met de korte ambtsperiode van Symon de Moerkercke werd een breuk 

gemaakt met het vroegere bezoldigingssysteem. De griffier verkreeg niet 

langer een jaarwedde uit de rekeningen van de algemene ontvanger van 

Vlaanderen en Artesië, de functie zou voortaan verpacht worden. 

- Carrière na griffiersfunctie: Symon de Moerkercke zette zijn carrière als 

raadsheer-commissaris gewoon verder. Zijn laatste professionele 

vermelding dateert van januari 1471. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Léon / Louis van Moerkerke, schildknaap, en Cecile van den Steenem, met 

wie hij niet gehuwd was. Aangaande de verdere identificatie van deze 

persoon, zie biografische notitie van Roeland de Moerkerke*. 

* Pierre Joris* (Frans-Vlaanderen, voor 1360 - Rijsel, 1401), griffier van de 

Raad van Vlaanderen, en Johanna van Somerghem (?-1424). Voor meer 

informatie over dit gezin, zie de biografische notitie van Pierre Joris*. 
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- Ouders: Roeland de Moerkerke* (Brugse Vrije, voor 1371 - Gent, tussen 

1414 en 1425), griffier van de Raad van Vlaanderen, en Isabelle Joris. Zij 

kregen samen minstens vijf kinderen: 

~ Isabeau van Moerkerke, echtgenote van Gautier de Groote. 

~ Jacques van Moerkerke, echtgenoot van een zekere Jeanne de 

Costere en vader van een bastaardzoon. Deze Roeland van Moerkerke 

(Brugse Vrije, ca. 1460 - Torhout, 1512)1044, ridder, was kortstondig 

raadsheer van de Raad van Vlaanderen vanaf 1488, raadsheer-

rekwestmeester van de Geheime Raad van Maximiliaan van 

Oostenrijk en Filips de Schone, raadsheer-rekwestmeester van de 

Grote Raad in het laatste decennium van de 15de eeuw. Hij kreeg twee 

dochters, Martine en Agnes (ca. 1490 - ?), en een zoon, Jean, met 

Martine (de) Lem (? - Torhout, 1515), zijn echtgenote1045. 

~ Symon de Moerkercke. 

 ~ Jean van Moerkerke. 

 ~ Branckart van Moerkerke, echtgenoot van Louise de le Walle. 

Het huwelijk met de Moerkerke* was overigens niet het enige van Isabelle: 

zij is tevens de echtgenote geweest van Guy de Flandres (II), heer van 

Wedelghen, weduwnaar van Catherine Christiaens en ogenschijnlijk zoon 

van een bastaard van Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen. Op 

deze manier werd zij de stiefmoeder van Marguerite de Flandres (? - Brugge, 

1448), die voor een leven als religieuze koos. Het is niet geheel duidelijk in 

welke volgorde de twee huwelijken van Isabelle Joris hebben 

plaatsgevonden; er wordt aangenomen dat de Moerkerke* haar tweede 

echtgenoot was. 

 

Schoonfamilie 

Hij trouwde met jonkvrouw Jehanne de Saemslacht. 

                                                           
1044 Zie ook FOPPENS J.F., Histoire…, p. 125-126 en KARAGIANNIS E., De functionarissen…, p. 

131. Over de afkomst van deze Roeland bestaat heel wat onduidelijkheid Sommige auteurs 

stellen dat dit een zoon kan zijn van griffier Roeland de Moerkerke. Wij volgen hier echter 

Gailliard, wiens gegevens chronologisch correcter lijken en die we bevestigd zien in de 

personalia die verzameld werden door Guillaume de Wailly. Zie GAILLIARD J., Bruges et le 

Franc…, deel 1, p. 320. 
1045 Alias Martine de Leure de Bruz. 
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Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Hij was houder van een leen in de parochie Holbeke 

dat vroeger in handen was van Rogier van Massemen en dat bestond uit een 

geldrente op 18 gemeten land. Elk gemet van die grond was belast met 

negen denieren pars. aan het spijker van Ieper. In 1473 had hij een achterleen 

van een leen dat Simon Damman hield van de Oudburg te Gent. Het leen 

van Damman situeerde zich “in de Harincsteke in de Bourgontstrate” (de 

Haringsteeg), het leen van de Moerkercke bestond uit een rente van zes 

ponden pars. bezet op twee huizen te Gent. 

Zijn echtgenote erfde in 1469 een leen in de parochie Melsele, afkomstig van 

haar moeder. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld als raadsheer in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille: 17698 (˝du temps que 

je (Symon de Moerkercke) fu greffier en la Chambre du Conseil en Flandre˝). 

ARA, RK, 20962: Compte rendu par Simon de Moerkerke, conseiller, “des 

receptes et mises qu’il a faictes et eues à cause de l’office de la greffe de la chambre du 

conseil de monseigneur ordonnée en Flandres“, du 5 juillet 1463 au 20 février 

suivant. 

ARA, RK Bewijsstukken i.v.m. het zegelrecht van de Audiëntie, charters, 484: 

Enquête dans le différend devant le Grand Conseil, entre les Clarisses, près 

de Gand, demanderesses, et les échevins de cette ville, défendeurs. M. aux 

conseillers maître Simon de Moerkerke et Laurent le Maech, receveur 

général de Flandre et d’Artois, Bruxelles, 8 juin 1458. 
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ARA, RK Bewijsstukken i.v.m. het zegelrecht van de Audiëntie, charters, 718: 

Enquête à Bruges dans le différand existant devant le Grand Conseil entre 

Henri van Praet, facteur de Richard Mons, marchand anglais, et Antoine van 

Malbrouc et Gautier Patin. M. à maître Simon de Moerkerke et Josse dele 

Brande, conseillers, Bruxelles, 20 novembre 1460. 

RAG, RVV, 3694: Enkwesten voor de raadsheren, Simon van Moerkerke, 

1467. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4264: van Moerkercke. 
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MOERKERKE (DE), ROELAND 

 

Personalia1046 

- Geboorte: Brugse Vrije, voor 1371. 

- Overlijden: Gent, tussen september 1414 en 18 juni 

1425. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel. Van een eventuele universitaire 

scholing konden geen bewijzen worden teruggevonden. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Roeland de Moerkerke begon zijn carrière als 

klerk van griffier Pierre Joris*, ten laatste in 1393 maar misschien al vanaf het 

begin van diens griffiersperiode in 1390. Op 11 februari 1396 werd hij 

bovendien als één van de substituten van procureur-generaal Jacques de la 

Tannerie aangesteld. Hij trad in deze hoedanigheid slechts tweemaal op en 

bleef tegelijkertijd zijn klerkenfunctie uitoefenen1047. Op 14 mei 1401 werd 

een lang vonnis van de Raad door zowel de Moerkerke als Joris* 

ondertekend; hij had ondertussen ook de toelating gekregen om brieven en 

appointementen te ondertekenen van zowel de Raad als de Audiëntie in 

afwezigheid van de griffier1048. 

                                                           
1046 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens van deze biografische notitie gebaseerd op 

BUYLAERT F., Repertorium…, p. 489-492; CARLIER M., ‘Niet wederstaende…, p. 141-142; DE 

BORCHGRAVE C., Diplomaten…, bijlagen, p. 357-358; DE SEUR J., La Flandre illustrée…, p. 64-

66; DONCHE P.A., Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren…, passim; DUMOLYN J., Het 

hogere personeel…, p. 1138-1143; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 114 en 125-126; GAILLARD J., 

Bruges et le Franc…, deel 5, p. 327-328; LAUWERS D., De leden…, via http://www.ethesis.net/ 

jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm; PV Francis van Honacker, Stamboom Francis 

Margaretha Robert van Honacker, via http://gw4.geneanet.org/ciskovitch; PV Guillaume de 

Wailly, Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/wailly; PV Hubert de Saint Remy, Stamboom 

Béatrice Marie Jeanne Charlotte de Surirey de Saint Remy, via http://gw5.geneanet.org/saintremy3 

(alle geraadpleegd 18.06.2012); SANTAMARIA J.B., La chambre…, passim; VAN DER VYNCKT 

L.J.J., Recueil des recherches…, p. 277 en 751 en VOLCKAERT S., De functionarissen…, p. 80-81 en 

135-136. 
1047 Zie ook VERHAEST H., De vroegste geschiedenis van het openbaar ministerie bij de Raad van 

Vlaanderen, Gent, 1981, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 74 en 80. 
1048 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des 

chartes, 1369-1404, fol. 66. 

http://www.ethesis.net/%20jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm
http://www.ethesis.net/%20jan_zonder_vrees/leden_rvv/hfst_4_4.htm
http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://gw5.geneanet.org/wailly
http://gw5.geneanet.org/saintremy3
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Kort voor hij zelf griffier werd, op 16 juli 1401, werd hij aangesteld als 

ontvanger van het zogenoemde ius notarii Flandriae. Hij zou deze functie 

behouden tot na zijn griffiersambt en met zekerheid tot na 14131049. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 30 september 1401, een kleine 

twee weken na het overlijden van voorganger Pierre Joris*, ondertekende hij 

documenten van de Raad als voorlopige vervanger1050. Zijn definitieve 

aanstelling verkreeg hij op 11 november 14011051; eind december van dat jaar 

was zijn voornaamste vaste klerk, toekomstig griffier Guido de Boeye*, al 

actief. Hij was klerk van zowel de financiële als de gerechtelijke sectie van de 

Camere van den Rade1052. 

Vanaf 1402 trad hij herhaaldelijk op als commissaris in zaken die door de 

Raad werden behandeld, en werd hij sporadisch als diplomaat ingezet. In 

maart 1406 stond hij samen met Jan van Ogierlande, Henry d’Espierre en 

drie andere personen in voor onderhandelingen met afgevaardigden van de 

Leden, onder meer over handelsbesprekingen met Engeland. 

Roeland de Moerkerke zag zich genoodzaakt zijn griffierschap uit te oefenen 

tijdens een bewogen periode. Hij maakte twee opeenvolgende verhuisacties 

van de Raad mee. Begin augustus 1405 verliet men de allereerste 

residentieplaats van de instelling, Rijsel, ten voordele van Oudenaarde. 

Volgens Santamaria vonden de laatste activiteiten van de Moerkerke voor 

de financiële sectie al op 27 april 1404 plaats1053. Vooraleer de verhuizing van 

de gerechtelijke sectie werd doorgevoerd, was hij al exclusief aan die sectie 

verbonden. Klerk Denis de Pacy, “clerc des comptes”, was ondertussen alleen 

bij de financiële sectie aan de slag. De officiële opvolger van Roeland van 

Moerkerke in de Rekenkamer zou echter een zekere Guérin Sucquet worden, 

die in juni 1406 werd aangesteld. 

De eerste pleitdag van de Raad in Oudenaarde was op 18 augustus 1405. 

Twintig maanden later, eind april 1407, werd Oudenaarde ingeruild voor 

                                                           
1049 SOENS T., De rentmeesters…, p. 247. Zie hierover SOENS T. en TIJS D., Het jus notarii 

Flandriae…, p. 3-32. Het betrof in feite een functie als grafelijk ontvanger. 
1050 BONENFANT P., Ordonnances de Philippe le Hardi…, deel 2, respectievelijk p. 466-478 en 502-

503. 
1051 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 1599: Quatrième registre des 

chartes, 1369-1404, fol. 81. 
1052 SANTAMARIA J.B., La chambre…, p. 127-130 en passim. 
1053 Ibidem. 
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het Gentse Gravensteen1054. Onder zijn ambtstermijn vaardigde Jan zonder 

Vrees tevens de instructie van 17 augustus 1409 uit, waarvan het belang al 

werd aangetoond: zo was er voor het eerst sprake van de justitieraad als 

“Conseil” en werden bestaande functietitels zoals procureur-generaal, 

advocaat-fiscaal en griffier voor het eerst in een officiële normatieve tekst 

genoemd. 

De overgang tussen zijn griffierschap en dat van zijn klerk, de Boeye*, valt 

niet precies te bepalen maar moet ergens in 1410 hebben plaatsgevonden. De 

Moerkerke had in 1411 alvast een andere functie. 

- Carrière na griffiersfunctie: Roeland de Moerkerke werd secretaris van Jan 

zonder Vrees en werd voor het eerst in die hoedanigheid vermeld in de 

rekening van de algemene ontvanger van Vlaanderen-Artesië van de jaren 

1411-14121055. 

Hij kreeg vanaf dat moment een aantal diplomatieke opdrachten 

toevertrouwd: zo werd hij in mei 1411 vanuit zijn thuisbasis te Gent naar het 

verblijf van de hertog te Atrecht gestuurd voor geheime aangelegenheden. 

In augustus 1414 trok hij samen met Nicolas du Chesne1056 naar Mechelen, 

en in september van datzelfde jaar werd hij in Sluis verwacht voor een 

onderhoud met de entourage van de heer van Henegouwen. Aan het einde 

van die maand reisde hij opnieuw naar Mechelen, dit keer in het gezelschap 

van Nicolas du Chesne en Godefroy le Sauvage. Tijdens rekenjaar 1415-1416 

was hij daarenboven samen met Jan van de Kethulle naar Brugge getrokken 

om de stadsmagistraat advies te verlenen1057. 

Af en toe trad hij ook op als commissaris voor wetsvernieuwingen, zoals 

anno 1413 te Oudenaarde. Zijn collega’s toen waren Antoine de Wissoc en 

Jacques de la Tannerie. 

 

                                                           
1054 Zie 'Korte geschiedenis' in het hoofdstuk 'Inleidende beschouwingen'. Deze data werden 

later binnen de griffie als geheugensteun genoteerd in RAG, RVV, 632: Register van 

ontvangsten van de griffie, 1595-1602 en RAG, RVV, 633: Register van ontvangsten van de 

griffie, 1603-1612. 
1055 Hij vergezelde Jan zonder Vrees echter al in het voorjaar van 1405, toen hij tijdens een 

rondreis diverse Vlaamse steden aandeed. Ze waren in Gent op 21 april 1405, in Brugge op 8 en 

26 mei en in Oudenaarde op 4 augustus. Zie SANTAMARIA J.B., La chambre…, p. 152. 
1056 Schoonvader van Guido de Boeye*, in wiens biografische notitie verdere informatie over 

deze persoon te vinden is. 
1057 COCKSHAW P., Le personnel…, p. 148. 
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Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Léon / Louis van Moerkerke, schildknaap, verwekte Roeland 

buiten het huwelijk en liet hem in september 1393 legitimeren1058. Deze 

wettiging werd bij wijze van gunst gratis verleend door de graaf. 

Over de families van/de Moerkerke en hun verschillende takken bestaat 

grote onduidelijkheid. Tal van auteurs, zowel academici, heemkundigen als 

genealogen, bieden tegenstrijdige gegevens. Roeland de Moerkerke is in die 

gegevens eerder een randfiguur, maar enkele vermeldingen bieden de 

mogelijkheid tot aansluiting bij een belangrijke tak van de familie. Dumolyn, 

Lauwers en Volckaert stellen immers dat griffier de Moerkerke de broer was 

van ridder Lodewijk van Moerkerke (ca. 1370 - 1440), heer van Moerkerke en 

van Merwede, schepen van het Brugse Vrije (onder meer in 1398-1403, 1407, 

1414-1418), afgevaardigde van het Brugse Vrije op Ledenvergaderingen in 

1406 tot 1408, schout van Antwerpen in 1404-1407, baljuw van Ieper in 1407-

1412 en baljuw van Kortrijk in 1412-1413, raadsheer in de Raad van 

Vlaanderen vanaf 14201059. Hij was gehuwd met Jacqueline van Eessen (?-

1451) en had minstens vier kinderen1060. 

Deze alliantie zou betekenen dat Roelands vader de Lodewijk van 

Moerkerke / van Praet (ca. 1340 - ?) was die ca. 1380 huwde met Margareta 

de Hennin (Heyne) - Liétard (?-1403), vrouw van Merwede, Stein en 

Moerkerke. Zij hertrouwde na zijn overlijden met Daniel van Merwede (?-

                                                           
1058 Volgens de Wailly was een zekere Cecile van den Steenem de moeder van Roeland. 
1059 Aangaande zijn functies als baljuw, zie VAN ROMPAEY J., Het grafelijk baljuwsambt…, p. 

630-631. Deze werden recent door Vercruyce echter toegeschreven aan een andere Louis van 

Moerkerke: VERCRUYCE S., Sociale differentiatie in de begrafeniscultuur van laatmiddeleeuwse elites 

in het Brugse Vrije (1350-1500). Onderzoek naar de representativiteit van de grafschriftencollecties van 

Cornelis Gailliard en Jacques Le Boucq, Gent, 2010, onuitgegeven masterproef, vergelijk p. 103-104 

en 192. Hij zou wel baljuw van Kortrijk geweest zijn van 1413 tot 1414. De grens tussen de 

functies en persoonsgegevens van deze twee figuren blijft onduidelijk. 
1060 - Frank van Moerkerke huwde Passchine van Halewijn, dochter van Karel, heer van 

Uitkerke. Als oudste zoon erfde hij alle titels. 

- Daniël van Moerkerke kreeg de titel heer van Merwede nadat zijn broer Frank er afstand van 

gedaan had. 

- Jacquemijne / Catherine van Moerkerke, echtgenote van achtereenvolgens Gerard de Costere, 

heer van Deerlijk, Bellegem en Schardaen, en van Wouter Blanckaert. 

- Isabelle van Moerkerke. 

Het ouderpaar van Moerkerke - van Eessen werd begraven in de parochiekerk van Moerkerke, 

in het midden van het koor. 
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1391), met wie ze nog een dochter Margareta (ca. 1386 - ?) kreeg, echtgenote 

van Guillaume van Brederode (ca. 1376 - ?). De grootouders aan vaderszijde 

heetten in dit geval van Praet en van Poeke. 

Guillaume de Wailly biedt een alternatieve identificatie voor Léon / Louis 

van Moerkerke, vader van griffier Roeland de Moerkerke: het zou ridder 

Lodewijk van Moerkerke (? - Damme, 1423) geweest zijn, echtgenoot van 

Catherine de Maerschalck (? - Damme, 1425)1061. Zij hadden met zekerheid 

één dochter1062: Cecile van Moerkerke (ca. 1405 - Moeskroen, 1461). Zij was 

de tweede echtgenote van Otto / Tiercelet de la Barre (1380 - Moeskroen, 

1446/7), heer van Moeskroen, met wie ze minstens vijf kinderen had. De 

oudste zoon, Ferdinand (Cornelis) de la Barre (ca. 1425 - Moeskroen, 1489), 

tevens heer van Moeskroen, zou op zijn beurt huwen met Johanna Marie 

Wielant (1445 - Moeskroen, 1504), één van de dochters van griffier Jan 

Wielant*. Namen van eventuele grootouders voor Roeland de Moerkerke 

zijn in deze casus niet voorhanden. 

Gaillard, tot slot, verbindt beide casussen in een derde mogelijkheid. Hij 

stelde immers dat Cecile van Moerkerke, echtgenote van Otto / Tiercelet de 

la Barre, de zus was van raadsheer Lodewijk van Moerkerke. Chronologisch 

gezien, gebaseerd op de geboorte-, sterfdata en verdere personalia van de 

betrokken partijen, lijkt dit echter onwaarschijnlijk. Dit zou daarenboven 

betekenen dat griffier Roeland de Moerkerke haar halfbroer was. 

 

Schoonfamilie 

Roeland de Moerkerke huwde tijdens de eerste jaren van de 15de eeuw met 

Isabelle Joris, dochter van griffier Pierre Joris*1063. Voor meer informatie 

aangaande deze schoonfamilie verwijzen we naar zijn biografische notitie. 

Het huwelijk met de Moerkerke was overigens niet het enige van Isabelle. 

Zij is tevens de echtgenote geweest van Guy de Flandres (II), heer van 

Wedelghen, weduwnaar van Catherine Christiaens en ogenschijnlijk zoon 

                                                           
1061 Zij werden begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme, aan de zuidzijde. Dit is 

dezelfde Lodewijk van Moerkerke die qua ambten vaak verward werd en wordt met raadsheer 

Lodewijk van Moerkerke, echtgenoot van Jacqueline van Eessen en potentieel vader van griffier 

Roeland. Ut supra. 
1062 Jacquemijne van Moerkerke, echtgenote van Gerard de Costere en van Wouter Blanckaert, 

hoogstwaarschijnlijk dochter van raadsheer Lodewijk, wordt soms ook aan hen toegeschreven. 
1063 PARAVICINI W., Invitations au mariage…, p. 43. 
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van een bastaard van Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen. Op 

deze manier werd zij de stiefmoeder van Marguerite de Flandres (? - Brugge, 

1448), die voor een leven als religieuze koos. Het is niet geheel duidelijk in 

welke volgorde de twee huwelijken van Isabelle Joris hebben 

plaatsgevonden; er wordt aangenomen dat de Moerkerke haar tweede 

echtgenoot was. 

 

Kinderen1064 

Roeland de Moerkerke en Isabelle Joris kregen samen 

minstens vijf kinderen: 

~ Isabeau van Moerkerke, echtgenote van 

Gautier de Groote. 

~ Jacques van Moerkerke, echtgenoot van een 

zekere Jeanne de Costere en vader van een 

bastaardzoon. Deze Roeland van Moerkerke 

(Brugse Vrije, ca. 1460 -Torhout, 1512)1065, ridder, 

was kortstondig raadsheer van de Raad van Vlaanderen vanaf 1488, 

raadsheer-rekwestmeester van de Geheime Raad van Maximiliaan 

van Oostenrijk en Filips de Schone, raadsheer-rekwestmeester van de 

Grote Raad in het laatste decennium van de 15de eeuw. Hij kreeg twee 

dochters, Martine en Agnes (ca. 1490 - ?), en een zoon, Jean, met 

Martine (de) Lem (? - Torhout, 1515), zijn echtgenote1066. 

~ Simon van Moerkerke*, te identificeren als Symon de Moerkercke, 

griffier en  raadsheer van de Raad van Vlaanderen. Voor meer 

informatie verwijzen we naar zijn biografische notitie. 

 ~ Jean van Moerkerke. 

 ~ Branckart van Moerkerke, echtgenoot van Louise de le Walle. 

                                                           
1064 Zie ook BUYLAERT F., Repertorium…, p. 489-492, waar onder meer sprake is van “Jacop en 

Simoen van Mourkerke, ghebroeders, kinderen van mer Roelands” op datum van 8 augustus 1435. 
1065 Zie ook FOPPENS J.F., Histoire…, p. 125-126 en KARAGIANNIS E., De functionarissen…, p. 

131. Over de afkomst van deze Roeland bestaat heel wat onduidelijkheid. Sommige auteurs 

stellen dat dit een zoon kan zijn van griffier Roeland de Moerkerke. Wij volgen hier echter 

Gailliard, wiens gegevens chronologisch correcter lijken en die we bevestigd zien in de 

personalia die verzameld werden door Guillaume de Wailly. Zie GAILLIARD J., Bruges et le 

Franc…, deel 1, p. 320. 
1066 Alias Martine de Leure de Bruz. 
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Bezittingen 

Onbekend. Anno 1409 verbleef hij in de Posteerne te Gent1067, en ook na de 

beëindiging van zijn griffierschap bleef hij te Gent wonen. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld als griffier in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

Onbekend. Zie, voor de volledigheid: 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4264: van Moerkerke. 

                                                           
1067 BUNTINX J., De audiëntie…, p. 156-157. 
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OVERWAELE (VAN), BERNARD 

 

Personalia1068 

- Geboorte: Hulst, 25 september 1630. 

- Overlijden: Gent, parochie Sint-Baafs, 17001069. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij droeg de meestertitel en had een diploma van licentiaat in de 

rechten. Zijn inschrijving aan een universiteit werd evenwel niet 

teruggevonden1070. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vooraleer hij griffier werd, werkte hij als 

advocaat. Hij was waarschijnlijk ook de “Overwale” die in 1663 de functie 

van secretaris van de schepenen van de Keure uitoefende1071; hij vervulde 

tijdens de daaropvolgende jaren enkele schepenambten bij de Keure en bij 

Gedele1072. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Nadat Maximiliaan le Rouffon* 

tijdens het voorjaar van 1672 het eerste engagèrecontract voor vier griffiers 

                                                           
1068 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op GOETHALS F.V., Dictionnaire…, 

deel 4, s.p.; GOETHALS F.V., Miroir des notalibités…, p. 228-229; PV Christian Vantours, 

Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/vantours; PV Daniël & Hélène Peeters-Rouneau, 

Stamboom Daniël J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1; PV Guido Burssens, Stamboom, 

via http://gw1.geneanet.org/gburssens1; PV Martin Spanoghe, Stamboom, via 

http://gw3.geneanet.org/mspanoghe (alle geraadpleegd 21.05.2012); RAG, FA Jacopssen, 2-4: 

Genealogie van de familie Jacopssen en de aanverwante familiën; VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 757 en VERHAEGHE W., Genealogie van Joris van Overwaele, s.l., 2007. 
1069 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-2, fol. 26. 
1070 Een “Eg. Overwaele” uit regio Gent schreef zich wel in aan de Leuvense universiteit in het 

jaar 1653; een “Herm. Overwaele” uit regio Gent deed hetzelfde in 1644. Aangezien we niet over 

de eventuele tweede en volgende voornamen van Bernard beschikken, bestaat de mogelijkheid 

dat hij één van deze Overwaeles was. Zie respectievelijk Matricule…, deel 6, p. 24 en deel 5, p. 

431. 
1071 Zie onder meer RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 16 en 

23. Mogerlijkerwijs was hij kortstondig ook schepen. 
1072 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, passim. 

http://gw5.geneanet.org/vantours
http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw1.geneanet.org/gburssens1
http://gw3.geneanet.org/mspanoghe


351 
 

afsloot1073, werd Bernard van Overwaele één van de drie personen die samen 

met le Rouffon in mei 1674 in dienst trad. Zoals toenmalig notaris Lucas van 

der Lynden bij wijze van geheugensteun opschreef, startte het contract van 

de vier collega-griffiers (le Rouffon*, Penneman*, van Overwaele en du 

Bois*) op 15 mei 16741074. De handtekening van Bernard van Overwaele* is in 

het resolutieregister pas op 13 september 1675 te vinden, maar hij 

ondertekende wel als eerste van de nieuwe lichting een brief, op 18 mei 

16741075. 

In 1678, toen hij nauwelijks de eerste vier jaar van zijn engagèrecontract had 

voltooid, werd Gent door de Franse troepen van Lodewijk XIV veroverd. Na 

onderhandelingen met de Franse koning bleven toenmalig president 

Errembault en tien raadsheren ˗ waaronder David Brant* ˗ in de stad. Ook 

de vier toenmalige griffiers, Maximiliaan le Rouffon*, Bernard van 

Overwaele, David Brant* met bedienaar Adrien Jacques Helias* en 

bedienaar Jacques de Vriese* in naam van de erfgenamen van Georges 

Jacques du Bois (I)* bleven op post. Op 23 maart 1678 legde het geslonken 

corpus te Gent de eed van trouw af aan de Franse koning1076. Ondertussen 

had een aantal andere, Spaansgezinde raadsheren de stad verlaten en zich te 

Brugge gevestigd, waar ze eveneens zitting hielden. Voor de goede 

functionering van hun raadshelft stelden ze twee nieuwe griffiers aan, Jean 

Baptiste de Gheldere* en Jean Winnocq van Breusseghem*. Toen deze 

raadshelft op 3 maart 1679 terugkeerde naar Gent, kwamen deze twee 

griffiers mee in de hoop hun nieuw verworven functie te kunnen 

verderzetten. Na een lange strijd1077 trokken de vier vroegere 

engagèrehouders en hun eventuele bedienaars aan het langste eind. Op 20 

juli 1679 verdwenen de Gheldere* en van Breusseghem* uit de griffie. 

Bernard van Overwaele behield zijn engagère en zijn positie als griffier van 

                                                           
1073 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

255 en RAG, Varia II, 518bis: Leenpand van de griffieren van de Raad van Vlaanderen, 1672, 

kopij 1688. Voor meer informatie over dit contract wordt verwezen naar de biografische notitie 

van le Rouffon*. 
1074 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. 
1075 RAG, RVV, 352: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1674 1e sem. 
1076 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 1. 
1077 Voor meer uitleg, zie de biografische notities van Jean Baptiste de Gheldere* en Jean 

Winnocq van Breusseghem*. 
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de Raad1078. Tijdens de periode van de Franse overheersing, in april 1678, 

ondertekende hij samen met president Errembault, zijn collega-griffiers, de 

notaris en enkele raadsheren een schenkingsakte betreffende een schilderij 

van het Laatste Oordeel, bestemd voor de kapel van de Raad. Het stuk werd 

geschonken door raadsheer Jacques Felix de Coninck. Deze akte dook pas 

opnieuw op in september 1715, uit het sterfhuis van voormalig president 

Errembault1079. 

Op 13 juli 1688 bleek dat hij samen met drie raadsheren door de Gentse Sint-

Jorisgilde werd gedagvaard1080. Ze werden geacht tegen 25 juli te gaan 

dienen als proviseerders binnen die gilde, maar de fiscalen namen zich voor 

om bij de Raad een rekwest tot cassatie van die dagvaarding in te dienen. Ze 

combineerden dit met een boeteclausule, indien één van de suppoosten van 

de Raad nog te maken zou krijgen met dergelijke dagvaardingen. Op 31 

maart 1689 zette hij zijn handtekening onder een resolutie van de Raad met 

betrekking tot de verplichte medewerking van alle suppoosten aan de 

fortificatiewerken van de stad. 

Hij was in het najaar van 1693 beroepsmatig betrokken in een proces 

aangaande de vraag of de waarborg, die moest gegeven worden voor de 

uitvoering van een vonnis waartegen in beroep werd gegaan, enkel de 

precieze toegewezen som moest bedragen of dat de waarborg het volledige 

vonnis moest kunnen dekken1081. De zaak werd eerst voor een commissaris 

van de Raad van Vlaanderen behandeld, die procureur François van Huele 

beval een waarborg in te dienen voor het volledige vonnis. De Raad van 

Vlaanderen bevestigde dit vonnis en veroordeelde van Huele tot het betalen 

van een boete van fol appel en de proceskosten. Hij trok daarop naar de 

Grote Raad van Mechelen, waarbij griffier Bernard van Overwaele en 

advocaat Jan van Daele de geïntimeerde partijen waren, maar kreeg ook 

daar ongelijk. In december 1695 raakte Bernard van Overwaele eveneens 

betrokken in een zaak die uiteindelijk door de Grote Raad van Mechelen 

                                                           
1078 Hij kwam voor op de lijst van medewerkers die tijdens de Franse overheersing te Gent 

waren gebleven. De vorst vroeg deze gegevens op in mei 1690; er werden tevens lijsten 

opgesteld van procureurs, advocaten, messagiers en deurwaarders. Zie ARA, RS, 688: 

Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours 

supérieures, conseillers, 1637-1721. 
1079 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 155. 
1080 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 30. 
1081 Zie VERSCUREN A., Geëxtendeerde sententiën… (geraadpleegd in conceptversie) en 

VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… (geraadpleegd in digitale versie). 
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werd beslecht1082. De appellanten waren de pastoor en de kerk- en 

armenmeesters van de Gentse Sint-Michielskerk, die meenden zelf te mogen 

bepalen aan welke arme vrouw in de parochie de jaarlijkse rente van 50 

gulden mocht worden toegekend die was voorzien in het testament van een 

zekere Barbara Damman. De Raad van Vlaanderen oordeelde dat het recht 

tot bepalen van de begunstigden van de rente volledig toekwam aan de 

erfgenamen; de Grote Raad bevestigde dat vonnis en stelde de 

geïntimeerden (Anthone vander Piet, president van de Raad van 

Vlaanderen, Jonkheer Cornelis Sandelin, Bernard van Overwaele, Geert 

Ranst en Philippe Anthone Papeians, advocaten bij de Raad van Vlaanderen 

en cons., allen betrokken bij de erfenis van Barbara Damman) in het gelijk. 

In februari 1697 maakte hij deel uit van een uitgebreid afwisselingssysteem, 

dat was opgezet om het scherp examen van valsmunter Isaacq de Longuevil 

te kunnen uitvoeren1083. 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, die 

tevens commissaris was 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. Men combineerde 

telkens de oudste en de jongste raadsheer die nog niet aan de beurt waren 

gekomen. Alle vier de griffiers werden eveneens systematisch ingeschakeld, 

waarbij werd gewerkt van de oudste naar de jongste toe ˗ wat betekende dat 

Bernard van Overwaele het tweede blok voor zijn rekening nam. 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. 

Ten laatste eind 1699, begin 1700 nam Bernard van Overwaele afscheid van 

zijn actieve griffierscarrière en stelde hij advocaat Jean Guillaume van den 

Bossche* aan als bedienaar. De eerste actie die we van van den Bossche* 

kunnen repertorieëren, is de gezamenlijke indiening van de rekening van de 

                                                           
1082 Zie VERSCUREN A., Geëxtendeerde sententiën... (geraadpleegd in conceptversie). 
1083 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 Sint-Veerleplein in de kokende olie 

worden geworpen. Nadien zou zijn lijk worden opgehangen op het galgenveld. Zie ROGIERS 

G., Criminele processen…, deel 4, p. 126. 
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augmentatierechten voor het jaar 16991084. Lang zou hij de griffie van van 

Overwaele echter niet bedienen: schoonzoon Pierre Louis de Aranda* werd 

op 7 februari 1705 door de Raad geadmitteerd als nieuwe griffier, ter 

bediening van de griffie van zijn toen al overleden schoonvader1085. 

- Carrière na griffiersfunctie: Bernard van Overwaele stierf kort na de 

aanstelling van bedienaar Jean Guillaume van den Bossche* en voerde na 

zijn griffierschap geen andere professionele activiteiten meer uit1086. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Lieven van Overwaele fs. Simon en Catharina Callant fa. Jan. Van dit 

koppel zijn vijf zonen en één dochter bekend: 

~ Daniel van Overwaele, echtgenoot van Jossine Brandt, met wie hij 

vijf kinderen kreeg die te Gent werden geboren. 

~ Lieven van Overwaele (zie ‘Ouders’). 

~ Agnes van Overwaele, echtgenote van achtereenvolgens Adrien 

Claus en Adrien Schoessart. 

~ Pierre van Overwaele, echtgenoot van Elisabeth de Meth. 

~ François van Overwaele. 

~ Jean van Overwaele. 

* Josephus Ranst (ca. 1550 - Gent, 1631) en Isabella Sanders (ca. 1575 - Gent, 

1633). Zij kregen twee zonen en vier dochters: 

                                                           
1084 RAG, RVV, 545: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
1085 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

310. 
1086 Precies door dit bedienaarsschap raakte de weduwe van Bernard van Overwaele in conflict 

met de pachters van de rechten op het bier. In tegenstelling tot weduwes van raadsheren, die na 

het overlijden van hun man het raadsheerschap beëindigd zagen, bleef de engagère van de 

griffie in handen van de erfgenamen van de overleden griffier. Zij haalden daar, in het kader 

van hun overeenkomsten met hun bedienaars, nog inkomsten uit. Om die reden oordeelden de 

pachters van de rechten op het bier dat Clara Spanoghe niet vrijgesteld kon worden van 

betaling. Zie RAG, RVV, 19847: Clara Spanoghe, wed. van griffier van Overwaele c. pachters 

van de rechten op het bier: vrijdom van rechten op het bier, 1701. 
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~ Simon Ranst (ca. 1600 - ?), bernardijn, abt in de abdij van Val-Dieu. 

~ Josephine Ranst (ca. 1601 - ?), religieuze. 

~ Anne Ranst (ca. 1602 - ?), religieuze. 

~ Isabelle Ranst (ca. 1603 - ?). 

~ Gregoria Ranst (zie ‘Ouders’). 

~ (Maarten) Joseph Ranst (ca. 1605 - Gent, 1642), advocaat bij de Raad 

van Vlaanderen en baljuw van het ambacht Boekhoute, gehuwd met 

Joanna de Aranda (Brugge, ca. 1605 - Gent, 1672)1087. 

- Ouders: Lieven van Overwaele (Hulst, ?-1645), vanaf ca. 1610 baljuw van 

het ambacht Hulst1088, en Gregoria (van) Ranst (ca. 1604-1636). Hun huwelijk 

vond plaats in de Sint-Baafsparochie te Gent op 31 augustus 1622, in het 

bijzijn van getuigen Gerardus van Ydeghem en Livinus Hielins1089. Er zijn 

gegevens bekend van negen van hun kinderen: 

~ Elisabeth van Overwaele (Hulst, 1623 - ?). Haar doopmeter was een 

zekere Elizabeth Sanders. 

~ Judocus van Overwaele (Hulst, 1625 - ?, 1656), kapitein in Spaanse 

dienst. Hij huwde Anne Marie Huneus maar bleef kinderloos. 

~ François van Overwaele (Hulst, 1626-?), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen1090. Hij huwde anno 1656 in de Gentse Sint-

Michielskerk1091 met Maximiliana Clara (Barbara) Geeraerts, met wie 

hij minstens zeven kinderen had. Dochter Marie Agnes van 

Overwaele trad in het huwelijk met advocaat Paul Jan Neerincx, 

                                                           
1087 Dit waren de grootouders van griffier Josse Gerard Ranst*. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar diens biografische notitie. 
1088 Zie onder meer RAG, RVV, 11346: Jan de Neve, schout van de stad en het ambacht van 

Hulst, c. Antoon Gheerolfs, balj. van Hulst, en Lieven van Overwaele, balj. van het ambacht van 

Hulst: rechten van de schout als “houder” van de gevangenis, 1641-1642. 
1089 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1090 Hij kwam in de jaren 1670 voor op een lijst van advocaten die tevens huiseigenaren waren in 

de Gentse binnenstad: RAG, RVV, 685: Lijst van advocaten van de Raad van Vlaanderen, die 

geniten van zekere vrijstellingen van belastingen van de stad Gent, ca. 1671. Diezelfde lijst 

vermeldde overigens ook een Louis van Overwaele ˗ misschien dezelfde Louis die in 1646 als 

advocaat voorkwam op een lijst over vrijwillige giften voor het onderhoud van soldaten. Zie 

RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 maart 1663, fol. 245-247. 
1091 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
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dochter Anna Thérèse van Overwaele huwde met een lid van de 

Gentse familie Borluut. 

~ Johan Joseph van Overwaele (Hulst, 1628-1628). Peter en meter 

waren Jodocus en Elizabeth Ranst. 

~ Johan Baptist van Overwaele (Hulst, 1629-1629). 

~ Bernard van Overwaele. 

~ Joanna Livine van Overwaele (Hulst, 1632 - Gent, 1677), anno 1657 

te Gent gehuwd met Emmanuel Franciscus de Pouillon (? - Gent, 

1676), kapitein van de burgerwacht te Gent. 

~ Carolus Philippus van Overwaele (Hulst, 1634 - Gent, 1686), 

kanunnik van het Sint-Veerlekapittel te Gent. Zijn doopmeter was 

Catharina van Overwaele. 

~ Angelina van Overwaele (Hulst, 1636 - ?, 1652), dominicanes. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 14 april 1671 in de Gentse Sint-Pietersparochie met de 

Dendermondse Clara Rosa Spanoghe (Dendermonde, ?-1712), dochter van 

Ludovicus Spanoghe en Petronella ’t Kint1092. Getuigen bij hun huwelijk 

waren Emmanuel Franciscus de Pouillon en Ludovicus Spanoghe1093. Het 

voltallige gezin Spanoghe - ’t Kint telde drie meisjes en drie jongens: 

~ Esther Rosa Spanoghe (Dendermonde, 1625-?), anno 1645 te 

Dendermonde gehuwd met Joannes Baptiste Moortgat (Sint Amands, 

1623 - ?). Dit koppel had minstens één dochter. 

~ Clara Rosa Spanoghe 

~ Jacques Spanoghe (Dendermonde, ?-?) 

~ Louis Spanoghe (Dendermonde, 1631 - Gent, 1712), advocaat-fiscaal 

van de Raad van Vlaanderen, gehuwd te Gent in 1657 met Petronella 

van der Haeghen. Zij kregen minstens één zoon. 

                                                           
1092 Zij waren op 27 september 1622 te Dendermonde getrouwd en waren respectievelijk zoon 

van Hilduard Spanoghe en Jossine Spanoghe, beiden Dendermondenaars en overigens neef en 

nicht, en dochter van Antoine ’t Kint en Piryne van Belle. 
1093 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Pieters, Gent, s.d., s.p. 
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~ Antonius Spanoghe (Dendermonde, 1633 - Hemiksem, 1706), 

bernardijn. Hij trad in 1656 in, werd anno 1658 tot priester gewijd en 

werd nog datzelfde jaar docent in de theologie van de abdij van 

Hemiksem. Op 9 april 1679 werd hij vervolgens tot abt gewijd, wat 

hem tevens heer van Puurs en Breendonk maakte. 

~ Jeanne Spanoghe (Dendermonde, 1642-?), gehuwd in 1675 te Gent 

met Guillaume Eugène Baston. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk van Overwaele - Spanoghe zijn ons 

vier kinderen bekend, namelijk 

~ Marie Esther van Overwaele (1666-1712), 

echtgenote van griffier Pierre Louis de Aranda* 

(Brugge, 1666 - Gent, 1722). Voor verdere 

informatie over deze familietak wordt verwezen 

naar de biografische notities van griffiers Pierre 

Louis de Aranda* en Louis de Aranda*. 

~ Jan Baptist van Overwaele (Gent, 1684-?). 

~ Bernard van Overwaele. 

~ Jacques van Overwaele. 

 

Bezittingen 

Bij zijn overlijden woonde hij in de Mageleinstraat te Gent, in de Sint-

Baafsparochie. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Er kon geen verwantschapsband worden vastgesteld met Anna Petronella 

van Overwaele (1715-1752), die in het huwelijk trad met Sebastien Joseph 

Guillaume d’Hane (1716-1756), kleinzoon van griffier Jérôme Sebastiaan 

d’Hane*. Voor meer informatie wordt verwezen naar diens biografische 
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notitie. Uit diverse bronnen1094 blijkt dat de familie van Overwaele te Gent in 

de 18de eeuw behoorlijk uitgebreid was en onder meer enkele advocaten 

telde. Verder genealogisch onderzoek is echter vereist om hier duidelijkheid 

in te scheppen. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

ARA, RK, 21036: Compte rendu par Jean-Baptiste de Gheldere, Jean-Winnoc 

Van Breusseghem, Bernard Van Overwaele et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 13 mars au 19 juillet 1679. 

ARA, RK, 21037-21040: Quatre comptes, rendus par Maximilien le Rouffon, 

Bernard Van Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 28 février 1680 au 29 février 

1688. 

ARA, RK, 21041: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et David Brant, aliàs Brand ou Brandt, conseiller 

ordinaire du conseil provincial de Flandre, en qualité de tuteur 

testamentaire de Pierre-François Penneman, fils de Pierre, du 1er mars 1688 

au 28 février 1689. 

ARA, RK, 21042-21044: Trois comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel, et David Brant, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1689 au 28 février 1693. 

ARA, RK, 21045-21046: Deux comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel et Pierre-François Penneman, 

                                                           
1094 Zie onder meer RAG, RVV, passim; SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen, passim; SAG, 

Begraafboeken Alexianen, passim; SAG, Gentse trouwboeken, passim en ‘Aanvullende bronnen’. 
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greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars (sic) au 28 février 

1699. 

RAG, Diverse oorkonden, 379: Constitutie door de stad Gent met het oog op 

de aanwerving van krijgsvolk van een rente van 10 pond groten ten 

voordele van Gheeraert van Overwaele, eerste secretaris der stad, 6 oktober 

1660. 

RAG, OA Ambacht Boekhoute, 266: Proces voor de Raad van Vlaanderen van 

burgemeester, schepenen en ontvanger van het ambacht Boekhoute c. de 

erfgenamen van kanunnik Overwaele: betwiste “prijzije” van aan het 

ambacht opgedragen “vague landen”, 1701-1702. 

RAG, OA Ambacht Boekhoute, 1060: Lieven van Overwaele en Isabeau Ranst 

over Guillaume Heercke c. Jan Odomaere: onenigheid over hofstede, 1635. 

RAG, RVV, 16989: Sebastiaan d’Hane, heer van Welden c. Maximiliaan le 

Rouffon, Bernard Overwaele en cons., griffiers Raad van Vlaanderen: 

zegelrechten – renten, 1680. 

RAG, RVV, 19847: Clara Spanoghe, wed. van griffier van Overwaele c. 

pachters van de rechten op het bier: vrijdom van rechten op het bier, 1701. 

RAG, RVV, 20075-20076: Jan-Bapt. Godart c. Anna-Clara Spanoghe, douair. 

van Bernard van Overwaele: beledigingen, 1705. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4641: Overwaele. 
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PEERS, CHARLES JEAN 

 

Personalia1095 

- Geboorte: Brugge, 3 september 1761. 

- Overlijden: Brugge, 18 mei 1819. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 15 januari 1781 in aan de Leuvense 

universiteit1096 en zou uiteindelijk licentiaat in de rechten worden. Hij droeg 

bijgevolg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Bij zijn admissie als griffier bleek Charles 

Jean Peers al actief te zijn als advocaat bij de Raad van Vlaanderen, 

vermoedelijk vanaf ca. 1785. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 19 december 1787 werd Charles 

Jean d’Hont de Nieuwburgh* als engagèrehoudend griffier bij de Raad van 

Vlaanderen geregistreerd1097. Hij had dit ambt verkregen als derde koop uit 

de erfenis van Guillaume Jean Hamelinck*, een transactie die bekrachtigd 

werd door de schepenen van Gedele te Gent. Hij zou echter de griffie niet 

zelf bedienen: familielid Charles Jean Peers, advocaat, zou dit voor hem 

doen. Peers slaagde op 19 december 1787 voor het examen bij de daartoe 

aangestelde raadsheer, werd geadmitteerd en legde op diezelfde dag de eed 

af. 

Na een tweetal rustige jaren maakte Charles Jean Peers de laatste jaren van 

de instelling mee, waarin de hoedanigheid van de Raad een aantal keer 

                                                           
1095 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 1910-1911; 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 Guillaume de Wailly, Stamboom, via 

http://gw5.geneanet.org/wailly (alle geraadpleegd 07.06.2012); VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 762 en VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 328-331. 
1096 Matricule…, deel 10, p. 62. 
1097 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

122. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw4.geneanet.org/ciskovitch
http://gw5.geneanet.org/wailly
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wijzigde1098. Zo ondertekende hij op 25 november 1789 mee de resolutie dat 

alle stukken in het vervolg dienden gericht te worden “Aen den Souvereijnen 

Raede van Vlaenderen”1099. 

Naar aanleiding van een nieuwe kamerverdeling en vakantieregeling, 

werden op 20 juli 1791 de vier dienstdoende griffiers opgesomd: Charles van 

Severen*, Egide Charles Joseph van de Vivere*, Jacques Bernard Bauwens* 

en Charles Jean Peers1100. Niet alle collega’s zouden echter tot het einde actief 

aan de Raad verbonden blijven. Uit het laatste register van de secrete camere 

blijkt dat hoofdzakelijk Charles Jean Peers en Jacques Bernard Bauwens* in 

1795 nog de pen voerden, waarbij Bauwens* net iets meer voorkwam1101. 

Een laatste handtekening van Peers bij de resoluties kan worden 

teruggevonden op 6 december 17941102. 

- Carrière na griffiersfunctie: Charles Jean Peers keerde terug naar zijn 

geboortestreek en ging in de Franse Tijd werken voor het Leiedepartement, 

de voorloper van de West-Vlaamse provinciale administratie. Hij was er 

actief als advocaat, was lid van het “Comité Permanent” en adviseur van de 

“Conseil d’Intendance”. Daarnaast stond hij bekend als rentenier. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Martin Peers (? - Adegem, 1729) en Marie de Langhe. Uit dit huwelijk is 

enkel Corneille Peers bekend (zie ‘Ouders’). 

* Pierre Corneille d’Hont, burgemeester van Kaprijke, en Isabelle Catherine 

de Smet, van wie vijf kinderen gekend zijn: 

 ~ Charles Jean Joseph d’Hont*. 

~ François d’Hont (? - Brugge, 1793), baljuw en ontvanger van het 

leenhof van het Proosse, in 1763 te Brugge gehuwd met Marie Reine 

de Melgar. 

                                                           
1098 Ut supra. 
1099 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
1100 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
1101 RAG, RVV, 7673: Register van de secrete camere, 18 mei 1790 - 28 november 1795, passim. 
1102 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
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~ Jean Bernard d’Hont (1728-1817), echtgenoot van Jeanne Marie van 

de Walle (?-1811), met wie hij twee zonen en twee dochters had: Jean 

Charles d’Hont (1772-1821), in 1802 gehuwd met Barbe Thérèse de 

Pecsteen (1780-1824) en voorheen met Rose de Pauw; Anne Marie 

Jeanne d’Hont (Brugge, 1773-1828), in 1800 gehuwd met Jacques 

Philippe Ambroise de Pecsteen (Maldegem, 1769 - Brugge, 1849); 

Isabelle Jeanne Thérèse d’Hont (Brugge, 1774-1864), in 1802 gehuwd 

met voormalig griffier Charles Jean Peers* (Brugge, 1761-1819)1103 en 

François Joseph Macaire d’Hont (1776-1830), in 1798 gehuwd met 

Jeanne Colette van de Male (1779-1815). 

~ Pierre Jacques d’Hont, licentiaat in de medicijnen, gehuwd met 

Jeanne Clée (? - Brugge, 1793). 

~ Marie Isabelle Eugénie d’Hont (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Corneille Peers (Adegem, 1727-?), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen, en Marie Isabelle Eugénie d’Hont. Zij kregen vier kinderen: 

~ Anne Thérèse Peers (Brugge, 1759-?), achtereenvolgens in 1800 

gehuwd met Jean Baptiste de Bavière (? - regio Duinkerke, 1802), 

rechtsgeleerde, pensionaris van de kasselrij Sint-Winoksbergen, en in 

1803 te Brugge met Jean Jacques van Outryve de Merckem (Damme, 

1740 - Brugge, 1815), toen al weduwnaar van Isabelle Anne Coppence 

met wie hij in 1771 was getrouwd. Uit haar eerste huwelijk is de naam 

van een zoon bekend, Jean de Bavière. 

~ Charles Jean Peers. 

~ Eugénie Marie Peers ( ? - Sint-Michiels, 1834). 

~ Macaire Philippe Jacques Peers (Brugge, 1763-1844), licentiaat in de 

rechten, burgemeester van Bassevelde. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde te Brugge op 12 mei 1802 met Isabelle Jeanne Thérèse d’Hont 

(Brugge, 1774-1864), dochter van oom Jean Bernard d’Hont (1728-1817) en 

tante Jeanne Marie van de Walle (?-1811). Deze Jean Bernard d’Hont was de 

broer van Charles Jean Joseph d’Hont [de Nieuwburgh]* (Kaprijke, ca. 1730 - 

                                                           
1103 Zie tevens ‘Schoonfamilie’. 
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?, 1798), engagèrehoudend griffier. Voor verdere informatie over deze 

familie wordt verwezen naar de biografische notitie betreffende griffier 

d’Hont de Nieuwburgh*. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk Peers - d’Hont zijn vier kinderen bekend: 

~ Ernest Jean Charles Eugène Peers (Brugge, 1804 - Oostkamp, 1895), 

baron, ridder in de Leopoldsorde, volksvertegenwoordiger, 

provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en onder meer lid van de 

provinciale commissie voor landbouw, in 1829 te Brussel gehuwd met 

Marie Françoise Ducpétiaux (Brussel, 1806 - Brugge, 1871). 

Zij kregen twee dochters en een zoon, respectievelijk Marie Peers 

(Brussel, 1830-?), echtgenote van Léon Henri Anne Delvaux (Brussel, 

1822-1858); Elise Peers (Brussel, 1832 - Brugge, 1864), echtgenote van 

baron Hector Jean Joseph Ghislain van Zuylen van Nyevelt (Brugge, 

1833-1915) en baron Léon Irénée Charles Ernest Peers de Nieuwburgh 

(Oostkamp, 1843-1930), gehuwd met barones Léontine Octavie 

Henriëtte van der Bruggen (Bellem, 1847 - Oostkamp, 1926). 

~ Octave Peers (Brugge, 1807 - Oostkamp, 1828). 

~ Hortense Eugénie Thérèse Peers (Brugge, 1812-1827). 

~ Irenée Charles Macaire Peers (Brugge, 1818-1888), burgemeester van 

Waardamme, in 1840 te Brugge gehuwd met Mathilde Gabriëlle 

Caroline Ghislaine de Nieulant et de Pottelsberghe (Brugge, 1820 - 

Oostkamp, 1846) en in 1849 te Brugge gehuwd met Elisa Caroline 

Ghislaine de Nieulant et de Pottelsberghe (Brugge, 1821 - Oostkamp, 

1890), zijn voormalige schoonzus. 

Enkel uit zijn eerste huwelijk zijn een zoon en een dochter gekend, 

waaronder Edouard Charles Irénée Ghislain Peers de Nieuwburgh 

(Brugge, 1841 - Oostkamp, 1919), eveneens burgemeester van 

Waardamme. Hij was gehuwd met een lid van de familie de Kerchove 

de Denterghem. 
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Bezittingen 

Hij woonde tijdens de periode 1789-1793 in de Veldstraat te Gent, 

vervolgens van 1793 tot 1796 in de Savaanstraat en in 1796 opnieuw in de 

Veldstraat1104. 

Na zijn overlijden erfde zijn echtgenote het kasteeldomein Nieuwburgh te 

Oostkamp, dat via de families Trappequiers, Claesman en d’Hont als erfenis 

was doorgegeven1105. Hun oudste zoon, baron Ernest Peers, werd de 

volgende eigenaar. Daarnaast blijkt uit een opsomming van losse stukken1106 

dat zowel de families d’Hont als Peers frequent in onroerende goederen 

investeerden, hoofdzakelijk in regio Brugge. 

 

Opmerking 

In het naslagwerk van van der Vynckt wordt enkel een “Peers” achteraan de 

lijst van griffiers vermeld. Het bijhorende wapenschild werd niet 

ingetekend. 

 

Aanvullende bronnen 

RAB, Leiedepartement, passim, voor zijn carrière tijdens de Franse Tijd. 

RAB, VERZ Familiearchief, 227/07: Akte betreffende openbare verkoping door 

het ambt van notaris Charles Jacques Joseph Beaucourt te Oostkamp en op 

verzoek van Alexander Hellebuyck en zijn echtgenote Isabelle Geernaert uit 

Oostkamp, van gronden aldaar, toegewezen aan Charles Peers d’Hont uit 

Brugge, over Pieter Jacobus, Joannes en Marie Van Hille uit Oostkamp, 1815 

(met bijl.). 

RAB, VERZ kaarten en plannen Mestdagh, passim. 

RAB, VERZ kaarten en plattegronden watering van Blankenberge, 1082: Kaart 

van landen gelegen te Oostkamp, sectie C, E in het bezit van het Bureel van 

Weldadigheid van Oostkamp en Peers-Dhondt, 19de eeuw. 

                                                           
1104 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
1105 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: WVL30, Brussel-Gent, 2007. Zie ook de biografische 

notitie van griffier Charles Jean Joseph d’Hont de Nieuwburgh*. 
1106 Zie ‘Aanvullende bronnen’. 
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RAB, VERZ Jonckheere, 1310: Akte betreffende de verwisseling van grond, 

voor openbaar notaris Abraham van den Broucke te Aardenburg, gelegen te 

Sint-Kruis en Sint-Margriete, tussen Isabella d’Hont, douairière van Charles 

Peers, en Jacob Blindenbach, beiden wonende te Brugge, 1822. 

RAG, FA de Nève de Roden, 477: Kopie van extracten uit een bundel van een 

proces gevoerd tussen leden van de families Dhondt en Peers uit Brugge 

enerzijds tegen leden van de familie Carnain uit Brugge anderzijds, 1799. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4722: Peers. 
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PENNEMAN, PHILIPPE FRANÇOIS LOUIS 

 

Personalia1107 

- Geboorte: Gent, 1705. 

- Overlijden: Gent,  26 december 17691108. Hij werd begraven in het 

familiegraf in de kerk van Mariakerke, samen met zijn echtgenote. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was in 1724-1725 ingeschreven aan de Leuvense 

universiteit1109 en behaalde uiteindelijk een licentiaatsdiploma rechten. Hij 

droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Er konden geen sporen worden 

teruggevonden van enige professionele activiteiten voor zijn griffiersfunctie 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Na een lange en moeilijke 

voorgeschiedenis, bestaande uit zijn wettiging door griffier en vader Pierre 

François Penneman (II)* en de betwisting daarvan door diens bedienaar, 

werd Philippe François Louis Penneman op 6 oktober 1731 door de Raad 

van Vlaanderen geadmitteerd1110. Hij legde diezelfde dag de eed af in 

handen van de president en was engagèrehoudend griffier. Zijn eerste 

handtekening in het kernarchief van de Raad verscheen in de secrete 

resolutiën van het hof op 16 december1111. Hij plaatste tijdens zijn lange 

                                                           
1107 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Mariakerke, passim; PV Guillaume de Wailly, Stamboom, via 

http://gw5.geneanet.org/wailly (geraadpleegd 22.05.2012); VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 757-759; VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 338-339; VAN HOOREBEKE G., 

Descente généalogique…, p. 148-163 en VAN HOOREBEKE G., Le nobiliaire de Gand…, p. 77-79. 
1108 Zie ook SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 45, waar zijn uitvaart op 27 december werd 

gerepertorieerd. 
1109 Matricule…, deel 8, p. 427. 
1110 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

346 en RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 

107. Voor de specifieke voorgeschiedenis hiervan wordt verwezen naar de biografische notitie 

van Pierre François Penneman (II)*. 
1111 RAG, RVV, 7676: Secrete resolutiën van den hove, 1728-1771. 

http://gw5.geneanet.org/wailly


367 
 

griffierscarrière zijn handtekening onder een aantal belangrijke interne 

resoluties. Zo was er op 27 juni 1735 de ordonnantie aangaande het hanteren 

van de Franse taal voor processen uit Waals-Vlaanderen; op 23 maart 1744 

werden alle procureurs via een ordonnantie herinnerd aan de regels voor 

het grosseren van rekwesten en andere procedurestukken1112. Op 

verschillende momenten, bijvoorbeeld in februari 1742, mei 1744 en 

augustus 1767 was hij adjunct bij een lichaamsschouwing1113. Op 26 maart 

1757 was hij daarenboven adjunct van raadsheer Borluut bij een executie 

met de koord, die plaatsvond op het Sint-Veerleplein te Gent1114. 

Eveneens opmerkelijk was bijvoorbeeld zijn bezoek aan het huis van de 

president, waartoe hij op 8 mei 1734 door de overige raadsheren de opdracht 

had gekregen. Het gebruik was immers ontstaan dat procureurs tijdens 

zittingsdagen gewoon hun rekwesten bij de president thuis binnendroegen, 

waarna hij zorgde voor de verdere distributie. Dit leidde af en toe tot 

verwarring, waardoor de Raad wou vragen dat de president in zo’n gevallen 

de stukken meteen doorstuurde naar de Raad om ze daar te laten 

distribueren - meteen ook de boodschap waarmee Philippe François Louis 

Penneman op pad werd gestuurd1115. Op 9 april 1740 deed hij dan weer 

enkele huizen van raadsheren aan, voor wie het fysiek onmogelijk was om 

aanwezig te zijn bij de nominatie van drie kandidaten voor een vacante 

raadsherenplaats1116. Samen met raadsheer-commissaris Elseners 

verzamelde hij de stemmen op papier, waarna ze afgesloten naar het 

Gravensteen werden gebracht. 

Op 14 juni 1742 diende een bezoek te worden gebracht aan drukker 

Dominicus van der Ween om de resterende papieren exemplaren van een 

bepaald decreet in te trekken. De griffie stuurde echter de tweede gezworen 

klerk, die daarna de exemplaren aan griffier Penneman overhandigde1117. 

Wanneer op 12 oktober 1744 onderhandeld moest worden met de bisschop 

aangaande het tijdstip van een plechtige mis in de kapel van de Raad, ging 

hij wel zelf1118. 

                                                           
1112 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 231 en RAG, RVV, 

170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 44. 
1113 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 27, 45 en 105. 
1114 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 82. 
1115 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 226. 
1116 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 11. 
1117 RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 177. 
1118 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1784, fol. 47. 
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Ten vroegste vanaf 5 november 1749 cumuleerde hij de functie van griffier 

van de Raad van Vlaanderen met die van griffier van de Hoofdredeninge te 

Gent, eveneens in het Gravensteen gezeteld1119. Collega Jacques Joseph 

Bauwens* had daartoe in 1747 een aanstelling voor het leven verkregen1120, 

maar deze aanstelling werd teniet gedaan doordat ze in oorlogstijd was 

uitgevaardigd. Uiteindelijk1121 oordeelde de Geheime Raad in november 

1749 dat Penneman moest worden aangesteld. Of deze benoeming effectief 

doorging in 1749, dient nog te worden onderzocht. Het is echter wel een feit 

dat Bauwens* enkel tijdens de jaren 1747-1748 als griffier van de 

Hoofdredeninge optrad; op 26 mei 1755 werd uiteindelijk een 

benoemingspatent van Philippe François Louis Penneman ondertekend1122. 

Hij legde op 13 juni 1755 de eed af als griffier van de Hoofdredeninge, 

waarbij hij als opvolger van Antoine Bernard Helias* werd genoemd, 

Bauwens’* voorganger. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed in december 1769, terwijl hij nog 

in functie was. De nasleep van zijn dienstjaren zou echter bijzonder lang 

blijken. 

Voor het griffierschap van de Kamer van de Hoofdredeninge, dat niet het 

voorwerp van een engagère was, werd vervanging voorzien in de persoon 

van een zekere J.J. Fraeys, die op 19 februari 1771 alle relevante 

archiefbescheiden ontving van de familie Penneman1123. Wat de Raad van 

Vlaanderen zelf betreft, duurde het iets langer. Op 14 september 1772 werd 

Josephus Pieters* na voorafgaand akkoord met de weduwe van Philippe 

François Louis Penneman door de Raad geadmitteerd als bedienaar1124. Hij 

legde diezelfde dag de eed af in handen van de president. 

                                                           
1119 ARA, GR Registers, 413: Consultes contenant l’exposé de l’affaire mise en délibération et les 

motifs de la résolution prise, (LXV) octobre 1749 - décembre 1749, fol. 55. 
1120 RAG, VD, 178: Register van in- en uitgaande briefwisseling en van patenten (‘brieven ende 

rescriptien mitsgaders patenten’), 1732-1780, fol. 13. 
1121 Voor verdere uitleg wordt verwezen naar de biografische notitie van griffier Jacques Joseph 

Bauwens*. 
1122 RAG, VD, 178: Register van in- en uitgaande briefwisseling en van patenten (‘brieven ende 

rescriptien mitsgaders patenten’), 1732-1780, fol. 14. Zie tevens ARA, RF, 1005: Office de 

l’enregistrement, mandements, patentes, octrois et actes similaires, 1730-1758, fol. 22. 
1123 Het betrof 47 registers die expliciet werden omschreven, het kleine zegel en een groot aantal 

losse stukken, alle 17de-18de eeuw. Zie RAG, VD, 177: Twee inventarissen van de registers en 

terriers die zich bevinden in de griffie van de soevereine Kamer van de Hoofdredeninge, 1771. 
1124 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

77. 
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Wanneer diezelfde griffie, die deel uitmaakte van het insolvabele sterfhuis 

van Penneman in een openbare verkoop dreigde terecht te komen, opperden 

de raadsheren bezwaren en viel uiteindelijk de beslissing om die specifieke 

verkoopstransactie niet openbaar te laten uitvoeren1125. Bedienaar 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. Het financiële argument gaf 

echter de doorslag tot terugtrekking van de griffie uit de openbare verkoop. 

Er bestond immers een kans dat de verkoop minder zou opbrengen dan in 

het verleden voor zo’n contract was betaald, wat in strijd zou zijn met “de 

digniteijt vande fonctie”. Hij sloot uiteindelijk op 18 november 1773 een 

contract af met de weduwe van Penneman. 

De engagère, die door de Pennemans bezwaard was met twee renten en 

waarvan de bijhorende namptissementskas leeg was, kostte Josephus 

Pieters* 16.700 gulden sterk wisselgeld, met daar bovenop de transactie- en 

registratiekosten. Wegens het groot aantal crediteuren in het sterfhuis was 

bij het moment van overeenkomst zelfs nog niet duidelijk aan wie de 

koopsom overhandigd moest worden. Pieters* mocht het bedrag voorlopig 

bij zich houden als vervanging van de namptissementskas. In december 

1787, toen bedienaar Charles van Severen* diezelfde engagère overkocht van 

Pieters*, was de kwestie nog 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 

voldaan waren1126. 

De lege namptissementskas en de renten op de engagère waren niet de enige 

voorbeelden van Pennemans slechte financiële beheer. Op 9 november 1772 

brachten raadsheer de Merlier en advocaat-fiscaal Diericx rapport uit 

betreffende de rekening van de bibliotheekrechten en kleine boeten, naar 

aanleiding van een bespreking met de weduwe van Penneman. 

Klaarblijkelijk had Philippe François Louis Penneman deze kas beheerd 

                                                           
1125 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

98. 
1126 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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vanaf 1732 tot aan zijn overlijden1127 en had de kas zo’n 411 pond moeten 

bevatten. Griffier Zoetaert* nam het beheer over de kas over en werd 

aangeduid om, in ruil voor een ontvangstbewijs, de som te innen bij de 

familie Penneman. Op 14 december had hij het geld nog altijd niet. Op basis 

daarvan bracht hij schriftelijk rapport uit, waarna de advocaat-fiscaal werd 

aangemaand om het bedrag via een deurwaarder op te vorderen1128. 

De zaak van het insolvabele sterfhuis Penneman, waarin geen rechtstreekse 

erfgenamen waren en zijn problematische wettiging andermaal werd 

opgerakeld, zou het ancien régime uiteindelijk zelfs overleven. 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 geraakt. Vanaf 

1771 waren Louis van den Hecke, heer van Lembeke, en advocaat 

Ferdinandus Brant door de crediteuren aangesteld om hun belangen te 

behartigen1129. In juli 1772 werd op hun vraag een inventaris opgesteld van 

alle papieren van ambtswege die ten huize Penneman werden 

aangetroffen1130. 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 om zich op 27 september 1777 te melden bij 

de griffie en indien nodig voor de raadsheren te verschijnen1131. Of deze 

                                                           
1127 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 132 (resolutie aangaande 

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. Zie tevens BIB UGENT, COLL Vliegende Bladen, 

HFI.C.222.19: Conseil de Flandre, Greffier, Comptes de greffiers. 
1128 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 134. Zie ook RAG, RVV, 

599: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor de bibliotheek, 

het mobilier en kleine herstellingen (met bijlagen), 1723-1787 (aantekening op de rekening van 

1774-1778). 
1129 RAG, RVV, 174: Resoluties met adviezen van de fiscalen, 1756-1790. 
1130 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. 
1131 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 
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personen ooit al hun geld hebben teruggezien, valt te betwijfelen, hoewel er 

in het laatste kwart van de 18de eeuw wel een openbare verkoop van 

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 België1132. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Pierre François Penneman (I)* (Gent, 1636 - na 1690), griffier van de Raad 

van Vlaanderen, en Maria Barbara Brant (Gent, 1642-?). Voor meer 

informatie aangaande dit gezin verwijzen we naar de biografische notitie 

van Pierre François Penneman (I)*. 

* Mauritius van der Ween en Elisabeth van de Fonteyne, op 14 november 

1677 in het bijzijn van getuigen Daniel van der Ween en Joannes Plaetsaert 

getrouwd in de Gentse Sint-Salvatorkerk1133. Verdere informatie over dit 

gezin kon niet worden teruggevonden. 

- Ouders: Pierre François Penneman (II)* (Gent, 1670-1742), griffier van de 

Raad van Vlaanderen, en Isabelle Thérèse van der Ween (Gent, 1680 - voor 

1730). Zij waren ongehuwd, maar Philippe François Louis werd wel erkend 

door Pierre François. Voor meer informatie aangaande deze wettiging 

verwijzen we naar de biografische notitie van Pierre François Penneman 

(II)*. 

Op 24 oktober 1741 trad Philippe François Louis Penneman als getuige op bij 

het huwelijk van een zekere Barbara Vander Wee, hoogstwaarschijnlijk een 

familielid van moederszijde1134. Deze Barbara huwde in de Sint-

                                                                                                                                        
ontrent 10000 ponden gr. onder zyne handen zyn genamptierd geworden, waer van men ten overlyden de 

penningen niet en heeft bevonden”. 
1132 DE GUCHTENEERE n.n., Mémoire pour mm. Charles le Begue… 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. Klaarblijkelijk was bij de 

wettiging van Philippe François Louis Penneman overigens bepaald dat, indien hij kinderloos 

zou sterven, de onroerende goederen die via de familie Brant in zijn bezit waren gekomen terug 

aan die familie werden toegekend. 
1133 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Salvator, Gent, s.d., s.p. 
1134 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p. 
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Niklaasparochie met een zekere Jacobus Durinck; de tweede getuige was 

Dominicus Vander Wee. 

 

Schoonfamilie1135 

Philippe François Louis Penneman trad anno 1732 in het huwelijk met de 

Antwerpse Joanna Marie van Havre (Antwerpen, ? - Gent, 1783). Zij was de 

dochter van Alexander Aloysius van Havre, (Antwerpen, 1665-1719)1136, 

ridder, secretaris van de schepenen van Antwerpen, en van Marie de Man 

(Antwerpen, 1683-1748), die op 26 april 1703 in de Antwerpse Sint-

Walburgakerk getrouwd waren in het bijzijn van getuigen Joannes en 

Nicolaus de Man. Marie de Man zou zijn tweede echtgenote geweest zijn. 

 

Kinderen 

Het huwelijk Penneman - van Havre bleef kinderloos. 

 

Bezittingen 

Hij erfde de heerlijkheden Mariakerke, Vogelsang, 

Ryvisch en Vaernewyck, alle hoofdzakelijk te 

Mariakerke, van zijn vader. Anno 1758 gaf hij de heerlijkheid Vaernewyck in 

hypotheek aan een zekere Joanna van Schoebeke te Brugge, in ruil voor een 

lening van 35.000 gulden wisselgeld. Ook de heerlijkheid Vogelsang belastte 

hij anno 1768 op een zelfde wijze; het kapitaal was afkomstig van een zekere 

F.J. Martens te Gent. 

Te Mariakerke stond een buitenverblijf dat in de volksmond het kasteel van 

Penneman werd genoemd en dat bekend was om zijn serres. Te Gent 

woonde hij gedurende zijn hele griffierscarrière in de Geldmunt. Het pand 

was zijn eigendom, getuige daarvan is de verbouwingsaanvraag die hij in 

1736 indiende bij het Gentse stadsbestuur1137. Hij verkreeg de toestemming 

om een muur en het bijhorende dak aan de waterkant af te breken en 

                                                           
1135 Zie ook PV Serge Coomans de Brachène, Stamboom Serge Denis Jacques Marie Ghislain 

Coomans de Brachène, via http://gw5.geneanet.org/scoomans (geraadpleegd 22.05.2012). 
1136 Aangaande onroerend bezit, zie onder meer ASAERT G., Honderd huizen aan de Grote Markt 

van Antwerpen, vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Antwerpen, 2005, p. 88 en 100-102. 
1137 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-72-8. 

http://gw5.geneanet.org/scoomans
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opnieuw op te bouwen, wegens de verrotte staat van de toenmalige 

constructie. In 1732 was hij ook eigenaar van een huis in de Iepenstraat te 

Gent, waarvoor hij toestemming kreeg om twee vensters uit te breken en te 

vervangen door nieuwe Franse raamkozijnen1138. 

Een zekere heer Penneman vroeg in 1751 daarenboven goedkeuring tot 

verbouwing van twee huizen aan de Brabantdam (vervangen van houten 

staketsels door een stenen kaai) en in 1756 een goedkeuring tot verbouwing 

van een huis in de Gouvernementstraat (siergevel boven poort)1139. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, GRM Processen beroepen uit Vlaanderen - geestelijke stand, 451: La dame 

abbesse du cloître de Notre-Dame de Lazarie (’t Rijcke Gasthuijs) à Gand 

(appelante) c. Le prélat de l’abbaye de Tronchiennes et Philippe François 

Louis Penneman, seigneur de Mariakerke (intimés) : épuration de fossés, 

1742-17431140. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant 1° à 6° six comptes, rendus par Jean-

Baptiste Michel, François T’Kint, Louis de Aranda et Philippe-François-Louis 

Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1729 au 31 

décembre 1742, […]. 

ARA, RK, 21060 : Volume contenant […] 7° à 12° six comptes, rendus par 

François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les 

années 1743-1753, […]. 

                                                           
1138 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossiers 535-110-7. 
1139 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossiers 535-40-40 en 535-79-12. Aangaande dit laatste 

huis, zie ook dossier 535-79bis-4. 
1140 Tevens vermeld in VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… (geraadpleegd in digitale 

versie). Hij was volgens deze lijst in 1736 overigens samen met een zekere Guillaume le Poivre 

betrokken in een proces tegen het beenhouwersambacht van Gent, in beroep door de Grote 

Raad van Mechelen behandeld. 
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ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 13° et 14° deux comptes, rendus par 

François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

François-Eugène Vastenhavont, greffiers du conseil provincial de Flandre, 

pour les années 1554-1757, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 15° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Jean-Louis 

Rotsart et Philippe-Emmanuel Michel, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1758-1759, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 16° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-

Emmanuel Michel et Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, pour les années 1760-1761, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 17° et 18° deux comptes, rendus par 

Philippe-François-Louis Penneman, Philippe-Emmanuel Michel, Jean-Pierre-

Joseph Zoetaert et Guillaume-Jean Hamelinck, greffiers du conseil provincial 

de Flandre, pour les années 1762-1765, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 19° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, Guillaume-Jean 

Hamelinck et Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1766-1767, […]. 

ARA, RK, 21248: Compte rendu par Philippe-François-Louis Penneman, 

Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-Emmanuel Michel et Jean-Pierre 

Joseph Zoetaert, greffiers du conseil de Flandre, du 1er septembre 1760 au 31 

décembre 1761. 

ARA, RK, 21249-21250: Deux comptes, rendus par Philippe-François-Louis 

Penneman, Philippe-Emmanuel Michel, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert et 

Guillaume-Jean Hamelinck, greffiers du conseil de Flandre, du 1er janvier 

1762 au 31 décembre 1765. 

RAG, AFF, 547: o.m. sterfhuis van Philippe François Louis Penneman, 

griffier bij de Raad van Vlaanderen en rekening van het beheer van het 

bibliotheekrecht en van het frivool appel van 1738-1777. 

RAG, AFF, 594: o.m. stukken van de griffier Philippe Penneman, 1773. 

RAG, FA Jacopssen, 342-347. 
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RAG, Fonds d’Hoop III, 5 en 85 (betreffende het sterfhuis van Philippe 

François Louis Penneman en beheersdaden van diens weduwe). 

RAG, OA Mariakerke-Drongen, 432 en passim. 

RAG, RVV, 21108: Gillis Jean Rooman, raadsheer, en Penneman, griffier 

Raad van Vlaanderen c. Jan-Bapt. van den Berghe: vacatiën van raadsheer en 

griffier, 1739-1740. 

SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4736: Penneman. 
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PENNEMAN, PIERRE FRANÇOIS (I) 

 

Personalia1141 

- Geboorte: Gent, Sint-Michielsparochie, 1636. 

- Overlijden: Gent, Sint-Baafsparochie, 14 

september 16761142. Hij werd op 16 september begraven in de 

karmelietenkerk1143. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich als Gentenaar in aan de Leuvense universiteit op 

30 januari 16551144 en behaalde uiteindelijk een licentiaatsdiploma rechten. 

Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was advocaat bij de Raad van Vlaanderen 

en werkte in die hoedanigheid onder meer in dienst van het Gentse 

stadsbestuur. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Nadat Maximiliaan le Rouffon* 

tijdens het voorjaar van 1672 het eerste engagèrecontract voor vier griffiers 

afsloot1145, werd Pierre François Penneman (I) één van de drie personen die 

samen met le Rouffon in mei 1674 in dienst trad. De patentbrief diende 

overigens herschreven te worden omdat de eerste versie verkeerdelijk 

Jacques Penneman en niet Pierre François vermeldde. 

                                                           
1141 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Mariakerke, passim; PV Guillaume de Wailly, Stamboom, via 

http://gw5.geneanet.org/wailly (geraadpleegd 22.05.2012); VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 757-759; VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 338-339; VAN HOOREBEKE G., 

Descente généalogique…, p. 148-163 en VAN HOOREBEKE G., Le nobiliaire de Gand…, p. 77-79. 
1142 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-1, fol. 6. 
1143 ARA, RS, 691: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciare des 

cours supérieures, charges subalternes, 1674-1690. 
1144 Matricule…, deel 6, p. 57. 
1145 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

255 en RAG, Varia II, 518bis: Leenpand van de griffieren van de Raad van Vlaanderen, 1672, 

kopij 1688. Voor meer informatie over dit contract wordt verwezen naar de biografische notitie 

van le Rouffon*. 

http://gw5.geneanet.org/wailly
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Zoals toenmalig notaris Lucas van der Lynden bij wijze van geheugensteun 

opschreef, startte het contract van de vier collega-griffiers (le Rouffon*, 

Penneman, van Overwaele* en du Bois*) op 15 mei 16741146. Op 22 mei trad 

Penneman al als commis bij een crimineel examen op1147; hij ondertekende 

de dag daarop voor het eerst een brief van de Raad1148. 

- Carrière na griffiersfunctie: Hij overleed toen hij slechts twee jaar in functie 

was, in september 1676. 

Volgens de hoofding van de rekeningen die jaarlijks bij de Rekenkamer 

werden ingediend, trad zijn vrouw oorspronkelijk op als zaakwaarnemer1149. 

Raadsheer David Brant*, haar broer, werd echter als bewindvoerder en 

voogd van de minderjarige Pierre François Penneman (II)* aangeduid, zodat 

hij tijdelijk engagèrehouder werd. Hij bediende de griffie uiteraard niet zelf. 

Met steun van de familie schakelde hij hiervoor Adrien Jacques Helias* als 

bedienaar in. Hij was verwant via Anne Charlotte Helias, moeder van Pierre 

François Penneman (I). 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Meester Jacques Penneman (Gent, 1592-?), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen, en Anne vander Gracht (? - na 1638). Zij huwden te Gent in de 

Sint-Niklaaskerk op 10 november 1617 in het bijzijn van getuige Lieven 

vander Gracht1150. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend: 

~ Pierre Penneman (Gent, ?-1623), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen1151, vanaf 1611 echtgenoot van Marie de Buck (Gent), die 

na zijn overlijden hertrouwde met een zekere Jean vander Hostyne. 

Pierre kreeg zes kinderen. 

                                                           
1146 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. 
1147 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 42. 
1148 RAG, RVV, 352: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1674 1e sem. 
1149 Zie ‘Aanvullende bronnen’. 
1150 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p.. 
1151 Hij werd onder meer vermeld in de lijst van personen die op 26 oktober 1619 de eed 

aflegden naar aanleiding van een muntplakkaat. Zie RAG, RVV, 7630: Register van de secrete 

camere, 9 januari 1619 - 30 april 1621. 
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~ Marie Penneman, echtgenote van Thomas Ghyselins, secretaris bij 

de schepenen van de Keure te Gent. 

 ~ Jacques Penneman (zie ‘Ouders’). 

~ Adrienne Penneman, vanaf 1618 echtgenote van Marc Fransman (? - 

Ninove, 1629), met wie ze twee dochters kreeg. Petronille Penneman 

trouwde met advocaat Marcus van Heule, later substituut van de 

procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen; haar zus Anne 

huwde Guillaume Pieters, baljuw van Ieper. In tegenstelling tot haar 

zus bleef Anne kinderloos. 

* Meester Pieter Helias (Gent, 1572-16381152), raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen, heer van Vlienderghem, Poelvoorde en Hondscote, en Anne de 

Wintere (Gent, ca. 1582 - 1620), vrouw van Aarschot, dochter van Jean de 

Wintere en Isabelle Vyts. Zij huwden in 1604 en kregen onder andere zoon 

Adrien Helias (Gent, 1608-?), schepen van Gedele te Gent en echtgenoot van 

Catherine van Liebeecke. Voor meer informatie aangaande deze familie, zie 

de biografische notities van beide griffiers Helias*. 

- Ouders: Meester Jacques Penneman (Gent, ?-1657), licentiaat in de rechten, 

advocaat bij de Raad van Vlaanderen1153, en Anne Charlotte Helias (Gent, ?-

1638), met wie hij op 19 mei 1635 in de Gentse Sint-Michielskerk (parochie 

Noord) huwde in het bijzijn van getuigen Pieter Helias en Thomas 

Ghyselins1154. Griffier Pierre François Penneman (I)* was hun eerste kind, 

zijn zus Marie Anne Penneman werd geboren in 1638 en leefde slechts heel 

kort. 

                                                           
1152 Hij werd samen met zijn echtgenote begraven in de karmelietenkerk te Gent. 
1153 Hij legde op 26 april 1633 in die hoedanigheid samen met collega’s de eed af naar aanleiding 

van een muntplakkaat. Hij kwam in 1646 in een gelijkaardige lijst voor, naar aanleiding van een 

vrijwillige gift ten behoeve van soldaten. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 1625 - 24 

maart 1663, fol. 91 en 245. 

Zie ook onder meer RAG, RVV, 10738: Jacques Penneman, adv. Raad van Vlaanderen c. Adriaan 

van Boterdaele, poortbalj. van Ninove: ambtsverzuim van de poortbalj., 1634; RAG, RVV, 11112: 

Jacques Penneman, adv. Raad van Vlaanderen c. Joos van Welle: rente, 1638-1640 en RAG, RVV, 

14290: Josine van der Heyden, wed. van Jacques Penneman, in leven adv. Raad van Vlaanderen 

c. proost, burg. en schep. van Harelbeke: “pensioen” van advocaat, 1660-1661, waarbij de eerste 

twee procesdossiers hoogstwaarschijnlijk van zijn gelijknamige vader zijn. Zie ook RAG, 

Kasselrij Oudenaarde, 1946 en 2794 waarin advocaat Jacques Penneman anno 1630-1643 als voogd 

van de kinderen van wijlen Marc Fransman en Adrienne Penneman optrad. 
1154 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
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Na het overlijden van Anne Charlotte hertrouwde vader Jacques in 1639 met 

Josephine Van der Heyden1155, dochter van meester Herman van der 

Heyden, dokter, en Barbe Bauters, en kreeg hij nog minstens vijf kinderen: 

~ Adrienne Marie Penneman (Gent, ?-1687), begijn in het groot 

begijnhof te Gent. 

 ~ Jeanne Michelle Penneman (Gent, ?-?), ongehuwd. 

 ~ Anne Barbe Thérèse Penneman (Gent, ?-1722), ongehuwd. 

~ Marie Anne Penneman (Gent, 1643-?), huwde in 1670 met Albert 

Ernest della Faille, heer van Landegem, met wie ze een zoon en een 

dochter kreeg. Guillaume Albert della Faille (Gent, ? - Mechelen, 

1710), raadsheer van de Raad van Vlaanderen en vervolgens 

buitengewoon raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, erfde de 

titel heer van Landegem; Marie Catherine della Faille (Gent, ?-1703) 

werd via echtgenoot Emmanuel Charles Ballet (?, 1675 - Gent, 1742) 

vrouw van Leeuwenburg. Na haar dood hertrouwde Ballet in 1705 

met Barbe van Reylof. 

~ Jacques François Penneman (Gent, 1646-1715), raadpensionaris van 

Gent1156. Hij huwde anno 1669 in de Gentse Sint-Niklaasparochie met 

Françoise Van Biervliet (Gent, ?-1689) en kreeg met haar minstens 

twee dochters en één zoon. Advocaat Charles Maximilien Penneman 

(Gent, 1685-1729) verkoos in 1712 Anne Catherine Stalins (Gent, 1690-

1749) als echtgenote1157. Dochters Marie Ernestine (Gent, 1675-?) en 

Marie Anne Penneman (Gent, 1683-1733) huwden elk een advocaat, 

                                                           
1155 Zie ook RAG, FA Kervyn de Volkaersbeke, 3836: Schatting van een eigendom gelegen te 

Erwetegem en Godveerdegem toebehorend aan Joosyne van der Heyden weduwe van advocaat 

Penneman te Gent, 1672. Hoogstwaarschijnlijk was zij ook betrokken bij de processen in RAG, 

RVV, 14684, 15828 en 28830. 
1156 Zie onder meer RAG, RVV, 16776: Melchior Westerhoudt (Gent) c. Jacques Penneman, 

raadpensionaris van Gent, en Pieter Berleere, adv. Raad van Vlaanderen: erfenis i.v.m. 

sekwestratie van het officie van deurw. Raad van Vlaanderen, 1678-1683 en RAG, RVV, 17958-

17959: Gillis Huybrechts, kamerbode van de schep. van de Keure van Gent c. Jacques 

Penneman, pensionaris van de schep. van de Keure van Gent: verkoop bij decreet van huis - 

crois van rente, 1684-1685. 
1157 Haar vader was Jean François Stalins, heer van Bosscheyde, waardoor dit koppel 

beschouwd wordt als de oorsprong van de tak Penneman de Bosscheyde. 
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respectievelijk Marc Antoine Baselius en Arnould Jacques vanden 

Kerchove (?, 1661 - Gent, 1736)1158. 

In zijn hoedanigheid van raadpensionaris frequenteerde hij de Raad 

van Vlaanderen 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 gehoord1159. Hij kwam op 30 mei 1690 zelfs voor op een lijst met 

personen die geschikt werden geacht voor het raadsheerschap, maar 

kon deze nominatie nooit verzilveren1160. 

 

Schoonfamilie 

Pierre François Penneman trad in de Gentse Sint-Baafskathedraal in het 

huwelijk met Maria Barbara Brant (Gent, 1642-?) op 2 oktober 1667 in het 

bijzijn van getuigen David Brant* en Pieter Helias1161. Josse Brant, schepen 

van de Keure te Gent en Barbe Tuckschaep, gehuwd op 17 oktober 1629 in 

de Gentse Sint-Michiels Noord parochie in het bijzijn van getuigen Joannes 

Brant en Joannes Tuckschaep1162, werden op deze manier zijn schoonouders. 

Naast Maria Barbara Brant hadden zij nog twee kinderen die de volwassen 

leeftijd hebben bereikt. Eén daarvan was David Brant*, raadsheer en 

engagèrehoudend griffier van de Raad van Vlaanderen, heer van 

Mariakerke1163. Voor verdere informatie over de familie Brant wordt 

verwezen naar de biografische notitie van David Brant*. 

 

 

 

                                                           
1158 Aangaande Marie Ernestine en Marie Anne Penneman kan bijkomend archief worden 

geconsulteerd in RAG, FA Kervyn de Volkaersbeke, 3610, 3613, 3619-3621, 3625, 3629, 3667 en 

3837-3840 en RAG, FA de Kerchove de Dentergem, 16. Een dochter van Marie Ernestine was 

overigens de tweede echtgenote van de schoonvader van griffier Jean Pierre Joseph Zoetaert*. 
1159 Zie voorbeelden in RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 

passim. 
1160 ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire 

des cours supérieures, conseillers, 1637-1721. 
1161 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1162 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
1163 Zie onder meer DE GUCHTENEERE n.n., Mémoire pour MM. Charles le Begue…, p. 21 en DE 

POTTER F. en BROECKAERT J., Drongen, p. 37. 
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Kinderen 

Van het gezin Penneman-Brant is slechts één zoon en 

één dochter gekend: 

~ Pierre François Penneman (II)* (Gent, 1670-

1742), griffier van de Raad van Vlaanderen, 

heer van Aarschot, Mariakerke, etc. Hij bleef 

ongehuwd maar zou op zijn beurt één zoon 

verwekken bij de tevens ongehuwde Isabelle 

Thérèse van der Ween (1680 - voor 1731), 

griffier Philippe François Louis Penneman* 

(Gent, 1705-1769), heer van Mariakerke, etc. Voor verdere informatie 

over deze twee generaties verwijzen we naar hun respectieve 

biografische notities. 

~ Marguerite Jossine Penneman (Gent, 1674-?), ongehuwd. Haar 

dooppeter en –meter waren Pieter Helias en Jossine van der Heyden. 

 

Bezittingen 

Pierre François Penneman (I) was heer van Aarschot en van Poelvoorde. De 

heerlijkheid Aarschot erfde hij van zijn moeder, die ze op haar beurt van 

moederszijde had verkregen. Bij zijn overlijden woonde hij op de 

Botermarkt te Gent. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 
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conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

ARA, RK, 21036: Compte rendu par Jean-Baptiste de Gheldere, Jean-Winnoc 

Van Breusseghem, Bernard Van Overwaele et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 13 mars au 19 juillet 1679. 

ARA, RK, 21037-21040: Quatre comptes, rendus par Maximilien le Rouffon, 

Bernard Van Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 28 février 1680 au 29 février 

1688. 

ARA, RK, 21041: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et David Brant, aliàs Brand ou Brant, conseiller 

ordinaire du conseil provincial de Flandre, en qualité de tuteur 

testamentaire de Pierre-François Penneman, fils de Pierre, du 1er mars 1688 

au 28 février 1689. 

RAG, Abdij van Drongen, 19: Fondatie van een dagelijkse mis in de abdijkerk 

door Maria Barbara Brant, douair. van Pieter François Penneman, 1699. 

RAG, FA Jacopssen, 342-347. 

RAG, Schenking d’Hoop, 641 en passim. 

SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4736: Penneman. 
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PENNEMAN, PIERRE FRANÇOIS (II) 

 

Personalia1164 

- Geboorte: Gent, Sint-Baafsparochie, 

29 september 1670. Dooppeter en –meter waren respectievelijk Jacques 

Penneman en Françoise van Larebeke1165. 

- Overlijden: Gent, 9 januari 1742. Hij werd begraven in de kerk van 

Mariakerke, waar later ook zijn zoon en schoondochter zouden worden 

bijgezet. Op vraag van zoon Philippe François Louis Penneman* woonde de 

Raad van Vlaanderen in corpus de uitvaartplechtigheid bij1166. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Geen enkele bron wijst uit dat hij een universitaire opleiding 

genoten zou hebben; hij werd overigens geen ‘meester’ genoemd. 

- Carrière voor, tijdens en na griffiersfunctie: Buiten het feit dat hij 

engagèrehoudend griffier van de Raad van Vlaanderen was en enkele 

heerlijkheden tot zijn bezittingen kon rekenen, zijn geen verdere financiële 

of carrièregegevens van Pierre François Penneman (II) bekend. 

Hoogstwaarschijnlijk heeft hij nooit een openbare functie bekleed en was hij 

eerder handelaar of rentenier. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Nadat zijn vader, engagèrehoudend 

griffier Pierre François Penneman (I)* stierf toen hij zelf pas zeven jaar oud 

was, werd raadsheer David Brant* zijn voogd. Deze Brant* nam het beheer 

van de engagère over en stelde familielid Adrien Jacques Helias* als 

                                                           
1164 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Mariakerke, passim; PV Guillaume de Wailly, Stamboom, via 

http://gw5.geneanet.org/wailly (geraadpleegd 22.05.2012); VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 757-759; VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 338-339; VAN HOOREBEKE G., 

Descente généalogique…, p. 148-163 en VAN HOOREBEKE G., Le nobiliaire de Gand…, p. 77-79. 
1165 Het uittreksel dat te vinden is in ARA, RS, 691: Organisation des conseils de justice et 

recrutement du personnel judiciare des cours supérieures, charges subalternes, 1674-1690 

vermeldt echter David Brant* en Isabelle Helias als peter en meter. 
1166 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 26 

http://gw5.geneanet.org/wailly
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bedienaar aan1167. Toen Pierre François Penneman (II) de meerderjarigheid 

bereikte en zelf engagèrehouder werd, hield hij Helias* in dienst. Hij zou 

zelf nooit zijn eigen griffie bedienen: Adrien Jacques Helias* zou in 1720 als 

bedienaar worden opgevolgd door zijn eigen zoon, Antoine Bernard Helias*. 

Ondertussen had Pierre François Penneman (II) wel opnieuw geïnvesteerd: 

op 19 juli 1713 vernieuwde hij samen met drie collega’s het gezamenlijke 

engagèrecontract1168. Het betrof Martinus ’t Kint*, Corneille Florent Michel* 

en Pierre Louis de Aranda*. 

Hij kwam zelf voor het eerst voor in de rekening van de zegelrechten van 

het jaar 1693, die aan de Rekenkamer werd voorgelegd en waar hij als 

engagèrehoudend griffier mee verantwoordelijkheid voor droeg - zoals ook 

blijkt uit de exemplaren van de latere jaren1169. Zijn statuut als niet-

bedienend engagèrehouder bracht hem echter in moeilijkheden bij het 

stadsbestuur, zoals blijkt uit een rekwest dat hij in 1725 aan de vorst 

richtte1170. Net als de raadsheren en de drie overige griffiers was hij 

vrijgesteld van alle stedelijke en provinciale rechten, maar de schepenen van 

de Keure hadden hem dit - voor wat de stad Gent betreft - geweigerd, 

hoogstwaarschijnlijk ten voordele van bedienaar Antoine Bernard Helias*. 

De problemen met bedienaar Helias* waren één jaar eerder al begonnen, 

toen Pierre François Penneman (II) ˗ officieel ongehuwd en kinderloos ˗ in 

maart 1724 wettiging vroeg voor zijn natuurlijke zoon, de latere griffier 

Philippe François Louis Penneman*1171. Zowel de overige potentiële 

erfgenamen als de Raad van Vlaanderen werden in de kwestie 

geconsulteerd; de raadsheren interpreteerden het stilzwijgen van die 

erfgenamen als instemming en gaven hun fiat. In juli 1724 werd Philippe 

                                                           
1167 Zie bijvoorbeeld ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du 

personnel judiciaire des cours supérieures, conseillers, 1681-1701, waarin hij in een 

personeelslijst van 13 mei 1690 "deserviteur" werd genoemd van de griffie van "Penneman, 

mineur". 
1168 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). 
1169 RAG, RVV, 545: Rekening van het zegelrecht, 1691-1701. 
1170 RAG, RVV, 528: Decreten en brieven van boven, 2 januari 1717 - 19 december 1749, fol. 75. 
1171 RAG, RVV, 518: Register van brieven en rescripties, 18 januari 1721 - december 1729, fol. 88. 
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François Louis Penneman*, toen ca. 19 jaar oud, via positief advies van de 

Raad van State gewettigd1172. 

Vader Pierre François (II) moet echter tegenkanting gevoeld hebben, 

waardoor hij in januari 1730 opnieuw een aanvraag tot wettiging indiende. 

Dit keer richtte hij zich rechtstreeks tot de landvoogd. Ondertussen had 

Philippe François Louis Penneman al interesse laten blijken tot het bedienen 

van de griffie van zijn vader, waarop bedienaar Helias* zich eveneens tot de 

centrale overheid wendde1173. De Geheime Raad boog zich over de 

kwestie1174 en won advies in bij zowel de Raad van Vlaanderen als bij de 

overige potentiële erfgenamen. Deze laatsten ˗ waaronder bedienaar 

Antoine Bernard Helias* ˗ spraken zich nu wel uit en eisten de 

nietigverklaring van de wettiging van 1724. De Vlaamse justitieraad zag zich 

hierdoor in december 1730 genoodzaakt een negatief advies te verlenen wat 

de nieuwe vraag tot wettiging betrof1175. Dit advies werd echter niet 

opgevolgd. Op 18 augustus 1731 vaardigde Karel VI een nieuwe 

wettigingsakte uit, gevolgd door een bevestiging van de claim van Philippe 

François Louis Penneman op de engagère van de griffie1176. 

Hoewel Pierre François Penneman (II) al eerder gepoogd had zijn engagère 

van de griffie van de Raad van Vlaanderen door te geven aan zijn zoon, kon 

de overdracht pas officieel plaatsvinden op 6 oktober 1731, de dag waarop 

de derde griffier Penneman door de Raad werd geadmitteerd. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Meester Jacques Penneman (Gent, ?-1657), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen1177, en Anne Charlotte Helias (Gent, ?-1638), met wie hij op 19 

                                                           
1172 Betreffende dit document en alle andere conflicten over zowel de wettiging als de erfenis 

van Philippe François Louis Penneman*, raadplege men DE GUCHTENEERE n.n., Mémoire pour 

mm. Charles le Begue… 
1173 RAG, RVV, 519: Register van brieven en rescripties, januari 1730 - december 1738, fol. 3. 
1174 Zie hoofdzakelijk ARA, GR Registers, 357: Consultes contenant l’exposé de l’affaire mise en 

délibération et les motifs de la résolution prise, (IX) janvier 1730 - avril 1730, fol. 211. 
1175 RAG, RVV, 519: Register van brieven en rescripties, januari 1730 - december 1738, fol. 39. 
1176 ARA, HSK, 700: Registres aux patentes d’offices, 1717-1794, fol. 258 en ARA, GR Registers, 6: 

Décrets adressés au conseil, 1659-1794, fol. 79. 
1177 Hij legde op 26 april 1633 in die hoedanigheid samen met collega’s de eed af naar aanleiding 

van een muntplakkaat. Hij kwam in 1646 op een gelijkaardige lijst voor, naar aanleiding van 
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mei 1635 in de Gentse Sint-Michielskerk (parochie Noord) huwde in het 

bijzijn van getuigen Pieter Helias en Thomas Ghyselins1178. Griffier Pierre 

François Penneman (I)* was hun eerste kind, zijn zus Marie Anne Penneman 

werd geboren in 1638 en leefde slechts heel kort. 

Na het overlijden van Anne Charlotte hertrouwde vader Jacques in 1639 met 

Josephine Van der Heyden1179, dochter van meester Herman van der 

Heyden, dokter, en Barbe Bauters, en kreeg hij nog minstens vijf kinderen: 

~ Adrienne Marie Penneman (Gent, ?-1687), begijn in het groot 

begijnhof te Gent. 

 ~ Jeanne Michelle Penneman (Gent, ?-?), ongehuwd. 

 ~ Anne Barbe Thérèse Penneman (Gent, ?-1722), ongehuwd. 

~ Marie Anne Penneman (Gent, 1643-?), huwde in 1670 met Albert 

Ernest della Faille, heer van Landegem, met wie ze een zoon en een 

dochter kreeg. Guillaume Albert della Faille (Gent, ? - Mechelen, 

1710), raadsheer van de Raad van Vlaanderen en vervolgens 

buitengewoon raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, erfde de 

titel heer van Landegem ; Marie Catherine della Faille (Gent, ?-1703) 

werd via echtgenoot Emmanuel Charles Ballet (?, 1675 - Gent, 1742) 

vrouw van Leeuwenburg. Na haar dood hertrouwde Ballet in 1705 

met Barbe van Reylof. 

~ Jacques François Penneman (Gent, 1646-1715), raadpensionaris van 

Gent1180. Hij huwde anno 1669 met Françoise Van Biervliet (Gent, ?-

                                                                                                                                        
een vrijwillige gift ten behoeve van de soldaten. Zie RAG, RVV, 166: Resolutieboek, 13 januari 

1625 - 24 maart 1663, fol. 91 en 245. 

Zie onder meer ook RAG, RVV, 10738: Jacques Penneman, adv. Raad van Vlaanderen c. Adriaan 

van Boterdaele, poortbalj. van Ninove: ambtsverzuim van de poortbalj., 1634; RAG, RVV, 11112: 

Jacques Penneman, adv. Raad van Vlaanderen c. Joos van Welle: rente, 1638-1640 en RAG, RVV, 

14290: Josine van der Heyden, wed. van Jacques Penneman, in leven adv. Raad van Vlaanderen 

c. proost, burg. en schep. van Harelbeke: “pensioen” van advocaat, 1660-1661, waarbij de eerste 

twee procesdossiers hoogstwaarschijnlijk van zijn gelijknamige vader zijn. Zie ook RAG, 

Kasselrij Oudenaarde, 1946 en 2794 waarin een advocaat Jacques Penneman anno 1630-1643 als 

voogd van de kinderen van wijlen Marc Fransman en Adrienne Penneman optrad. 
1178 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
1179 Zie ook RAG, FA Kervyn de Volkaersbeke, 3836: Schatting van een eigendom gelegen te 

Erwetegem en Godveerdegem toebehorend aan Joosyne van der Heyden weduwe van advocaat 

Penneman te Gent, 1672. Hoogstwaarschijnlijk was zij ook betrokken bij de processen in RAG, 

RVV, 14684, 15828 en 28830. 
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1689) en kreeg met haar minstens twee dochters en één zoon. 

Advocaat Charles Maximilien Penneman (Gent, 1685-1729) verkoos in 

1712 Anne Catherine Stalins (Gent, 1690-1749) als echtgenote. 

Dochters Marie Ernestine (Gent, 1675-?) en Marie Anne Penneman 

(Gent, 1683-1733) huwden elk een advocaat, respectievelijk Marc 

Antoine Baselius en Arnould Jacques vanden Kerchove (?, 1661 - 

Gent, 1736)1181. 

In zijn hoedanigheid van raadpensionaris frequenteerde hij de Raad 

van Vlaanderen 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 gehoord1182. Hij kwam op 30 mei 1690 zelfs voor op een lijst met 

personen die geschikt werden geacht voor het raadsheerschap, maar 

kon deze nominatie nooit verzilveren1183. 

* Josse Brant, schepen van de Keure te Gent, en Barbe Tuckschaep. Zij 

huwden op 17 oktober 1629 in de Gentse Sint-Michiels Noord parochie in 

het bijzijn van getuigen Joannes Brant en Joannes Tuckschaep1184. Naast 

Maria Barbara Brant (zie ‘Ouders’) hadden zij nog twee kinderen die de 

volwassen leeftijd hebben bereikt. Eén daarvan was David Brant*, raadsheer 

en engagèrehoudend griffier van de Raad van Vlaanderen, heer van 

Mariakerke1185. Voor verdere informatie over de familie Brant wordt 

verwezen naar de biografische notitie van David Brant*. 

                                                                                                                                        
1180 Zie onder meer RAG, RVV, 16776: Melchior Westerhoudt (Gent) c. Jacques Penneman, 

raadpensionaris van Gent, en Pieter Berleere, adv. Raad van Vlaanderen: erfenis i.v.m. 

sekwestratie van het officie van deurw. Raad van Vlaanderen, 1678-1683 en RAG, RVV, 17958-

17959: Gillis Huybrechts, kamerbode van de schep. van de Keure van Gent c. Jacques 

Penneman, pensionaris van de schep. van de Keure van Gent: verkoop bij decreet van huis - 

crois van rente, 1684-1685. 
1181 Aangaande Marie Ernestine en Marie Anne Penneman kan bijkomend archief worden 

geconsulteerd in RAG, FA Kervyn de Volkaersbeke, 3610, 3613, 3619-3621, 3625, 3629, 3667 en 

3837-3840 en RAG, FA de Kerchove de Dentergem, 16. Een dochter van Marie Ernestine was 

overigens de tweede echtgenote van de schoonvader van griffier Jean Pierre Joseph Zoetaert*. 
1182 Zie voorbeelden in RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, 

passim. 
1183 ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire 

des cours supérieures, conseillers, 1637-1721. 
1184 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
1185 Zie onder meer DE GUCHTENEERE n.n., Mémoire pour MM. Charles le Begue…, p. 21 en DE 

POTTER F. en BROECKAERT J., Drongen, p. 37. 
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- Ouders: Pierre François Penneman (I)* (Gent, 1636 - na 1690), griffier van 

de Raad van Vlaanderen, en Maria Barbara Brant (Gent, 1642-?). Voor meer 

informatie aangaande dit gezin verwijzen we naar de biografische notitie 

van Pierre François Penneman (I)*. 

 

Schoonfamilie 

Hij was ongehuwd, maar verwekte wel een kind bij Isabelle Thérèse van der 

Ween (Gent, 1680 - voor 1730) dat hij later erkende. Isabelle was de dochter 

van Mauritius van der Ween en Elisabeth van de Fonteyne, die op 14 

november 1677 in de Gentse Sint-Salvatorskerk huwden in het bijzijn van 

getuigen Daniël van der Ween en Joannes Plaetsaert1186. 

 

Kinderen 

Philippe François Louis Penneman* (Gent, ca. 1705 - 1769) was de onechte 

maar tevens enige gekende zoon van Pierre François Penneman (II)* en 

volgde hem op als griffier van de Raad van Vlaanderen. Zowel zijn 

wettiging als deze opvolging verliepen niet vlekkeloos. 

Voor verdere informatie over deze derde griffier Penneman* verwijzen we 

naar zijn biografische notitie. 

 

Bezittingen 

Hij kwam in het bezit van de heerlijkheden Mariakerke, Vogelsang en 

Ryvisch, alle te Mariakerke, via raadsheer en oom David Brant*. Hij had de 

drie heerlijkheden in 1692 gekocht voor een som van 1.513 pond 2 

schellingen en 11 groten, omgerekend 9.078 gulden en 17,5 stuivers. De 

overdracht van deze goederen vond in 1730 plaats. Ook het Vaernewycksche 

te Mariakerke was oorspronkelijk door David Brant aangeschaft, in 1691. 

Pierre François Penneman (II) noemde zich echter al heer van Vaernewyck 

in 1711. Hij mocht zich tevens heer van Aarschot noemen; die heerlijkheid 

erfde hij van zijn vader. In zijn titulatuur kwamen nog diverse andere, 

kleinere heerlijkheden voor, zoals Gavers en Schynelaars. 

                                                           
1186 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Salvator, Gent, s.d., s.p. 
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Te Mariakerke stond een buitenverblijf dat in de volksmond het kasteel van 

Penneman werd genoemd en dat bekend was om zijn serres. In Gent bezat 

hij een huis in de Hoogpoort, waarvoor hij in 1712 toestemming van het 

stadsbestuur kreeg om de kelderdeur richting straat te wijzigen1187. Zoals uit 

de aanvullende bronnen blijkt, verhuurde hij minstens één ander pand in de 

Gentse binnenstad. 

 

Opmerking 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, dat 

verkeerdelijk Pierre François Penneman (I)* identificeert als de vader van 

Philippe François Louis Penneman*. 

- Hij werd door Karel II op 1 september 1690 geadeld. Dit anoblissement 

wordt in diverse genealogieën verkeerdelijk toegekend aan Pierre François 

Penneman (I)*, wiens sterfjaar (1676) niet werd gerepertorieerd en bijgevolg 

vaak gewoon als zijnde “na 1690” werd vermeld. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

ARA, RK, 21036: Compte rendu par Jean-Baptiste de Gheldere, Jean-Winnoc 

Van Breusseghem, Bernard Van Overwaele et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 13 mars au 19 juillet 1679. 

ARA, RK, 21037-21040: Quatre comptes, rendus par Maximilien le Rouffon, 

Bernard Van Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, 

                                                           
1187 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossiers 535-101-9. 
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greffiers du conseil provincial de Flandre, du 28 février 1680 au 29 février 

1688. 

ARA, RK, 21041: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et David Brant, aliàs Brand ou Brant, conseiller 

ordinaire du conseil provincial de Flandre, en qualité de tuteur 

testamentaire de Pierre-François Penneman, fils de Pierre, du 1er mars 1688 

au 28 février 1689. 

ARA, RK, 21045-21046: Deux comptes, rendus par Bernard Van Overwaele, 

George du Bois, Corneille-Florent Michel et Pierre-François Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er mars (sic) au 28 février 

1699. 

RAG, FA Jacopssen, 342-347. 

RAG, OA Mariakerke-Drongen, 632, 670 en passim. 

RAG, RVV, 22970 en 22979: Pieter François Penneman (Gent), heer van 

Mariakerke en van de heerl. Vaarnewijk in Mariakerke, en cons.: 

bloedverwantschap tussen schepenen, griffier, ontv. en balj. in de heerl. 

Vaarnewijk, 1726-1727. 

RAG, RVV, 25683: (Sch. van de Keure van Gent) - Pieter François Penneman, 

hr. bev. c. Livina Dujardyn, wed. van Guill. Moeraert: huishuur - 

huisruiming, 1712-1713. 

SAG, FA Helias d’Huddeghem, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4736: Penneman. 
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PIETERS, JOSEPHUS (ANTHONIUS LAURENTIUS) 

 

Personalia1188 

- Geboorte: Brugge, ca. 1743. 

- Overlijden: Gent, 3 januari 1805. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 19 januari 1761 in aan de universiteit van 

Leuven1189 en behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de 

meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij was vanaf ca. 1768 actief als advocaat bij 

de Raad van Vlaanderen. Zijn admissie kon evenwel niet worden 

teruggevonden. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 14 september 1772 werd hij, na 

voorafgaand akkoord met de weduwe van Philippe François Louis 

Penneman* door de Raad geadmitteerd als bedienaar van de griffie 

Penneman*1190. Hij legde op 14 september tevens de eed af in handen van de 

president. Wanneer diezelfde griffie, deel van het insolvabele sterfhuis van 

Penneman*, in een openbare verkoop dreigde terecht te komen, opperden de 

raadsheren bezwaren en viel uiteindelijk de beslissing om die specifieke 

verkoopstransactie niet openbaar te laten uitvoeren1191. Bedienaar Pieters 

                                                           
1188 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op FOPPENS J.F., Histoire…, p. 284; 

PV Guillaume de Tournemire, Site familial, via http://gw3.geneanet.org/pierfit; PV Yves 

d’Oultremont, L’illustre et noble maison d’Oultremont, et ses alliances, via 

http://gw3.geneanet.org/oultremont (beide geraadpleegd 18.08.2012); VAN DER STRAELEN 

J.B., Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, koninglyken aerts-

boekdrukker binnen de stad Antwerpen, waer by gevoegd is eene geslagt-lyste der familie Mouretorff alias 

Moretus, Antwerpen, 1858, p. 134 en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 720 en 

761. 
1189 Matricule…, deel 9, p. 304. 
1190 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

77. 
1191 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

98. 

http://gw3.geneanet.org/pierfit
http://gw3.geneanet.org/oultremont
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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. Het financiële argument gaf 

echter de doorslag tot terugtrekking uit de openbare verkoop. Er bestond 

immers een kans dat de verkoop minder zou opbrengen dan in het verleden 

voor zo’n contract was betaald, wat in strijd zou zijn met “de digniteijt vande 

fonctie”. Hij sloot op 18 november 1773 uiteindelijk een contract af met de 

weduwe van Penneman*. De engagère, die door de Pennemans bezwaard 

was met twee renten en waarvan de bijhorende namptissementskas leeg 

was, kostte Josephus Pieters 16.700 gulden sterk wisselgeld, met daar 

bovenop de transactie- en registratiekosten. Wegens het groot aantal 

crediteuren in het sterfhuis was bij het moment van overeenkomst zelfs nog 

niet duidelijk aan wie de koopsom overhandigd moest worden. Pieters 

mocht het bedrag voorlopig bij zich houden ter vervanging van de 

namptissementskas. 

Uit het eerste rapport dd. 28 september 1773 van raadsheer Helias, die was 

belast met het dossier van de opheffing van de jezuïetenorde te Gent, blijkt 

dat griffier Pieters in dit kader als adjunct was aangesteld1192. In april 1777 

was hij dan weer adjunct bij commissaris Borluut in een zaak betreffende 

een overleden gedetineerde1193. In februari 1775 publiceerde hij een resolutie 

op de rol waarin de procureurs werden aangemaand geen conclusies in 

rechte in te dienen zonder voorafgaande toestemming van de Raad1194. 

In mei 1778 wendde hij zich tot enkele procureursfamilies1195: de Raad liet 

hen aanschrijven omdat in de griffie heel wat archiefstukken van overleden 

procureurs werden bewaard. De stukken werden niet als publiek archief 

beschouwd; men had er daarenboven geen plaats voor. De eerste klerk van 

de griffie kreeg de opdracht om de desbetreffende families aan te schrijven, 

waarna men 14 dagen de tijd had om de stukken te komen ophalen. 

Resterende documenten zouden tijdens de verhuis naar de Voldersstraat 

gewoon worden achtergelaten. 

                                                           
1192 ARA, Comité voor de opheffing van de jezuïetenorde in de Nederlanden, 21: Gand, collège 

flamand, sept. 1773 - sept. 1776. 
1193 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 161-162. 
1194 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 162. 
1195 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 170. 
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Josephus Pieters droeg bij tot de uitbreiding van de bibliotheek van de Raad. 

Tijdens de periode 1774-1778 diende hij twee onkostenstaten in voor 

bedragen die hij uit eigen zak had voorgeschoten bij boekverkoper van Praet 

te Brugge1196. In 1779-1780, toen hij pas raadsheer was, deed hij hetzelfde: 

één van de verzamelingen boeken die hij toen aanbracht, kwam uit de 

venditie van de inboedel van een pensionaris1197. 

- Carrière na griffiersfunctie: Josephus Pieters was één van de weinige 

griffiers die deel ging uitmaken van het corpus van de Raad van 

Vlaanderen. Na twee kandidaatstellingen voor vacante posten als raadsheer, 

respectievelijk in mei 1775 en januari 17781198, viel de eer hem uiteindelijk te 

beurt tijdens het voorjaar van 1779 - kort na de verhuis van de Raad naar de 

Voldersstraat te Gent. Zijn patent als raadsheer werd gedateerd op 28 mei 

1779; zijn eedaflegging vond plaats op 8 juni1199. 

Binnen enkele weken had hij een bedienaar voor zijn griffie gevonden: 

advocaat Charles van Severen* meldde zich op 9 juli 1779 bij de Raad en 

werd op 12 juli aan een examen onderworpen1200. Hij legde uiteindelijk de 

eed af in handen van de president op 14 juli 1779. Na acht jaar bediening 

sloten beide mannen op 18 december 1787 een verkoopsovereenkomst, 

verleden voor notaris Livinus Le Begue te Gent1201. Van Severen* kocht de 

engagère, die hij tot dan toe zelf bediende, over voor een bedrag van 30.857 

gulden, 2 stuivers en 10 denieren. Hij nam tevens een aantal verplichtingen 

ten opzichte van crediteuren van de familie Penneman over, die door 

Pieters* nog niet waren voldaan. De transactie werd diezelfde dag nog 

geregistreerd bij de Raad van Vlaanderen. 

                                                           
1196 RAG, RVV, 599: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor 

de bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen (met bijlagen), 1723-1787. 
1197 RAG, RVV, 601: Rekening van de bibliotheek (met bijlagen), 1780. 
1198 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice: 

charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794. 
1199 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice: 

charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794. Zie ook RAG, RVV, 603: Register van 

patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, 

concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 98 en ARA, RF, 1010: 

Patentes et commissions, 1765-1794. 
1200 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

102. 
1201 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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Raadsheer Pieters was tijdens het jaar 1791 klaarblijkelijk commis van de 

fiscale zaken1202. Tijdens het najaar van 1793 verkreeg hij vervolgens een 

benoeming als procureur-generaal van de Raad1203. Op 15 oktober 1793 

kwam hij als eerste uit de selectieprocedure, wat resulteerde in een 

benoemingspatent van datum 7 december. Op 2 januari 1794 legde hij de eed 

af in handen van de president. 

In 1795 werd, naar aanleiding van de laatste werkdagen van de Raad, een 

inventaris opgesteld van zijn papieren1204. Het betrof een tiental 

procesdossiers, vier pakken enkwesten uit de periode 1779-1787 en een 

vijftiental nummers diversen: liquidaties, resoluties en instructies, 

ontvangstbewijzen van gelichte procesdossiers, minuten van verbalen, 

adviezen, twee verbaalboeken en een aantal thematisch geordende mappen. 

Of hij na dit jaar nog een openbare functie heeft vervuld, valt te betwijfelen. 

Hij overleed in 1805, hoewel sommigen op basis van deze inventaris 

verkeerdelijk 1795 als sterfjaar opgeven. Vanaf 1781 was hij overigens lid 

van de Sint-Jorisgilde te Gent1205. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Charles Pieters (Brugge) en Françoise Maranes. Van hen is enkel 

zoon Josephus Anthonius Pieters bekend. 

 

                                                           
1202 RAG, RVV, 524: Register van brieven en rescripties, 21 januari 1789 - 5 november 1789 en 25 

december 1790 - 3 augustus 1793, fol. 34. Voor een lijst van criminele zaken die door hem in 

1791 werden behandeld, zie ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 456/A-B: Administration 

judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1735-1786, 1791-1794. 
1203 Zie onder meer ARA, GR Oostenrijkse periode, Dossiers, 455/A-B: Administration judiciaire, 

conseils de justice: charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794; ARA, GR Oostenrijkse 

periode, Dozen, 456/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice: Conseil de Flandre, 1735-

1786, 1791-1794; RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, 

raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 

enz., 1734-1794, fol. 140 en RAG, RVV, 530: Decreten en brieven van boven, 9 januari 1777 - 19 

februari 1789 en 1 maart 1789 - 16 april 1794, fol. 45. 
1204 RAG, RVV, 139: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Joseph Pieters, 1795. In dit 

bestanddeelnummer werden verkeerdelijk een drietal brieven (eind 16de eeuw) bewaard, 

waarover meer uitleg te vinden is in de biografische notitie van Michiel Heyns*. 
1205 GHIJS J., De Notitien, annotaten, … en MOULIN-COPPENS J., De geschiedenis … 
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Schoonfamilie 

Hij huwde te Gent in de Sint-Baafsparochie op 28 augustus 1781 met Isabella 

Francisca Gislena Pycke (Gent, 1754-1813)1206, dochter van Pierre François 

Pycke, heer van Idegem, raadpensionaris te Gent, en Isabelle Ludovica 

Carola Ameye. Deze schoonouders waren Gentenaars. Zij waren op 26 

januari 1754 in de Sint-Baafsparochie gehuwd1207. Naast dochter Isabelle 

hadden ze ook een zoon, Guillielmus Pycke, advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen en schepen van de Keure van Gent. 

Getuigen bij het huwelijk van Josephus Pieters waren een zekere Joannes 

Baptistus Schoutheet en Charles van Severen*, zijn bedienende griffier. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk Pieters-Pycke zijn drie kinderen gekend: 

~ Charles Pieters (Gent, 1782-1863)1208, bibliofiel, op 24 mei 1816 

gehuwd met Isabelle Morel (1790 - Gent, 1863). Zij kregen een 

dochter, Zoe Pieters. 

~ Pierre Jean Pieters (Gent, 1783-?), infanterist1209, echtgenoot van 

Justine d’Udekem (Leuven, 1793 - Brussel, 1871), met wie hij twee 

zonen en een dochter kreeg. 

~ Anna Maria Pieters (Brugge, 1796-?), echtgenote van Joannes 

Josephus Eduardus Pycke (1807-?), lid van de bestendige deputatie 

van de provincie Antwerpen, met wie ze in 1836 huwde. Hun 

huwelijk bleef kinderloos. 

 

Bezittingen 

Gegevens aangaande bezit zijn niet voorhanden. Hij woonde tijdens de jaren 

1777 en 1779 in de buurt van de Gentse Sint-Michielskerk, voorheen (1773-

                                                           
1206 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1207 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1208 Zie ook LINNIG B., Nouvelle série de bibliothèques et d’ex-libris d’amateurs belges aux XVIIe, 

XVIIIe et XIXe siècles, Brussel, 1910, p. 191. 
1209 Zie ook CRUYPLANTS E. e.a., Histoire illustrée d’un corps belge au service de la république et de 

l’empire, la 112e demi-brigade. Côtes de l’Océan, Italie, Espagne, 11e corps de la grande armée, 1803-

1814, Brussel, 1902, p. 359. 



396 
 

1776) en daar tussenin (1778) stond zijn contactadres geregistreerd in de 

Veldstraat1210. 

 

Opmerking 

Hij wordt zowel als griffier, raadsheer en procureur-generaal vermeld in het 

naslagwerk van van der Vynckt, evenwel telkens zonder wapenschild. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21061-21063: Trois comptes, rendus par Jean-Pierre-Joseph 

Zoetaert, Guillaume-Jean Hamelinck, Jacques-Joseph Bauwens et Joseph-

Antoine Pieters, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les années 

1772-1777. 

RAG, AFF, 4271: onder meer patentbrieven verleend aan Jozef Anthoon 

Laurent Pieters van Brugge als procureur-generaal van de Raad van 

Vlaanderen, 7 december 1793. 

RAG, RVV, 139: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Joseph 

Pieters, z.d. [1795]. 

RAG, RVV, 21800-21801: Guill. van der Ghinst, adv. te Oostende c. Joseph 

Peeters, raadsheer Raad van Vlaanderen: schade en interesten, 1791. 

SAG, FA Pycke (de ten Aerde), passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 4800: Pieters. 

  

                                                           
1210 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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RANST, JOSSE GERARD 

 

Personalia1211 

- Geboorte: Gent, ca. 1673. 

- Overlijden: Onbekend. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich in 1691 in aan de Leuvense universiteit1212 en 

behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Josse Gerard Ranst was advocaat toen hij als 

bedienaar van de griffie van de familie de Aranda* aantrad. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: In de loop van het jaar 1720 werd 

Josse Gerard Ranst als bedienaar aangesteld voor de griffie van Pierre Louis 

de Aranda*. Zijn admissie kon niet worden teruggevonden, waardoor het 

precieze moment van de wissel niet kan worden bepaald. In 1720 voltooide 

griffieklerk Jacobus Kempeners een handig werkinstrument, een 

formulierboek met bijhorende index. Hij lijstte bij afronding het personeel 

van de Raad op: de vier toenmalige griffiers noteerde hij als “heer Adriaen 

Jacques Helias*, heer Marten ’t Kint*, heer Pieter d’Aranda* en heer Jan Baptiste 

Michel*”1213. Het was echter Ranst die de rekening van de 

augmentatierechten van 1721 mee indiende1214. 

Aangaande zijn periode als griffier valt weinig bijzonders te melden. 

Engagèrehouder Pierre Louis de Aranda* stierf twee jaar na de aanstelling 

van Ranst, zijn weduwe en erfgenamen hielden hem in dienst tot zoon Louis 

de Aranda* (1731-1759) in 1731 op 26-jarige leeftijd de nieuwe uitvoerende 

                                                           
1211 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op PV Yves Reckelbus, Stamboom 

Margaux Reckelbus, via http://gw5.geneanet.org/rebusy (geraadpleegd 28.06.2012); RAG, FA 

Jacopssen, 2-4: Genealogie van de familie Jacopssen en de aanverwante familiën; VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 759; VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 10-13 en 

359-363 en VERHAEGHE W., Genealogie van Adriaen Ranst, s.l., 2007. 
1212 Matricule…, deel 7, p. 96. 
1213 RAG, RVV, 144: Formulierboek voor de Raad van Vlaanderen door Jacob Kempeners, klerk 

van de griffie, met index van zaken, 1718-1721. 
1214 RAG, RVV, 548: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 

http://gw5.geneanet.org/rebusy
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engagèrehouder werd. Deze Louis de Aranda* verscheen op 24 september 

1731 voor de Raad van Vlaanderen. Hij wenste als griffier te worden 

geadmitteerd op basis van het engagèrecontract van zijn vader1215. Zijn 

eedaflegging, die nog diezelfde dag plaatsvond, betekende het einde voor de 

bediening van Josse Gerard Ranst*. 

- Carrière na griffiersfunctie: Onbekend. Hoogstwaarschijnlijk zette hij zijn 

carrière als advocaat gewoon verder; onder zijn familieleden kwamen 

overigens verschillende advocaten voor. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* (Maarten) Joseph Ranst (ca. 1605 - Gent, 1642), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen en baljuw van het ambacht Boekhoute, en echtgenote Joanna de 

Aranda (Brugge, ca. 1605 - Gent, 1672, met wie hij in 1628 in het huwelijk 

trad. Zij was de zus van (Jacques) Emmanuel de Aranda (Brugge, 1614 - ca. 

1686), vader van griffier Pierre Louis de Aranda* en grootvader van griffier 

Louis de Aranda*. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend: 

~ Anna Petronella Ranst (? - Brugge, 1680), echtgenote van Charles 

Etienne de Blende (Brugge, 1632-1657), raadpensionaris en griffier van 

de stad Brugge. Hun zoon, Charles Frans de Blende (? - Brugge, 1687), 

was licentiaat in de rechten en advocaat bij de Raad van Vlaanderen. 

~ Isabella Ranst (?-1663). 

~ Bernardus Ranst (? - Brugge, 1664), priester. 

~ Gerard Ranst (zie ‘Ouders’). 

~ Marie Ranst. Zij woonde in bij haar broer, Josse Ignace Ranst. 

~ Adriaan Ranst (1639-1640). 

~ Carolina Ranst (1640-1642). 

                                                           
1215 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

345. 



399 
 

~ Pieter Josse Ranst1216, advocaat bij de Raad van Vlaanderen en 

baljuw van Lovendegem, echtgenoot van (Anna) Catharina Cornelie 

Vanden Bundere (1653-?), vrouw van Ter Scheuren, Desteldonk en 

Winderwalle. Zowel zoon (Bavo) Josse Ranst als zoon Jacob Frans 

Ranst waren advocaat bij de Raad van Vlaanderen; deze laatste erfde 

de titel van heer van Ter Scheuren en werd baljuw van Eke1217. 

~ Frans Ranst (1630-1641). 

~ Josse Ignace Ranst (Gent, 1630-1697), licentiaat in de beide rechten, 

priester, vanaf 1668 kanunnik in de kathedraal te Doornik en 

vervolgens te Gent, vicaris-generaal van het bisdom. Hij werd 

begraven in de Gentse Sint-Baafskathedraal. 

* Christoffel Droesbeke en n.n. 

- Ouders: Gerard Ranst (? - na 16871218), advocaat, schepen van Gent, en 

echtgenote Barbara Droesbeke. Hun huwelijk vond plaats op 19 november 

1669 in de Gentse Sint-Michiels Zuid parochie, in het bijzijn van getuigen 

n.n. Ranst en Daniël Plaetsaert1219. Zij kregen minstens zeven kinderen: 

~ Joanna Barbara Ranst. Zij trouwde anno 1698 met Jacques van den 

Dendere, heer van Poelvoorde. 

~ Josse Gerard Ranst. 

~ Pieter Ranst (1674-1676). 

~ Anna Theresia Ranst (1676-1684). 

~ Marie Ranst. 

~ Geeraert Ranst (1682-1683). 

~ Theodoor Ranst. 

 

                                                           
1216 Misschien was hij de advocaat n.n. Ranst, die op 17 juli 1689 in de Gentse Sint-Baafsparochie 

overleed. De woning van de overledene bevond zich in de Scheldestraat, de huidige 

Gouvernementstraat. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-2, fol. 15. 
1217 Zie tevens DE POTTER F. en BROECKAERT J., Eke, p. 24, 36, 42 en passim. 
1218 Hij was waarschijnlijk de “Gerardus Ranst”, advocaat, die op 31 augustus 1698 overleed en 

op 2 september werd begraven in de Gentse Sint-Michielsparochie. Op het moment van zijn 

overlijden woonde hij in de Burgstraat. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-2, fol. 79. 
1219 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
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Schoonfamilie 

Onbekend. Josse Gerard Ranst was gehuwd, maar over zijn echtgenote en 

haar familie zijn geen verdere gegevens bekend. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerking 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, dat enkel de 

beide griffiers de Aranda* aanhaalt zonder vermelding van zijn 

bedienaarsperiode. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21057-21058: Deux comptes, rendus par Martin T’Kint, Jean-

Baptiste Michel, Josse-Gérard Ranst et Antoine-Bernard Hélias, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 1er mars 1720 au 28 février 1726. 

ARA, RK, 21059: Compte rendu par Jean-Baptiste Michel, Josse-Gérard 

Ranst, Antoine-Bernard Hélias et François T’Kint, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, du 1er mars 1726 au 28 février 1729. 

ARA, GRM Beroepen uit Vlaanderen, 3: Ridder René de Mol, baron van 

Herent, heer van Lovendegem, appellant, c. Francois Droesbeke, advocaat 

bij de Raad van Vlaanderen, als (interim) substituut-baljuw van 

Lovendegem, vervangend Peeter Ranst, eveneens advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen, geïntimeerde. Aanstelling van substituut-baljuw van 

Lovendegem, 1686-1687, 1omslag (inventaris; schrifturen). Raad van 

Vlaanderen, 14/12/1686. 

RAG, OA Ambacht Boekhoute, 1038: Mr. Geeraert Ranst, advocaat bij de Raad 

van Vlaanderen c. burgemeester en schepenen van het ambacht Boekhoute: 
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onrechtmatige verkoop van veldvruchten en inboedel van een hofstede, 

1694. 

RAG, OA Ambacht Boekhoute, 1060: Lieven van Overwaele en Isabeau Ranst 

over Guillaume Heercke c. Jan Odomaere: onenigheid over hofstede, 1635. 

RAG, RVV, 14943: C. Bouhelier, wapenkoning c. Gerard Ranst en cons.: 

kwartieren op blazoen bij begrafenis, 1663-1664. 

RAG, RVV, 17065: Charles-François van Alstein, adv. Raad van Vlaanderen 

c. Pieter Ranst, adv. Raad van Vlaanderen: rente, 1680-1681. 

RAG, RVV, 19085: Gerard Ranst, adv. Raad van Vlaanderen c. Jan Vincent 

(Ruiselede): recht van “naerhede”, 1691-1692. 

RAG, RVV, 20024: Barbara Droesbeke1220, wed. van Gerard Ranst, adv. Raad 

van Vlaanderen c. Pieter van Crombrugghe, gewezen ontvanger van Sint-

Denijs-Westrem: ommestellingen - executie, 1703-1709. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5017: Ranst. 

  

                                                           
1220 Zij was in 1705 als weduwe tevens betrokken in een proces tegen Josse Bavo Ranst, dat in 

beroep door de Grote Raad van Mechelen werd behandeld. Zie VERSCUREN A., Analyse 

distributieboeken... (geraadpleegd in digitale versie). 
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ROTSART (DE HERTAING), JEAN LOUIS 

 

Personalia1221 

- Geboorte: Brugge, 23 juni 17351222. 

- Overlijden: Brugge, 4 maart 1784. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Bij zijn admissie als griffier bleek hij licentiaat in de beide rechten 

te zijn; hij had hoogstwaarschijnlijk te Leuven gestudeerd. Jean Louis Rotsart 

gebruikte de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vooraleer hij griffier werd, werkte hij 

kortstondig als advocaat, ten vroegste vanaf 1758. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Hij meldde zich op 16 oktober 1759 

als nieuwe bedienaar van de griffie van de familie de Aranda*, gebaseerd op 

een akkoord dat hij op 8 oktober met zijn ouders en met Justine Marie 

Françoise d'Hane de Bersé, douairière van Louis de Aranda* en voogd / 

moeder van de minderjarige Marie Francisca de Aranda had gesloten1223. Hij 

bracht tevens een attest van de schepenen van het Brugse Vrije mee, dat 

stelde dat hij wegens zijn laatschap van het Brugse Vrije sedert 23 juni 1759 

als meerderjarig werd beschouwd. Er werd verwezen naar het doopregister 

van de Brugse Sint-Donaaskerk. Nog diezelfde dag werd hij door de Raad 

geadmitteerd en legde hij de eed af in handen van de president. 

                                                           
1221 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op PV Guillaume de Wailly, 

Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/wailly; PV Yves Reckelbus, Stamboom Margaux Reckelbus, 

via http://gw5.geneanet.org/rebusy (beide geraadpleegd 28.06.2012); RAG, FA Jacopssen, 2-4: 

Genealogie van de familie Jacopssen en de aanverwante familiën; VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 750-751 en VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 379-380. 

Zie aangaande deze familie ook BOUSSY W., De gegoede stand te Brugge op het einde van de 

XVIIIde eeuw, Gent, 1963, onuitgegeven licentiaatsverhandeling; COPPIETERS 'T WALLANT R., 

Notices généalogiques et historiques sur quelques familles brugeoises, Brugge, 1942 en GAILLIARD J., 

Bruges et le franc…, p. 48-51. 
1222 Hij werd gedoopt in de Brugse Sint-Donaaskerk; zijn meter was Daniëlla Joanna Jacoba 

Rotsart, peter was Joannes Robertus Rotsart, kanunnik van Sint-Salvator te Brugge. 
1223 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1734-1794, fol. 

58. 

http://gw5.geneanet.org/wailly
http://gw5.geneanet.org/rebusy
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Het griffierschap van Jean Louis Rotsart liet bijzonder weinig sporen na. Het 

ging dan ook om een korte periode. Zo diende hij samen met Philippe 

François Louis Penneman*, Abraham Jean Baptiste de Backer* en Philippe 

Emmanuel Michel* de rekening van de zegelrechten voor de jaren 1758-1759 

in; bij de rekening van 1760-1761 was hij al vervangen door Jean Pierre 

Joseph Zoetaert*1224. 

Deze Zoetaert was op 21 oktober 1760 voor de Raad verschenen met een 

overeenkomst die hij had gesloten met Thérèse Eugénie de Aranda, moeder 

van Jean Louis Rotsart, in haar hoedanigheid van douairière van haar pas 

overleden echtgenoot1225, als moeder / voogd van de minderjarige Marie 

Rotsart en als gevolmachtigde bij procuratie voor haar overige kinderen1226; 

en met Philippe François Joseph Van der Haeghen, de echtgenoot van Marie 

Françoise Jacqueline Colette de Aranda, de enige dochter van voormalig 

griffier Louis de Aranda*1227.  Die overeenkomst, een koopcontract, was 

gesloten voor Gents notaris Jacques Merrij en legde vast dat Zoetaert* 16.150 

gulden Vlaams sterk wisselgeld diende te betalen voor de engagère van de 

griffie. Na betaling werden hem de oorspronkelijke patentbrief, de niet-

gelichte namptissementen met bijhorende bewijsstukken en alle overige 

documenten die eventueel tot de griffie behoorden overhandigd. Van dit 

alles werd een inventaris opgesteld; bij ontvangst werd een recepisse 

getekend. Op 21 oktober 1760 werd Zoetaert* door de Raad geadmitteerd, 

hij legde nog diezelfde dag de eed af als griffier. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na zijn griffierschap zette hij zijn activiteiten 

als advocaat verder. Anno 1760 was hij nog lid van de Gentse Sint-Jorisgilde, 

één van de gilden die heel wat leden onder de medewerkers van de Raad 

van Vlaanderen telde1228. Alles lijkt erop dat hij kort daarna terug naar 

Brugge trok. Jean Louis Rotsart was in 1781 klaarblijkelijk hoofdman van een 

                                                           
1224 RAG, RVV, 551: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
1225 Louis Ferdinand Rotsart overleed in juli van datzelfde jaar. 
1226 Akte van procuratie verleden voor de Brugse notaris Charles Donny op 18 oktober 1760. 

Jean, Thérèse, Isabelle en Justine worden opgesomd, waarbij ook de echtgenoot van Thérèse 

wordt vermeld. Zie 'Ouders'. 
1227 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 54. 
1228 GHIJS J., De Notitien, annotaten, … en MOULIN-COPPENS J., De geschiedenis … Wat griffiers 

betreft, gaat het om Abraham Jean Baptiste de Backer*, Josephus Pieters* en eerder, in de 16de 

eeuw, Cornelis Boullin*, die in 1519 zelfs overdeken was. 
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Brugse rederijkersgilde, zoals gedrukte gelukwensen naar aanleiding van 

zijn huwelijk laten uitwijzen1229. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean Ferdinand Rotsart fs. Bonaventure1230 (Brugge, 1665-1730), licentiaat in 

de beide rechten, griffier van het notariaat van het Brugse Vrije1231, secretaris 

van de kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge1232 en geadeld op 15 

augustus 1721, en Isabelle Elisabeth (Claire) Pattyn fa. Pierre1233 (Brugge, 

1661/1672-1728). Zij huwden in september 1690 en kregen zes kinderen: 

 ~ Marie Angeline Rotsart (Brugge, 1691-1692). 

 ~ Louis Ferdinand Rotsart (zie 'Ouders'). 

 ~ Isabelle Adrienne Rotsart (Brugge, 1695-1738). 

 ~ Jeanne Jacoba Rotsart (Brugge, 1697-1750). 

 ~ Jean Robert Rotsart (Brugge, 1699-1737), kanunnik. 

 ~ Marie Françoise Rotsart (Brugge, 1703-1729), geestelijke dochter. 

* Pierre Louis de Aranda* (Brugge, 1666 - Gent, 1722) en Marie Esther Van 

Overwaele (1666-1712). Voor meer informatie over dit gezin wordt 

verwezen naar de biografische notities van griffiers Pierre Louis de Aranda* 

en Bernard van Overwaele*. 

                                                           
1229 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. 
1230 Vermoedelijk de Bonaventura Rotsart die in 1648 door de Geheime Raad werd geadmitteerd 

ter uitoefening van het notarisambt. Hij was toen licentiaat in de beide rechten en advocaat bij 

het Brugse Vrije. Zie ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 1364: Commissions et nominations, 

notaires, 1541-1701. 
1231 Zo registreerde de Raad van Vlaanderen in juli 1694 een document dat hij in zijn 

hoedanigheid van griffier van het notariaat van het Brugse Vrije één maand daarvoor had 

ondertekend: RAG, RVV, 169: Resolutieregister, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 61-

63. 
1232 Het echtpaar werd overigens begraven in deze kerk. 
1233 Licentiaat in de beide rechten, schepen van de stad Brugge. 
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- Ouders: Louis Ferdinand Rotsart de Hertaing (Brugge, 1694-1760), 

licentiaat in beide rechten, heer van Ypenhove, Wijngaarde, Leffingemeur en 

andere heerlijkheden, onder meer provoost van de Brugse rederijkerskamer, 

en Thérèse Eugénie de Aranda (Gent, 1711 - Brugge, 1765)1234. Er zijn 

gegevens bekend over zes van hun kinderen: 

~ Thérèse Angeline Albertine Rotsart de Hertaing (Brugge, 1731 - ?, 

1803), vanaf 1749 echtgenote van André Louis van den Bogaerde de 

ter Brugghe (Brugge, 1726-1799), onder meer burgemeester van het 

Brugse Vrije, met wie ze twaalf kinderen had. 

~ Isabelle Louise Eugénie Rotsart de Hertaing (Brugge, 1733-1806), 

echtgenote van Charles (François) Joseph II Imbert des Motelettes 

(Brugge, 1735-1822), schepen van Brugge en het Brugse Vrije, met wie 

ze vijf kinderen had. 

~ Jean Louis Rotsart de Hertaing. 

~ Justine Jacqueline Jeanne Thérèse Rotsart de Hertaing (Brugge, 1736-

1806), vanaf 1764 echtgenote van Charles Louis van Caloen (Brugge, 

1732-1817), schepen van het Brugse Vrije, met wie ze vijf kinderen 

had. Eén van hun zonen was bijvoorbeeld François Joseph Albert van 

Caloen-Arents (Brugge, 1770-1828), onder meer voorzitter van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. 

~ Marie Albertine Jeanne Antonia Rotsaert de Hertaing (Brugge, 1738-

1791), religieuze. 

~ Anna Rotsart de Hertaing (Brugge, 1744-1744). 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 9 oktober 1780 met Thérèse Josephine de Gaïaffa de 

Massanova (Brugge, 1755 - Brussel, 1782), enige dochter van markies Felix 

de Gaïaffa de Massanova (ca. 1727 - 1807), actief in het Brugse stadsbestuur, 

en van Thérèse Caroline de Hooghe [de la Gauguerie] (ca. 1734 - 1795). 

 

                                                           
1234 Het echtpaar werd begraven in de Sint-Walburgakerk, in het familiegraf van de Rotsarts. 
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Kinderen 

Uit zijn huwelijk is slechts één kind bekend, namelijk Jean Felix Rotsart de 

Hertaing (Brugge, 1782-?), heer van Ypenhove, Wijngaarde en Leffingemeur 

en echtgenoot van Henriette Caroline de Colnet (Brugge, 1780-1844). Dit 

koppel had minstens drie kinderen, waaronder Ernest Felix Jean Rotsart 

d'Hertaing (Brugge, 1802 - Oostkamp, 1845). Hij huwde op 5 mei 1824 te 

Egem met Prudence Françoise Marie Idesbalde van der Gracht d'Eeghem 

(1795-?). 

 

Bezittingen 

Hij was heer van Hertaing, wat hij in zijn familienaam opnam1235. Daarnaast 

had hij ook de heerlijkheden Ypenhove, Wijngaarde en Leffingemeur. De 

familie bezat daarenboven heel wat goederen in West-Vlaanderen, 

hoofdzakelijk in regio Brugge1236. Hij woonde anno 1760 in Gent “bij Galilé”, 

aan de Graslei of Gersleye te Gent1237. 

 

Opmerking 

- Hij werd als bedienend griffier opgenomen in het naslagwerk van van der 

Vynckt bij de bespreking van de familie de Aranda*. Dit is echter geen 

volledige identificatie; hij werd slechts beschreven als "mons(ieu)r Rotsaert de 

Bruges". 

- Hij behoorde tot de adelstand door het anoblissement van zijn vader, dat 

hem op 15 augustus 1721 werd uitgereikt1238. Het adelspatent werd op 5 

november 1721 tevens bij de Raad van Vlaanderen geregistreerd. 

 

                                                           
1235 Vader Louis Ferdinand Rotsart verkreeg dit anno 1733 via zijn neef, Jean Baptiste de Hustin 

de Hertaing. 
1236 Zie 'Aanvullende bronnen'. 
1237 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
1238 RAG, RVV, 822: Register van de anoblissementen geregistreerd in de Raad van Vlaanderen 

(met 19-eeuwse alphabetische index), 1605-1792, fol. 54-56. Zie ook ARA, HSK, 770: Registres 

aux patentes de noblesse, 1709-1794, fol. 329-334. 
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Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 15° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Jean-Louis 

Rotsart et Philippe-Emmanuel Michel, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1758-1759, […]. 

RAB, LH Burg van Brugge, 173: Theresia Eugenia de Aranda, weduwe van 

Louis Ferdinand Rotsart d'Hertaing c. Karel de Schrijvere, procureur van het 

Brugse Vrije: grond onbekend, 1759-1760. 

RAB, Sociëteit van Jezus te Brugge, 2129/12: College van de jezuïeten, goederen 

en inkomsten, lijfrenten, Rotsart d'Hertaing, 1647. 

RAB, Sociëteit van Jezus te Brugge, 2274: College van de jezuïeten, diverse 

processen, Rotsaert, 16de-18de eeuw. 

RAB, VERZ A. Van Acker, 313: Akte verleden voor schepenen van Brugge 

waarbij Louis Ferdinand Rotsart Dhertaing c.s. aan Jan Herrens een huis 

verkoopt gelegen in het Gistelhof, 1734. 

RAB, VERZ Jonckheere, 1398: Stuk betreffende de verkoop, voor de 

magistraat van het Brugse Vrije, uit het sterfhuis van Adriane Pattyn, van 

goederen, behorende bij een vervallende hofstede, het Pampoenke genaamd, 

gelegen in de parochie van Oostkerke, door Judoca Wynckelman, weduwe 

van Andries Verburgh en voordien van François de Mayere, Anna Nolf, 

weduwe van Charles Filip de la Sorye de Scherpenville, t.v.v. Jan Ferdinand 

Rotsaert, 1711. 

RAB, VERZ Kaarten en plannen Mestdagh, 291,296, 712,  904, 909, 1057, 1075/B, 

1110-1111, 1467-1468, 1869-1870, 1969, 1972/A,1988,  2022, 2029/A-B. 

RAB, VERZ Kaarten en plattegronden watering van Blankenberge, 730, 953, 1040, 

1067, 1077, 1088, 1260, 1395 en 1404. 

RAB, VERZ Omlopers Vincent, 49/10 en 220/5. 

RAG, RVV, 15352: François van Hende, schep. van Brugge c. Bonaventura 

Rotsaert: weigering van restitutie van acte, 1665-1668. 

In het archief van de Raad van Vlaanderen is nog een aantal procesdossiers 

bewaard waarin personen met familienaam 'Rotsa(e)rt' uit Brugge of nabije 
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omgeving betrokken partij waren, bijvoorbeeld van een zekere Christiaan 

Rotsa(e)rt die midden 17de eeuw advocaat was te Brugge1239. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5297: Rotsaert. 

  

                                                           
1239 Een Christiaan Rotsaert, poorter van Brugge en baccalaureaat in de beide rechten, werd in 

1632 door de Geheime Raad geadmitteerd ter uitoefening van het notarisambt. Zie ARA, GR 

Spaans bewind, Dozen, 1363: Commissions et nominations, notaires, 1541-1701. 
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ROUFFON (LE), MAXIMILIAAN 

 

Personalia1240 

- Geboorte: Gent, ca. 1620. 

- Overlijden: ca. 1701. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leuven, waar hij op 

14 februari 1643 was ingeschreven. De graad van zijn behaalde diploma is 

onbekend; hij droeg de meestertitel1241. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Vanaf de jaren 1660 was hij actief als 

advocaat en had hij minstens één medewerker, een zekere Laurens van den 

Hane1242. Le Rouffon werd, vanuit zijn positie als grootgrondbezitter in de 

regio, in november 1672 samen met een zekere Marijn van Heulle tot 

gecommitteerde van Bellem verkozen1243. 

Hij werd in 1668 als ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen 

aangesteld, ter vervanging van schoonbroer Jacques Felix de Coninck die 

een positie als raadsheer had verkregen. De commissie van le Rouffon werd 

                                                           
1240 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op BRUNEEL C. m.m.v. HOYOIS 

J.P., Les grands commis…, p. 419-420; PV Daniël Peeters en Hélène Rouneau, Stamboom Daniel 

J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 22.03.2012) en VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 743 en 757. 
1241 Matricule…, deel V, p. 418. 
1242 Als advocaat stond hij anno 1661-1668 Tanneken Viaene bij, een 71-jarige vroedvrouw uit de 

heerlijkheid Oudewalle te Dentergem die door het leenhof van Dentergem werd vervolgd voor 

hekserij. Zij pachtte samen met haar echtgenoot klaarblijkelijk al jaren een wei in Gottem van le 

Rouffon en was bevriend met diens ouders, haar oorspronkelijke pachtheren. Zie 

MONBALLYU J., Heksen, hun buren en hun vervolgers in de Leiestreek. Een sociale benadering van de 

heksenprocessen te Olsene en Dentergem in 1660-1670, in Handelingen van de Maatschappij voor 

Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2003, LVII, p. 140-150 en passim en MONBALLYU J., Van 

hekserij beschuldigd. Heksenprocessen in Vlaanderen tijdens de 16de en 17de eeuw, Kortrijk-Heule, 1996, 

p. 114-118. De voornaamste archiefverwijzingen voor deze zaak zijn RAG, OA Olsene, 5 sexies: 

Procesdossier Tanneken Viaene, 17de eeuw en RAG, RVV, 14605: Philips van Biesbrouck, baljuw 

van Olsene c. Anna van Viane, echtgenote van Jan van de Ginste: toverij - overbrenging van de 

verweerder van het Gravensteen te Gent naar het gevang te Olsene, 1661-1667. 
1243 MARTENS L., Vijf eeuwen familie Martens in het Meetjesland, Bellem, 2006, s.p. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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door de landvoogd op 28 april 1668 ondertekend. Het betrof een 

engagèrecontract, waartoe le Rouffon zich verbond om 7.700 pond (van 40 

groten) extra te betalen aan de vorst, bovenop de waarde van 16.300 pond 

(van 40 groten) die de Coninck destijds voor de engagère van de exploten 

had betaald1244. Le Rouffon legde op 8 juni 1668 zijn aanstellingsbrief aan de 

Raad voor en werd diezelfde dag nog toegestaan om de eed af te leggen1245. 

Hij was, net als Jeronimus Masseau* een aantal decennia eerder, overigens 

lid van de Gentse Sint-Antoniusgilde, de soevereine gilde van kolveniers, 

busschieters en kanonniers1246.  

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 23 mei 1672 sloot Maximiliaan le 

Rouffon een vergaand akkoord met de vorst, dat de creatie van vier 

griffiersambten inhield1247. Die overeenkomst, die wegens lopende 

contracten pas officieel zou ingaan op 24 mei 1674, verleende le Rouffon een 

hoge graad van zelfstandigheid. Hij mocht zelf kandidaten aanbrengen om 

vier griffiersambten te vervullen, hoewel deze uiteraard wel aan enkele 

voorwaarden dienden te voldoen – ze moesten immers worden 

geadmitteerd door de Raad. Een officiële commissie hadden de nieuwe 

griffiers echter niet meer nodig, een akkoord met le Rouffon was voldoende. 

Het ambt van notaris, daarentegen, werd door de aanwezigheid van vier 

griffiers overbodig geacht en mocht door le Rouffon dan ook, indien nodig, 

worden geschrapt van zodra de toenmalige notaris overleed of ontslag nam. 

Indien dit gebeurde voor de ingangstermijn van het nieuwe contract, 

verbond de vorst zich er daarenboven toe om zelf geen nieuwe notaris meer 

aan te stellen1248. Verder kon Maximiliaan le Rouffon naar believen klerken 

                                                           
1244 Zie 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. 
1245 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 175. 
1246 VAN DER HAEGHEN F., Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers…, deel 2, p. 172. 
1247 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. 
1248 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. 
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en eventuele onderklerken inschakelen. Hiervoor werd echter een hoge prijs 

betaald. De aftredende griffiers moesten hun investering van 54.000 pond 

(van 40 groten) terugkrijgen; daarenboven had Jacques Felix de Coninck als 

voormalig investeerder klaarblijkelijk ook recht op de terugbetaling van 

20.000 pond (van 40 groten). Maximiliaan le Rouffon had zelf een akkoord 

gesloten met Jean Alexandre Baesbancq, die afstand wou doen van zijn pas 

verworven derde griffie in ruil voor 10.000 pond (van 40 groten). De vorst 

eiste daarenboven een verhoging van de engagère van 38.500 pond (van 40 

groten), wat de totale kostprijs van het contract boven de 100.000 pond (van 

40 groten) uitstuwde. Hier stond een looptijd van 30 jaar tegenover. 

De problemen naar aanleiding van de admissie van Baesbancq* 

indachtig1249, anticipeerde de centrale overheid dit keer op mogelijk protest. 

Meteen na het afsluiten van de overeenkomst met le Rouffon stuurde de 

landvoogd een brief naar de Raad van Vlaanderen ter kennisgave1250. De 

raadsheren werden verzocht om le Rouffon en zijn collega’s (“avecq ses 

consors”) de eed te laten afleggen en hen in het bezit te stellen van de 

‘griffies’ van de Raad1251. 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. Op 7 februari 1673 legden de nieuwe engagèrehouders alvast 

de eed af. Het betrof Maximiliaan le Rouffon zelf, Bernard van Overwaele*, 

Pierre François Penneman (I)* en Jean Alexandre Baesbancq* in naam van de 

kinderen van Georges Jacques du Bois (I)*. Deze laatste had daarvoor een 

akte van procuratie voor Baesbancq* uitgeschreven. Uiteindelijk zou Jacques 

de Vriese* de griffie van du Bois* bedienen. 

Eens het nieuwe contract was ingegaan, verschenen sporen van de nieuwe 

griffiers in de registers van de Raad1252. Maximiliaan le Rouffon 

handtekende voor het eerst een brief op 21 mei 16741253. Vijf dagen eerder 

                                                           
1249 Voor meer informatie wordt verwezen naar de biografische notitie van Jean Alexandre 

Baesbancq*. 
1250 RAG, RVV, 349: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1672 1e sem. 
1251 “[…] 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 […]”. 
1252 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, passim. 
1253 RAG, RVV, 352: Ontvangen brieven en minuten van verzonden brieven, 1674 1e sem. 
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was hij al aangetreden als commis bij een crimineel examen1254. Hun officiële 

start, zoals toenmalig notaris Lucas van der Lynden bij wijze van 

geheugensteun opschreef, vond plaats op 15 mei 16741255. 

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 sleutels1256. 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 zegelrechten1257. 

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*, wiens contract in 

mei 1674 ten einde liep1258. Interessant genoeg dateert dit dossier grotendeels 

                                                           
1254 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 40. Vier dagen daarvoor werd aftredend 

griffier d’Hane* nog vermeld als commis. 
1255 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. 15 mei 1674 was tevens de startdatum van hun 

eerste rekening van de zegelrechten, zie RAG, RVV, 543: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-

1782. 
1256 Als resultaat hiervan verkreeg hij in december 1675 onder meer een uiterst beknopte 

inventaris van het archief van de Raad dat aan hem werd overgedragen, iets waarover hij niet 

naliet zijn beklag te doen: “De copie vanden bovenschreven inventaris is aen mij onderschreven naer 

behoorel(icke) collatie overgelevert, ende de processen daerinne gheroert bij den hoop, sonder dat de selve 

ghetelt ghevisiteert ofte gheevangeliseert sijn geworden niet jeghenstaende de presentatie bij de 

ghesubstineerde van d’afgegaen greffiers gedaen van sulcx te doene”. Zie RAG, RVV, 5: Inventaris van 

alle de registers raeckende de greffie van den Raede in Vlaenderen, dewelcke sijn berustende 

boven de voorseyde greffie, 1675. 

Exact dezelfde mededeling schreef hij overigens onder de inventaris van de archiefstukken die 

hij via zijn voorgangers uit het sterfhuis van raadsheer Jan de Bloys had ontvangen. Zie RAG, 

RVV, 15: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren: Jan de Bloys, 1647-1675. 
1257 Respectievelijk RAG, RVV, 16345 en 16402-16403, 16707, 16871 en 16989. 
1258 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: 



413 
 

wél van 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 werd betrokken1259. 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 

rechtszaak1260; die casus werd echter ten gronde behandeld door de Raad 

van Vlaanderen zelf1261. Het criminele examen in deze zaak, dat plaatsvond 

van 16 juli tot 18 augustus 1674, werd gevoerd door procureur-generaal de 

Rop en was gericht tegen de deken en de 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 

de deken en de eed van de praktizijnen naar de vorst was verstuurd omwille 

van het eerherstel van president Errembault, 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 geweest1262. Het eindresultaat van deze 

                                                                                                                                        
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. 
1259 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. 
1260 Op vraag van le Rouffon werd het conflict door de Grote Raad van Mechelen behandeld. 
1261 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 43-46. 
1262 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 worden uitgevoerd, leek de relatie met de 

notaris nog prima: RAG, RVV, 689: Notitieboek van een advocaat, later notaris van de Raad van 
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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 16731263. 

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 als griffier uiteindelijk toch 

meer dan een decennium volhouden, net als zijn andere collega’s van het 

eerste uur. Het basissysteem met de vier griffieambten dat door hen 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 corpus1264. 

In 1678 werd Gent door de Franse troepen van Lodewijk XIV veroverd. Na 

onderhandelingen met de Franse koning bleven toenmalig president 

Errembault en tien raadsheren ˗ waaronder David Brant* ˗ in de stad. Ook 

de vier toenmalige griffiers, Maximiliaan le Rouffon, Bernard van 

Overwaele*, David Brant met bedienaar Adrien Jacques Helias* en 

bedienaar Jacques de Vriese* in naam van de erfgenamen van Georges 

Jacques du Bois (I)* bleven op post. Op 23 maart 1678 legde het geslonken 

corpus te Gent de eed van trouw aan de Franse koning af1265. Ondertussen 

had een aantal andere, Spaansgezinde raadsheren de stad verlaten en zich in 

Brugge gevestigd, waar ze eveneens zitting hielden. Voor de goede 

functionering van hun raadshelft stelden ze twee nieuwe griffiers aan, Jean 

Baptiste de Gheldere* en Jean Winnocq van Breusseghem*. Toen deze 

raadshelft op 3 maart 1679 terugkeerde naar Gent, kwamen de Gheldere* en 

van Breusseghem* mee in de hoop hun nieuw verworven functie te kunnen 

verderzetten. Na een lange strijd, waarin le Rouffon het voortouw nam1266, 

                                                                                                                                        
Vlaanderen, opvolger als dusdanig van Joos Masseau, gepromoveerd tot griffier van de Raad in 

de plaats van zijn broeder Jeroom Masseau, 1657-1687. 
1263 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 38. 
1264 Bijvoorbeeld 1667/6-15 of 1702/25. 
1265 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 1. 
1266 Hij kwam voor op de lijst van medewerkers die tijdens de Franse overheersing te Gent 

waren gebleven. De vorst vroeg deze gegevens op in mei 1690; er werden tevens lijsten 

opgesteld van procureurs, advocaten, messagiers en deurwaarders. Zie ARA, RS, 688: 
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trokken de vier vroegere engagèrehouders en hun eventuele bedienaars aan 

het langste eind. 

Op 15 maart 1679, kort na hun aankomst in Gent, waren de Gheldere* en 

van Breusseghem* in conflict gekomen met Maximiliaan le Rouffon. Hij 

weigerde immers de documenten van de griffie te overhandigen vooraleer 

hij en zijn drie collega’s hun engagèrecontract volledig terugbetaald 

zagen1267. De Raad steunde beide Brugse griffiers en ordonneerde le Rouffon 

en de anderen alle documenten onmiddellijk over te dragen, waarbij het 

furnissementsboek zou worden gebruikt 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 

Raad met een toegeving. Ze waren al begonnen aan een inventaris, maar het 

opstellen ervan zou lang duren, wat de voortgang van justitie uiteraard niet 

bevorderde. Ze stelden voor om alles in bulk te overhandigen aan raadsheer 

vander Piet, inclusief sleutels van de griffie, en onder ede te verklaren dat ze 

niets achterhielden - wat diezelfde dag ook gebeurde. 

De zaak kreeg echter een staartje. Op 2 juni 1679 ontving de Raad een brief 

van de landvoogd, die klaarblijkelijk over het conflict tussen beide 

griffiefracties was geïnformeerd en aandrong op een oplossing, hetzij door 

de verdeling van het werk over de zes personen, hetzij door de creatie van 

andere functies voor de leden van één van beide fracties1268. De groep van le 

Rouffon stelde zich echter 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 griffiers ten nadele van de 

Brugse griffiers. De raadsheren, die klaarblijkelijk niet op deze ingreep zaten 

te wachten, moest hier op 15 juli nog eens aan worden herinnerd vooraleer 

ze Jean Baptiste de Gheldere* en Jean Winnocq van Breusseghem* op 20 juli 

officieel hun sleutels en hun documenten lieten overhandigen. De 

landvoogd werd per brief van 22 juli in kennis gesteld van deze actie. 

Hoogstwaarschijnlijk waren het de financiële argumenten van le Rouffon ˗ 

de zware investering van het engagèrecontract van 1672 die hij en zijn 

                                                                                                                                        
Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire des cours 

supérieures, conseillers, 1637-1721. 
1267 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 26 e.v. 
1268 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 30 e.v. 
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collega’s anders terugeisten ˗ die de doorslag hadden gegeven ten nadele 

van de andere twee. 

Quasi gelijktijdig met het aantreden van Maximiliaan le Rouffon werd het 

feit dat hij zowel griffier als nog steeds ontvanger van de exploten was, 

geproblematiseerd1269. De kwestie raakte door omstandigheden wat op de 

achtergrond, eerst door het aanslepend conflict met de voormalige griffiers 

van de Raad en vervolgens door de inname van Gent door de Fransen en de 

daarbij horende crisisperiode. Het één en ander werd pas na de hereniging 

van de Raad geregeld. Eind 1679 kreeg Jean Baptiste de Gheldere* de 

ontvangerij van de rapporten toegewezen, enige tijd daarna bleek hij ook 

ontvanger van de exploten te zijn1270. Hij had daarover blijkbaar een 

overeenkomst gesloten met le Rouffon, die daarin ten dele optrad als 

vertegenwoordiger van zijn schoonfamilie. De opvolger van de Gheldere* 

zou begin 18de eeuw overigens Abraham Joseph de Coninck worden, 

opnieuw een lid van de schoonfamilie van le Rouffon. 

Tussen alle conflicten door voerde Maximiliaan le Rouffon uiteraard ook 

gewone griffierstaken uit. Zo trok hij in december 1679 als adjunct mee met 

de advocaat-fiscaal naar Oudenaarde en ondertekende hij in september 1683 

het positieve antwoord van de Raad over de eenmalige inschakeling van 

suppoosten voor grote werken in de stad1271. 

In september 1688 diende hij een aanvraag in om zijn schoonzoon, Corneille 

Florent Michel*, te mogen inschakelen in de bediening van zijn griffie. Dit 

werd door de Raad van Vlaanderen aan de Geheime Raad positief 

geadviseerd, gebaseerd op het feit dat le Rouffon volgens zijn 

engagèrecontract capabele mensen mocht aanstellen zonder dat daarvoor 

een officiële commissie voor nodig was. De Brabantse afkomst van Michel* 

werd enigszins geproblematiseerd, maar aangezien hij de zoon was van een 

grafelijk officier bleek dit uiteindelijk niet onoverkomelijk1272. De Raad stond 

                                                           
1269 Zie bijvoorbeeld ARA, GR Spaans Bewind, Dozen, 648: Administration judiciaire, conseils de 

justice: Conseil de Flandre, 1547-1701. In 1676 werd hij daarenboven op de vingers getikt 

omwille van zijn vele afwezigheden als griffier. Hij moest tevens, samen met de andere griffiers, 

in een voldoende aantal klerken voorzien: RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 

september 1679, fol 313. 
1270 Zie de biografische notitie van Jean Baptiste de Gheldere*. 
1271 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 5 en 21. 
1272 Zie onder meer RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, 

raadsheren, griffiers, griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, 
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de uitzondering toe en beoordeelde Michel* als geschikt, “sans que le defaut 

de sa naissance puisse luij obster”. De toestemming werd op 19 oktober 1688 

verleend, waarna Corneille Florent Michel* de eed aflegde. Opvallend 

genoeg werd dit oorspronkelijk voorgesteld als een soort assistentschap, 

zoals eerder was voorgevallen bij onder meer griffier Sebastiaan d’Hane* en 

zoon Jérôme Sebastiaan d’Hane*. Van le Rouffon zijn na deze datum als 

griffier echter weinig sporen meer voorhanden. Er was in 1688 tevens 

bepaald dat Michel* bij ziekte of afwezigheid van zijn schoonvader geacht 

werd het ambt over te nemen. Aangezien Maximiliaan le Rouffon 

ondertussen al ruim boven de zestig jaar was, lijkt het niet onwaarschijnlijk 

dat hij in de praktijk uit de griffie verdween. Hij ondertekende wel nog de 

rekening van de zegelrechten van het rekenjaar 1689-1690; het exemplaar 

van 1690-1691 vertoont de handtekening van Michel*1273. 

Corneille Florent Michel* zou, zelfs na het overlijden van le Rouffon rond de 

eeuwwisseling, zelf pas engagèrehouder worden via zijn investering in het 

basiscontract van 1713. Hij was toen al doorgeschoven naar de functie van 

advocaat-fiscaal. 

- Carrière na griffiersfunctie: Geen. Maximiliaan le Rouffon had al een hoge 

leeftijd bereikt toen hij zich uit de griffie terugtrok. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Jan le Rouffon (Gent, ? - voor 1650), meester, doctor in de 

medicijnen, en Isabelle de Vleeshauwer (Gent, ca. 1582 - na 1661). Uit dit 

huwelijk is enkel zoon Maximiliaan bekend. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 10 december 1651 in de Gentse Sint-Baafsparochie met Clara 

Aldegonda de Coninck1274. Zij was verwant aan en hoogstwaarschijnlijk een 

dochter van Thomas de Coninck en Cornelia van Dyck, leden van een 

                                                                                                                                        
enz., 1520-1732, fol. 302 en RAG, RVV, 513: Register van brieven en rescripties, 18 september 

1683 - januari 1689, fol. 376. 
1273 Zie RAG, RVV, 544-545: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
1274 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
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Gentse familie die sinds de 14de eeuw actief was binnen het stadsbestuur. 

Vanaf het raadsheerschap van een Jacob de Coninck kwam de familie tevens 

in de Raad van Vlaanderen voor1275. Het gezin de Coninck bestond uit: 

~ Jacques Felix de Coninck (Gent, 1627 - Brussel, 1684), heer van 

Overbrouck, advocaat en vanaf 1655 ontvanger van de exploten van 

de Raad van Vlaanderen, vanaf 10 april 1668 raadsheer1276. Hij huwde 

anno 1653 met Anna Maria van Hoobrouck (Gent, 1629-?) en kreeg 

minstens drie zonen en twee dochters. De oudste zoon, Abraham 

Joseph de Coninck (Gent, 1654-1720), zou tevens advocaat, ontvanger 

van de exploten en raadsheer van de Raad van Vlaanderen worden. 

Hij huwde met een zekere Marie Anne Baudewijn (?-1719) en kreeg 

zes kinderen 

~ Margaretha Cornelia de Coninck (Gent) was vanaf 1653 de 

echtgenote van Jan Baptiste Engelbert Bauwens van der Boyen (? - 

Mechelen, 1694), onder meer schepen en burgemeester van Mechelen. 

~ Clara Aldegonda de Coninck. 

~ Louis Ignace de Coninck, heer van Overbrouck, echtgenoot van 

Elisabeth Peeters gezegd Stommelincx. Zijn kinderen vestigden zich 

in het zuiden van het huidige Oost-Vlaanderen, zoon Charles Philippe 

de Coninck werd bijvoorbeeld baljuw van Zottegem. 

 

Kinderen 

Uit het huwelijk le Rouffon - de Coninck zijn twee 

dochters bekend: 

~ Anne Marie le Rouffon. Zij bleef 

hoogstwaarschijnlijk ongehuwd en werd in een 

Gents klooster ondergebracht omdat vader 

Maximiliaan niet wilde instemmen met een 

                                                           
1275 Voor meer informatie over deze schoonfamilie, zie onder meer COUCKE M., Een 

prosopografische studie…, p. 113-115 en 222, DE HERCKENRODE J., Nobiliaire…, p. 506-508; 

SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 106-112 en verdere verwijzingen. 
1276 Maximiliaan le Rouffon zou hem als ontvanger van de exploten opvolgen - zie ‘Carrière 

voor griffiersfunctie’. 
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huwelijk met een zekere Jan Jacques de Meulenaere. Hij beschuldigde 

deze kandidaat-schoonzoon zelfs van ontvoering1277. 

~ Marie Catherine le Rouffon, echtgenote van griffier Corneille Florent 

Michel*. Voor meer informatie over dit gezin wordt verwezen naar 

diens biografische notitie. 

Eventueel was een zekere Isabelle Ruffon, die op 8 december 1673 in de 

Gentse Sint-Baafsparochie werd begraven1278, een verwante of een derde 

dochter van dit koppel. 

 

Bezittingen 

Hij bezat diverse gronden, onder meer in Bellem, Drongen, Gottem en 

Wetteren. Eveneens in Bellem waren een aantal omliggende gronden belast 

met renten in zijn voordeel1279. 

 

Opmerking 

Hij wordt als griffier en als ontvanger van de exploten vermeld in het 

naslagwerk van Van der Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven 

weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

                                                           
1277 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 2, p. 96-97. 
1278 SAG, Begraafboeken Alexianen, s.d., s.p. De familienaam ‘le Rouffon’ en alle varianten 

("Ruffon", "de R(o)uffon") of verkeerde lezingen ("Rousson", "Russon") waren zeldzaamheden in 

regio Gent. 
1279 MARTENS L., Vijf eeuwen …, s.p. 
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mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

ARA, RK, 21037-21040: Quatre comptes, rendus par Maximilien le Rouffon, 

Bernard Van Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 28 février 1680 au 29 février 

1688. 

ARA, RK, 21041: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et David Brant, aliàs Brand ou Brandt, conseiller 

ordinaire du conseil provincial de Flandre, en qualité de tuteur 

testamentaire de Pierre-François Penneman, fils de Pierre, du 1er mars 1688 

au 28 février 1689. 

ARA, RK, 22024-22040: Dix-sept comptes rendus par Maximilien le Rouffon, 

conseiller et receveur des exploits du conseil provincial de Flandre, du 1er 

janvier 1667 au 31 décembre 1683. 

ARA, RK, 22041: Compte purgatif, rendu par Corneille-Florent Michel, 

greffier du conseil de Flandre, héritier de Maximilien le Rouffon, pour le 

temps de la gestion de ce dernier, en qualité de receveur des exploits dudit 

conseil, pour les années 1667-1683. 

RAB, Cumulus Ecclesiasticus, 2247: Afschriften van diverse stukken i.v.m. 

rekwest van de bisschop van Gent aan de koning betreffende collocatie van 

Anne Marie Russon in klooster van Sint-Joris te Gent, 1683-1684. 

RAG, AFF, 5374: Voor de schepenen van de Keure te Gent: overdracht van 

verschillende renten door de erfgenamen van Blanquart Lodewijk, aan 

Rouffon Jan, chirurg (Gent, 2 jan 1625) 

RAG, RVV, 11409-11410: Isabelle de Vleeschauwere, wed. van Jan le Ruffon, 

in leven chirurgijn te Gent c. de abt van Drongen en cons.: pacht van 

meersen "in de Bourgoyen" te Drongen, 1641-1650. 

RAG, RVV, 15290: Maximiliaan le Rouffon, adv. Raad van Vlaanderen c. Jan 

van de Kerchove (Wetteren): renten - landpacht, 1665-1666. 

RAG, RVV, 16614: Pieter Lumen en cons. c. Maximiliaan le Rouffon, ontv. 

van de exploiten en griffier Raad van Vlaanderen: rente, 1677. 

RAG, RVV, 16623: Gerard de Scheppere c. Maximiliaan le Rouffon, ontv. van 

de exploiten en griffier Raad van Vlaanderen: successie, 1677. 
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RAG, RVV, 16707: Maximiliaan le Rouffon, ontvanger van de exploiten Raad 

van Vlaanderen c. Gillis van der Stelt, ontvanger van de rapporten Raad van 

Vlaanderen: fiscale rapporten van de Raad van Vlaanderen, 1678. 

RAG, RVV, 16807: Maximiliaan le Rouffon, ontvanger van de exploiten Raad 

van Vlaanderen c. de paters Karmelieten gezegd Onze Lieve Vrouwbroeders 

te Gent: rente, 1679. 

RAG, RVV, 16871: Charles van Renynghe, raadsheer Raad van Vlaanderen c. 

Maximiliaan le Rouffon, griffier Raad van Vlaanderen: "courtoisie" bij 

admissie van raadsheer, 1679-1680. 

RAG, RVV, 17345-17346: Maximiliaan le Rouffon, ontvanger van de 

exploiten Raad van Vlaanderen c. Isabelle van Beul, douair. van Jean-

François Hainerel, advocaat-fiscaal Raad van Vlaanderen: executie, 1681-

1682. 

RAG, RVV, 18050: Maximiliaan le Rouffon, griffier Raad van Vlaanderen c. 

Guillaume van Delen, commis voor de uitvoering van het eeuwig edict van 

1663: namptissementen, 1685. 

RAG, RVV, 25030: (schepenbank Drongen) Jacques van der Haeghen, 

Amman van Drongen en ontvanger van de heer van Drongen c. Thérèse le 

Rouffon (Gent): "clachte" op landerijen te Drongen wegens achterstallige 

rente, 1687-1688. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5306: Rouffon.  
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SEVEREN (VAN), CHARLES (EMMANUEL FRANÇOIS) 

 

Personalia1280 

- Geboorte: Brugge, ca. 1753. 

- Overlijden: na 1797. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich als Bruggeling in aan de Leuvense universiteit op 

18 januari 1772 en zou uiteindelijk aan die instelling het diploma van 

licentiaat in de beide rechten behalen. Hij droeg de meestertitel1281. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Op 11 november 1778 werd van Severen als 

advocaat van de Raad van Vlaanderen geadmitteerd1282. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 9 juli 1779 meldde hij zich bij de 

Raad van Vlaanderen als bedienaar van de griffie van Josephus Pieters*, die 

in de loop van juni 1779 als raadsheer was aangesteld en dus niet langer zelf 

zijn engagère kon uitvoeren. Er werd beslist om van Severen op 12 juli om 

7u ’s morgens een examen te laten afleggen bij raadsheer de Grave, die daar 

op 13 juli rapport van uitbracht. Eén dag later, op 14 juli 1779, legde griffier 

Charles van Severen de eed af in handen van de president1283. 

Tijdens zijn inloopperiode en gedurende zijn verdere carrière als griffier 

diende hij meteen zijn handtekening te plaatsen onder een aantal resoluties 

die intern van belang waren. Zo werden alle griffiers op 15 september 1779 

herinnerd aan een aantal basisregels in verband met aanwezigheid in de 

secrete camere en tijdens gewone vergaderingen. Op 11 november 1779 

volgde een resolutie voor de raadsheren betreffende afwezigheid door 

ziekte, in juni 1780 werd gesleuteld aan de inningsmethode van de 

                                                           
1280 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op VAN DER VYNCKT L.J.J., 

Recueil des recherches…, p. 761. 
1281 Matricule…, deel 9, p. 454. 
1282 RAG, RVV, 34584: Stukken betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent: 

inventarissen van papieren, ressort, rekwesten, 1787. 
1283 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

102. 
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honoraria voor commissarissen en adjuncten – een resolutie die op 14 

november 1787 herhaald werd, tevens met ondertekening van van 

Severen1284 ˗, op 14 september 1782 ondertekende hij een resolutie dat aan de 

admissie van notarissen voortaan altijd een examen vooraf moest gaan én 

een resolutie betreffende het gewenste aantal procureurs1285. Hij was tevens 

de griffier die meestal vakantieregelingen of wijzigingen in zittingsdata en 

vergaderuren ondertekende en ophing. Zo moest hij in 1784 aankondigen 

dat de Raad besliste om in bepaalde maanden niet meer op maandag te 

vergaderen1286. 

Op 19 december 1787 kwam zijn handtekening onder de registratie van een 

plakkaat waarin het aan griffiers, secretarissen en pensionarissen verboden 

werd om als advocaten op te treden; hij was tevens verantwoordelijk voor 

de verspreiding van de tekst. Op 14 januari 1791 ondertekende hij 

andermaal een aanmaning van de raadsheren richting griffie en het 

comptoir van de rapporten tot strengere controle van de furnissementen. 

Uiteraard kan hij ook worden aangetroffen bij andere standaardtaken. Zo 

werd ook hij een aantal keer door een commissaris aangeduid als adjunct bij 

een zaak, bijvoorbeeld in juli 1789 en in april 17911287. 

Net als enkele andere collega’s ondersteunde hij de activiteiten van griffier 

Zoetaert* in het kader van de bibliotheek van de Raad. Zowel in 1783 als in 

1784 bracht hij zelf enkele werken aan, die hij vanuit zijn eigen zak had 

voorgeschoten1288. 

Op 29 juli 1785 bracht hij voor de raadsheren rapport uit over een 

gebeurtenis die hem zelf was overkomen. Een tweetal weken daarvoor had 

een zekere Joannes Van den Hende / Van der Heede, barrièrehouder bij de 

Smedenpoort in Brugge geweigerd hem door te laten, hoewel hij als griffier 

van de Raad een vrijbrief op zak had. De zaak werd overgedragen aan de 

fiscalen, die de barrièrehouder lieten dagvaarden1289. 

                                                           
1284 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. Van Severen werd daarenboven door de 

Raad aangesteld als persoon bij wie commissarissen en adjointen alle gegevens moesten 

binnenbrengen ter uitbetaling. 
1285 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 181-183, 242 en passim. 
1286 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 254. 
1287 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
1288 RAG, RVV, 600: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor 

de bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen (met bijlagen), 1723-1787. 
1289 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
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Anno 1787 maakte hij samen met de Raad een aantal veranderingen mee. Op 

1 januari 1787 schafte Jozef II de justitieraad in zijn bestaande vorm af en 

richtte hij een nieuw Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie op, dat werd 

bemand door heel wat personeel van de voormalige Raad. Ook Charles van 

Severen werd in deze nieuwe instelling ingeschakeld. Hij werd op 1 mei 

1787 aangesteld als eerste secretaris van het Koninklijk Tribunaal van Eerste 

Instantie te Gent, wat hem een jaarwedde van 900 gulden duits geld of 1260 

gulden Brabants courant opleverde, uitbetaald in driemaandelijkse 

schijven1290. Diezelfde dag legde hij de eed af in handen van president Jean 

François Diericx. Op 8 mei liet men aan de Soevereine Raad van Justitie 

weten dat de nieuwe Gentse instelling nog niet over een nieuw zegel 

beschikte, en dat men zich genoodzaakt zag voorlopig de oude zegels van 

de Raad te gebruiken, wat werd toegestaan1291. Drie dagen eerder werd de 

samenstelling van het tribunaal te Gent doorgegeven, een schrijven dat 

inderdaad was ondertekend door Charles van Severen. Nochtans was hij 

door diezelfde Soevereine Raad eerst niet als secretaris, maar als potentiële 

rechter aangewezen in een verklaring van 6 maart 17871292. 

Lang duurde deze regeling niet. Korte tijd later diende Jozef II veel van zijn 

verregaande gerechtelijke hervormingen op te schorten, wat te Gent meteen 

gebeurde. Al in mei 1787 hernam de vroegere justitieraad zijn activiteiten1293. 

In hoeverre de dagelijkse praktijk binnen de Raad gedurende die maanden 

was gewijzigd, valt moeilijk in te schatten. 

Nog datzelfde jaar investeerde Charles van Severen verder in zijn 

oorspronkelijke griffierschap. Op 18 december 1787 sloot hij met Josephus 

Pieters* een verkoopsakkoord, verleden voor notaris Livinus Le Begue te 

                                                           
1290 RAG, RVV, 34584: Stukken betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent: 

inventarissen van papieren, ressort, rekwesten, 1787 en ARA, SRJ, 83: Tribunal de Gand, 

registre aux commissions, 1787, fol. 5. 
1291 ARA, SRJ, 46: Actes du Conseil du comté de Flandre, 1787 (map Flandre 4). 
1292 “Declarons et notifions à tous ceux, qu’il peut appartenier que le greffier du conseil en Flandres van 

Severen aijant donné des preuves publiques et réitérées de sa capacité, ainsi que de ses connoissances 

solides dans la jurisprudence, est éligible pour occuper une charge de juge dans tous les tribunaux de 

première instance sans distinction, et cela non seulement dans le premier choix de ces juges, qui va se 

faire, mais aussi dans toutes les autres élections qui se feron à l’avenir". Zie RAG, RVV, 34584: 

Stukken betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent: inventarissen van 

papieren, ressort, rekwesten, 1787. 
1293 In contemporaine 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 betreffende het Koninklijk Tribunaal van Eerste Instantie te Gent, 1787: inventarissen 

van papieren. 
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Gent1294. Hij kocht de engagère, die hij tot dan toe zelf bediende, over voor 

een bedrag van 30857 gulden, 2 stuivers en 10 denieren. Hij nam tevens een 

aantal verplichtingen ten opzichte van crediteuren van de familie Penneman 

over, die door Pieters* nog niet waren voldaan. De transactie werd diezelfde 

dag nog geregistreerd binnen de Raad van Vlaanderen. 

Na een aantal relatief rustige jaren maakte Charles van Severen de laatste 

jaren van de instelling mee, waarin de hoedanigheid van de Raad een aantal 

keer wijzigde. Zo ondertekende hij op 25 november 1789 mee de resolutie 

dat alle advocaten, notarissen, procureurs, deurwaarders en messagiers, 

kortom iedereen die ooit een eed had afgelegd in handen van de Raad, deze 

dienden te hernieuwen en getrouwheid moesten zweren. Het bericht werd 

door van Severen gepubliceerd in het consistorie van de toenmalige 

Soevereine Raad van Vlaanderen. Op 26 januari 1791 publiceerde hij dan 

weer de oproep om de eed van trouw aan Leopold II te komen zweren1295. 

Op 20 juli 1791 werden, naar aanleiding van een nieuwe kamerverdeling en 

vakantieregeling, de vier dienstdoende griffiers opgesomd: Charles van 

Severen*, Egide Charles Joseph van de Vivere*, Jacques Bernard Bauwens* 

en Charles Jean Peers1296. Niet alle collega’s zouden echter tot het einde actief 

aan de Raad verbonden blijven. Uit het laatste register van de secrete camere 

blijkt dat hoofdzakelijk Charles Jean Peers en Jacques Bernard Bauwens* in 

1795 nog de pen voerden, waarbij deze laatste net iets meer voorkwam1297. 

Een laatste handtekening van van Severen bij de resoluties kan worden 

teruggevonden op datum van 18 juni 17941298. 

- Carrière na griffiersfunctie: Aangaande de carrière van Charles van 

Severen na de opheffing van de Raad van Vlaanderen – hij was toen ca. 42 

jaar oud – zijn geen sluitende gegevens bekend. Het staat vast dat hij zich in 

1797 in Londen bevond en de namptissementskas van de Raad daar bij zich 

had1299. Er werd door het comité voor de afhandeling van de rekeningen van 

de Oostenrijkse Nederlanden, waarmee hij via een tussenpersoon contact 

                                                           
1294 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

121. 
1295 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
1296 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
1297 RAG, RVV, 7673: Register van de secrete camere, 18 mei 1790 - 28 november 1795, passim. 
1298 RAG, RVV, 173: Minuten van resoluties, 1785-1795. 
1299 Met dank aan A. Verscuren; informatie afkomstig uit ARA, HSK. 
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hield, 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 erfachtig griffier. 

Of hij daarna teruggekeerd is naar Vlaanderen, is onbekend en vereist 

bijkomend onderzoek. Hij was in ieder geval niet de Brugse Charles van 

Severen die in 1838 lid was van de provinciale raad van West-Vlaanderen, 

en onder meer ondervoorzitter was van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brugge1300. 

 

Afkomst 

Onbekend1301. 

 

Schoonfamilie 

Onbekend. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Over eventueel bezit zijn geen gegevens bekend. Hij woonde tijdens zijn 

griffierschap op verschillende adressen in centrum Gent1302: periode 1780-

1789 in de Veldstraat, 1790-1791 op een locatie die “Putte” werd genoemd en 

tijdens de jaren 1791-1796 in Onderbergen. 

 

                                                           
1300 Vergelijk onder meer Almanach der provintie van West-Vlaenderen en Wegwyzer der stad Brugge 

voor het jaar 1837, Brugge, 1837, p. 79 en 118 en VAN DEN ABEELE A., De abt van de Duinenabdij 

Robert van Severen en zijn familie, in Vlaamse Stam, 2003, XXXIX, p. 561-576, waarin geboorte- en 

sterfjaar van deze Charles werden vastgesteld op respectievelijk 1793 en 1861. 
1301 Zie ‘Opmerkingen’. 
1302 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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Opmerkingen 

- Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, met geschetst 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- De primaire identificatie van deze Charles van Severen is problematisch. 

Niet alleen vertoonde geen enkele van de geraadpleegde bronnen eventuele 

bruikbare gegevens ˗ behalve het feit dat hij een Bruggeling was ˗; te Brugge 

is daarenboven in die periode een aantal personen met dezelfde naam 

geboren. 

Eén kandidaat lijkt het meest logisch1303, maar deze identificatie is enkel 

gebaseerd op het feit dat de genoemde Karel van Severen net als twee van 

zijn broers licentiaat in de rechten was en te Brugge omstreeks het geschatte 

jaar was geboren. Daarenboven zijn beide bronnen wat deze Karel aangaat 

eerder schaars qua informatie. Er wordt geen beroep, huwelijk, sterfdatum 

of -plaats geboden. Verder onderzoek, mogelijk zelfs richting Groot-

Brittannië, is noodzakelijk ter bevestiging of weerlegging van deze piste. 

Indien deze identificatie correct zou blijken1304, zou de afkomst van griffier 

Charles van Severen als volgt zijn: 

 

- Grootouders: 

* Jean Baptiste van Severen (Izegem, 1676 - Brugge, 1746) en echtgenote 

Marie Anne van Setter (Brugge, 1685-1755). Zij huwden op 24 februari 1723 

en kregen twee kinderen: 

 ~ Joseph van Severen (zie ‘Ouders’). 

 ~ Anne Marie van Severen (Brugge, 1726-1734). 

Het huwelijk met Marie Anne van Setter was echter het tweede huwelijk van 

Jean Baptiste van Severen. Eerder, op 21 december 1703, was hij te Brugge 

getrouwd met Marie Anne de Beer (Brugge, 1683 - 1721), met wie hij al acht 

kinderen had: 

                                                           
1303 Gebaseerd op VAN DEN ABEELE A., Jan-Baptist van Severen, een spoorloos verdwenen 

Bruggeling, in Brugs Ommeland, 2002, p. 243-249 en PV Michel Van de Velde, Stamboom Michel 

Van de Velde, via http://gw3.geneanet.org/mvdv (geraadpleegd 02.04.2012). 
1304 Omwille van hun onzekere status werden deze gegevens niet opgenomen in de statistische 

verwerking van de verhandeling. 

http://gw3.geneanet.org/mvdv
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~ Marie Anne van Severen (Brugge, 1704-1773), achtereenvolgens 

gehuwd met Jean van der Straeten (1698-1739) en met brouwer 

Jacques Wybo (1707 - Brugge, 1790), met wie ze respectievelijk één en 

drie dochters had. 

~ Jean Baptiste van Severen (Brugge, 1706-1771), achtereenvolgens 

gehuwd met Rose van Ryckeghem (?-1768) en met Jeanne Eugénie 

van Woumen (Diksmuide, 1704 - Brugge, 1736). Uit elk huwelijk 

werden twee zonen geboren. 

~ Jean van Severen (Brugge, 1706-?). 

~ Jeanne van Severen (Brugge, 1709-1749), echtgenote van Michel 

Geersens (Meetkerke, 1701-1769), met wie ze drie zonen en drie 

dochters kreeg. 

~ Philippe Robert van Severen (Brugge, 1711-1792), religieus. 

~ Laurent van Severen (Brugge, 1713-1800), echtgenoot van Isabelle 

Salens (1716 - Brugge, 1775). Zij kregen vier zonen en zes dochters1305. 

~ François van Severen (Brugge, 1715-1715). 

~ Thérèse van Severen (Brugge, 1717-1793), echtgenote van Charles 

Coutteau (Gent, 1713 - Brugge, 1792). 

* Pierre Blocteur (Brugge, 1694-?) en Anne Marannis (Brugge, 1699-?). Uit dit 

huwelijk zijn twee dochters gekend: 

~ Marie Anne Blocteur (Brugge, 1725 - Diksmuide, 1762), vanaf 1752 

echtgenote van Nicolas van Severen (Diksmuide, 1724-1800). 

~ Thérèse Françoise Blocteur (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Jozef van Severen (Brugge, ? - 1787), handelaar, één van de vijf 

deskundigen die de kwaliteit van de paardenfokkerij in het Brugse Vrije 

moest controleren, en echtgenote Thérèse Françoise Blocteur (Brugge, 1729–

1787)1306. Van hen zijn een groot aantal kinderen bekend: 

                                                           
1305 Eén van die zonen was een Charles van Severen (Brugge, 1755-1823), die op basis van 

geboortejaar eveneens in aanmerking kwam voor de identificatie van griffier van Severen. Hij 

was echter brouwer van beroep; zijn gezinsgegevens – waaronder drie opeenvolgende 

huwelijken ˗ wijzen daarenboven uit dat hij hoogstwaarschijnlijk zijn hele leven lang te Brugge 

bleef wonen. 
1306 Zij overleden respectievelijk op 4 september en op 22 augustus 1787, een drietal maanden 

voor griffier Charles van Severen voor een hoog bedrag de engagère van voormalig griffier 
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~ Jozef van Severen (Brugge, 1752-1797), echtgenoot van Xaviera van 

Damme (Diksmuide, 1767-?), met wie hij vijf zonen en twee dochters 

kreeg. 

~ Karel van Severen, (Brugge, 16 maart 1754 - ?), licentiaat in de 

rechten, eventueel griffier Charles van Severen. 

 ~ Theresia van Severen (Brugge, 1758-?). 

~ Bernard Charles van Severen (Brugge, 1761-1837), licentiaat in de 

rechten, ontvanger van het Proosse1307, vanaf 1799 echtgenoot van 

Anna Marie de Stoop (Brugge, 1762-1825) fa. Jean Jacques de Stoop, 

voormalig schepen van Brugge en ontvanger-generaal van het 

graafschap Vlaanderen. Zij was al weduwe van Charles de 

Pruyssenaere. 

Het echtpaar van Severen-de Stoop kreeg slechts één dochter, 

Clémence Emérance van Severen (Brugge, 1801-1873), die trouwde 

met Eugène Augustin van Outryve d’Ydewalle (Brugge, 1797 - 

Rupelmonde, 1854). 

~ Jan Baptist van Severen (Brugge, 1762-?), licentiaat in de rechten, 

advocaat te Brugge, in 1793/1794 laatst gesignaleerd te Parijs. 

~ Francisca van Severen (Brugge, 1766-?), vanaf 1803 echtgenote van 

Olivier Roels (1766-1840), griffier van de Provinciale Staten van West-

Vlaanderen, in 1830 lid van het Nationaal Congres. Zij kregen vier 

zonen en een dochter. 

~ Albert Jozef van Severen (Brugge, 1772-?). 

~ Franciscus van Severen1308 (Brugge, 1756-?), kuiper. 

~ Marie van Severen1309 (Brugge, 1759-1762). 

                                                                                                                                        
Josephus Pieters* kocht. Volgens Van den Abeele was het ouderpaar zeker niet onbemiddeld: ze 

bezaten minstens 250 ha. hofsteden, landbouwgrond en bossen in het noorden van West-

Vlaanderen, enkele huizen te Brugge waaronder een grote woning in de Beenhouwersstraat, en 

tot slot een uitgebreide veestapel. 
1307 Zijn aanstelling werd op 7 september 1792 door de Raad van Vlaanderen geregistreerd: 

RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

139. 
1308 Enkel vermeld bij Van de Velde. 
1309 Enkel vermeld bij Van de Velde. 



430 
 

~ Nicolas Joseph van Severen1310 (Brugge, 1760 - Diksmuide, 1835), 

echtgenoot van Anne Françoise van Damme (Diksmuide, 1761-1842) 

~ Anna van Severen1311 (Brugge, 1764-1780). 

 

Aanvullende bronnen 

Afhankelijk van de bovenstaande identificatie kunnen hoogstwaarschijnlijk 

aanvullende bronnen worden teruggevonden in archiefinstellingen regio 

Brugge1312. Aangaande de tak van de familie van Outryve d’Ydewalle, waar 

een potentieel nichtje van van Severen introuwde, kan onder meer archief 

worden teruggevonden in het Kadoc1313. 

Wat griffier van Severen betreft, kunnen voorlopig enkel de twee 

onderstaande rekeningen worden aangehaald. Voor de volledigheid wordt 

tevens verwezen naar de verzameling familiepapieren van het Gentse 

stadsarchief: 

ARA, RK, 21064-21066: Trois comptes, rendus par Jean-Pierre Zoetaert, 

Guillaume-Jean Hamelinck, Jacques-Joseph Bauwens et Charles Van 

Severen, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er janvier 1778 au 31 

octobre 1782. 

ARA, RK, 21067: Compte rendu par Guillaume-Jean Hamelinck, écuyer, 

Charles Van Severen, Jean-Baptiste de Blocq et Jacques-Bernard Bauwens, 

greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er novembre 1782 au 31 

octobre 1783. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5629: van Severen. 

                                                           
1310 Enkel vermeld bij Van de Velde. 
1311 Enkel vermeld bij Van de Velde. 
1312 De bronnen die in het artikel van Van den Abeele worden aangehaald, bieden diverse 

aanknopingspunten. Zie VAN DEN ABEELE A., Jan-Baptist van Severen… 
1313 Inventaris van het familiearchief van Outryve d’Ydewalle (ca. 1703-1959), Leuven, s.d. Zie vooral 

bestanddeelnummers 58-76, 91 en 224-239, met bijzondere aandacht voor bestanddeelnummer 

233. 
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STALINS, HENRIJ 

 

Personalia1314 

- Geboorte: Aalst, ca. 1527. 

- Overlijden: Gent, 7 november 1610. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was op 29 augustus 1547 ingeschreven aan de oude Leuvense 

universiteit, onder de naam “Henr. Stalens de Alosto”1315 en werd licentiaat in 

de rechten. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: In augustus 1572 vernieuwde Henrij Stalins 

zijn eed als advocaat bij de Raad van Vlaanderen1316. Zijn oorspronkelijke 

admissie werd niet teruggevonden. Voorheen was hij actief als pensionaris 

van de stad Aalst, onder meer in het najaar van 15691317. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Stalins verkreeg zijn aanstelling als 

griffier bij de Raad van Vlaanderen op 23 november 1573 onder dezelfde 

voorwaarden als voorganger de Bevere*1318. Zijn eerste zesjarige contract 

ging in vanaf het moment van zijn eedaflegging. De Raad admitteerde hem 

echter niet zomaar1319. Op 9 december bood Stalins zich aan met zijn 

commissiebrief, ondertekend door Alva, waarop hij de vraag kreeg of hij zijn 

eed wel kon doen zonder zijn "consciëntie te beieghenen". Hoewel de tekst van 

                                                           
1314 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op FOPPENS J.F., Histoire…, p. 70-

71, 187-188 en passim; THOMAES M., De Raad van Vlaanderen…, p. 119; VAN DER VYNCKT 

L.J.J., Recueil des recherches…, p. 448 en VERHAEGHE C., De benoeming…, via http://www. 

ethesis.net/rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 26.05.2012). 
1315 Matricule..., deel 4, p. 353. 
1316 RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 augustus 1570 - 14 januari 1574, fol. 152. 
1317 VAN HAUWE R., Analyse schepenbrieven Pollare, Pollare, s.d., passim. 
1318 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. Merk op dat de Bevere* en niet van Huerne* als zijn voorganger 

werd genoemd; het officie was vacant door de promotie van de Bevere* en werd slechts ten 

voorlopigen titel vervuld door van Huerne*. 
1319 RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 augustus 1570 - 14 januari 1574, fol. 

316A - 314B. 
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zijn commissie stelde dat hij voor het verkrijgen van de betrekking niets 

gegeven of beloofd had, bestond immers het gerucht dat Stalins naast zijn 

gewone jaarlijkse pacht ook 4.000 gulden extra had geboden. De raadsheren 

namen zich voor om de zaak te laten onderzoeken door de procureur-

generaal, waardoor Stalins het risico liep om gestraft te worden voor 

meineed. Dit weerhield hem echter niet om diezelfde dag toch de eed af te 

leggen. 

De relatie tussen de griffier en de raadsleden startte problematisch en bleef 

gedurende de eerste twee jaren van Stalins' griffierschap zo. Het onderzoek 

van de procureur-generaal verliep moeizaam. Toen Henrij Stalins tot drie 

keer toe niet opdaagde en de derde keer daarenboven zijn vrouw stuurde, 

werd hem niet alleen de toegang tot de Raad ontzegd, maar verloor hij ook 

al zijn privileges als griffier. In mei 1574 werd hij kortstondig geschorst, 

maar het definitieve antwoord van de koning op het rapport van de 

procureur-generaal kwam op 14 december 1575 in de vorm van een nieuwe 

commissiebrief voor Stalins1320. Hij kreeg met ingang van 9 december 1575 

een aanstelling voor de resterende vier jaar van de oorspronkelijke 

pachttermijn, met een extra twee jaar daar bovenop. De "silence perpetuel" die 

de procureur-generaal en de overige raadsheren over de zaak moesten 

aanhouden, kostte hem echter behoorlijk veel. Naast de jaarlijkse pachtsom 

van 600 ponden (van 40 groten) diende hij in totaal 6.666 pond aan de 

algemeen ontvanger van Vlaanderen te overhandigen, 5.000 voor de 

oorspronkelijke zes jaar en 1.666 voor de bijkomende twee. Bij eventueel 

vroegtijdig overlijden konden zijn erfgenamen wel beschikken over de 

functie tot het einde van de pachttermijn. 

Op 17 juni 1575 las hij in volle zitting een vonnis voor waarin Rafaël van de 

Velde en een andere, niet nader genoemde persoon ˗ beide herdopers ˗ tot 

de dood werden veroordeeld1321. Zij werden nog diezelfde namiddag levend 

verbrand op het Sint-Veerleplein voor het Gravensteen. 

Tijdens deze periode werd Stalins door de Grote Raad van Mechelen op de 

vingers getikt1322: er werd hem in 1578 gevraagd om doorgestuurde dossiers 

in proceszakjes van betere kwaliteit te laten bezorgen, waarop hij vanuit 

                                                           
1320 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
1321 CALLANT E., De Veerleplaats…, p. 66-67. 
1322 ARA, GRM Registers, 151: Mémoriaux du grand conseil, 1573-1579, fol. 23. 
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Gent antwoordde dat hij erop zou toezien dat elk dossier een apart zakje 

kreeg, in een aangepast formaat. 

De eerste splitsing in de geschiedenis van de Raad verhinderde de volledige 

uitvoering van de afgesproken zesjarige pachttermijn. Op 29 januari 1580 

verscheen Louis Blancquart*, stiefzoon van Stalins, voor de raadshelft die te 

Douai zetelde. Hij deelde hen mee dat het Stalins' intentie was om de 

katholieke Raad in Douai te vervoegen, maar dat hij evenwel een zestal 

weken voorbereiding nodig had1323. Het zou echter langer duren. Op 5 

december 1580 werd Blancquart* als plaatsvervanger voor de verdere duur 

van Stalins' contract aangeduid, terwijl raadsheer-commissaris Henri de 

Codt de rekenplichtige verantwoordelijkheid over de griffie kreeg 

toegewezen1324. Stalins had tot dan toe immers de kans niet gezien om Gent 

te verlaten en had huisarrest gekregen in zijn woning in de binnenstad. Op 6 

mei 1581 verkreeg Blancquart* zelfs een eigen pachtcontract, dat zou ingaan 

wanneer de termijn van Stalins in december afliep1325. Zo ver zou het echter 

niet komen. Op de vijfde dag van augustus vernieuwde Henrij Stalins zijn 

eed als griffier te Douai1326. Ondertussen, te Gent, waren zowel Michiel 

Heyns* als Augustijn van Huerne* dienstdoend griffier1327. Op 27 januari 

1581 (1582 n.s.) sloten ze onderling een overeenkomst betreffende de 

verdeling van de namptissementen, waarbij bepaald werd dat de lopende 

dossiers van Henrij Stalins aan Heyns* werden toegekend1328. 

                                                           
1323 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 2. 
1324 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. Henri de Codt was voor zijn raadsheerschap, tot in 1580, griffier 

geweest van de stad Ieper. Zie ook ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration 

judiciaire, conseils de justice, Conseil de Flandre, 1547-1701. 
1325 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. Voor verdere specificaties aangaande dit contract wordt 

verwezen naar de biografische notitie van Blancquart*. 
1326 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 26-27. In november van 

datzelfde jaar was Stalins bovendien zelf eisende partij in een zaak betreffende een rente, die 

voorkwam voor de Raad te Douai: RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 

1581 - 1 maart 1585, fol. 67. 
1327 Aan het einde van de calvinistische periode waren zij beiden al vervangen door klerk 

Adriaan van der Heyden*. Van Huerne* was tot op het moment van zijn aanstelling als griffier 

van de calvinistische Raad van Vlaanderen overigens actief als notaris onder griffier Stalins; 

daarna werd hij vervangen door Louis Blancquart*. 
1328 RAG, RVV, 626: Stukken betreffende de griffie: inrichting, engagère, griffiers, enz., 1587-

1645. 
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Een volgende en tevens laatste pachtovereenkomst werd op 14 januari 1585 

gesloten, na de terugkeer van de Raad van Douai naar Gent1329. Stalins werd 

opnieuw de griffier van de verenigde Raad van Vlaanderen ten nadele van 

Adriaan van der Heyden* en verkreeg een pachttermijn van drie jaar, mits 

betaling van een jaarlijkse som van 300 pond (van 40 groten). Op 12 

november 1587, een vijftal dagen later dan zijn eigen aanstelling als 

raadsheer, werd hij als griffier definitief vervangen door stiefzoon Louis 

Blancquart* en diens collega-griffier, Jacques de Bavière*. 

Als griffier maakte hij hoogstwaarschijnlijk een samenvatting van een aantal 

16de-eeuwse registers van de secrete camere, voorafgaand aan zijn 

griffierscarrière1330. Daarin wordt een aantal Latijnse zinsneden gebruikt.  

Uit de periode van zijn griffierschap zijn een drietal namen van klerken 

bekend. Een zekere Michael Strijmsch, eerste klerk, werd door de Raad 

erkend als notaris in augustus 15771331. Zijn meest waarschijnlijke opvolger, 

klerk François Thille, volgde de Raad naar Douai en diende daar in februari 

1580 een aanvraag tot admissie als procureur in. Er werd hem gewezen op 

de onverenigbaarheid van beide functies1332. Hij bleef klaarblijkelijk klerk, 

aangezien hij op 27 februari 1584 als dusdanig genoemd werd toen hij de 

eed aflegde als deurwaarder van de residentie Ieper. Ook deze nieuwe 

carrièrewending was van korte duur: op 3 maart 1584 vervulde hij al 

opnieuw het klerkschap en werd hij "commis vande greffier" genoemd in het 

kader van de ontvangst van de rapporten, waarvoor hij vanaf dat moment 

rekenplichtig werd1333. Bij terugkeer van de Raad uit Douai kreeg Stalins een 

andere eerste klerk in de persoon van Adriaan van der Heyden*, die in de 

Gentse raadshelft vanaf 1580 eerst klerk en vervolgens griffier was geweest. 

Als klerk zou hij de volledige resterende griffiersperiode van Stalins 

meemaken: bij het overlijden van van der Heyden* in 1593 werd hij nog 

altijd eerste klerk van de griffie genoemd. 

                                                           
1329 ARA, Audiëntie, 1301: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map griffiers. 
1330 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613-RVV 7617 (jaren 1552-1573), 

s.d., s.p. 
1331 RAG, RVV, 7618: Register van de secrete camere, 7 januari 1577 - 12 januari 1579, fol. 2 e.v. 
1332 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 2. 
1333 RAG, RVV, 7620: Register van de secrete camere, 9 december 1581 - 1 maart 1585, fol. 12. 



435 
 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 7 november 1587 werd Henrij Stalins 

aangesteld als raadsheer van de Raad van Vlaanderen1334, een commissie die 

in augustus 1601 net als die van alle anderen door de aartshertogen werd 

vernieuwd1335. 

In zijn hoedanigheid van raadsheer behoorde hij tot de delegatie die op 14 

februari 1594 werd aangesteld om aartshertog Ernst en zijn regering geluk te 

wensen. In november 1597 werd hij er samen met de procureur-generaal op 

uit gezonden om bij de fourier majoor van aartshertog Albrecht vrijstelling te 

bepleiten voor de huizen van de raadsheren tijdens het komende bezoek van 

de aartshertog - waar ze overigens in slaagden. 

Henrij Stalins kreeg op late leeftijd last van ouderdomskwalen en werd, 

zoals Foppens schreef, doof en krankzinnig1336. Op 10 oktober 1610 beslisten 

de andere raadsheren dat ze geen rekening meer zouden houden met Stalins 

tijdens de stemmingen, zowel voor wat de resoluties als de eigenlijke 

processen betrof. Zolang hij echter naar de zittingen kwam, genoot hij alle 

voordelen die verbonden waren aan zijn raadsheerschap, ook met inbegrip 

van zijn deel in de rapportgelden. Hij overleed echter kort na deze 

beslissing, op 7 november1337. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Onbekend. De verwantschap tussen onderstaande broers staat 

vast: 

 ~ Gerard Stalins1338. 

 ~ Henrij Stalins. 

 

                                                           
1334 ARA, Audiëntie, 1300: Minuten of kopieën van benoemingen in burgerlijke ambten, Raad 

van Vlaanderen, map raadsheren. 
1335 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1520-1732, fol. 

125. 
1336 RAG, RVV, 164: Resolutieboek, 2 januari 1580 - 10 april 1581, fol. 272. 
1337 RAG, RVV, 7627: Register van de secrete camere, 15 januari 1610 - 26 oktober 1613, s.p. 
1338 Werd in september 1581 door Henrij aangesteld als zijn procureur om zijn zaken (gronden, 

renten, etc.) te beheren binnen de stad en het Land van Aalst. 
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Schoonfamilie 

Henrij Stalins huwde twee keer. Zijn eerste echtgenote heette Elisabeth 

Heys, weduwe van Joos Blancquart, die al minstens drie kinderen had: zoon 

Louis Blancquart* werd later notaris en griffier van de Raad van 

Vlaanderen1339; hun dochters heetten Barbele en Johanna Blancquart1340. 

Elisabeth had minstens één broer, Jan Heys, die in ca. 1578 overleed. 

Na het overlijden van Elisabeth huwde Stalins met een zekere Catherine de 

Bacquere. 

 

Kinderen 

Uit zijn eerste huwelijk zijn twee kinderen bekend: 

~ Jan Stalins, anno 1615 nog in leven1341. 

~ Marie Stalins. 

 

Bezittingen 

Hij bezat goederen te Aalst, zowel binnen de stad als in het Land van Aalst. 

Voor alle transacties aangaande die bezittingen stelde hij in 1581 zijn broer 

Gerard als zaakwaarnemer aan1342. In 1578 stelde hij bij het overlijden van 

schoonbroer Jan Heys een procureur aan om een leen te Impe te laten 

verheffen. 

Anno 1584 bezat Stalins een huis in de Burchtstraat te Gent; vanuit Douai 

stelde hij zijn zoon Jan Stalins aan als procureur om het huis te laten luchten 

en in gereedheid te brengen voor zijn terugkeer. 

 

Opmerkingen 

- Hij werd enkel bij de raadsheren vermeld in het naslagwerk van van der 

Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

                                                           
1339 Wat Blancquart* betreft, wordt verwezen naar zijn biografische notitie. 
1340 Op 6 november 1569 sloot Henrij Stalins een financiële overeenkomst met schuldenaar 

Laureys Ruytinck, wat resulteerde in een rente ten proffijte van Barbele Blancquart, bezet op 

twee hofsteden. Zie VAN HAUWE R., Analyse schepenbrieven…, passim. 
1341 RAG, RVV, 7628; Register van de secrete camere, 1614-1615 (7 mei 1615). 
1342 Ut supra. 
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- Verder genealogisch onderzoek ter duiding van deze familie is 

noodzakelijk. Verwantschap tussen Henrij Stalins en enkele andere 

naamgenoten binnen de 16de- en 17de-eeuwse Raad van Vlaanderen en de 

Grote Raad van Mechelen is waarschijnlijk, maar valt momenteel niet aan te 

tonen1343. 

Onder meer de figuur van Gillis Stalins fs. Jacob (ca. 1570 - 1654), Gentenaar, 

ontvanger van de exploten van de Raad van Vlaanderen, procureur-generaal 

en vervolgens raadsheer van de Raad van Vlaanderen en raadsheer in de 

Grote Raad te Mechelen loopt wat mogelijke verwantschap betreft in de 

kijker. De Raad van Vlaanderen heeft tevens twee raadsheren gekend die 

Jacques Stalins heetten; in 1628 werd een procureur geadmitteerd met de 

naam Hieronimus Stalins die ten laatste vanaf 1624 al actief was als klerk 

van een procureur1344. Daarenboven werd een Henricus Stalins, die 

momenteel in genealogisch opzicht evenmin nader kan worden gesitueerd, 

in 1629 proost van het naburige Sint-Veerlekapittel, een titel die hij zou 

dragen tot zijn overlijden in 16511345. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20968-20977: Dix comptes, rendus par Henrij Stalins, greffier de la 

chambre du conseil ordonnée en Flandre, du 9 décembre 1573 au 9 

décembre 1579, et du 13 décembre 1580 au 15 mars 1585, “jour que ledit 

conseil s’est transféré de la ville de Douay en la ville de Gand“. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5797: Stalins. 

  

                                                           
1343 Voor een basisoverzicht, zie BUNTINX J., Inventaris…, p. 75-76. 
1344 Chronologisch: RAG, RVV, 7632: Register van de secrete camere, 10 december 1622 - 24 

december 1624, fol. 4 e.v. en RAG, RVV, 7634: Register van de secrete camere, 10 oktober 1626 - 

9 september 1628, fol. A e.v. 
1345 RAG, Sint-Veerlekapittel, 123: Testament van Henricus Stalins, 1651. Het testament bevat 

evenwel geen gegevens betreffende familieleden of afkomst - met dank aan A. Somers. 
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STELAND (VAN), PHILIPS 

 

Personalia1346 

- Geboorte: Waasmunster, ca. 1507. 

- Overlijden: Gent, eind augustus 1576. Zijn begrafenis vond plaats op 31 

augustus. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was op 28 februari 1523 ingeschreven in de Leuvense 

universiteit als “Phil. Steelant”, uit Waasmunster1347. Hij werd licentiaat in de 

rechten, vermoedelijk in de beide rechten, en droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij legde op 19 augustus 1533 als advocaat-

postulant de eed af bij de Raad van Vlaanderen. Een vijftal jaar later, op 30 

april 1538, werd hij beëdigd als notaris van de griffie van de Raad van 

Vlaanderen; zijn handschrift verscheen op 14 mei voor het eerst in het 

register van de secrete camere1348. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Schoonvader Omaar van Edinghen*, 

tevens zijn voorganger als griffier, overleed op 8 juni 1540. Notaris Philips 

van Steland nam het lopende pachtcontract over dat van Edinghen* in het 

voorjaar van 1537 had afgesloten; het omvatte de pacht van de griffie en het 

notariaat, inclusief het recht van zegel en tegenzegel voor een periode van 

                                                           
1346 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op VAN PETEGHEM P., De Raad 

van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 394-396, aangevuld met 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; DE 

SMET S., Voor de conservatie…, p. 380-381; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 168 en 184; 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 (beide geraadpleegd 18.05.2012); THOMAES M., De Raad van 

Vlaanderen…, p. 120; TRUYMAN B., Vijf eeuwen…; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 397 en 433 en VERHAEGHE C., De benoeming…, via http://www.ethesis.net/ 

rvv/rvv_inhoud.htm (geraadpleegd 18.05.2012). 

Een uitgebreide bespreking van de familie van Steelant kan worden gevonden in VAN 

RAEMDONCK T., De adellijke familie van Steelant… 
1347 Matricule…, deel 3, p. 693. 
1348 RAG, RVV, 7611: Register van de secrete camere, 13 april 1534 - 9 april 1544, fol. 244 en 248. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://www.ethesis.net/%20rvv/rvv_inhoud.htm
http://www.ethesis.net/%20rvv/rvv_inhoud.htm
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zes jaar. De bijhorende pachtsom, 375 pond (van 40 groten, omgerekend 750 

ponden pars.), moest telkens in twee termijnen worden betaald: 187 pond en 

10 schellingen op 1 mei en hetzelfde bedrag op 1 oktober. In ruil daarvoor 

moest de griffier zijn rekeningen van de ontvangst van de zegelrechten aan 

de Rekenkamer voorleggen, en mocht hij zelf zijn notaris aanstellen. Van 

Steland legde op basis van dat contract de eed af op 17 augustus 15401349; hij 

stelde een zekere Hector Claissone aan als zijn notaris1350. Een tweede 

contract werd afgesloten in mei 1543 en vertoonde dezelfde specificaties, 

met twee cruciale verschillen: de pachtsom voor de volgende zes jaar 

bedroeg 400 pond (van 40 groten, omgerekend 800 pond pars.) per jaar, 

eveneens te betalen in twee halfjaarlijkse schijven; notaris werd Martin 

Snouckaert1351. In februari 1545 werd deze Snouckaert echter vervangen 

door Augustin van Huerne*. 

In 1549 liep dit tweede en laatste pachtcontract af. Van Steland bleef echter 

de griffiersfunctie waarnemen tot zijn opvolger, François Cortewille*, op 21 

mei 1550 als dusdanig de eed aflegde. 

Tijdens het eerste jaar van zijn griffierschap begon van Steland aan de 

opstelling van een handig werkinstrument1352, een soort formulierboek dat 

hij zelf “Protecol” noemde1353. Het register bevat modellen en 

basisformuleringen die binnen de griffie gehanteerd konden worden voor 

het opstellen van documenten. Het grootste aantal formulieren is uiteraard 

te situeren in het domein van de contentieuze rechtspraak, maar ook 

allerhande bestuurlijke handelingen (hoofdzakelijk diverse vormen van 

                                                           
1349 RAG, RVV, 7611: Register van de secrete camere, 13 april 1534 - 9 april 1544, fol. 244 en 384. 
1350 RAG, VD, 32-39: Rekeningen van de Domeinen ("recepte générale") van Oost-Vlaanderen 

door de ontvanger-generaal Guillaume de Waelwijc, 1543-1550, n.s. 
1351 RAG, VD, 32-39: Rekeningen van de Domeinen ("recepte générale") van Oost-Vlaanderen 

door de ontvanger-generaal Guillaume de Waelwijc, 1543-1550, n.s. Een Martin Snouckaert, 

potentieel zijn vader, was al notaris geweest onder griffier Boullin* tijdens de periode 1515-

1517. Hij was de griffie binnengekomen als klerk van Ywein van Vaernewyc* en werkte ook 

tijdens Boullins* beginjaren als klerk. 
1352 RAG, RVV, 143: Formulierboek (protecol) voor de Raad van Vlaanderen (van griffier Philips 

van Steelandt), 1540. 
1353 Hoewel het hier om een vroege vorm gaat, voldoet dit exemplaar aan de algemene definitie 

die door Van Dievoet wordt gegeven, nl. een min of meer systematisch ingerichte reeks 

richtlijnen en modellen voor akten, opgesteld vanuit een bepaalde beroepssituatie (o.m. 

deurwaarder, procureur, notaris, griffier). Enige inleiding ontbreekt; toelichtingen zijn beperkt 

tot uiterst beknopte aantekeningen in de marge. Zie VAN DIEVOET G., Notarisboeken en 

formulierboeken voor notarissen in de Zuidelijke Nederlanden van 1500 tot 1800, in Ars Notariatus, 

1998, LXXXV, p. 51-84. 
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briefwisseling) en de voluntaire rechtspraak komen erin aan bod. Daarbij is 

ongeveer de helft van de documenten in het Nederlands opgesteld, een 

kwart in het Frans en een laatste kwart in beide talen. Dat dit 

werkinstrument decennialang werd gehanteerd, wordt bewezen door de 

aanwezigheid van een versie van een Spaansgezind schimpdicht op het 

schutblad, een zogenoemd pasquil dat pas tijdens de jaren 1583-1584 

circuleerde1354. 

Zijn zin voor systematiek kwam tevens tot uiting in de registers van de 

secrete camere. In het eerste register waar hij volledig verantwoordelijk voor 

was, startte hij twee nieuwe registraties op1355: een lijst van geadmitteerde 

notarissen, opgestart in het vorige register door zijn schoonvader1356, werd 

uitgebreid met een lijst van geadmiteerde boekverkopers. Een nieuwe lijst 

werd opgestart, bestaande uit verkopen die voor de griffie waren afgesloten. 

Beide lijsten werden vooraan het register ingeschreven en liepen over de 

volledige tijdspanne van het register. 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 6 maart 1550 werd Philips van Steland 

aangesteld als raadsheer-commissaris, ter vervanging van Jacob Hessele1357. 

Elf dagen later, op 17 maart, legde hij daartoe de eed af1358. De eerste twee 

maanden van zijn raadsheerschap cumuleerde hij het ambt met zijn oude 

functie als griffier. 

                                                           
1354 “Oorlooghe heeft ons een kindt ghezweet, 

quaeden raedt es de vadere, 

lancx zo arghere tkindeken heedt 

ghebreck van wijsheden es de ghevadere. 

De voester vrauwe noynt gheen quaedere 

heeft zoe de wille tkindt werdt groot 

almoghen(den) god weest ons beradere 

want werdet tkindt groot eten(de) adieu ons broot”. 

Zie onder meer KALFF G., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16de eeuw, Leiden, 1889, 

deel 2, p. 135 en 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 vaderslands, 1842, 

VI, p. 218-220. 
1355 RAG, RVV, 7612: Register van de secrete camere, 21 april 1544 - 31 mei 1549, respectievelijk 

fol. 1 e.v. en fol. 8 e.v. 
1356 RAG; RVV, 7610: Register van de secrete camere, 14 januari 1527 - 14 april 1534, fol. 251 e.v. 

en RAG, RVV, 7611: Register van de secrete camere, 13 april 1534 - 9 april 1544, fol. 1 e.v.  
1357 ARA, Audiëntie, 791: Benoemingen in burgerlijke ambten, Vlaanderen, 1476-1559. 
1358 RAG, RVV, 7613: Register van de secrete camere, 1 juni 1549 - 12 augustus 1554, fol. 50. 
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Van zijn activiteiten als raadsheer-commissaris zijn enkele bronnen 

bewaard, zoals een reeks enkwesten uit de periode 1552-15741359. Sporadisch 

kunnen ook andere sporen worden aangetroffen. Zo was hij aanwezig op 29 

januari 1557, toen de raadsheren, de advocaat-fiscaal en notaris van Huerne* 

opnieuw de eed aflegden1360, en op 8 oktober 1568 bij een besluit over de 

festa palatii1361. Hij komt op regelmatige basis voor in de presentielijsten die 

uit die periode zijn bewaard1362. 

Op 14 november 1573 wendde hij zich tot de Raad met de mededeling dat 

hij wegens zijn hoge leeftijd niet meer in staat was om zijn functie uit te 

oefenen, waarna het corpus van raadsheren hem ontlastte van zijn taken1363. 

Eén jaar later schreef hij, nog steeds onder titel van raadsheer-commissaris, 

de Geheime Raad aan met het verzoek zijn ontslag te aanvaarden wegens 

"debilite au moyen de son grand eaige" en zijn zoon Pierre als raadsheer-

commissaris bij de Vlaamse justitieraad aan te stellen1364. Het verzoek werd, 

na advies van de Raad van Vlaanderen, toegestaan. Anno 1575 werd de 

mentale degeneratie van Philips zo erg dat zijn vrouw als gevolmachtigde 

werd aangesteld, hij zou uiteindelijk overlijden tijdens de zomer van 1576. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jan van Steelant (? - Gent, 1487), fs. Jan, schildknaap, heer van Ryen, 

hoofdschepen van het Land van Waas1365, en echtgenoot van Catherina de 

                                                           
1359 Zie ‘Aanvullende bronnen’. 
1360 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613 - RVV 7617 (jaren 1552-1573), 

s.d., s.p. 
1361 RAG, RVV, 7673bis: Analytische inhoudsopgave van RVV 7613 - RVV 7617 (jaren 1552-1573), 

s.d., s.p. 
1362 Zie bijvoorbeeld RAG, RVV, 7616: Register van de secrete camere, 1 december 1562 - 18 juli 

1570, fol. 1 (presentielijst van 1 december 1562). 
1363 RAG, RVV, 7617: Register van de secrete camere, 25 augustus 1570 - 14 januari 1574, fol. 310. 
1364 ARA, GR Spaans bewind, Dozen, 646: Administration judiciaire, conseils de justice, Conseil de 

Flandre, 1547-1701. Philips haalde een carrière van ongeveer 23 jaar aan, voorafgegaan door een 

griffierschap van ca. 12 jaar. Zijn leeftijd schatte hij op 67 jaar. Hij wees tevens op de verdiensten 

van zijn voorouders en zijn naaste verwanten, zijn verwantschap met raadsheer van 

Pottelsberghe en op het feit dat hij een groot gezin diende te onderhouden. 
1365 Diverse leden van deze uitgebreide familie waren betrokken bij het bestuur van het Land 

van Waas. Meer informatie over zowel de personen als hun functies kan worden gevonden in 

DE SMET S., Voor de conservatie…, passim. 
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Neve / Neefs (1430-1531) fa. Jean. Zij werden samen begraven in de 

parochiale kerk van Waasmunster. Van hen zijn een groot aantal kinderen 

bekend: 

~ Servaas van Steelant (?-1551), erfachtig ontvanger en hoofdschepen 

van het Land van Waas, heer van Wissekerke, achtereenvolgens 

gehuwd met Amelberge Volckerickx (?-1539) en met Margaretha van 

den Eede (?-1556). Hij zou in totaal 18 kinderen hebben gehad1366. 

~ Herman van Steelant (?-1535), baljuw van Hulst, in 1518 gehuwd 

met Jossine de Muynck en na haar overlijden met Jacqueline Donaes 

(?-1541). Samen met zijn tweede echtgenote werd hij begraven in de 

Sint-Willebrordskerk te Hulst. 

~ Jean van Steelant (ca. 1458-1522), schildknaap, heer van Straten, 

baljuw en hoofdschepen van het Land van Waas, raadsheer en 

ontvanger van de exploten bij de Raad van Vlaanderen, echtgenoot 

van Catherine van der Eecken en van Jossine Triest. Samen met 

Catherine kreeg hij vier kinderen; hij werd begraven in de kerk van de 

abdij van Rozenberg te Waasmunster. 

~ Jacques van Steelant, meester, pensionaris van Ieper en 

vertegenwoordiger van de stad bij statenvergaderingen en bij 

vergaderingen van de Leden van Vlaanderen, arts, echtgenoot van 

Martine de Witte. Uit dit gezin zijn vijf kinderen bekend, waaronder 

Guillaume van Steelant als abt te Zonnebeke en Louis van Steelant als 

kanunnik te Luik. 

~ Marc (I) van Steelant, watergraaf van Vlaanderen, schepen en 

burgemeester van het Brugse Vrije. Naar verluidt vader van twee 

onwettige zonen, waaronder Jean van Steelant, kanunnik te 

Dendermonde en vader van een wettige zoon, Frederic van Steelant, 

uit zijn huwelijk met Jacquelijne Crabs. Hij zou tevens gehuwd 

                                                           
1366 Waaronder een zekere Willem van Steelant, hoofdschepen van het Land van Waas, die op 

zijn beurt vader was van Servaas van Steelant, onder meer hoofdbaljuw van het Land van 

Waas. Aangaande de familie in het algemeen en vooral hoofdbaljuw Servaas van Steelant in het 

bijzonder, zie JANSEN R., Servaas van Steelant (1533-1607); hoofdbaljuw van het Land van Waas 

(1562-1604), Leuven, 1974, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2 dln.; 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. 
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geweest zijn met een zekere Marie de l’Espine, tenzij zij de moeder 

van zijn onwettige zonen was. 

~ François van Steelant, overleden op jonge leeftijd1367. 

~ Livine van Steelant (?-1562/3), echtgenote van Lieven van 

Pottelsberghe (?-1531), heer van Wissekerke, Vinderhoute, Merendree, 

etc., hoofdschepen van het Land van Waas, hoogbaljuw van de stad 

en het Land van Dendermonde  en algemeen ontvanger van 

Vlaanderen, raadsheer van achtereenvolgens de Raad van Vlaanderen 

en de Geheime Raad. Zij kregen minstens één zoon, François de 

Pottelsberghe (?-1544). Ook hun vier andere kinderen zijn op jonge 

leeftijd gestorven. 

~ Marc (II) van Steelant1368. 

~ Lodewijk van Steelant, kapitein van Biervliet, echtgenoot van 

Barbara (Anne) van Bouchoute. Zij kregen drie zonen en twee 

dochters, waaronder Roeland van Steelant, onder meer abt te Sint-

Winoksbergen; Loys van Steelant, heer van Wissekerke, griffier van 

het Land van Waas in 1520 en hoofdbaljuw in 15321369; en Joos van 

Steelant, gouverneur van Biervliet en schepen van het Land van Waas. 

~ Joosijne van Steelant (1468-1552), abdis te Waasmunster. 

~ Jeanne van Steelant, religieuze1370. 

~ Elisabeth van Steelant, religieuze1371. 

~ Catherine van Steelant, echtgenote van Jean van Loo, met wie ze 

minstens één zoon, François van Loo, kreeg. 

~ Marie van Steelant (?-1531), echtgenote van achtereenvolgens Lieven 

Crabs / Crabbe te Axel en van Jacques Masschereel. 

~ Margriete van Steelant (?-1542/5), echtgenote van achtereenvolgens 

Erasmus Barat, Lieven van Leyns, heer van Audegoede; en Charles 

Claissone (?-1540), heer van Walbeke, algemeen ontvanger van 

                                                           
1367 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
1368 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
1369 Timothy Van Raemdonck stelt verkeerdelijk dat deze Loys van Steelant tussen 1520 en 1532 

griffier was van de Raad van Vlaanderen. Zie VAN RAEMDONCK T., De adellijke familie van 

Steelant…, p. 62 en 149. 
1370 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
1371 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
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Vlaanderen en raadsheer van Karel V. Zij kreeg minstens twee 

dochters; ze werd samen met haar echtgenoot begraven in de Gentse 

Sint-Michielskerk1372. 

~ Philips van Steelant (zie ‘Ouders’). 

* Hendrix / Adrien van den Eede, alias van Dendermonde en Catherine van 

Varemberg. Van hen is enkel hun dochter Margaretha bekend. 

- Ouders: Philips van Steelant (?-1540), heer van ter Elst en ten Ryen, 

watergraaf van Vlaanderen, en Margaretha van den Eede / Heede (?-1556), 

alias van Dendermonde. Na zijn overlijden hertrouwde Margaretha 

klaarblijkelijk met haar schoonbroer, Servaas van Steelant ˗ tevens 

weduwnaar op dat moment. Uit haar huwelijk met Philips werden de 

volgende kinderen geboren: 

~ Jossine van Steelant, religieuze te Waasmunster. 

~ Marguerite van Steelant (?-1587)1373, echtgenote en weduwe van 

achtereenvolgens Paul van Exaerde (1518-?) en Jean van Royen, heer 

van Paddeschoot. Uit haar eerste huwelijk is minstens één zoon 

bekend, François van Exaerde. 

~ Philips van Steland*. 

~ Jeanne van Steelant, echtgenote van achtereenvolgens Philippe de 

Norman, heer van Sint-Aldegonde, van Filips Cats van Welle en van 

Colard de Schietere, baljuw van Axel. 

~ Anne van Steelant, echtgenote van Jeronimus van den Berghe, 

pensionaris van Sluis. 

 ~ Jacob van Steelant1374. 

~ Paul van Steelant (Waasmunster, ?-?), heer van Hasselt, ontvanger 

van de brieven van Waas van vóór 1557 tot 1574, hoofdschepen van 

het Land van Waas van 1569 tot 1581. Hij was gehuwd met de 

                                                           
1372 Zie tevens RAG, AFF, 7126: Rekeningen van de goederen die Jean Barrat, raadsheer en 

extraordinair meester van de rekenkamer te Rijsel, erfde van zijn moeder Marguerite van 

Steelant, die te Gent stierf op Pasen 1542. Ze was weduwe in eerste huwelijk van Rasse Barrat, 

poorter van Doornik en in derde huwelijk van Charles Claeissone, heer van Wallebeque, 

raadsheer in de RVV en ontvanger-generaal van de beden (midden 16de  eeuw). 
1373 Zij werd begraven in de dominicanenkerk te Gent. Voor haar grafschrift, zie DESPODT V., 

Dat du best…, deel 3, 2.6/064. 
1374 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
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Leuvense Anna van der Linden (?-1569), vrouw van Bommelettes, 

dochter van ridder Jan van der Linden, burgemeester van Leuven en 

van Catherine de Marnef. Hun dochter, Marie van Steelant, erfde de 

titel van haar moeder en huwde ridder François de Saint-Victor (?-

1596). 

~ Jan van Steelant, hoofdschepen van het Land van Waas van 1581 tot 

1599. 

~ François van Steelant1375. 

~ Florence van Steelant, echtgenote van Joachim de Crassis. 

~ Antoinette van Steelant, echtgenote van Pieter Drumez1376. 

~ Catherine van Steelant (?-1573), abdis van de abdij van Groenenbriel 

te Gent. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde eind 1539 met Agnes van Edinghen (?-1581), vrouw van Hasselt 

en van Mombrouck, dochter van griffier Omaar van Edinghen*. Voor 

verdere informatie aangaande deze familie wordt verwezen naar de 

biografische notitie van Omaar. 

 

Kinderen 

Philips van Steland zou tien kinderen gehad hebben, 

waarvan er ons negen bekend zijn: 

~ Hellin / Josine van Steelant (1540-?), religieuze. 

~ Marie van Steelant (1541-?), religieuze. 

~ Anne van Steelant (1543-1629), religieuze. 

~ Jeanne van Steelant (1544-?), religieuze. 

~ Antoinette van Steelant (1546-?), religieuze. 

                                                           
1375 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
1376 Wordt niet vermeld in de verhandeling van T. Van Raemdonck. 
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~ Philips van Steelant (1547-?), heer van Hasselt, Vrye en 

Moenenbroeck, echtgenoot van Jeanne de Locquengien en van 

Adrienne de Gruutere. 

~ Pieter van Steelant (1549-1613), ridder, heer van onder meer 

Markegem, Hasselt en Rye, meester, raadsheer-commissaris en 

vervolgens raadsheer van de Raad van Vlaanderen1377. Hij huwde met 

Françoise / Marguerite Maertins (?-1616), dochter van president 

Jacques Maertins, in een plechtigheid die plaatsvond in het kasteel 

van Wissekerke te Bazel. Zij kregen één dochter, Marguerite van 

Steelant (?-1655), die de titel vrouw van Hasselt erfde en huwde met 

ridder Gillis du Faing (?-1633). 

~ Paul van Steelant (1550 - Gent, 1624), meester, advocaat, 

hoofdschepen van het Land van Waas. Hij huwde Jacqueline 

Cortewille (1569-1627), dochter van Philips Cortewille (Gent, ca. 1539 - 

?) en Quintine Mestdach (1543-?) en bij gevolg kleindochter van 

griffier François Cortewille*. Zij kregen vier dochters. 

~ Françoise van Steelant, echtgenote van Pieter de Proost (?-1603), 

raadsheer van de Raad van Vlaanderen. Hij was al eerder gehuwd 

met Isabelle de Bevere, dochter van griffier Pierre de Bevere*, met wie 

hij minstens drie kinderen kreeg. Françoise de Steelant schonk hem 

nog een zoon, Philippe Proost (Gent, 1592 - Mechelen, 1622), een 

jezuïet. 

 

Bezittingen 

Philips van Steland zou heer geweest zijn van Ter Elst, het voorwerp van 

een schenking. Via zijn echtgenote werd hij onder meer heer van Hasselt ten 

Vrijen te Ophasselt. Hij woonde hoogstwaarschijnlijk in de Gentse Sint-

Michielsparochie, in de Drabstraat, maar had tevens een huis te Ekkergem. 

                                                           
1377 Het was vermoedelijk deze Pieter van Steelant die in 1586 eigenaar werd van het “Cleen 

Polderken” te Waasmunster. Zie RAG, Diverse oorkonden, 503: Akte van erving en onterving van 

een partij land geheten het “Cleen Polderken”, groot 400 roeden, gelegen te Waasmunster, 

verkocht door de erfgenamen van Corneille Wouters fs. Jan aan Pieter van Steelandt, verleden 

voor de baljuw en twee laten van de heerlijkheid Hoorsele te Waasmunster en twee 

leenmannen van het Land van Waas, 20 mei 1586. 

Zie ook RAG, RVV, 12: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Pieter van Steelant, 1614 

en RAG, RVV, 3876-3886: Enkwesten voor de raadsheren, Pieter van Steelant, 1575-1576, 1587, 

1592, 1594, 1599, 1602, 1606-1608, 1612. 
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Opmerkingen 

- Hij wordt niet als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

dat van de Beere* en Baert* meteen de sprong maakt naar griffier 

Cortewille*; hij kreeg wel een bladzijde tussen de raadsheren inclusief 

wapenschild, zoals hierboven weergegeven. 

- Over de familie van Steelant bestaan diverse studies van (gedeeltelijk) 

genealogische aard. Op sommige vlakken lopen die studies niet helemaal 

gelijk. De gegevens over ‘Afkomst’, ‘Schoonfamilie’ en ‘Kinderen’ die 

hierboven werden opgenomen, vormden de grootste gemene deler van 

hetgeen werd geraadpleegd; bijkomend onderzoek met oog voor andere 

familietakken is echter noodzakelijk om definitief uitsluitsel te geven over 

bijvoorbeeld het aantal kinderen van de grootouders en de ouders van 

Philips van Steland. 

- De identificatie die Philippe Kervyn de Volkaersbeke maakte, namelijk dat 

Philips van Steland de “Steelant” zou zijn die volgens een brief van Josse 

Borluut aan Nicolas Triest anno 1584 de tortuur had ondergaan, is foutief1378. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 20966: Sceau du conseil de Flandre, volume contenant […] 8° à 17° 

dix comptes rendus par Philippe de Steelandt, greffier de la chambre du 

conseil ordonnée en Flandre, du 1er juin 1540 au 31 mai 1550, […]. 

ARA, RK, passim1379. 

RABeveren, Land van Waas, passim1380. 

RAG, RVV, 143: Formulierboek (protecol) voor de Raad van Vlaanderen (van 

griffier Philips van Steelandt), 1540. 

RAG, RVV, 3827-3836: Enkwesten voor de raadsheren, Philips van Steelandt, 

1552, 1556, 1558, 1560-1562, 1568, 1572-1574. 

                                                           
1378 KERVYN DE VOLKAERSBEKE P. en DIEGERICK J., Documents historiques inédits concernant 

les troubles des Pays-Bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques, deel 2, Gent, 

1849, p. 438-439. 
1379 Betreffende verwante ambtenaren. 
1380 Betreffende verwante ambtenaren. 
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SAG, VERZ Familiepapieren, 5813: Steelant. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5826: Steelant. 
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THEVELIJN, FRANS 

 

Personalia1381 

- Geboorte: Ieper, ca. 1643. 

- Overlijden: Parijs, 28 augustus 1700. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Een Franciscus Thevelijn uit Ieper was op 4 januari 1671 

ingeschreven aan de Leuvense universiteit1382. Bij zijn admissie als griffier, 

kort daarvoor, werd hij al meester genoemd; zijn latere activiteiten als 

advocaat tonen aan dat hij inderdaad een universitaire opleiding heeft 

genoten. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Onbekend. Hoogstwaarschijnlijk was hij nog 

niet actief als advocaat en was zijn griffiersambt zijn allereerste officiële 

functie1383. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 6 november 1670, vier dagen na 

het overlijden van schoonbroer Josse Masceau*, werd Frans Thevelijn door 

de Raad geadmitteerd als griffier van de Raad van Vlaanderen1384. Hij legde 

diezelfde dag de eed af en bediende de griffie logischerwijze op basis van 

het lopende engagèrecontract van de Masseaus*. Zijn collega-griffiers waren 

vader en zoon d’Hane*, die samen instonden voor één griffiersfunctie, en de 

recent geadmitteerde Jean Alexandre Baesbancq*. De notarisfunctie werd 

vervuld door Lucas van der Lynden. 

Het engagèrecontract van Maximiliaan le Rouffon en de daarop volgende 

installatie van vier griffiers in mei 1674 betekenden het einde van de 

                                                           
1381 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op BODAERT n.n., Notes 

généalogiques…; Journal du commerce, 07.06.1803, supplément; PV Pierre Yves Gaveau, Stamboom 

familie Gaveau, d'Haussy, Bondu, via http://gw3.geneanet.org/pygaveau (geraadpleegd 

01.05.2012) en VAN DER KALLEN M., De familie van der Kallen, een uitgebreid en uit te breiden 

familieboek, Berkel en Rodenrijs, 1998, p. 8-9 
1382 Matricule…, deel 6, p. 310. 
1383 Zie ook ‘Scholing’. Zijn admissie als advocaat werd niet teruggevonden. 
1384 RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 236. 

http://gw3.geneanet.org/pygaveau
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griffiersfunctie van Thevelijn. Tijdens de jaren 1670-1673 had hij vrij 

onopvallend zijn werk verricht1385; met het oog op de overname van 1674 

kwam hij tijdens het najaar van 1673 echter in conflict met Maximiliaan le 

Rouffon*, toen nog werkzaam als ontvanger van de exploten1386. De zaak 

werd behandeld door de Grote Raad van Mechelen. Thevelijn liet blijkbaar 

niet na om le Rouffon* verbaal aan te vallen. Hij zou hem er bovendien van 

beschuldigd hebben de geheimhoudingsplicht van de Raad te verzuimen. 

Tegelijkertijd ondersteunde hij uiteraard het verzoekschrift dat Josse 

Masceau* en de familie d’Hane* aan de vorst richtten om het 

engagèrecontract van le Rouffon nietig te laten verklaren - een 

verzoekschrift dat ook in het conflict werd betrokken1387. Er werd immers in 

vermeld dat de Vier Leden van Vlaanderen eveneens tegen de vernieuwde 

griffie waren gekant, wat zij in een resolutie van 22 december 1673 ten 

stelligste ontkenden. 

Datzelfde najaar kwam tot slot een soortgelijk document ter sprake in 

diezelfde rechtszaak1388; deze casus werd echter behandeld door de Raad 

van Vlaanderen1389. Het criminele examen, dat plaatsvond van 16 juli tot 18 

augustus 1674, werd gevoerd door procureur-generaal de Rop en was 

gericht tegen de deken en de 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 de deken en de eed 

                                                           
1385 We troffen hem onder meer aan als ondertekenaar van documenten (bijv. 28 maart 1671 en 

18 mei 1672), hij publiceerde allerhande normatieve teksten in het consistorie (bijv. 18 november 

1672), werd soms als boodschapper uitgezonden (bijv. november 1673, Vier Leden van 

Vlaanderen) en was vaak als adjunct aanwezig tijdens criminele examens. Zie, respectievelijk, 

RAG, RVV, 167: Resolutieboek, 29 maart 1663 - 5 september 1679, fol. 245, 262, 278 en 284 en 

ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, passim. 
1386 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. 
1387 Tegelijk liep uiteraard ook een 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. 
1388 Op vraag van le Rouffon* werd het conflict behandeld door de Grote Raad van Mechelen. 
1389 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 43-46. 
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van de praktizijnen naar de vorst was verstuurd naar aanleiding van het 

eerherstel van president Errembault, maar die de Raad in diskrediet bracht. 

Zo werd er onder meer de steun van de praktizijnen aan oud-griffiers 

Masseau* en d’Hane* in uitgedrukt, één van de inhoudselementen die 

werden betwist door de vereniging. Over het ontstaan van de brief en de 

minuut- en grosse-exemplaren legde men tegenstrijdige verklaringen af; vast 

stond wel dat Thevelijn initiatiefnemer was geweest1390. 

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 16731391. 

- Carrière na griffiersfunctie: Toen hij zich in augustus 1675 kandidaat stelde 

voor de functie van procureur-generaal van de kamer van de 

Hoofdredeninge, was hij al actief als advocaat1392. Het ambt dat hij 

ambieerde, was vrijgekomen door het overlijden van advocaat Borry maar 

zou na advies van de Raad van State echter aan Charles van Renynghe 

worden toegekend1393. Tijdens de jaren 1677-1678 was Thevelijn actief als 

substituut van de procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen1394. Het 

heeft er alle schijn van dat hij tijdens de daaropvolgende crisisperiode, met 

name de splitsing van de Raad in een Brugse spaansgezinde en een Gentse 

fransgezinde fractie, die functie niet verder vervulde. Of hij na 1678 nog 

actief was als advocaat, is niet gekend. 

Thevelijn beëindigde zijn carrière als pensionaris van de stad Ieper, een 

functie die hij ten vroegste vanaf 1675 uitoefende. Hij was onder meer 

betrokken bij de aanleg van een nieuw Leiekanaal en de oprichting van één 

of meer textielfabrieken. Hij stierf in augustus 1700 te Parijs, nadat hij als 

                                                           
1390 Bij zijn verhoor van 28 juli 1674 protesteerde hij overigens meteen over het feit dat notaris 

van der Lynden, die had gewerkt onder Masceau* en d’Hane* en in dienst bleef bij le Rouffon*, 

de pen mocht voeren. Eerder dat voorjaar, toen in mei 1674 de laatste loonbetalingen aan de 

klerken en de notaris moesten worden uitgevoerd, leek de relatie 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. 
1391 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 38. 
1392 ARA, RS, 732: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire 

des autres tribunaux: Chambre des Reningues, 1675-1725. 
1393 De Raad van Vlaanderen achtte zowel van Renynghe als Thevelijn capabel. 
1394 RAG, RVV, 676: Stukken betreffende de substituut van de procureur-generaal, Thevelyn, 

1678. Het conflict dat waarin hij anno 1673-1674 betrokken was, verhinderde hem klaarblijkelijk 

niet om nog een functie in de Raad uit te oefenen én om actief te blijven als advocaat. 
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gedeputeerde van de stad ˗ Ieper was toen immers Frans gebied ˗ naar de 

Franse hoofdstad was gestuurd. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jan Thevelijn (ca. 1560 - Ieper, 1606), actief in de textielnijverheid, onder 

meer schepen te Ieper en korporaal van de burgerwacht1395, en Laurence de 

Zomere (1570 - Ieper, 1632) fa. François (Hazebroek, ca. 1545 - Ieper, 1604)1396 

en Anne Zelverin. Zij huwden in de Ieperse Sint-Maartenskerk op 28 mei 

1591 en kregen minstens zeven kinderen: 

~ Jan Thevelijn (zie ‘Ouders’). 

~ Margaretha Thevelijn (Ieper, ?-1630). Zij huwde in 1611 met Pierre 

de Keerle (Ieper, 1585-?), met wie ze minstens twee zonen kreeg. 

~ Christine Thevelijn, (Ieper, 1596 - Gent, ?), religieuze in het klooster 

van Groenenbriel te Gent. 

~ Maria Thevelijn (Ieper, 1597 - ?), vanaf 1618 echtgenote van Jan 

Baptiste Mariaval (Ieper, ca. 1594 - 1627), kruidenhandelaar. Zij 

kregen samen acht kinderen; na het overlijden van haar man zette 

Maria zijn handelsfirma verder. 

~ Anne Thevelijn (Ieper, 1598-?). Zij huwde in 1621 met Jean Boudens, 

apotheker, en woonde onder meer in de Boterstraat in het huis "Het 

Haentier". 

~ Jacquemijne Thevelijn (Ieper, ?-1612) 

~ Jeanine Thevelijn, nog in leven in 1667. 

Op 8 mei 1614 hertrouwde Laurence de Zomere in Ieper met Antoine 

Cabilliau (Ieper, ca. 1569 - 1644), schepen van de stad Ieper. Hierdoor kreeg 

ze minstens één stiefzoon, Jean / Gilles Cabilliau (ca. 1600 - ?), zoon uit 

Antoines eerste huwelijk met Jacqueline Lamoot (ca. 1570 - ?). 

                                                           
1395 Hij had onder meer bezittingen te Vlamertinge, Hollebeke en Zillebeke en liet zijn kinderen 

in 1606 ook een ververij in de Ieperse Harpstraat na. 
1396 Hij was actief als stoffenhandelaar. 
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* Guillaume de Clercq, advocaat, en n.n. Sleurskin. Van hen is enkel dochter 

Joanna (zie ‘Ouders’) bekend. 

- Ouders: Jan Thevelijn (Ieper, 1600-1648), poorter van Ieper, actief in de 

textielnijverheid en in diverse vakverenigingen1397, en zijn tweede 

echtgenote, Joanna de Clercq, met wie hij in oktober 1631 te Komen huwde. 

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen gekend, hoewel sommige auteurs 

gewag maken van twaalf kinderen: 

~ Marie Thevelijn (Ieper, ca. 1632 - ?). 

~ Jeanne Thevelijn (Ieper, ca. 1636 - ?). 

~ Jean Thevelijn (Ieper, ca. 1637 - 1690), schepen van Ieper in onder 

meer 1667, 1674, 1688 en 1689, vervulde tijdens zijn carrière ook 

diverse andere functies binnen het Ieperse stadsbestuur. 

~ (Anne) Françoise Thevelijn (Ieper, ca. 1641). 

~ Jacques Thevelijn (Ieper, ca. 1642 - 1705), schepen van Ieper in onder 

meer 1680-1682; hij kende een vergelijkbare carrière als broer Jean. 

~ Frans Thevelijn*. 

~ Pierre Thevelijn (Ieper, ca. 1644), geestelijke, kanunnik te Komen. 

Met zijn eerste echtgenote, Jacoba Blomme (Duinkerke, ? - Ieper, 1627)1398, 

had hij al een dochter: Margaretha Thevelijn (Ieper, 1626 - Gent, ?), bijgevolg 

de oudere stiefzus van Frans Thevelijn*, was gehuwd met griffier Josse 

Masceau*. Zij was de moeder van Maria Anna Masseau, de latere bruid van 

Frans Thevelijn*. Bij het overlijden van Jacoba Blomme werd dochter 

Margareta onder de voogdij van achtereenvolgens grootvader Josse Blomme 

en oom Michel Blomme gebracht. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 6 maart 1674 in de Gentse Sint-Michiels Noord parochie met 

Anna Maria Masseau (Gent, 1653 - voor 1685), in het bijzijn van getuigen 

Egidius Velle en broer Jeronimus Masseau*1399. Vier dagen eerder, op 2 

                                                           
1397 Hij was tevens actief als armenmeester in de Ieperse Sint-Maartensparochie. 
1398 Hij huwde op 25 januari 1635 in Duinkerke met Jacoba Blomme; zij was de dochter van Josse 

Blomme, een notabele uit Duinkerke. De naam van haar moeder is onbekend. 
1399 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Noord, Gent, s.d., s.p. 
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maart, was hij Gents poorter geworden en had hij verzaakt aan het Ieperse 

poorterschap1400. Zijn bruid was de dochter van griffier Josse Masceau* en 

van Margareta Thevelijn. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 

biografische notities van de drie Masseaus*. 

Op 30 juli 1685 huwde Thevelijn voor de tweede keer, ditmaal in de Ieperse 

Sint-Jacobsparochie met een zekere Catharina Pauché (Ieper, 1650-1716). Zijn 

nieuwe bruid was de dochter van François Pauché, een Ieperse notabele en 

van Catherine Braem. Ze was al weduwe van Daniel Walhein, voormalig 

schepen van Ieper. 

 

Kinderen 

Bij zijn overlijden in 1700 waren geen kinderen in leven. 

 

Bezittingen 

Onbekend. 

 

Opmerkingen 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21032-21033 : Deux comptes, rendus par Sébastien d’Hane et 

François Thevelin, alias Thevelyn, greffiers du conseil provincial de Flandre, 

du 1er janvier 1670 au 14 mai 1674. 

RAG, RVV, 29183: Pieter van Lille, de oude en de jonge c. sch. van Ieper, ged. 

+ wed. van Jan Thevelin, int.: saisissement, 1671-1674. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5983: Thevelyn. 

                                                           
1400 DECAVELE J., Poorters…, p. 151. 
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VAERNEWIJC (VAN), YWEIN 

 

Personalia1401 

- Geboorte: Gent, ca. 1435. 

- Overlijden: Gent, na 1517. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij was hoogstwaarschijnlijk 

niet universitair geschoold; bij zijn huwelijk in 1469 ontbrak de meestertitel. 

Er kon geen enkel bewijs worden gevonden dat hij die ooit heeft gehanteerd. 

Zijn carrièrestart en de lange carrièreloop vooraleer hij uiteindelijk griffier 

werd bevestigen het vermoeden dat hij een praktizijn was. 

- Carrière vóór griffiersfunctie1402: Tijdens het griffierschap van Jan Wielant* 

werd Ywein van Vaernewijc klerk van de griffie, vermoedelijk in of kort 

voor 1461. Hij werkte vooral nauw samen met Joos van den Brande, die al in 

1437 notaris en ontvanger van de exploten van de Raad was1403. Zo was hij in 

1462-1463 al adjunct-commissaris onder van den Brande bij een enkwest te 

Gent en te Petegem. Hij werkte zich al snel op tot een vaste waarde binnen 

de griffie en werd ten laatste in 1482 benoemd als notaris van de Raad. De 

facto, en misschien ook wel officieel, was hij dat al veel vroeger: 

verschillende auteurs signaleren hem als ‘griffier’ in afwezigheid van Joris 

Baert*, ten vroegste vanaf de kerstperiode van 1466 en doorheen de jaren 

1467-1469. Een vlugge blik op documenten uit de ambtsperiode van griffier 

Baert* leert dat de meeste stukken effectief niet door hemzelf werden 

                                                           
1401 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere 

personeel…, p. 1267-1270, aangevuld met BUYLAERT F., Repertorium…, p. 701-705; DONCHE 

P.A., Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren…, passim en VAN PETEGHEM P., De Raad van 

Vlaanderen en staatsvorming…, p. 83, 86, 389-391 
1402 Vroegere vermeldingen worden toegeschreven aan één of meerdere naamgenoten, mogelijk 

familieleden: een Ywein van Vaernewijc was in 1424-1425 baljuw van Biervliet, in 1437 en 1438 

schepen van Gent en in 1438 afgevaardigde op Ledenvergaderingen. De tijdspanne en de aard 

van deze functies vormt een te groot contrast met zijn huwelijksdatum en zijn klerkschap van 

1461 om van één en dezelfde persoon te kunnen spreken. 
1403 Voor genealogische duiding en carrièregegevens van Joos van den Brande wordt verwezen 

naar de biografische notitie van Jan Wielant*. 



456 
 

ondertekend, maar wel door van Vaernewijc1404. De hoge absentiegraad van 

Baert* is hier uiteraard een verklaring voor, zij het slechts ten dele. 

Vooraleer hij zelf officieel werd benoemd als griffier, maakte hij maar liefst 

vijf titeldragers mee: Jan Wielant*, Symon de Moerkercke*, Joris Baert*, Jan 

de Beere* en Denijs Heyman*. Hij verhuisde bovendien mee met de Raad 

naar Ieper (waar hij zijn carrière startte), Gent, Brugge, Gent, Dendermonde 

en opnieuw Ieper, waar hij uiteindelijk griffier zou worden. Tegelijk maakte 

hij de uitvaardiging van de kerninstructies van zowel 1463 als 1483 mee. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat hij na meer dan dertig jaar dienst ook 

officieel de vervanger werd van Joris Baert*, toen die begin juli 1494 

overleed. 

Anno 1485 was zijn klerk overigens Frans van Edingen, vader van de latere 

griffier Omaar van Edingen* en rond de eeuwwisseling zelf een succesvol 

procureur. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Ywein van Vaernewijc pachtte vanaf 

de tweede helft van 1494 zowel de griffie als het notarisambt van de Raad 

van Vlaanderen, inclusief het recht van zegel en tegenzegel. Zijn pacht werd 

op 1 januari 1512 overgenomen door opvolger Cornelis Boullin. In 1506 

bedroeg zijn jaarlijkse pachtsom 1200 pond pars. 

Tijdens zijn griffierschap maakte hij nog één verhuisactie mee, van Ieper 

naar het Gentse Gravensteen. De Raad, die vanaf 5 maart 1498 te Gent 

zetelde, zou er uiteindelijk meer dan tachtig jaar blijven. Kort voor het einde 

van zijn griffierscarrière werd de instructie van 1510 uitgevaardigd, waarin 

voorgaande instructies werden verduidelijkt en/of uitgebreid. 

- Carrière na griffiersfunctie: Gegevens van na 1 januari 1512 zijn niet 

voorhanden. Volgens sommige auteurs zou hij in 1517 raadsheer geweest 

zijn, maar noch Foppens, noch van der Vynckt, noch Van Peteghem 

vermelden hem in die hoedanigheid. Gezien zijn leeftijd is het 

waarschijnlijker dat Yweins professionele activiteiten na zijn griffierschap 

sterk afnamen. 

 

                                                           
1404 Dit werd, voor wat de tweede Ieperse periode (1492-1498) betreft, tevens vastgesteld door 

Vandenpeereboom: VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice.., p. 291. 
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Afkomst1405 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Roeland(?) van Vaernewijc. Hij had minstens drie kinderen: 

 ~ Ywein van Vaernewijc. 

 ~ n.n. van Vaernewijc, zoon. 

 ~ n.n. van Vaernewijc, dochter. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde te Gent op 29 januari 1469, maar helaas wordt de naam van zijn 

bruid niet vermeld op de bewaarde huwelijksaankondiging1406. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Ywein van Vaernewijc hield een aantal goederen in leen, zoals vier bunders 

en 75 roeden te Zevergem, gehouden van Jan van der Zickele, heer van 

Welden. Daar hoorde anno 1502 ook een rente bij. In datzelfde Zevergem 

had hij bovendien het leen te Steenkerke van veertien dagwand groot, 

inclusief tiende, gehouden van de Sint-Pietersabdij. Van diezelfde abdij had 

hij nog verschillende kleinere lenen te Zevergem, in 1472 samen zo’n 

anderhalve bunder en acht dagwand groot. Andere auteurs, alle opgelijst 

door Dumolyn, spreken dan weer over een leen van twee bunder en drie 

dagwand akker en weide en een kleine tiende, in 1473 en 1475 gehouden van 

de Sint-Pietersabdij. Vast staat dat zowel zijn zus als zijn broer mee genoten 

van sommige leenopbrengsten, wat doet vermoeden dat ze deze lenen 

hadden geërfd. 

                                                           
1405 Zie ‘Opmerkingen’. 
1406 PARAVICINI W., Invitations au mariage…, p. 112. Hij werd toen overigens niet aangesproken 

als meester. 
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In 1505 kocht hij tot slot het leen tHoogland te Destelbergen, eveneens 

gehouden van de Sint-Pietersabdij. De vorige eigenaar was Willem de 

Ridder. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, dat van de 

Beere* en Baert* meteen de sprong maakt naar griffier Cortewille*. 

- Er bestaat een schat aan materiaal over diverse takken Vaernewijc, dat 

echter te fragmentarisch bleek om griffier Ywein verder te duiden. Wij 

volgen Dumolyn in zijn stelling dat hij van Gentse afkomst was, gestaafd 

door heel wat antecedenten, contemporaine vermeldingen en uiteraard ook 

bezittingen. 

Gebaseerd op zijn goederenbezit te Zevergem en op de mogelijkheid dat zijn 

vader inderdaad Roeland heette, bieden De Potter en Broeckaert de meest 

waarschijnlijke piste1407. De heerlijkheid Steenkerke te Zevergem was tijdens 

de 14de eeuw eigendom van een Iwein van Vaernewijck en diens echtgenote, 

Sara van Steenkerke, en werd vervolgens overgedragen op zonen Iwein (II) 

en Jacop. Olivier, zoon van Iwein (II), was de volgende heer van Steenkerke, 

gevolgd door een zekere Cornelis Vaernewijck, zoon van Roeland. Het goed 

zou, zij het versnipperd, tot eind 16de eeuw in het bezit van de familie 

blijven, waardoor we met relatieve zekerheid kunnen stellen dat griffier 

Iwein binnen die genealogie in te passen valt1408. 

Gebaseerd op die familiegegevens zou het schema van naaste verwanten 

van Ywein van Vaernewijc er als volgt uitzien1409: 

                                                           
1407 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Zevergem, p. 13-17. 
1408 Let trouwens op het feit dat kroniekschrijver Marcus van Vaernewyck tevens binnen deze 

ruime genealogie te situeren valt, zoals hij zelf noteerde in de inleiding van één van zijn 

werken: VAN VAERNEWYCK M., De historie van Belgis of kronyke der Nederlandsche oudheyd, 

vermeerdert met ophelderingen en eene levensbeschrijving der roemweirdigsten Gentenaeren, en verciert 

met het plan van Gent, zoo als deze stad in het jaer 1534 bestond, Gent, 1829, p. VII-XIII. 
1409 RAG, FA de Ghellinck-Vaernewyck, deel 2, 2549: Généalogie tres complète de la famille de 

Vaernewyck, comprenant toutes les branches connues, rédigée et mise en ordre par Gyselinck, 

vers 1840. Copie, faite par Gyselinck, soigneusement écrite sur papier de Hollande, avec 

nombreuses armoiries dessinées à l’encre de chine, vers 1850 fol. 69-72 en 93-97. Zie ook PV 

Marc Geladi, Stamboom, via http://gw1.geneanet.org/geladim (geraadpleegd 26.06.2012) en VAN 

WAESBERGHE L., Genealogie voor 1600, Oostakker, 2007. 

http://gw1.geneanet.org/geladim
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- Grootouders: 

* Fierin of Olivier de Vaernewyck1410, heer van Steenkerke en echtgenoot van 

Agnes Triest. Zij kregen drie zonen: 

~ Roland de Vaernewyck (zie ‘Ouders’). 

~ Ywain de Vaernewyck, echtgenoot van Catherine de Bruxelles. 

~ Guillaume de Vaernewyck, echtgenoot van Peronne van 

Verrebrouck en vader van Gerard de Vaernewyck, kinderloos 

overleden. 

* n.n. de Clercq. 

- Ouders: Roland de Vaernewyck, heer van Steenkerke, en Catherine de 

Clercq, waarvan minstens drie kinderen bekend zijn. Dat zou echter 

betekenen dat Ywein een vierde (en jonger) kind van dit koppel was en dat 

er nog een zus aanwezig was, die tot nu toe in geen enkel overzicht 

voorkomen. 

~ Gillis de Vaernewyck, heer van Steenkerke, echtgenoot van 

Elisabeth de Nederham, met wie hij een zoon Gilbert kreeg. De 

kinderloosheid van die zoon zou de oorzaak geweest zijn van het feit 

dat gronden te Zevergem naar Cornelis van Vaernewyck overgingen - 

zoals bevestigd door De Potter en Broeckaert. 

~ Jooris de Vaernewyck. 

~ Corneille de Vaernewyck, heer van Steenkerke vanaf 1442. Hij 

verkocht in 1444 echter een aantal goederen aan familielid Olivier de 

Vaernewyck, zoon van Jacques. 

~ Ywein van Vaernewijc. 

~ n.n. van Vaernewijc, dochter. 

Verder onderzoek, waarbij het goederenbezit misschien wel de sleutel tot 

het genealogische kluwen betekent, is echter noodzakelijk om bovenstaande 

hypothese bij te schaven, aan te passen of eventueel te bevestigen. 

Chronologisch is er immers een mogelijk probleem: ofwel was griffier Ywein 

een laat geboren zoon van Roland, ofwel is de schatting van zijn 

                                                           
1410 Zoon van Ywain de Vaernewyck en van Louise van Adeghem, kleinzoon van Ywain de 

Vaernewyck en Sara van Steenkerke. Broer van Stevin Etienne de Vaernewyck, van wie vijf 

kinderen (Lysbette, Galiot, Griffoen, Carelkin en Ypocras) bekend zijn. 
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geboortejaar foutief, ofwel wordt hij in bovenstaande hypothese in de 

verkeerde generatie ingepast en is de rechtstreekse link met Roland 

verkeerd. Deze genealogische gegevens werden wegens te grote twijfel niet 

ingecalculeerd in onze statistische verwerking. 

 

Aanvullende bronnen 

Het familiearchief de Ghellinck-Vaernewyck kan na diepgaand onderzoek 

verdere duiding bieden. Het omvangrijke bestand bevat tal van 

genealogische gegevens en informatie over goederenbezit, waaronder te 

Zevergem. Er bevindt zich tevens nog ongeordend materiaal in de collectie: 

RAG, FA de Ghellinck-Vaernewyck, passim (2 delen). 

RAG, FA de Ghellinck-Vaernewyck: supplement, passim. 

RAG, FA de Ghellinck-Vaernewyck: ongeordend blok, passim. 

Het Gentse stadsarchief is, gezien de stedelijke carrières van zowel 

voorouders als contemporaine naamgenoten, een must. Zie tevens: 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6154: van Vaernewyck, zie ook Porcellis (4890). 
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VASTENHAVEN, FRANS EUGÈNE 

 

Personalia1411 

- Geboorte: Veurne, 1717. 

- Overlijden: Gent, 26 augustus 1794. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich in de periode 1736-1737 in aan de Leuvense 

universiteit1412 en behaalde uiteindelijk het diploma van licentiaat in de 

beide rechten. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Bij zijn aanstelling als raadsheer werd 

gemeld dat Vastenhaven, naast de bediening van de griffie, voorheen ook 

als advocaat bij de Raad van Vlaanderen had gewerkt. Zijn admissie kon 

evenwel niet worden teruggevonden, maar moet dateren van het begin van 

de jaren 1740. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 22 april 1755 meldde Frans 

Eugène Vastenhaven zich bij de Raad van Vlaanderen als nieuwe bedienaar 

van de griffie van de familie Michel*1413. Hij had daarover op 15 april een 

akkoord bereikt met Anna Catherine de Kimpe, douairière van wijlen 

jonkheer Jean Baptiste Michel*, en met Philippe Emmanuel* en Albertine 

Maximilienne Michel, op haar beurt douairière van Andries Tahon. De Raad 

besliste de “greffiers proprietarissen” te aanhoren en stond Vastenhaven nog 

diezelfde dag toe de eed af te leggen in de handen van president Pattijn. Hij 

verving daarmee voormalig bedienaar Jacques Joseph Bauwens*, die anno 

1755 de Raad had verlaten voor een functie als secretaris van de schepenen 

van de Keure. 

                                                           
1411 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 1965; FOPPENS J.F., Histoire…, p. 255-256, 273-274 en 283; PV Christian Wolters, 

Stamboom Pierre Charles Joseph Marie Ghislain d’Udekem d’Acoz, via http://gw1.geneanet.org/ 

sretlow (geraadpleegd 14.05.2012) en VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 700. 
1412 Matricule…, deel IX, p. 35. 
1413 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 46. 

http://gw1.geneanet.org/%20sretlow
http://gw1.geneanet.org/%20sretlow
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De eerste rekening van de zegelrechten die hij gezamenlijk met collega's 

François 't Kint*, Louis de Aranda* en Philippe François Louis Penneman 

indiende, was die van de rekenjaren 1754-17551414. Zijn griffierschap verliep 

volledig normaal; zo kwam hij op 29 september 1757 als adjunct voor bij 

raadsheer François Bernard Helias tijdens een lichaamsschouwing1415. Op 31 

oktober 1758 ondertekende hij een resolutie van de Raad over de tijdelijke 

vervanging van Petrus Macharius Cardon, ontvanger van de rapporten, 

door diens neef, Jean Baptiste Bernaert Cardon1416. 

- Carrière na griffiersfunctie: Toen raadsheer van Goethem in mei 1759 

overleed, ondertekende Vastenhaven als griffier zelf de resolutie van de 

Raad dat men op 26 juli 1759 zou overgaan tot de nominatie van drie 

kandidaten voor het raadsheerschap1417. Die nominatie vond uiteindelijk pas 

op 13 oktober plaats, waarbij Vastenhaven naast Louis Joseph Gheus en 

Joseph Cornille Theys als valabele kandidaat door de Raad werd 

doorgegeven1418. Het advies van de Geheime Raad, die als volgorde 

respectievelijk Gheus, Thys en Vastenhaven hanteerde, werd om onbekende 

redenen door de landvoogd uiteindelijk niet gevolgd1419. Frans Eugène 

Vastenhaven verkreeg zijn aanstelling op 24 oktober 1759 en legde de eed af 

in handen van de president op 14 november 17591420. 

Als raadsheer kwam hij onder meer voor in de kamerverdelingen van 11 

januari 1762 en 10 januari 17631421. Op 1 augustus 1770 leidde hij als 

commissaris het onderzoek naar de moord of zelfmoord van een advocaat. 

                                                           
1414 RAG, RVV, 551: Rekeningen van het zegelrecht, 1517-1782. 
1415 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 82. 
1416 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 86. 
1417 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 87. 
1418 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 88. 
1419 ARA, GR Oostenrijkse periode, Dozen, 455/A-B: Administration judiciaire, conseils de justice, 

charges du Conseil de Flandre, 1726-1785, 1791-1794. Misschien niet toevallig kon rond die 

periode, tussen 4 juli en 5 november 1759, een aantal stukken diplomatieke briefwisseling van 

Vastenhaven worden gerepertorieerd over "affaires personnelles". Hij correspondeerde onder 

meer met de familie van Goethem, de hertog van Choiseul, de graaf van Saint-Florentin en de 

graaf von Starhemberg. Zie THOMAS C., La correspondance ministérielle entre Vienne et Bruxelles 

(1748-1789), index raisonné (Studia 129), Brussel, 2011, p. 916. 
1420 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 52. 

Zie ook RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 4-5. 
1421 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 90-91. 
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Hij werd hierin bijgestaan door griffier Hamelinck*1422. Samen met twee 

andere raadsheren vormde hij de deputatie die naar Brussel werd gestuurd 

naar aanleiding van het overlijden van landvoogd Karel van Lorreinen en 

diens vervanging in juli 17801423. Ook in juli 1781 behoorde hij tot een 

deputatie die naar Brussel werd gestuurd, aangezien hij ondertussen al tot 

de vier oudste raadsheren behoorde1424. Vanaf het midden van de jaren 1780 

werd het echter relatief stil rond raadsheer Vastenhaven. Uit de inventaris 

die uiteindelijk in ca. 1792 werd opgesteld van zijn werkdocumenten die 

naar de griffie moesten worden overgebracht, blijkt dat de Raad 

Vastenhaven via een akte van jubilarisatie op non-actief had gezet met 

behoud van rechten en inkomsten, hoogstwaarschijnlijk wegens zijn hoge 

ouderdom1425. De documenten die in die inventaris in reeksvorm 

voorkwamen, dateerden gemiddeld tot 1787 met enkele uitschieters tot 

17911426. Frans Eugène Vastenhaven overleed uiteindelijk in de zomer van 

1794. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jodocus Vastenhaven, meester, houder van een licentiaatsdiploma van de 

Leuvense universiteit, en "Gillekens de Bruges". 

* Jean Baptiste Valcke, verbonden aan het stadsbestuur van Veurne. 

- Ouders: Jean Godefroid Vastenhaven, schepen van de stad en de kasselrij 

Veurne, en Marie Thérèse Valcke. Naast Frans Eugène hadden zij 

hoogstwaarschijnlijk nog een zoon: 

                                                           
1422 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 117-119. 
1423 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 184-185. 
1424 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 233. 
1425 RAG, RVV, 131: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Eugeen-Frans Vastenhaven, 

1787-1792. 
1426 Deze vaststellingen worden bevestigd in de huidige reeksen van het archiefbestand Raad 

van Vlaanderen: RAG, RVV, 131: Inventarissen van sterfhuizen van raadsheren, Frans-Eugeen 

Vastenhaven, 1787-1792; RAG, RVV, 3415-3418: Verbaalboeken, Frans-Eugeen Vastenhaven, 

1760-1791; RAG, RVV, 3655: Verbalen, minuten, Frans-Eugeen Vastenhaven, 1782-1791; RAG, 

RVV, 6627-6656: Enkwesten voor de raadsheren, Frans-Eugeen Vastenhaven, 1760-1791 en RAG, 

RVV, 8478: Liquidatiën van decreten, Frans-Eugeen Vastenhaven, 1768-1785. 
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~ Jean Charles Vastenhaven, echtgenoot van Melanie Louise Strabant 

en bijgevolg vader van Justus Pius Gislenus Vastenhaven (Veurne, 

1758 - Ruiselede, 1847), burgemeester van Ruiselede die in 1798 te 

Gent huwde met een zekere Theresia Abrahama de Roo (Ruiselede, 

1759-1845). Deze Jean Charles, afkomstig uit Veurne, schreef zich 

anno 1740 tevens in aan de Leuvense universiteit. 

 ~ Frans Eugène Vastenhaven. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde te Gent, in de Sint-Baafsparochie, op 28 mei 1738 met Catharina 

Ludovica De Vos (?-1741)1427. Getuigen bij dit huwelijk waren Ludovicus De 

Keerle en n.n. de Nieulant de Pottelsberghe. Zijn echtgenote was de dochter 

van raadsheer Charles Louis de Vos (Veurne, ?-1732), voormalig 

raadpensionaris van de kasselrij en de stad Ieper, rechter van de domeinen 

te Veurne en slechts kortstondig raadsheer vanaf 1732 tot zijn overlijden in 

datzelfde jaar. 

Hij hertrouwde op 17 juni 1754 in de Gentse Sint-Niklaasparochie met 

Catharina Josepha Elbo (? - Gent, 1782), in het bijzijn van getuigen Petrus 

Elbo en Catharina Coleta Van Bochaute1428. 

 

Kinderen 

Uit zijn tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend, 

maar met zijn eerste echtgenote kreeg hij minstens 

twee dochters: 

~ Catherine Françoise Vastenhaven, zij huwde 

op 5 augustus 1764 in de Gentse Sint-

Baafsparochie met Henricus Franciscus de Pascal 

(? - Gent, 17911429), heer van Zandvoorde. 

                                                           
1427 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1428 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p. 
1429 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 38. Op het moment van zijn overlijden woonde het 

gezin in de Sint-Baafsparochie, meerbepaald in de Sint-Jansstraat. Hij overleed op 17 juli en 

werd begraven op 19 juli. 
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Getuigen bij dit huwelijk waren Philippus Emmanuel de Wolftsage en 

Josepha Elisabeth Vastenhaven1430. Hun dochter, Sophie Colette 

Ghislaine (Gent, 1768 - Aalter, 1811), huwde achtereenvolgens met 

advocaat Pierre Jacques Ferdinand Hyde (Gent, 1752 - Aalter, 1801) en 

met Oostenrijker François Xavier Aloïs Joseph Ferdinand de Valenzi 

(1766 - Gent, 1832). 

~ Isabella Carola Vastenhaven (? - Gent, 17841431), zij huwde op 10 

augustus 1775 in de Gentse Sint-Baafsparochie met Louis Felix Joseph 

Strabant, heer van Oudenfoort, voormalig burgemeester en schepen 

van de stad Veurne en raadsheer van de Raad van Vlaanderen vanaf 

1778, in het bijzijn van getuigen P.G. Huyghe en Henricus Franciscus 

de Pascal1432. 

 

Bezittingen 

Frans Eugène Vastenhaven was heer van Walmaert. Bij het overlijden van 

zijn tweede echtgenote, op 28 november 1782, woonde het gezin in de 

Gentse Sint-Baafsparochie, meerbepaald op de Kouter1433. Bij zijn overlijden 

in augustus 1794 woonde hij klaarblijkelijk in de Bisschopstraat in dezelfde 

Sint-Baafsparochie1434. Voorheen, tijdens de periode van zijn griffierschap, 

had het gezin in de Kruisstraat te Gent gewoond1435. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt als raadsheer vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. Bij het overzicht van 

griffiers komt hij evenwel niet voor. De naam van deze griffier en, bij 

uitbreiding, van zijn familie, blijkt enigszins problematisch: men treft hem 

ook aan als Vastenavond, Vastenavent of Vastenavont. 

                                                           
1430 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1431 Zij overleed op 17 februari 1784 en werd de dag erna begraven. Als woonadres werd de 

Nieuwstraat in de Gentse Sint-Baafsparochie opgegeven: SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, 

fol. 23. 
1432 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1433 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 22, fol. 21. Ze werd begraven op 30 november 1782. 
1434 SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 23, fol. 6. 
1435 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
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- Hij was anno 1781 zelf getuige bij het huwelijk van Philippus Livinus 

Joannes Baptista Gobert met Coleta Josephe Georgine Vanderweeden (1761-

?), dochter van Charles François Jacques Vanderweeden en van Josepha 

Barbara Philippa Elbo. Het huwelijk vond op 23 september plaats in de 

Gentse Sint-Pietersparochie, de andere getuige was een zekere Alphonsus 

Joannes Huijtens1436. 

- Op datum van 24 september 1738 verkreeg hij, kort na zijn eerste huwelijk, 

een adelspatent. Dit gold tevens voor al zijn mogelijke legitieme 

nakomelingen1437. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 13° et 14°, deux comptes, rendus par 

François T’Kint, Louis de Aranda, Philippe-François-Louis Penneman et 

François-Eugène Vastenhavont, greffiers du conseil provincial de Flandre, 

pour les années 1754-1757, […]. 

RAB, FA Ysenbrandt, 29: Afschrift van akte betreffende verdeling van 

goederen (hofsteden te Hoogstade en Pollinkhove en te Pervijze) door 

Franciscus Pius Devos, kanunnik van de St.-Walburgakerk te Veurne, 

overgemaakt aan Charles Emanuel Lefebure de ter Beken, Francois 

Nicolaeys Devos en Francois Eugène Vastenhaven, 1764 (1775). 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6180: Vastenavont. 

  

                                                           
1436 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Pieters, Gent, s.d., s.p. 
1437 ARA, HSK, 773: Registre aux patentes de noblesse, fol. 114-118. 
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VIVERE (VAN DE), EGIDE CHARLES JOSEPH 

 

Personalia1438 

- Geboorte: Gent, 21 september 1760. 

- Overlijden: Rome, 8 april 1826. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich als “Aegid. Vandevivere, Gandensis” op 10 oktober 

1778 in aan de Leuvense universiteit, onder titel van praenobilis dominus1439. 

Hij behaalde er tenminste het diploma van baccalaureaat in de rechten, op 

datum van 17 augustus 17821440, maar droeg in geen enkel document de 

meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Van Egide Charles Joseph van de Vivere zijn 

geen carrièregegevens van voor zijn griffiersfunctie gekend. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Oom Guillaume Joseph van de 

Vivere* schreef anno 1787 de Raad van Vlaanderen aan met de mededeling 

dat hij de griffie van de familie Zoetaert causa uxoris had geërfd, daardoor 

“erfachtigh greffier” was en dat hij die griffie wilde laten bedienen door Egide, 

die daartoe bereid was gevonden. De Raad nam die vraag in overweging op 

12 juli 1787 en besloot om Egide op 17 juli 1787 als kandidaat-bedienaar bij 

raadsheer de Gheus aan een examen te onderwerpen. De Gheus 

rapporteerde het hof over dat examen op 19 juli, waarna geoordeeld werd 

dat de kandidaat-bedienaar voldeed om het ambt van griffier uit te oefenen. 

                                                           
1438 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op COEKELBERGHS D., Les peintres 

belges à Rome de 1700 à 1830 (Etudes d’histoire de l’art publiées par l’Institut historique belge de Rome 

III), Brussel-Rome, 1976, p. 423-424; DE RUYT F., Archéologues belges en Italie, in Bulletin de 

l’Institut historique belge de Rome, 1952, XXVII, p. 89-90; DE SAINT-GENOIS J. e.a., Inscriptions 

funéraires…, deel 2, p. 97-98; PV Daniël Peeters en Hélène Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. 

Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 22.03.2012); PV Serge Coomans de 

Brachène, Stamboom Serge Denis Jacques Marie Ghislain Coomans de Brachène, via http://gw5. 

geneanet.org/scoomans (beide geraadpleegd 22.03.2012) en SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 

563-566. 
1439 Matricule…, deel 10, p. 31. 
1440 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, 724: Diploma van baccalaureaaut in de rechten 

behaald door Egidius Carolus Josephus van de Vivere, Leuven, 17.8.1782. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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Egide Charles Joseph legde nog diezelfde dag de eed af in handen van 

president Diericx1441. 

Een drietal maanden na deze eedaflegging stierf Guillaume Joseph van de 

Vivere*, maar zijn weduwe hield – als douairière van zijn sterfhuis – Egide 

Charles Joseph in dienst als bedienaar van haar griffie. Op 20 april 1792 zou 

ze hem diezelfde griffie uiteindelijk verkopen, via een contract dat verleden 

werd voor notaris Frans Dominique De Bast1442. Hij betaalde er 36.000 

gulden voor en had recht op de volledige opbrengst van de emolumenten 

van ‘zijn’ griffie vanaf 1 januari 1792. Op 5 mei werd hij als engagèrehouder 

geadmitteerd door de Raad; op 8 mei legde hij opnieuw de eed af in handen 

van de president. 

Over het griffierschap van Egide Charles Joseph van de Vivere is weinig 

informatie voorhanden. Vooral tijdens het jaar 1793 kwam zijn handtekening 

zeer frequent in documenten van de Raad voor. Hij bleef echter niet actief in 

de instelling tot de effectieve opheffing ervan: controle van het laatste 

register van de secrete camere wijst uit dat hij voor het laatst vermeld werd 

op 15 april 1794, ruim een jaar voor het einde van de werking van de 

Raad1443. 

Al tijdens zijn actieve jaren als griffier en ten laatste vanaf 1788 werd hij één 

van de directeurs van de Koninklijke Academie voor teken-, schilder- en 

bouwkunst te Gent. Hij was er bekend voor zijn uitgesproken meningen: zo 

wou hij het kunstenonderwijs loskoppelen van het ambachtelijke en het 

meer in de academische sfeer brengen1444. In dat kader publiceerde hij anno 

1794 twee werken, namelijk “Konst-Lievende Mengelingen” en “Historie en 

inrichting der Koninglyke Akademie voor teeken-, schilder- en bouwkunden 

opgeregt binnen de stad Gent”1445. Na de eerste inval van de Fransen werd hij 

tevens één van de 60 provisionele representanten van Gent in een nationale 

                                                           
1441 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

120. 
1442 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

137. 
1443 RAG, RVV, 7673: Register van de secrete camere, 18 mei 1790 - 28 november 1795, passim. 
1444 Zie ook 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, LXXXIII, 2, p. 434-435. 
1445 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise…, deel 4 p. 271. 
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conventie die nooit werd opgericht. De eed die hij in die hoedanigheid had 

gezworen, liet de Raad hem op 12 april 1793 afzweren1446. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na de tweede inval van de Fransen trok Egide 

Charles Joseph definitief naar het buitenland1447, om zich uiteindelijk te 

Rome te vestigen. Hij maakte een lange omweg via Duitstalige gebieden1448. 

Zo is er een Duits paspoort van hem bewaard dat werd verleend op 31 

augustus 1798 en waarmee hij van Göttingen naar Kassel reisde. Hij werd 

erin beschreven als 36 jaar, groot van gestalte, vol van gezicht en met blond 

haar. In 1802 werd hij lid van het wetenschappelijk Gesellschaft der 

Alterthümer te Kassel en de Societas regia scientiarum Gottingensis te 

Göttingen, respectievelijk op 15 mei en op 6 september. Hij verkreeg op 2 

februari 1803 een vrijgeleide van Frederic Guillaume, koning van Pruisen, en 

op 27 april 1803 van de keizer van Oostenrijk1449. Eens te Rome in 1804, 

verrichte hij vele jaren onderzoek over diverse kunsthistorische 

onderwerpen en ontving hij hoogstwaarschijnlijk een late wijding1450. Vanaf 

1805 was hij tevens lid van de Société des Volsques te Velletri. Hij slaagde hij 

er uiteindelijk in om als eerste ‘Belg’ anno 1825 lid te worden van het 

prestigieuze Collegio Filologico dell' Università di Roma. Deze instelling was 

wetenschappelijk van aard, maar had ook de bevoegdheid om in graad van 

beroep te beslissen over verzoeken tot het verlenen van het kerkelijk 

Imprimatur. In het Fondo Gesuitico van de Romeinse bibliotheek Victor 

Emmanuel is een aantal van van de Viveres geschriften bewaard1451. 

Kort na de oprichting van de instelling in 1808 werd hij corresponderend lid 

van de Gentse Société Royale des Beaux-Arts. Hij onderhield per brief ook 

contact met zijn familie te Gent, hoofdzakelijk met zijn zus Livine en diens 

echtgenoot, Jean François Schoorman. Ten laatste vanaf april 1804 konden zij 

                                                           
1446 RAG, RVV, 173: Minuten van de resoluties, 1785-1795. 
1447 Hij had duidelijk al eerder gereisd of die intentie gehad: zo verleende de Franse minister van 

buitenlandse zaken hem een vrijgeleide op datum van 30 augustus 1791. Zie SAG, Familiefonds 

Maertens de Noorthout, 738: Stukken inzake Egidius Charles vande Vivere. 
1448 RAG, FA Schoorman, 151: Stukken betreffende Egide van de Vivere, priester te Rome. Alle 

briefwisseling die in deze biografische notitie wordt vermeld, is bewaard in dit 

archiefbestanddeel. 
1449 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, 738: Stukken inzake Egidius Charles vande Vivere. 
1450 Volgens Ladislas van Hoorebeke was hij priester en maakte paus Leo XII van hem een 

baron. Zie SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 563-566. 
1451 Zie ‘Aanvullende bronnen’ Aangaande dit fonds, zie ook FAYEN A., Les manuscrits du Fondo 

Gesuitico de la Bibliothèque Victor-Emmanuel à Rome concernant les Pays-Bas, in Bulletin de l’Institut 

historique belge de Rome, 1919, I, p. 105-160. 
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brieven naar hem versturen via de apostolische zetel te Parijs, waar de 

prelaat ze doorstuurde aan een zekere mr. Nuzzi met adres aan de piazza 

Madama te Rome. Anno 1823 gebruikte van de Vivere het adres van een 

zekere mr. Jean Gérard de Rossi. Op 7 december 1822 liet hij door Giovanni 

Luyigi Berzanti, notaris te Campidoglio, een akte opstellen waarin hij 

Amand François Schoorman, zoon van zijn zus, als zijn zaakwaarnemer te 

Gent aanstelde. 

Op 20 november 1825 ontving de familie Schoorman een brief waarin een 

zekere Jean Antoine Pluck meldde dat Egide Charles Joseph van de Vivere 

op 23 en 24 oktober 1825 een aanval van reuma had gekregen en ten dele 

verlamd was. Hij hield het bed maar zijn toestand verbeterde 

langzamerhand, zoals een vervormde handtekening op diezelfde brief 

bewees. Uiteindelijk zou hij op 8 april 1826 te Rome overlijden aan deze 

aandoening. De pastoor van de Santa Maria in Via-kerk gaf hem de laatste 

sacramenten en liet hem gedurende een dag in de kerk opbaren, alvorens hij 

in diezelfde kerk werd begraven1452. Hij ondertekende tevens de 

overlijdensakte. Kort daarna, op 26 april 1826, vertrok een brief richting 

Gent betreffende de bezittingen van van de Vivere, met een uittreksel uit 

ziijn testament. 

 

Afkomst1453 

- Grootouders: 

* (Marie) François (Corneille Joseph) van de Vivere (1684-17551454), advocaat 

bij de Raad van Vlaanderen, en Lucie Reine de Merlier (Oudenaarde, 1700-

1741). Zij huwden te Gent in de parochie Sint-Michiel (Zuid) op 17 februari 

1727 in het bijzijn van getuigen Franciscus (de) Merlier en Franciscus 

Lefecq1455. Minstens drie van hun kinderen bereikten de volwassen leeftijd: 

~ Guillaume Joseph van de Vivere* (1728-1787). 

                                                           
1452 FORCELLA V., Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di Roma, Rome, 1869-1884, deel 8, p. 380 

(nr. 913) en Epitaphe, in Messager des Sciences Historiques, 1829, p. 410. 
1453 Zie ook de biografische notitie van Guillaume Joseph van de Vivere*, waarin de generatie 

van de overgrootouders en de betovergrootouders van Egide Charles Joseph aan bod komt. 
1454 Overleden op 26 maart 1755 in de Sint-Martinusparochie te Gent, diezelfde dag ’s avonds 

met plechtige processie begraven in de grafkelder van de familie van de Vivere in de 

predikherenkerk te Gent. Daar liggen ook zijn ouders begraven. Zie ook SAG, Begraafboeken 

Alexianen, nr. 21, fol. 104. 
1455 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
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~ Charles Ignace van de Vivere (zie ‘Ouders’). 

~ Jean / Jacques Bernard van de Vivere (1734-1794), advocaat bij de 

Raad van Vlaanderen, gehuwd met de Leuvense Anne Elizabeth van 

Kieldonck, vrouw van Gottem en dochter van een ontvanger van de 

keizerlijke domeinen in Brabant. Zoon Jean Baptiste Bernard van de 

Vivere (1759-1831) werd schepen van Gedele in 1792 en stond bekend 

als uiterst keizersgezind, zoon Anselme van de Vivere (1764-?) 

verkreeg anno 1792 een functie als leenman van de Oudburg. 

* Gillis Jean Rooman (Temse, 1696-1789), raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen, en Livyne Françoise Ramondt.Van dit koppel zijn zes kinderen 

bekend: 

~ Ambroise Norbert Rooman (1736-1804), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen en (secretaris van de) schepen(en) van de Keure te Gent, 

achtereenvolgens gehuwd met Livine Martyne Van Overwaele (1742-

1772) en Marie Anne Francyne Penneman (1755-1786). 

~ Jeanne Caroline Rooman, gehuwd met baron Paul François de 

Waha. 

~ Jean Baptiste Rooman, gehuwd met Isabelle Thérèse Jacqueline Van 

Caseele. 

~ Louis Ignace Rooman. 

~ Marie Anne Aloyse Rooman (zie ‘Ouders’). 

~ Isabelle Françoise Colette Rooman (1741- ?), gehuwd met baron 

Pierre Livin Louis du Bois. 

- Ouders: Charles Ignace van de Vivere (1731-1797), advocaat bij de Raad 

van Vlaanderen, geadeld in 17801456, en Marie Anne Aloyse Rooman (?-

1799). Zij huwden te Gent in de Sint-Niklaasparochie op 31 december 1757 

in het bijzijn van getuigen Gillis Jean Rooman, vader van de bruid, en 

Guillaume Joseph van de Vivere1457. Minstens twee van hun kinderen 

bereikten de volwassen leeftijd: 

                                                           
1456 RAG, FA Schoorman, 148: Patente van adel verleend door Keizerin Maria Theresia aan 

Charles Ignace van de Vivere, 17 februari 1780. Dit adelspatent gold voor hem en zijn 

afstammelingen. 
1457 RAG, FA Schoorman, 146: Stukken van verscheiden aard, o.m. uittreksel uit het 

huwelijksregister van de Sint-Niklaasparochie te Gent aangaande het huwelijk van de Vivere - 

Rooman. Zie ook SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Niklaas, Gent, s.d., s.p. 
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 ~ Egide Charles Joseph van de Vivere* (1760-1826). 

~ Livine Françoise Thérèse Josèphe van de Vivere, echtgenote van 

Gents schepen Jean François Schoorman (1752-1822). Uit dit huwelijk 

werden onder meer Amand François Charles Jean (1792-1876), Marie, 

Colette Louise1458 (1796-1878) en Sophie Schoorman geboren. 

 

Schoonfamilie 

Ongehuwd. 

 

Kinderen 

Geen kinderen. 

 

Bezittingen 

Aan het einde van het ancien régime, vlak voor zijn vertrek naar het 

buitenland, woonde hij aan de Houtlei te Gent1459. Bezitsgegevens 

betreffende deze persoon zijn echter niet gekend. 

 

Opmerking 

Hij wordt niet vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt; zijn oom 

Guillaume Joseph van de Vivere* wel – inclusief wapenschild1460. 

 

Aanvullende bronnen 

BIB Victor-Emmanuel, Manuscrits Fondo Gesuitico, Ges. 547-560: Les papiers 

du baron Charles-Joseph van de Vivere, archéologue flamand qui vécut à 

Rome au commencement du XIXe siècle. Recherches sur des sujets 

d’archéologie, d’épigraphie, de philologie, de paléographie, etc. 

                                                           
1458 Ingetreden in het klein begijnhof te Gent op 30 augustus 1820, grootjuffrouw vanaf 17 mei 

1826. 
1459 RAG, VERZ Almanakken, passim. 
1460 VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 762. Voor een afbeelding van dat 

wapenschild wordt verwezen naar de biografische notitie van Guillaume Joseph van de 

Vivere*. 
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RAG, FA De Ghellinck-Vaernewijck, 8212-8271. 

RAG, FA Schoorman, 146-151: onder meer briefwisseling. 

SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6425: van de Vyvere. 
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VIVERE (VAN DE), GUILLAUME JOSEPH 

 

Personalia1461 

- Geboorte: Gent, 13 mei 1728. 

- Overlijden: Gent, Sint-Martinusparochie, 26 oktober 1787. Begraven op 27 

oktober 1787 buiten de Brugse Poort, hoogstwaarschijnlijk wegens 

besmettingsgevaar: hij overleed immers aan de pokken. Op 5 november 

werd zijn uitvaartmis gehouden in de predikherenkerk te Gent1462. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij behaalde op 22 maart 1749 aan de Leuvense universiteit het 

diploma van baccalaureaat in de beide rechten1463. Hiermee trad hij in de 

voetsporen van zijn vader en zijn grootvader, die elk hetzelfde Leuvense 

diploma hadden behaald, respectievelijk op 10 juni 1670 en 26 mei 17071464. 

Later zou hij klaarblijkelijk ook nog het licentiaatsdiploma behalen. Hij 

droeg tevens de meesterstitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Hij werd op 30 april 1749 als advocaat bij de 

Raad van Vlaanderen geadmitteerd1465. Van die carrière zijn in het archief 

van de Raad zelf op het eerste zicht weinig sporen terug te vinden. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Samen met familielid Egide Charles 

Joseph van de Vivere* schreef hij de Raad aan met de mededeling dat hij de 

                                                           
1461 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Sint-Denijs-Westrem, p. 39-40; DE SAINT-GENOIS J. e.a., Inscriptions 

funéraires…, deel 2, p. 97-98; PV Daniël Peeters en Hélène Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. 

Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 22.03.2012); PV Serge Coomans de 

Brachène, Stamboom Serge Denis Jacques Marie Ghislain Coomans de Brachène, via http://gw5. 

geneanet.org/scoomans (geraadpleegd 22.03.2012); SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 563-566 en 

VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 762. 
1462 RAG, FA Schoorman, 146: Stukken van verscheidene aard, o.m. een aantekeningenboekje van 

een familielid uit de de Merliers, namelijk “Memorie van afgestorven vrienden die ick gekent hebbe”. 
1463 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, 695. 
1464 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, 647 en 678. Van zijn grootvader, Jean Baptiste van 

de Vivere, is onder archiefnummer 648 op datum 10 juni 1670 tevens een diploma van licentiaat 

in beide rechten bewaard. 
1465 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, 696. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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griffie van de familie Zoetaert causa uxoris had geërfd, bijgevolg “erfachtigh 

greffier” was en dat hij die griffie wilde laten bedienen door Egide, die 

daartoe bereid was gevonden. De Raad van Vlaanderen nam die vraag in 

overweging op 12 juli 1787 en besloot om de bedienaar op 17 juli 1787 bij 

raadsheer de Gheus aan een examen te onderwerpen. De Gheus 

rapporteerde het hof over dat examen op 19 juli 1787, waarna geoordeeld 

werd dat de kandidaat-bedienaar voldeed om het ambt van griffier uit te 

oefenen. Egide Charles Joseph legde nog diezelfde dag de eed af in handen 

van president Diericx1466. 

Een drietal maanden na deze eedaflegging stief Guillaume Joseph van de 

Vivere, maar zijn weduwe hield – als douairière van zijn sterfhuis – Egide 

Charles Joseph in dienst als bedienaar van haar griffie. Op 20 april 1792 zou 

ze hem diezelfde griffie uiteindelijk verkopen1467. 

- Carrière na griffiersfunctie: Guillaume Joseph stierf als engagèrehouder. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Jean Baptiste van de Vivere (1643-1714)1468, raadpensionaris van Gent, en 

Catherine Françoise de Jonghe (1652-?). Uit dit huwelijk werden minstens 

negen kinderen geboren waarvan zeer weinig personen de volwassen 

leeftijd bereikten: 

 ~ François Bernard van de Vivere (1681-1681). 

                                                           
1466 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

120. 
1467 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

137. Voor verdere details over dit koopcontract, zie biografische notitie van Egide Charles 

Joseph van de Vivere*. 
1468 Zoon van François van de Vivere (1618-1695), advocaat bij de Raad van Vlaanderen en 

buitengewoon raadpensionaris van Gent, en van zijn eerste vrouw, Anne Marie Stalins (1616-

1651). Uit dit huwelijk zijn tevens bekend: 

- Theresia van de Vivere (?-1665), gehuwd met Jean Jacques van Roden 

- Anna Maria van de Vivere (1656-1674) 

- Franciscus Joannes van de Vivere (1650-1731), gehuwd met Anna Marie Van Den Haute (1646-

1721) 

Deze kinderen hadden nog één stiefbroer, namelijk Zeger Ignace van de Vivere (1658-?), 

religieus, uit het huwelijk van hun vader met de Antwerpse Isabelle Muytincx (?-1678). 
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 ~ Marie Thérèse van de Vivere (1682-1683). 

 ~ Jean Baptiste van de Vivere (1683-1683). 

 ~ (Marie) François (Corneille Joseph) van de Vivere (zie ‘Ouders’). 

 ~ Ignace Bernard van de Vivere (1686-1686). 

 ~ Isabelle Philippine van de Vivere (1687-1691). 

 ~ Anne Cathérine van de Vivere (1689-1703). 

 ~ Marie Anne van de Vivere (1692-1703). 

 ~ Cathérine Françoise van de Vivere (1696-1726). 

* François Guillaume de Merlier (Oudenaarde), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen, en Anne Régine Ghysens (?-1755). Uit dit huwelijk werden 

minstens vier kinderen geboren, namelijk 

~ Anna Albertina de Merlier (?-1757), tweede echtgenote van Charles 

François Van der Meere (1682-1733), burgemeester van Oudenaarde. 

~ Jean François de Merlier (?-1778), gewoon raadsheer in de Raad van 

Vlaanderen, echtgenoot van Marie Françoise Colette Kervyn (?-1774). 

~ (Marie) Françoise (Angéline) de Merlier, hoogstwaarschijnlijk 

gehuwd met Louis de Wulf. 

 ~ Lucia Reine de Merlier (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: (Marie) François (Corneille Joseph) van de Vivere (1684-17551469), 

advocaat bij de Raad van Vlaanderen, en Lucie Reine de Merlier 

(Oudenaarde, 1700-1741). Zij huwden op 17 februari 1727 te Gent in de Sint-

Michiels Zuid parochie in het bijzijn van getuigen Franciscus (de) Merlier en 

Franciscus Lefecq1470. Minstens drie van hun kinderen bereikten de 

volwassen leeftijd: 

~ Guillaume Joseph van de Vivere* (1728-1787). 

                                                           
1469 Overleden op 26 maart 1755 in de Sint-Martinusparochie te Gent, diezelfde dag ’s avonds 

met plechtige processie begraven in de grafkelder van de familie van de Vivere in de 

Predikherenkerk te Gent. Daar liggen ook zijn ouders begraven. Zie ook SAG, Begraafboeken 

Alexianen, nr. 21, fol. 104. 
1470 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Michiels Zuid, Gent, s.d., s.p. 
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~ Charles Ignace van de Vivere (1731-1797), advocaat bij de Raad van 

Vlaanderen, geadeld in 17801471, gehuwd met Marie Anne Aloyse 

Rooman (?-1799), dochter van raadsheer Gillis Jean Rooman (Temse, 

1696-1789). Uit hun gezin zijn één zoon en één dochter bekend, 

namelijk Egide Charles Joseph van de Vivere* (1760-1826) en Livine 

Françoise Thérèse Josèphe van de Vivere, echtgenote van schepen 

Jean François Schoorman (1752-1822). 

~ Jean / Jacques Bernard van de Vivere (1734-1794)1472, advocaat bij de 

Raad van Vlaanderen, gehuwd met de Leuvense Anne Elizabeth Van 

Kieldonck (ca. 1723-1803), vrouw van Gottem en dochter van Joannes 

Philippus Van Kieldonck, ontvanger van de keizerlijke domeinen in 

Brabant. Zoon Jean Baptiste Bernard van de Vivere (1759-1831) werd 

schepen van Gedele in 1792 en stond bekend als uiterst keizersgezind. 

Hij huwde Joanna Catharina Raemdonck en verkreeg in de loop van 

zijn leven de titels van heer van Koekelberge en van Ter Braecken. 

Broer Anselme van de Vivere (1764-?) bekleedde vanaf 1792 een 

functie als leenman van de Oudburg en huwde Marie Isabella 

Francisca, barones de Tassigny de Bettinghaussen (Westfalen), zus 

Maria Anna Joanna van de Vivere (?-1808) werd echtgenote van 

Nicolas Joseph Guislain Bauwens, een zoon van griffier Jacques 

Joseph Bauwens*. 

 

Schoonfamilie 

Guillaume Joseph van de Vivere huwde Anne Lievine Josèphe Zoetaert 

(1730-1794), dochter van Pierre Laurent Zoetaert, secretaris van de 

schepenen van Gedele te Gent, en Cathérine Thérèse de Bisschop. Voor meer 

informatie over deze familie verwijzen we naar de biografische notitie van 

griffier Jean Pierre Joseph Zoetaert*, broer van Anne Lievine Josèphe 

Zoetaert. 

 

                                                           
1471 RAG, FA Schoorman, 148: Patente van adel verleend door Keizerin Maria Theresia aan 

Charles Ignace van de Vivere, 17 februari 1780. Dit adelspatent gold voor hem en zijn 

afstammelingen. 
1472 Zie ook zijn grafschrift op een familiegraf te Sint-Denijs-Westrem, weergegeven in DE 

POTTER F. en BROECKAERT J., Sint-Denijs-Westrem, p. 39-40. De grafzerk bevindt zich, net als 

die van griffier Zoetaert* en zijn echtgenote, in de muur van de rechterzijbeuk van de kerk. 
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Kinderen 

Geen kinderen bekend. 

 

Bezittingen 

- Heerlijkheden: Hij was heer van Daarupt (te Afsnee, 

geërfd van vader1473) en het Dentergemsche (te Nevele), 

en werd in beide opgevolgd door broer Charles Ignace 

van de Vivere1474. De heerlijkheid Daarupt was gehouden van het leenhof 

van de Sint-Pietersabdij te Gent1475, de heerlijkheid het Dentergemsche was 

een vrijheerlijkheid1476. Er was ook nog sprake van twee derde van het leen 

van de praterij van Overmeersch te Afsnee, dat zijn echtgenote via haar 

broer, griffier Jean Pierre Joseph Zoetaert*, had geërfd1477. Anno 1762 

behoorde Guillaume Joseph van de Vivere bovendien het leen toe van de 

vrije brouwerij en de vrije maalderij te Ledeberg, eveneens gehouden van 

het leenhof van de Sint-Pietersabdij1478. 

Na het overlijden van van de Vivere had zijn weduwe in 1789 een dagwand 

en 83 roeden zaailend te Dikkelvenne in leen, gehouden van het leenhof van 

ter Beken te Dikkelvenne1479. 

- Onroerende goederen: Hij woonde bij zijn overlijden in de Houtlei te Gent. 

Zijn echtgenote verhuisde kort nadien, want bij akte van 8 mei 1788 werd dit 

huis in de “Violette Leye” toegekend aan broer Charles Ignace van de 

                                                           
1473 Anno 1714 had grootvader Jan Baptiste van de Vivere de heerlijkheid gekocht van Jan 

d’Olislaeger. Zie voor een uitgebreide geschiedenis van Daarupt DE POTTER F. en 

BROECKAERT J., Afsnee, p. 29. 
1474 PV Daniël Peeters en Hélène Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. Peeters, via http://gw1. 

geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 22.03.2012) 
1475 RAG, FA Schoorman, 149: ontvangstbewijs van een denombrement van een leen gelegen te 

Afsnee en gehouden van ’t leenhof van St. Pieters door Charles-Ignace van de Vivere, met 

cachetzegel van Jean-François Schoorman, 1789. 
1476 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Nevele, p. 47. 
1477 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Afsnee, p. 26-27. 
1478 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Ledeberg, p. 10. 
1479 RAG, OA ter Beken, 2: Denombrement van een dagwand en 83 roeden zaailand te 

Dikkelvenne, gehouden door Anne Livine Josephe Zoetaert (als weduwe van mr. Guillaume 

Joseph Van De Vivere, heer van Daarupt en het Dentergemsche) van het leenhof van ter Beken, 

19 mei 1789. 
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Vivere1480. Bij haar overlijden op 16 augustus 1794 woonde Anne Lievine 

Zoetaert in Onderbergen te Gent1481. De familie bezat klaarblijkelijk 

verschillende huizen in de Gentse binnenstad, zoals blijkt uit diverse 

zakelijke documenten1482. Anno 1770 was er tevens sprake van een huis met 

aanpalend land te Afsnee, in 1777 van twee huizen in datzelfde dorp, op 

gronden van de kerk1483. Hij bezat daarenboven gronden te Lochristi en Sint-

Denijs-Westrem. 

 

Opmerking 

-Hij wordt als griffier vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Hij was hoogstwaarschijnlijk de “G.C.J. van de Vivere” die in 1783 lid 

geworden was van een loge, de Société de Gand1484.  

 

Aanvullende bronnen 

RAG, FA De Ghellinck-Vaernewijck, 8212-8271. 

RAG, FA Schoorman, 146-151: onder meer briefwisseling. 

RAG, FA Varenbergh, 76-80: stukken betreffende goederenbezit en 

betreffende het sterfhuis van zijn echtgenote. 

SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, passim. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6425: van de Vyvere. 

                                                           
1480 RAG, FA Schoorman, 150: Handboek van Charles Ignace van de Vivere, voortgezet na 1797 

door Jean-François Schoorman, 1780-1839. 
1481 SAG, Begraafboeken Alexianen, respectievelijk nr. 22, fol. 134 en nr. 23 fol. 92. Zie ook SAG, 

Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-212-76 betreffende haar aanvraag tot verbouwing 

van het pand, ingediend bij de stad in 1789. 
1482 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, passim. 
1483 SAG, Familiefonds Maertens de Noorthout, 712 en 721. 
1484 SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 563-566 en passim. 
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VRIESE (DE), JACQUES 

 

Personalia1485 

- Geboorte: Gent, ca. 1645. 

- Overlijden: Gent, 29 oktober 1700?1486 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich op 23 februari 1668 aan de Leuvense universiteit 

in1487 en behaalde uiteindelijk een rechtendiploma. Hij droeg de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Onbekend. Hoogstwaarschijnlijke oefende hij 

vóór zijn jaren als bedienaar geen enkele andere functie uit. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jacques de Vriese* werd tussen mei 

1674 en augustus 1677 in dienst genomen om de griffie van de familie du 

Bois*, waarmee hij verwant was, te bedienen. Georges Jacques du Bois (I)* 

was één van de drie personen die samen met Maximiliaan le Rouffon* in zee 

gingen. Zij sloten in 1672 samen het eerste grote engagèrecontract voor vier 

griffiers af, maar dit ging pas midden mei 1674 in1488. Du Bois (I)* zou zelf 

echter nooit als griffier werken; hij was op 7 februari 1673 zelfs niet 

aanwezig op de eedaflegging. Het was uittredend griffier Jean Alexandre 

Baesbancq* die in naam van de kinderen van Georges Jacques du Bois (I)* en 

                                                           
1485 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DE HERCKENRODE J., 

Nobiliaire…, p. 2049-2050; NEVE J.E. en SCHOORMAN R., Gand sous l’occupation de Louis XIV, 

1678-1679, 1701-1706, 1708, Gent, 1929, p. 209; PV Daniel en Hélène Peeters-Rouneau, Stamboom 

Daniel J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 15.05.2013) en VAN DER 

VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, p. 618, 662 en 757. 
1486 Een advocaat “Jacobus De Vriese” overleed op 29 oktober 1700 in de Sint-Baafsparochie te 

Gent; hij werd diezelfde dag nog in de kerk begraven. Het adres van deze persoon bevond zich 

aan de Botermarkt. Zie SAG, Begraafboeken Alexianen, nr. 20-2, fol. 26. 
1487 Matricule…, deel 6, p. 272. 
1488 RAG, RVV, 602: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, enz., 1520-1732, fol. 

255 en RAG, Varia II, 518bis: Leenpand van de griffieren van de Raad van Vlaanderen, 1672, 

kopij 1688. Voor meer informatie over dit contract wordt verwezen naar de biografische notitie 

van le Rouffon*. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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van Isabella de Vriese na het vertonen van een akte van procuratie de eed 

aflegde. 

Op 14 augustus 1677 kan het eerste spoor van Jacques de Vriese binnen de 

griffie worden aangetroffen. Die dag was hij adjunct bij een crimineel 

examen ˗ een taak die hij tijdens zijn periode als griffier opvallend veel op 

zich nam1489. 

Kort daarna, in 1678, werd Gent door de Franse troepen van Lodewijk XIV 

veroverd. Na onderhandelingen met de Franse koning bleven toenmalig 

president Errembault en tien raadsheren in de stad. Ook de vier toenmalige 

griffiers, Maximiliaan le Rouffon*, Bernard van Overwaele*, David Brant* 

met bedienaar Adrien Jacques Helias* en bedienaar Jacques de Vriese in 

naam van de erfgenamen van Georges Jacques du Bois (I)* bleven op post. 

Op 23 maart 1678 legde het geslonken corpus te Gent de eed van trouw af 

aan de Franse koning1490. Ondertussen hadden een aantal andere, 

Spaansgezinde raadsheren de stad verlaten en zich te Brugge gevestigd, 

waar ze eveneens zitting hielden. Voor de goede functionering van hun 

raadshelft stelden ze twee nieuwe griffiers aan, Jean Baptiste de Gheldere* 

en Jean Winnocq van Breusseghem*. Toen deze raadshelft op 3 maart 1679 

naar Gent terugkeerde, kwamen deze twee griffiers mee in de hoop hun 

nieuw verworven functie te kunnen verderzetten. Na een lange strijd1491 

trokken de vier vroegere engagèrehouders en hun eventuele bedienaars aan 

het langste eind. Op 20 juli 1679 verdwenen de Gheldere* en van 

Breusseghem* uit de griffie. Jacques de Vriese kon bijgevolg zijn positie als 

bedienaar behouden1492. 

Tijdens de periode van de Franse overheersing, in april 1678, ondertekende 

hij samen met president Errembault, zijn collega-griffiers, de notaris en 

enkele raadsheren overigens een schenkingsakte van een schilderij van het 

Laatste Oordeel, bestemd voor de kapel van de Raad. Het stuk werd 

geschonken door raadsheer Jacques Felix de Coninck. Deze akte dook pas 

                                                           
1489 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 1, p. 78 en passim. 
1490 RAG, RVV, 168: Resolutieboek, 23 maart 1678 - 28 maart 1679, fol. 1. 
1491 Voor meer uitleg, zie de biografische notities van Jean Baptiste de Gheldere* en Jean 

Winnocq van Breusseghem*. 
1492 Hij kwam als “deserviteur du greffier du Bois en ce temps mineur” voor op de lijst van 

medewerkers die tijdens de Franse overheersing te Gent waren gebleven. De vorst vroeg deze 

gegevens op in mei 1690; er werden tevens lijsten opgesteld van procureurs, advocaten, 

messagiers en deurwaarders. Zie ARA, RS, 688: Organisation des conseils de justice et 

recrutement du personnel judiciaire des cours supérieures, conseillers, 1637-1721. 
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opnieuw op in september 1715, uit het sterfhuis van voormalig president 

Errembault1493. 

Na deze periode kan zijn handtekening worden teruggevonden onder 

diverse resoluties, bijvoorbeeld op 28 januari en 8 maart 1681 en op 10 

januari 16821494. Zijn laatste vermelding is echter te vinden op 12 juni 1686, 

opnieuw als commis bij een crimineel examen1495. Drie dagen later, op 15 

juni 1686, betekende de admissie van Georges Jacques du Bois (II) als griffier 

het einde van zijn bedienaarsschap1496. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na zijn jaren als bedienaar werkte hij als 

advocaat. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* (Niclays?) de Vriese en n.n. Zij kregen hoogstwaarschijnlijk de volgende 

kinderen: 

~ Jacques de Vriese (zie ‘Ouders’). 

~ Isabelle de Vriese, echtgenote van griffier Georges Jacques du Bois 

(I)*. Voor meer informatie wordt verwezen naar diens biografische 

notitie. 

* Onbekend. 

- Ouders: Jacques de Vriese en Maria Cruul. Zij huwden op 5 augustus 1642 

in de Gentse Sint-Baafsparochie; hun getuigen waren Joannes de Vaddere en 

Guillielmus Daneels1497. Mogelijk was hij de Jacques de Vriese fs. Niclays die 

in 1658 en 1659 schepen was van Gedele te Gent en in 1660 en 1661 schepen 

van de Keure1498. In 1660 was hij overigens lid van de Gentse Sint-

Antoniusgilde1499. 

                                                           
1493 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 155. 
1494 RAG, RVV, 169: Resolutieboek, 13 september 1679 - 12 december 1737, fol. 13, 15 en 18. 
1495 ROGIERS G., Criminele processen…, deel 3, p. 16. 
1496 ARA, RS, 691: Organisation des conseils de justice et recrutement du personnel judiciaire 

des cours supérieures, charges subalternes, 1674-1690. 
1497 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Baafs, Gent, s.d., s.p. 
1498 VAN HEULE A., Memorieboek…, deel 3, p. 209-214. 
1499 VAN DER HAEGHEN F., Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers…, deel 2, p. 139. 
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Griffier Jacques de Vriese is de enige persoon van wie met relatieve 

zekerheid kan worden gezegd dat het hun zoon was. Minstens twee anderen 

komen, omwille van hun familienaam, afkomst en het feit dat ze rechten 

hadden gestudeerd, hiervoor eveneens in aanmerking: 

~ Maximiliaan Guillaume de Vriese (Gent). Hij behaalde op 18 januari 

1676 een diploma van doctor in de rechten aan de universiteit van 

Rome1500. 

~ Petrus de Vriese (Gent). Hij behaalde op 30 augustus 1677 een 

Leuvens diploma van baccalaureaat in de rechten1501. 

Verder genealogisch onderzoek naar deze familie is echter nodig om deze 

gegevens te bevestigen, te ontkrachten en/of uit te breiden1502. 

 

Schoonfamilie 

Onbekend. 

 

Kinderen 

Onbekend. 

 

Bezittingen 

Een advocaat “Jacques de Vriese” vroeg in 1700 toestemming aan het Gentse 

stadsbestuur om de poort van zijn huis in de Sint-Janstraat te verbouwen1503. 

 

Opmerking 

- Hij wordt in zekere zin vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, 

maar wel als “Jacqueline de Vriese”. Hoogstwaarschijnlijk ontstond deze 

verwarring omdat van der Vynckt kennis had van het feit dat de echtgenote 

van Georges Jacques du Bois (I)* ‘de Vriese’ heette. 

                                                           
1500 RAG, Diverse oorkonden, 357. 
1501 RAG, Diverse oorkonden, 359. 
1502 Deze gegevens werden dan ook niet opgenomen in de statistische verwerking van deze 

verhandeling. 
1503 SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-282-2. 
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- Jacques de Vriese is, voor wat de 17de en 18de eeuw betreft, met voorsprong 

de meest ‘onzichtbare’ griffier van de Raad van Vlaanderen. Naar deze 

familie en, bij uitbreiding, naar de familie du Bois* is bijkomend onderzoek 

vereist. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, FA Jolly, passim. 

ARA, RK, 21034: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, alias Van Overwale, George du Bois, tuteur de la veuve et des 

enfants de Pierre Penneman, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 

15 mai 1674 au 28 février 1678. 

ARA, RK, 21035: Compte rendu par Maximilien le Rouffon, Bernard Van 

Overwaele, George du Bois et la veuve de Pierre Penneman, greffiers du 

conseil provincial de Flandre, du 26 mars 1678 au 29 février 1680, ˝saulf les 

mois de mars, avril, may, juing et les deux tiers du mois de juillet 1679, pendant 

lesquels les rendants n’ont esté en la déserviture dudit greffe˝. 

RAG, RVV, 14036-14037: Jacques de Vriese (Gent) c. Jan de Winne, ontv. van 

Schellebelle: settingen, 1659. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6484: de Vriese. 

  



485 
 

WALE (DE), WILLEM 

 

Personalia1504 

- Geboorte: (kasselrij Kortrijk1505), ca. 1400. 

- Overlijden: Gent, 11 november 14641506. Hij 

werd begraven in de Sint-Jacobskerk. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Willem de Wale droeg de meestertitel al in 14371507 en had deze 

misschien wel aangenomen bij zijn indiensttreding als griffier. Van enige 

universitaire scholing zijn geen sporen bekend. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Onbekend. Rekening houdend met zijn 

leeftijd en met het feit dat een griffier moest kunnen putten uit wat 

werkervaring, moet hij toch al een aantal jaar actief geweest zijn voor 1436, 

zij het als klerk (van particulieren?), procureur of eventueel secretaris. 

Dumolyn trof één vermelding van de Wale als grafelijk secretaris aan in 

14451508, eventueel vervulde hij deze functie al voor het griffierschap – net 

zoals veel van zijn voorgangers. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Hij voerde de functie van griffier uit 

tijdens de periode 1436 tot 1440 en onderbrak daarmee even de lange 

griffiersperiode van Jan Wielant*. Tegelijk kon hij blijkbaar ook optreden als 

commissaris in gerechtszaken, wat hij onder meer in 1437 deed. Bij het begin 

                                                           
1504 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere 

personeel…, p. 1285-1293, aangevuld met BUYLAERT F., Repertorium…, p. 781-782; 

CARPENTER-JANSEN V. en JANSEN G., Hendrik Goethals (1380-1450) of Ghent, Belgium, 

Kennewick, 1999; DONCHE P., Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren…, p. 205 en 278; 

FOPPENS J.F., Histoire…, p. 146; VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, passim en 

VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des recherches…, fol. 221. 
1505 Zie ook ‘Afkomst’. Griffier de Wale was anno 1426 in elk geval poorter van Kortrijk. 
1506 In navolging van KERVYN DE VOLKAERSBEKE P., Les églises de Gand, Gent, 1857-1858, 

deel 2, p. 212 werden door verschillende auteurs 1461 als sterfjaar en de Gentse Sint-

Niklaaskerk als begraafplaats overgenomen, maar zoals onder meer uit carrièregegevens zal 

blijken zijn deze gegevens foutief. 
1507 Zie ‘Griffier van de Raad van Vlaanderen’, conflict met collega Dael. 
1508 Zie ‘Carrière na griffiersfunctie’. 
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van zijn griffiersperiode verbleef de Raad al bijna dertig jaar te Gent; in 

oktober 1439 zou hij echter mee verhuizen naar Kortrijk. Onder zijn 

griffierschap werd dan ook de instructie van 13 oktober 1439 voor de Raad 

van Vlaanderen te Kortrijk geïmplementeerd. Het is onduidelijk of Jan 

Wielant* al opnieuw griffier was toen de instelling in juli 1440 verkaste naar 

het Gentse Gravensteen; er kan echter worden verondersteld dat de wissel 

pas na de verhuis plaatsvond. 

Tijdens de ambtsjaren van Willem de Wale ontstond er een conflict tussen 

hem en Medart Dael, ontvanger van de exploten, aangaande de kostprijs van 

materiaal zoals perkament, papier en registers. In het geval van de 

voorgangers van de Wale, bij de Boeye* en bij Wielant*, werd dit uit de kas 

van de exploten betaald. Sindsdien was er echter aanzienlijk wat werk 

bijgekomen en ging het dus om hogere bedragen. Zowel de commissie van 

de Wale (die stelt dat hij werd aangenomen onder dezelfde voorwaarden als 

zijn voorgangers) als de commissie van Dael (die geen melding maakt van 

deze onkosten) boden geen duidelijkheid over de materie, zodat de 

ontvanger van de exploten zich in augustus 1437 tot de Rekenkamer 

wendde1509. De uitkomst van deze kwestie is ons onbekend. 

- Carrière na griffiersfunctie: Vanaf het najaar van 1440 was hij actief als 

raadsheer en commissaris bij de Raad van Vlaanderen, een functie die hij 

zou behouden tot aan zijn overlijden in 14641510. Op 11 december 1451 werd 

hij samen met een aantal andere personen uit het grafelijk milieu verbannen 

uit de stad Gent1511. De Raad zetelde ondertussen al sinds eind 1447 te 

Dendermonde; hij volgde de instelling tevens bij de verhuis naar Ieper in 

november 1451 en terug naar Gent in januari 1464. 

Dumolyn trof ook één gegeven aan van de Wale als grafelijk secretaris in 

1445, hoewel hij nergens anders expliciet in die functie wordt vermeld. 

Naast deze hoofdfunctie(s) voerde de Wale regelmatig kleinere opdrachten 

uit. Zo werd hij door de algemeen ontvanger van Vlaanderen in 1445, 1446 

en 1450 aangesteld om de bede te ontvangen in de steden en kasselrijen van 

Gent en Ieper, en ontving hij beden in niet-gespecifieerde regio’s in 1448 en 

                                                           
1509 ADN, Archives civiles, série B, Chambre des comptes de Lille, 17655: Conseil – receveur des 

exploits. Met dank aan J. Braekevelt. 
1510 Van der Vynckt stelt dat de Wale vanaf 1440 procureur-generaal was, maar hier kon geen 

bevestiging voor worden gevonden. 
1511 Zie HAEMERS J., De Gentse opstand (1449-1453): de strijd tussen rivaliserende netwerken om het 

stedelijke kapitaal (Standen en Landen CV), Kortrijk, 2004, p. 247 en passim. 
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1449. In 1444 trad hij op als commissaris voor de wetsvernieuwing te Ieper 

en anno 1445 werd hij op dienstreis naar Kortrijk gestuurd om leningen te 

gaan afsluiten. Ten laatste vanaf 1449 werd hij commissaris voor leningen 

aan de vorst, samen met Colart de Comines, Adrian Vilain en Lauwereins de 

Maech. 

Hij had tot slot banden met de abdij van Ename, want hij trad herhaaldelijk 

als procureur voor hen op. Ook met de Gentse Sint-Pietersabdij was er een 

link, gezien zijn lidmaatschap van de Sint-Amalbergabroederschap. 

 

Afkomst 

- Grootouders: Onbekend. 

- Ouders: Vermoedelijk was Willem de Wale, lid van het Kortrijkse 

drapiersambacht in 1402 en schepen van Kortrijk in 1422, 1440-1441 en 1446, 

zijn vader1512. Deze persoon was anno 1423 ook afgevaardigde op de 

Ledenvergaderingen voor Kortrijk en bezat in 1426 gronden te Houtem. 

Zeven van zijn kinderen werden aan het begin van de 15de eeuw 

ingeschreven in het drapiersambacht: 

 ~ Coppin de Wale, ingeschreven in 1410. 

 ~ Marie de Wale, ingeschreven in 1410. 

 ~ Thomma de Wale, ingeschreven in 1410. 

 ~ Pieter de Wale, ingeschreven in 1410. 

 ~ Willem de Wale, ingeschreven na 1410. 

 ~ Baselis de Wale, ingeschreven na 1410. 

 ~ Nanne de Wale, ingeschreven na 1410. 

 

                                                           
1512 Dumolyn signaleert heel wat “de Waeles” in het Ieperse en het Gentse vanaf de tweede helft 

van de 15de eeuw; eind 14de-begin 15de eeuw lag hun oorsprong toch eerder in het Kortrijkse met 

enkele uitzonderingen te Gent. Verwarring met een andere Kortrijkse drapiersfamilie, “van de 

Wal(l)e” is niet onmogelijk; de lijst ‘contemporaine vermeldingen’ met naamgenoten die door 

Dumolyn kon worden samengesteld is behoorlijk uitgebreid. 
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Schoonfamilie 

Hij huwde op 30 april 14301513 met Barbara van Hoore(n)beke (ca. 1400 - 

Ieper, 1459), die tijdens de Ieperse pestepidemie van 1459 overleed1514. Ze 

werd begraven in de Ieperse predikherenkerk1515. Deze Barbara zou al 

eerder getrouwd geweest zijn, met een zekere Johannes vande Loo. Dat 

huwelijk bleef echter kinderloos. 

Zij was de dochter van Michiel van Hoorebeke (Oudenaarde, ca. 1340 - Gent, 

1433) en Elisabeth van (der) Waes (ca. 1350-?)1516 en de zus van1517: 

~ Catharina van Hoorebeke, gehuwd met Josse de Pottere. 

Elisabeth van (der) Waes was echter niet de eerste echtgenote van Michiel 

van Hoorebeke. Hij was eerder gehuwd met Catharina de Temmerman, 

waardoor Barbara van Hoorebeke minstens twee oudere halfbroers had: 

~ Jan van Hoorebeke (Gent, ca. 1380-1447), ca. 1420 te Gent gehuwd 

met Elisabeth van den Bossche (Gent, ca. 1395-1448). Zij hadden 

minstens één zoon, Joos van Hoorebeke (ca. 1425 - Gent, 1478). 

~ Jacobus van Hoorebeke (Gent, ?-?), schepen van de Keure in 1440, 

initiatiefnemer voor de bouw van de Kuipersbrug in 1429. Hij huwde 

achtereenvolgens met Margareta Tant en met Catharina van den 

Steene. 

Naast deze familieleden waren er nog twee personen die waarschijnlijk 

broers of halfbroers waren van Barbara. Zij konden niet worden toegekend 

aan één specifieke echtgenote van vader Michiel: 

                                                           
1513 IWEINS H.M., Monographie du couvent des Frères-Prêcheurs à Ypres (1278-1797), Ieper, 1864, p. 

140. 
1514 Naar aanleiding van haar overlijden deed Willem de Wale een stichting van drie wekelijkse 

missen in de Gentse Sint-Jacobskerk, waarvoor hij jaarlijks 26 schellingen betaalde. Op 4 juli 

1465 werd deze stichting opgeheven door zonen Pieter en Johannes. 
1515 BOSSUYT S., “Rijke Stinkerds”. Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper (1118-

1566), Leuven, 2000, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, p. 130. In het grafschrift wordt 

tevens melding gemaakt van drie zonen. 
1516 Zijn schoonouders stichtten 21 pond pars. aan erfelijke renten voor eeuwige diensten en 

aalmoezen aan de tafel van de Heilige Geest van de Gentse Sint-Jacobskerk. Willem de Wale 

vergrootte dit bedrag en voegde zeven pond groten erbij voor de cotidiane van dezelfde kerk. 
1517 Zie ook PV Terry Pea, Stamboom, via http://gw5.geneanet.org/tgooberpea en PV Guillaume 

de Tournemire, Site familial, via http://gw3.geneanet.org/pierfit (beide geraadpleegd 11.07.2012). 

http://gw5.geneanet.org/tgooberpea
http://gw3.geneanet.org/pierfit
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~ een Christoffel van Horenbeke werd bij het overlijden van Barbara 

tot de “naeste maghen ende vrienden” van twee van haar minderjarige 

kinderen gerekend; hij werd bovendien één van hun voogden na het 

overlijden van de Wale. 

~ een Joos van Horenbeke werd bij het overlijden van Barbara tot de 

“naeste maghen ende vrienden” van twee van haar minderjarige 

kinderen gerekend. 

 

Kinderen 

Van Willem de Wale en Barbara van Hoorebeke zijn vijf 

kinderen bekend, waarvan vooral zoon Pieter de Wale 

en zijn nakomelingen sterke banden vertonen met 

verschillende raadsherenfamilies: 

~ Johannes de Wale, in 1461 al meerderjarig en 

licentiaat in de artes, zou ten laatste in 1464 zijn 

overleden. 

~ Pieter de Wale (?-1499)1518, in 1461 al 

meerderjarig en houder van een artes-diploma, later doctor in de beide 

rechten, eind 15de eeuw raadsheer in de Raad van Vlaanderen en 

eigenaar van verschillende goederen in het Kortrijkse en het Gentse. 

Hij huwde Paulina van Axpoele (?-1485), vrouw van Hansbeke en 

Axpoele, met wie hij minstens twee zonen en twee dochters kreeg1519. 

Willem de Wale (ca. 1479-1540)1520, meester, ridder van de orde van 

het Heilig Graf van Jeruzalem, oorspronkelijk Iepers poorter en later 

Gents poorter en echtgenoot van Gertrudis du Bosch, was schepen 

van Gedele in 1510, voorschepen van de Keure in 1514 en 1520 en 

garde des chartes in 1515 tot aan zijn overlijden1521. Hij was de eerste die 

omwille van die functie meteen ook als raadsheer in de Raad van 

Vlaanderen werd opgenomen. Zijn broer Louis de Wale huwde met 

                                                           
1518 Zie ook DE POTTER F. en BROECKAERT J., Hansbeke, p. 10-12. 
1519 Een derde dochter zou eventueel Barbe de Wale kunnen zijn, echtgenote van ridder 

Anthonis de Baenst en schoonzus van Jan de Beere*. Voor verdere informatie, zie zijn 

biografische aantekening. 
1520 Biografie in VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 384-387. 
1521 Voor een overzicht aangaande deze functie, zie ARA, Audiëntie, 1324: Minuten of kopieën 

van benoemingen in burgerlijke ambten, Vlaanderen, charterbewaarders, 1540-1627, s.p. 
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een zekere Elisabeth van Liedekerke en nam van moederszijde de titel 

‘heer van Hansbeke’ over. Dochter Elisabeth was de echtgenote van 

raadsheer Antoon Sucket, dochter Catharina de Wale huwde Lieven 

de Grutere1522. 

~ Elisabeth de Wale, echtgenote van Eustin van Haveskerke, 

ridder1523. 

~ Copkin de Wale, nog minderjarig in 1461. 

~ Gillis de Wale, nog minderjarig in 1461. Anno 1473 hield hij Dessel 

te Destelbergen in leen van de Sint-Pietersabdij. 

 

Bezittingen 

Uit een overzicht dat werd opgesteld naar aanleiding van het overlijden van 

zijn vrouw, blijkt dat dit echtpaar een groot aantal bezittingen had: het goed 

te Walle in Den Ham te Wervik (bestaande uit drie verschillende lenen en 

cijnsgrond), het goed te Hoossche in het Land van Nevele, het goed te 

Wildenhove bij Wervik (bestaande uit twee lenen), het goed te Sprembuc 

(waarvan een deel gehouden werd van de Sint-Baafsabdij te Gent), het goed 

ter Helst in Hulste bij Harelbeke (deels leen-1524, deels cijnsgrond), het goed 

                                                           
1522 Zie VAN PETEGHEM P., De Raad van Vlaanderen en staatsvorming…, p. 241, 286 en 354 voor 

informatie over de verdere generaties. De allianties van de kinderen van Catharina de Wale 

tonen aan dat deze familie tijdens de 16de eeuw behoorlijk invloedrijk werd: 

- Jan de Grutere, die raadsheer-commissaris werd, huwde Anna Claissone, dochter van 

raadsheer Karel Claissone en Margareta van Steeland. 

- Livine / Jacqueline de Grutere huwde raadsheer Nicasius Claissone, zoon van raadsheer 

Omaar Claissone en Catharina Boudins. 

- Elisabeth de Grutere huwde raadsheer Nikolaas Uutenhove, zoon van Gents schepen Rijkaard 

Uutenhove en Josine van de Woestijne. 

- Anna de Grutere huwde Karel Uutenhove, zoon van Nikolaas. 

- Catharina de Grutere huwde Antoon Uutenhove. 
1523 Zij kreeg bij haar huwelijk van haar vader een erfrente van 400 pond pars., die bezet werd 

op een heerlijkheid van haar echtgenoot, waarvoor Willem de Wale hem 6.000 pond pars. had 

betaald. Hij betaalde ook een aantal van hun schulden af en had enkele geldelijke bepalingen 

voorzien in het geval hij overleed. Om die redenen werd zij uit de verdeling gelaten bij het 

overlijden van haar moeder. 
1524 Hij had dit leen, gehouden van de heer van Schiervelde, aangekocht van Jacob de Rudder 

voor de som van 144 pond pars., maar had klaarblijkelijk nagelaten er verheffingsgeld voor te 

betalen. Op 17 januari 1456 daagde Felix van Gistel, ridder, raadsheer en heer van het leenhof 

van Schiervelde, hem dan ook voor de Raad van Vlaanderen. Op verzoek van diezelfde van 

Gistel zou de zaak uiteindelijk worden verwezen naar de het leenhof. Zie onder meer ARA, RK 
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te Haverthuux in Melle, Waelwyns hofstede en het goed te Destelbergen 

(gehouden van de Sint-Pietersabdij en van de meierij van Destelbergen). 

Niet-leenroerige gronden hadden zij onder meer in Wervik , in Beveren bij 

Oudenaarde, Vinderhoute, Moregem, Ledeberg en Zandbergen. Het gezin 

bezat daarenboven één of meer huizen in de Kammerstraat te Gent, 

Sanderswalle in de Gelukstraat in Gent en andere locaties in diezelfde stad, 

een huis in de Leistraat te Wervik en diverse renten. 

Indien één van de twee jongste zonen in een religieuze orde zou treden, 

werd voorzien dat Johannes alle lenen zou krijgen terwijl de rest van de 

goederen verdeeld diende te worden over alle broers. 

Bij zijn overlijden had Willem de Wale onder meer een schuld van 33 pond, 

zes schellingen en acht groten aan de Gentse Sint-Jacobskerk. Zijn kinderen 

en hun voogden regelden zijn nalatenschap samen met die van zoon 

Johannes de Wale voor de schepenen van Gedele te Gent in juni 1464, 

waarbij ze de schuld ten opzichte van de cotidiane van de Sint-Jacobskerk 

aflosten. Tegelijk stichtten ze een aantal goddelijke diensten en aalmoezen 

voor de zielen van hun grootouders, ouders en nakomelingen: drie erfelijke 

en eeuwige missen per week in de Sint-Jacobskerk (op woensdag een 

requiemmis voor Onze-Lieve-Vrouw, op donderdag een mis voor de Heilige 

Geest en op vrijdag voor het Heilige Kruis) en twee groten voor de armen 

van Sint-Jacobs. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt niet als griffier, maar wel als raadsheer vermeld in het 

naslagwerk van van der Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven 

weergegeven. 

- In 1461 werden mr. Lieven de Pottere, meester Jacob van Zeveren, 

Lauwereins de Maech, Jan van Huusse, Lauwereins Boele, Jan van Zeveren, 

Christoffels en Joos van Horenbeke vermeld als de “naeste maghen ende 

vrienden van Copkin en Gillekin de Wale”, de twee minderjarige zonen van 

Willem de Wale. 

                                                                                                                                        
Bewijsstukken i.v.m. het zegelrecht van de Audiëntie, charters, 372: Ajournement devant le Conseil 

de Flandre de Félix de Ghistelle, chevalier et conseiller, et de Guillaume de Wale, conseiller au 

Conseil de Flandre au sujet de la vente faite par de Rudder d’un fief de 144 livres relevant de la 

cour féodale de Schierveld, appartenant à Félix de Ghistelle. M. au Conseil de Flandre, résidant 

à Ypres. La Haye, 17 januari 1456. 
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Aanvullende bronnen 

ADN, Archives anciennes, G.451525: Compte, rendu par Guillaume le Wale, 

commis par le duc de Bourgogne à recevoir les portions des villes et 

châtellenies de Gand et d’Ypres, […]. La commission de Guillaume de Wale, 

donnée à Gand, par Philippe-le-Bon, le 9 juin 1445, est transcrite en tête du 

compte. 

ARA, RK, 51282: Compte, rendu par Guillaume le Wale, conseiller, commis à 

recevoir ladite somme, de la somme de 50.000 ridders de 48 gros, quote-part 

de la ville de Gand et de la châtellenie du Vieux-Bourg dans l’aide de 

350.000 ridders accordée par le pays de Flandre en 1440. Aide levée en trois 

termes. Le receveur de cette aide était Gautier Poulain, receveur général de 

Flandre. Compte clos le 15 décembre 1447. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6532: de Wale. 

                                                           
1525 Verwijzing via GACHARD L.P. e.a., Inventaire des archives des Chambres des Comptes…, deel 3, 

p. 394. 
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WIELANT, JAN 

 

Personalia1526 

- Geboorte: (kasselrij) Kortrijk, ca. 1398. 

- Overlijden: Gent, 1 juni 1473. Hij zou samen samen 

met zijn echtgenote begraven zijn op een onbekende locatie in de Gentse 

Sint-Jacobskerk1527, waar hij volgens een overgeleverde versie van het 

grafschrift een stichting had gedaan in de vorm van een mis voor het Heilig 

Sacrament, elke donderdag te vieren voor het hoogaltaar met het volle 

koor1528. 

 

                                                           
1526 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op DUMOLYN J., Het hogere 

personeel…, p. 890-894 (van den Brande), 1070-1084 (van de Kethulle) en 1294-1303 (Wielant), 

aangevuld met BUYLAERT F., Repertorium…, p. 794-796; DONCHE P.A., Edelen, leenmannen en 

vorstelijke ambtenaren…, passim; DUMOLYN J., De sociografie van laatmiddeleeuwse gerechtelijke 

instellingen. Het voorbeeld van Jan Wielant, griffier en raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, in 

Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, 2001, XLII, p. 7-

62; MONBALLYU J. (red.), Corte instructie in materie criminele (Filips Wielant: verzameld werk I), 

Brussel, 1995, p. 8-18; PV Daniël & Hélène Peeters-Rouneau, Stamboom Daniël J.S.M. Peeters, via 

http://gw1.geneanet.org/fdh1; SIMONS J.-L., De functionarissen…, p. 102-105; 

VANDENPEEREBOOM A., Des cours de justice…, passim; VAN DER VYNCKT L.J.J., Recueil des 

recherches…, p. 95, 225, 253 en 751 en VAN WAESBERGHE L., Genealogie voor 1600, Oostakker, 

2007. 
1527 Het graf bevond zich waarschijnlijk in de Sint-Machariuskapel, waarvan de bouw bekostigd 

was door de familie Wielant. 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 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…, deel 1, p. 

117-119 en p. 235-236; VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie…, deel 2, p. 77-82. 
1528 Hij had een bepaald bedrag betaald om zijn overlijdensbericht op verschillende plaatsen te 

laten bekendmaken. Zijn begrafenis zelf was vervolgens behoorlijk ceremonieel: men liep in een 

stoet naar zijn graf, waarbij zijn lichaam werd gedragen door “frères”. Zoon Filips stichtte, naast 

bepalingen ten voordele van het zieleheil van zijn ouders in de bovenstaande overeenkomst van 

1488, in de Gentse Sint-Jacobskerk anno 1489 bovendien vier jaargetijden en aalmoezen, 

jaarlijks, eeuwig en erfelijk, voor het zieleheil van zijn vader, moeder, echtgenote en hemzelf. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
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Loopbaan 

- Scholing: Hij werd ten vroegste vanaf 1433 meester genoemd, maar had 

geen rechtenstudies gedaan. Het betrof een eretitel; hij begon zijn carrière als 

praktizijn. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Jan Wielant begon zijn carrière ten laatste in 

1423 als klerk van Jean de Gand*, die zelf gedurende de jaren 1420-1421 

griffier van de Raad van Vlaanderen was. Hij werd tevens klerk van het 

register genoemd, wat erop wijst dat hij niet enkel als privéklerk werd 

beschouwd en ook buiten het griffierschap van de Gand* om aan de griffie 

was verbonden. In 1423 trad hij ook al op als adjunct van commissaris 

Daniel Alaerts in een enkwest te Oudenaarde. 

In zijn functie als klerk verving hij Jean de Gand* als grafelijk secretaris 

onder meer in 14261529; op 12 november 1430 werd hij daartoe ook officieel 

aangesteld1530. In 1432 ontving hij de emolumenten van het geheim zegel bij 

afwezigheid van een andere secretaris, Jehan de Chapuis, idem in 1437 bij 

afwezigheid van Gauthier de la Mandre. Eén jaar later, in 1438, werd hij zelf 

vermeld als secretaris, net als in 1445. Hij liet zich dat jaar vervangen door 

Jehan Milet; in 1449 werd hij zelf niet meer vermeld. Hij was echter nog 

altijd secretaris in 1450. 

Vanaf 18 juli 1432 tot 13 december 1433 ontving hij een jaarlijks pensioen van 

200 frank van 32 groten voor zijn onkosten als grafelijk ambtenaar. Tijdens 

de periode 1436-1437 ontvingen twaalf secretarissen, waaronder ook 

Wielant, elk de traditionele vergoeding van 60 frank koninklijke munt voor 

hun schrijfbenodigdheden. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Op 14 december 1433 werd Wielant 

als griffier van de Raad van Vlaanderen aangesteld. Mits een korte 

onderbreking tussen 1436 en 1440 (zie Willem de Wale*) zou hij dit blijven 

tot in de jaren 1460. Hoewel hij al in 1459 de titel van raadsheer mocht 

dragen bleef hij tot aan zijn officiële commissie van 1463 zijn griffiersfunctie 

uitoefenen, en dat zowel te Gent, Dendermonde als Ieper. Tijdens zijn 

ambtsjaren werden drie belangrijke instructieteksten voor de justitieraad 

                                                           
1529 Lang na hun samenwerking onderhield Wielant zijn banden met de familie en 

nakomelingen van Jean de Gand*. Zo richtte hij in 1450 een schrijven aan de Rekenkamer ten 

voordele van schildknaap Ghislain Utenzwane, die in een proces was verwikkeld aangaande 

een graanrente op het vorstelijk domein. Utenzwane was op dat moment gehuwd met de 

dochter van wijlen Jean de Gand*. 
1530 Zie hierover ook COCKSHAW P., Le personnel…, p. 92-97. 
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uitgevaardigd: de instructie voor de Raad van Vlaanderen te Kortrijk van 13 

oktober 1439 (evenwel tijdens de periode van Willem de Wale*), de 

instructie voor de Raad van Vlaanderen te Ieper van 13 november 1451 en de 

uitgebreide instructie voor de Raad van Vlaanderen van 15 juli 1463. Op de 

datum van publicatie van deze laatste tekst was hij echter al raadsheer. 

Vanaf 7 oktober 1437 tot in 1462 werd hij bijgestaan door Joos van den 

Brande (zie ‘Grootouders’), die het notarisambt en het ontvangerschap der 

exploten van de Raad cumuleerde en vanaf 1446 ook de ontvangsten van de 

zegelrechten op zich nam1531. Een aantal klerken van Wielant waren 

Gilbertus “clericus”; Guilbert de Ruple1532 vanaf 1439 en nog in 1456-1458; en 

Jehan de Longueville vanaf 1460. In 1461 kwam Ywein van Vaernewijc* bij 

hem in dienst als griffieklerk. 

Anno 1441 bedroeg zijn jaarwedde als griffier 210 pond pars., waarvan hij 

zijn eigen schrijfmateriaal moest betalen. Vanaf 1451 werd dit bedrag meer 

dan gehalveerd tot 100 pond pars., vermoedelijk omdat hij als grafelijk 

secretaris eveneens een inkomen genoot. Zijn activiteiten in het kader van 

die functie overlapten het grootste deel van zijn griffiersperiode, zoals 

vermeld in ‘Carrière vóór griffiersfunctie’. Hij behoorde daarenboven tot een 

groep secretarissen die vaak werden aangesteld als commissarissen voor 

wetsvernieuwingen, zoals bij Jan Wielant onder meer het geval was voor 

Eeklo in 1433 en Diksmuide in 1435. 

- Carrière na griffiersfunctie: Op 4 juni 1463 werd hij aangesteld als 

raadsheer van de Raad van Vlaanderen; deze status zou hij behouden tot 

aan zijn overlijden. Hij woonde zijn laatste zitting bij op 25 mei 1473. Zijn 

aanwezigheids- en activiteitsgraad binnen de Raad was behoorlijk hoog, hij 

was in 1464 bovendien specifiek belast met een dossier inzake de hoge 

justitie te Middelburg. 

 

                                                           
1531 Zie ARA, RK, 20965: 1° a 16°, Seize comptes, rendus par Josse de le Brande, des droits et 

émoluments du sceau de la chambre du conseil ordonnée en Flandre, du 1er août 1446 au 3 

juillet 1463 voor zijn aanstelling als ontvanger van de zegelrechten. 
1532 Het is niet uitgesloten dat met Gilbertus “clericus” al deze Guilbert de Ruple werd bedoeld. 
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Afkomst 

- Grootouders: 

* Jan Wielant, kastelein van het kasteel van Wijnendale te Torhout, en Jeanne 

de Wissocq1533. 

 ~ Catharina Wielant (ca. 1365 - ?). 

 ~ Floris Wielant (zie ‘Ouders’). 

 ~ Jan Wielant. 

 ~ n.n. Wielant, zoon. 

* Gillis van den Brande, heer van Bavikhove, raadsheer en hofmeester van 

Filips de Stoute; en Marie van Vlencken / de Flencques. Zij kregen een aantal 

zonen en minstens één dochter, waaronder: 

 ~ Isoye / Yseut van den Brande (zie ‘Ouders’). 

~ Othon van den Brande, heer van Stutins en heer van een 

heerlijkheid te Heule, schepen te Kortrijk in 1427 en echtgenoot van 

Sara de la Porte dite d’Espierres. Samen kregen zij minstens vier 

kinderen, waaronder meester Joos van den Brande (?-1467), klerk van 

griffier Guido de Boeye*, vanaf 1437 notaris en ontvanger van de 

exploten van de Raad van Vlaanderen, ontvanger van de zegelrechten 

van de Raad tussen 1446 en 1463 en raadsheer-commissaris vanaf 

1463. Hij was, naast drager van een aantal andere functies, tevens 

baljuw van de hoofdredeninge (onder meer in 1448 en 1488). 

- Ouders: Floris Wielant (ca. 1370 - Kortrijk, 1435), heer van Beauvoir, deken 

van de draperie te Kortrijk in 1386, schepen van Kortrijk in onder meer 1428 

en 1430, en Isoye van den Brande (? - Kortrijk, 1404). Van hen zijn drie zonen 

bekend: 

 ~ Jan Wielant. 

 ~ Floris Wielant (Kortrijk, ca. 1400 - ?), jong overleden. 

~ Florens Wielant (Kortrijk, ca. 1402 - ?, 1465), licentiaat in de rechten, 

pensionaris van Ieper tijdens de periode 1432-1465, afgevaardigde van 

Ieper op de Ledenvergaderingen tijdens de jaren 1430. 

                                                           
1533 Van Waesberghe vermeldt echter een zekere Beatrix de Vlaminck als echtgenote van deze 

Jan Wielant, en beschouwt hem zelf als zoon van Jan Wielant en Jeanne de Wissocq. Naast Jan 

zouden Jan & Jeanne in die versie nog een zoon hebben, namelijk Baudouin Wielant. 
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Vader Floris hertrouwde in 1410 met een zekere Catharina van 

Kalken, met wie hij nog drie zonen kreeg: 

~ Robert (Joos) Wielant, huwde met een onbekende vrouw en kreeg 

zoon Philippe Wielant, echtgenoot van Marguerite Vilain1534. 

~ Hector Wielant, komt samen met broer Rogier voor op een lijst van 

de in het Waasland residerende adel in 1429. 

~ Rogier Wielant, komt samen met broer Hector voor op een lijst van 

de in het Waasland residerende adel in 1429. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde met Catharina van de Kethulle (Gent, 1423-1479), vrouw van 

Scoppeghem. Hun huwelijkscontract dateert van 20 april 1439. Zij was 

dochter van Jan van de Kethulle (1361 - Gent, 1433)1535, meester, vanaf 1393 

kanunnik-diaken in het kapittel te Kortrijk, onder meer pensionaris van het 

Brugse Vrije in 1393 en 1395-1396, grafelijk secretaris van 1396 tot 1413 en 

grafelijk raadsheer tot zijn overlijden, raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen vanaf 1417, regent van Vlaanderen en Artesië en diplomaat. 

Haar moeder was Elisabeth Eebins (ca. 1395 - Gent, 1472)1536, met wie Jan pas 

in 1432 officieel huwde. Een groot aantal kinderen werd door dit late 

huwelijk gelegitimeerd: 

~ Jan van de Kethulle (Gent, ca. 1408/1413 - 1456), meester, onder meer 

heer van Assche en Haverye en heer van Noorthout in Drongen, 

                                                           
1534 Zij poogde tijdens de tweede helft van de 15de eeuw het testament van wijlen haar 

echtgenoot ongeldig te laten verklaren. De zaak werd aanhangig gemaakt voor de schepenen 

van Gedele; de Raad van Vlaanderen verklaarde haar beroep op die uitspraak ongegrond 

waarna ze richting Grote Raad van Mechelen trok. Zie DE SMIDT J.T. e.a., Chronologische 

lijsten…, deel 1, p. 26 (791.3). 
1535 Zie aangaande Jan van de Kethulle, zijn familie en zijn carrière ook LAUWERS D., De 

leden…, via http://www.ethesis.net/jan_zonder_vrees/leden_rvv_hfst_1.htm#2 (geraadpleegd 

01.07.2012). De familie had achtereenvolgens een residentie in het Brugse Vrije, een huis te 

Rijsel tijdens de jaren 1409-1412 en een steen te Kortrijk vanaf 1413. Ze kochten in Gent 

uiteindelijk (een deel van) het Braemsteen in 1423/1424. Aangaande dit laatste, zie ook het luik 

‘Bezittingen’ van Jan Wielant. 
1536 Zij was de nicht van Willem Wenemaer, stichter van het gelijknamige hospitaal op het Sint-

Veerleplein. Deze link verklaart de betrokkenheid van sommige leden van de familie Wielant 

bij dit hospitaal; regenten moesten immers verwanten van de stichters zijn. Zie GREGOIRE R., 

In de schaduw van het Gravensteen. Een huizenonderzoek in Gent: het Wenemaerhospitaal, Gent, 2011, 

onuitgegeven masterproef. 

http://www.ethesis.net/jan_zonder_vrees/leden_rvv_hfst_1.htm#2
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vanaf 1453 echtgenoot van Catharina Onredene (?-1502)1537, vrouw 

van Everstein in Wondelgem en Noorthout in Drongen, met wie hij 

dochters Catharina en Marguerite en zoon Jan kreeg. Hij ontving geen 

wijdingen maar nam in 1429 wel de kanunniksprebende in Kortrijk ˗ 

met diakonale wijding ˗ van zijn vader over en gaf deze in 1438 door 

aan zijn broer Raas. Hij was ten laatste vanaf 1434 student en schreef 

zich anno 1436 in aan de Leuvense universiteit. Tijdens de Gentse 

Opstand werd hij vogelvrij verklaard, maar anno 1455 was hij wel lid 

van het leenhof van de Oudburg,. Hij was in 1456 de zevende schepen 

van de Keure in Gent, was tevens voogd van het Sint-Jan-in-de-Olie 

hospitaal en kerkmeester van Sint-Jacobs te Gent. Hij erfde de 

heerlijkheden van zijn vader. 

~ Hendrik van de Kethulle (Gent, 1414 - Rijsel, 14971538), licentiaat in 

de rechten, heer van een derde van Assche en Haverye, houder van 

het leen Lembeke te Wakken en Oeselgem en van een leen te Hoeke 

en Monnikerede, vanaf 1432 kanunnik te Rijsel1539 en kapelaan van de 

Sint-Maartenskerk te Kortrijk. Hij hield in 1471-1474 de 

justitierekeningen van het Sint-Pieterskapittel te Rijsel bij en werd in 

1462 tot de raadsheren van Filips de Goede gerekend. 

~ Raas van de Kethulle (Gent, ca. 1415-1475), studeerde artes te Leuven 

in 1441-1443 en kreeg in 1438 zijn broers kanunniksprebende in het 

Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Kortrijk. Vanaf 1447 was hij aanwezig in 

het kapittel1540 en in 1450 was hij al priester. Hij droeg dat jaar zijn 

eerste mis op, in het bijzijn van onder meer Jan Wielant*. Hij was een 

belangrijke figuur in het Kortrijkse kapittel, was in 1450 tevens 

herenkiezer te Gent, in 1437-1447 koster van de kerk van Sint-Denijs-

Westrem en in 1466 afgevaardigde van het kapittel op de 

                                                           
1537 Zij hertrouwde na het vroege overlijden van haar echtgenoot met een zekere Willem vander 

Camere. 
1538 Hij werd begraven in de kerk van het Sint-Pieterskapittel te Rijsel. 
1539 Hij ruilde hiervoor de prebende van matricularius of koster van de parochiekerk van de 

apostelen Simon en Judas te Gentbrugge met Frans van Gent, broer van griffier Jean de Gand*. 

Deze permutatie, waarachter misschien nog een aantal ruiloperaties schuilgingen, werd 

hoogstwaarschijnlijk in werking gezet door vader Jan van de Kethulle. Hij zou immers tijdens 

de periode 1420-1432 houder geweest zijn van een kanunniksprebende te Bergen, die hij had 

ingeruild voor de prebende van matricularius te Gentbrugge, die hij vervolgens aan zoon 

Hendrik had doorgegeven en die het voorwerp van bovenstaande ruil werd. 
1540 Hij kreeg pas toestemming tot resideren van de andere kanunniken nadat Jan Wielant* in de 

kwestie was tussengekomen. 



499 
 

Statenvergadering te Gent. Als bastaardkinderen worden Adrien, 

Antoine, Catherine, Pieter, Josse (hostelier te Gent) en Jossine (lid van 

de rederijkerskamer van Marie ten Eere te Gent) van de Kethulle 

genoemd. 

~ Catharina van de Kethulle. 

~ Diederic van de Kethulle (Gent, 1425-1490), ten laatste vanaf 1455 

koster van de Sint-Michielskerk te Gent, eventueel ook 

wapendeurwaarder van Karel de Stoute en lid van de Grote Raad in 

de periode 1472-1484. Hij bleef ongehuwd. 

~ Pieter van de Kethulle (Gent, ca. 1430-1511). Hij trouwde in 1457 met 

Elizabeth Wulleponts, weduwe van meester Hendric Utenhove. In 

1477 was hij ingeschreven in het Gentse smedenambacht. 

~ Frans van de Kethulle (Gent, ca. 1431-1512), secretaris van Karel de 

Stoute als graaf van Charolais en vervolgens als graaf van Vlaanderen, 

vanaf 1468 raadsheer in de Raad van Vlaanderen, slechts kort 

onderbroken tussen 1477 en 1480. Hij huwde in 1475 met Elisabeth de 

Vooght, dochter van grafelijk raadsheer Bartholomeus en weduwe 

van Colard Cabillau, ‘ridder van Jeruzalem’, heer van Mullem en 

poorter te Oudenaarde. Frans stond in voor de opvoeding van zijn 

stiefkinderen; zelf zou hij geen wettige kinderen hebben gehad maar 

wel een aantal bastaarden1541. Naar aanleiding van zijn huwelijk 

ontving hij het poorterschap van Oudenaarde. 

~ Lodewic van de Kethulle, jong gestorven. 

Mede door het vroege overlijden van zijn schoonvader trad Jan Wielant als 

patroon op voor de gebroeders van de Kethulle, wat bij de respectieve 

personen in diverse voorbeelden naar voor komt. De officiële voogd voor 

alle minderjarige wezen was echter een zekere Zeger Lowe. 

 

Kinderen 

Hij kreeg samen met zijn echtgenote in totaal twaalf kinderen, waarvan er in 

1473 bij zijn overlijden nog vijf in leven waren: 

                                                           
1541 Van Waesberghe kent echter een Isabelle en een Jossine de la Kethulle aan deze echtelieden 

toe. 
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~ Filips Wielant (Gent, 1441 - Mechelen, 1520)1542, 

meester1543, onder meer rechtsgeleerde en auteur, 

advocaat, vanaf 1466-1467 grafelijk raadsheer en 

rekwestmeester, raadsheer van oprichting van 

het Parlement van Mechelen, burgemeester en 

ontvanger van het Brugse Vrije, kortstondig 

president van het Hof van Holland, raadsheer en 

president bij de Raad van Vlaanderen en vice-

president bij de heroprichting van de Grote Raad van Mechelen; heer 

van Beauvoir, Landegem, Bavikhove, le Hasoit en Everbeke. Hij werd 

in 1473 de echtgenoot van Johanna van Halewyn (ca. 1455 - Mechelen, 

1511), dochter van Jan, heer van Zwevezele en president van de Raad 

van Holland, en van Beatrijs van den Ryne. Zij kregen zeven kinderen 

en werden begraven in de Gentse Sint-Jacobskerk1544. 

~ Johanna Marie Wielant (1445 - Moeskroen, 1504), leenhoudster van 

lenen te Sint-Denijs, Steelant, Bellegem, Lauwe, Tourcoing, Opbrakel 

en Vier Ambachten, werd in 1460 te Gent de tweede echtgenote van 

Cornelis de la Barre (ca. 1425 - Moeskroen, 1489)1545, schildknaap, heer 

van Moeskroen, Luingne, Herseaux, … Hij was onder meer 

voorsnijder van Filips de Goede, hofmeester van Margaretha van 

York, kortstondig baljuw van Sluis, commissaris voor de 

wetsvernieuwing te Oudenaarde in 1482 en afgevaardigde op de 

Staten-Generaal te Gent in 1484. Zij kregen zeven kinderen waaronder 

Jacob de la Barre (ca. 1465 - Toledo 1500), schildknaap, die heer werd 

van Lassus en d’Oultrepret en Antoon de la Barre (ca. 1477 - 

Hongarije, 1532), onder meer raadsheer en kamerheer van Filips de 

Schone, raadsheer en hofmeester van Karel V, baljuw van Kortrijk, 

heer van Moeskroen, Luingne en Aalbeke. 

~ Florentine Wielant (Ieper, 1451 - Vichte, 1524), onder meer vrouw 

van Bavikhove en van Hazeweede (Gullegem), achtereenvolgens 

                                                           
1542 Zie eveneens de notitie aangaande Filips Wielant in het nationaal biografisch woordenboek: 

BUNTINX J., Wielant, Filips…, p. 1009-1019. 
1543 Zie Matricule…, deel 2, p. 82: in 1461 was hij als “Phil. Wielant, de Gandavo” ingeschreven aan 

de Leuvense universiteit. Hij behaalde er op 5 december 1464 zijn diploma van licentiaat in de 

rechten, terwijl hij daarvoor al artes had gestudeerd aan de universiteit van Parijs. 
1544 VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie…, deel 1, p. 47. 
1545 Zoon van Otto / Tiercelet de la Barre en Cecile van Moerkerke. Aangaande deze familie, zie 

de biografische notitie van Roeland de Moerkerke*. 
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gehuwd met Willem Boetelin (?-1488)1546, heer van Heule, Oosthove in 

Wervik en Westhove in Nieuwkerke, Leeuwergem, Beerlegem, 

kastelein van het kasteel van Kortrijk; en met Jacob van der Vichte (?-

1523), ridder, heer van Vichte en van Zandvoorde bij Ieper, erfelijk 

maarschalk van Vlaanderen, raadsheer van Karel V. 

~ Joos Wielant (Dendermonde, 1452 - Gent, 1507), afgestudeerd in 

Leuven in 1473, priester, monnik en vervolgens prior van de Gentse 

Sint-Pietersabdij, betrokken bij het Wenemaerhospitaal. In het 

testament van vader Jan Wielant was bepaald dat een inwoner van 

Leuven een som geld kreeg om het verblijf en de studies van Josse 

verder te betalen. 

~ Jan Wielant (Ieper, 1454 - Brugge, 1486), student te Leuven in 1472-

1473 en vervolgens te Atrecht in 1473-1474, heer van Schoppegem en 

leenhouder in de regio’s Ingelmunster en Heule, echtgenoot van 

Margaretha van Boonem (? - Brugge, 1486)1547. Beide stierven in 1486 

aan de pest, net als één van hun zonen, en werden begraven in de 

Brugse Sint-Jacobskerk. Zij lieten minstens drie kinderen na. 

 

Bezittingen1548 

- Heerlijkheden / leenroerige goederen en cijnsgronden: In 1435 erfde hij van 

zijn vader het leen le Bus te Wavrin en het leen Beauvoir te Wavrin, 

Wattignies en Weppes (ten zuiden van Rijsel), beide gehouden van de heer 

van Wavrin. Datzelfde jaar had hij een gemet te Waasmunster in zijn bezit, 

gehouden van het leen van Jan van Laere, dat op zijn beurt afhing van het 

leenhof van het Land van Waas. Via zijn echtgenote kreeg hij vanaf 1439 het 

beheer over elf leengoederen te Pittem, die zich uitstrekten over een 

oppervlakte van ca. 24 bunder1549. Hij breidde dit uit tot 41 bunder met 

                                                           
1546 Zie ook DONCHE P.A., Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren…, p. 90-91 (Boetelin - 

Wielant) en p. 303-304 (van der Vichte - Wielant) voor verdere informatie. 
1547 Dochter van Jan van Boonem, burgemeester van Brugge en schepen van het Brugse Vrije, en 

Barbara Hughens. Hij schonk de echtelieden bij hun huwelijk een leen van 25 gemeten in 

Zuienkerke. 
1548 Zoals Dumolyn al opmerkte, is de casus ‘Jan Wielant’ wat bezittingen betreft uitzonderlijk 

goed gedocumenteerd. We vatten hier slechts samen wat bij deze auteur in meer uitgebreide 

versie te vinden is. 
1549 Catharina van de Kethulle had heel weinig gekregen uit de erfenis van haar vader, die in 

1433 was overleden. In 1438 kreeg ze deze elf leengoederen van haar oudste broer; ze waren 



502 
 

onder meer het Goed te Ooigem. Catharina had bovendien Schoppehem in 

haar bezit, een achterleen van Zwevegem. Hij bezat tevens een aantal lenen 

en goederen te Everbeek (Hen.), grotendeels aangekocht vanaf de jaren 

14401550: onder meer een leen gehouden van de heerlijkheid van Biévène, le 

Hasoit gehouden van het leenhof van Bergen en het leen le Walle / te(n) 

Walle gehouden van de heerlijkheid van Everbeke, aangevuld met 

cijnsgronden; losse percelen en allodiale goederen zoals l’Aluecq de le 

Warde. Lasten die op deze en andere van zijn goederen rustten kocht hij 

vaak af, zoals de erfelijke jaarrente van 100 pond tourn. op le Hasoit. 

In 1461 kocht hij de heerlijkheid Landergem te Anzegem, Tiegem en 

Ingooigem, gehouden van de Stenen Man te Oudenaarde. In diezelfde regio 

had hij ook het leen ’t Cleene Heerscip te Ingooigem in zijn bezit, gehouden 

van het leenhof van Petegem (“Beaulieu buiten Oudenaarde”). Hij was vanaf 

1462 tevens heer van Bavikhove en ter Couter1551. Tijdens diezelfde periode 

kocht hij ook de heerlijkheid te Venissien van Felix van Gistel, maar hij 

diende deze quasi onmiddellijk over te dragen aan de heer van Zwevegem 

die zijn naastingrecht deed gelden. 

Beauvoir, le Hasoit, te Walle, Landergem en Bavikhove waren de 

heerlijkheden die bij Jan Wielant het vaakst in titulatuur werden gebruikt. 

Daarnaast had hij nog een aantal kleinere eigendommen, zoals het tiende te 

Vrendyc in het ambacht Assenede, een heerlijke rente als achterleen van het 

Hof van Heule (bedoeld voor dochter Florentine, gekocht van haar 

toekomstige echtgenoot Willem van Heule) en 26 gemeten grond te Sint-

Jacobskapelle en Oudekapelle, die hij samen met zijn broer Florens en twee 

volle neven had geërfd van een kanunnik uit Rijsel1552. 

Hij investeerde tevens in de indijking van polders en moeren; een interesse 

die misschien gewekt werd door de gift die hij samen met Jean de Gand* in 

1437 ontving: de hertog kende zijn secretarissen verschillende stukken 

                                                                                                                                        
afkomstig uit het domein van grootvader Henric van de Kethulle. Onder die gronden bevonden 

zich onder meer het Personaetschap, de Gavermeersch, de Meulenmeersch en de Grote en de 

Kleine Tuerlein. 
1550 Op basis van dit goederencomplex ging Filips Wielant zich naar verluidt uiteindelijk heer 

van Everbeek noemen. 
1551 Jan Wielant trad in deze hoedanigheid op als voogd van zijn dochter Florentine, die de 

verkoop van beide lenen door heer Willem van den Brande aan Denys van der Piere met succes 

had betwist op basis van het naastingrecht. 
1552 Hierover ontstond een conflict met het Sint-Pieterskapittel uit Rijsel, waardoor Wielant 

uiteindelijk afstand deed van deze erfenis in ruil voor een aantal missen. 
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Vlaamse moer toe in ruil voor een rente van 500 pond pars. Wat 

cijnsgronden betreft, had hij bezittingen in de regio’s Kortrijk, Menen, 

Beveren bij Roeselare, Wevelgem en Ieper. Deze brachten hem ca. 214 pond 

pars. per jaar op, meer dan het dubbele van zijn griffierswedde uit het 

midden van de 15de eeuw. 

Veel van zijn goederen had hij al voor zijn overlijden uitgedeeld aan zijn 

kinderen, bij wijze van huwelijksgift. 

- Huizen: Uit de erfenis van zijn vader had hij een huis te Ieper, dat hij 

verhuurde. Ook andere woonsten werden door hem verhuurd: hij bezat de 

helft van een huis in Sluis, gelegen aan de Damse Vaart, en de helft van het 

huis Werrega(e)ren te Gent, op de hoek van de Hoogpoort en de 

Werregarenstraat. Ook op zijn gronden te Menen, Wevelgem, Roeselare, 

Ieper en Pittem had hij gebouwen in eigendom. 

Zelf woonde hij met zijn gezin in het prestigieuze ser Braemsteen, ook 

gekend als Ryhovesteen, in de Onderstraat in Gent1553. Wanneer zij daar hun 

intrek namen is niet helemaal duidelijk; wel staat vast dat het steen via de 

van de Kethulles overging naar de familie Wielant1554. In de periode 

1423/1424 had de weduwe van een zekere Hendrik Tolvin de helft van het 

pand verkocht aan Jan van de Kethulle1555, in 1447 kwam ook de andere helft 

toe aan Wielants schoonfamilie. Echtgenote Catharina erfde uiteraard een 

deel van het huis bij het overlijden van haar vader, de meeste van haar 

broers maakten op één of andere manier hun deel over aan Wielant of aan 

hun moeder. Na het overlijden van zijn schoonmoeder kocht Jan Wielant 

hen geleidelijk allemaal uit. Bij het huwelijk van zoon Filips Wielant schonk 

hij hem het huis, mits levenslang vruchtgebruik voor hem en zijn vrouw1556. 

- Kredietinstrumenten: Hij bezat een groot aantal renten te Geraardsbergen, 

Sluis, Hulste en Kortrijk; lijfrenten ten voordele van zijn kinderen, 

                                                           
1553 Voor een bouwkundige analyse van dit pand verwijzen we naar Bouwen door de eeuwen heen 

in Vlaanderen: Gent 4NA, Brussel-Gent, 1976, p. 347-349. 
1554 Zie ook VERSTRAETEN F., De Gentse Sint-Jakobsparochie…, deel 1, p. 273. 
1555 Aangaande de Tolvins in het algemeen en deze transactie in het bijzonder, zie 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. 
1556 Aan het einde van de 15de eeuw was het Braemsteen eigendom van Florentine Wielant, een 

dochter van Filips. 
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echtgenote of andere gunstelingen1557, bezet op goederen te Damme, Brugge 

en Ieper. In 1457 kocht hij bijvoorbeeld een rente op de heerlijkheid Vichte 

ten gunste van zijn dochter Florentine. Omgekeerd kocht hij zo veel mogelijk 

renten af die één van zijn eigen goederen belastten. 

Uit zijn gedetailleerde boedelbeschrijving, bestudeerd, door J. Dumolyn, 

blijkt dat verschillende mensen hem bij zijn dood nog behoorlijk wat geld 

verschuldigd waren. Onder deze schuldenaren bevonden zich ontvangers 

van één van zijn vele goederen, pachters en cijnshouders, familieleden, 

instellingen, maar bijvoorbeeld ook de persoon aan wie hij een pand in 

Kortrijk verkocht had en waarvoor de koopsom nog niet volledig was 

voldaan. Zoals gebruikelijk bij mensen van zijn levensstandaard, trad 

Wielant in zekere mate op als kredietverlener voor leden uit diverse sociale 

kringen. 

- Giften en contanten: Naar aanleiding van zijn huwelijk ontving Jan Wielant 

in het najaar van 1439 verschillende giften, zoals zes zilveren bekers van de 

hertog ter waarde van 94 pond 10 schellingen van 40 groten en een bijdrage 

van de stad Aalst. Eerder dat jaar, op 5 maart, had hij van de hertog al 500 

frank van 32 groten gekregen voor zijn goede diensten. Op 28 augustus 1441 

kreeg hij opnieuw zilverwerk, dit keer naar aanleiding van het doopsel van 

zoon Filips. De waarde hiervan was 64 pond 16 schellingen van 40 groten. 

Bij het overlijden van Jan werd dan ook heel wat vaatwerk in edelmetaal - 

waaronder ook goud - aangetroffen, net als een hoeveelheid contant geld – 

een zeldzaamheid, gezien de schaarste en de trage circulatie van muntgeld 

tijdens het ancien régime. 

 

Opmerkingen 

- Hij wordt als griffier en als raadsheer vermeld in het naslagwerk van van 

der Vynckt, inclusief wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

- Jan Wielant was midden 15de eeuw poorter van Gent. In 1450-1451 betaalde 

hij issuerecht; als vorstelijk ambtenaar was hij gevlucht voor de Gentse 

opstand. 

                                                           
1557 Zo kocht hij een rente voor Catherine van den Ryne, echtgenote van de latere raadsheer 

Godevaert Hebbelin. Dergelijke acties waren vermoedelijk geïnspireerd door 

patronagemotieven. 
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- Zijn carrière werd hoogstwaarschijnlijk bevorderd door zijn invloedrijke 

schoonfamilie. J. Dumolyn rekent hem als eerste van de familie Wielant tot 

de noblesse de robe. 

 

Aanvullende bronnen 

RAG, AFF, 5741: Verkoop van een rente bezet op een meers (Olsene) door 

Wielant Jan, secretaris van de hertog van Boergondië, griffier in de Raad van 

Vlaanderen, aan de Vrient Roeger, 14 november 1457. 

RAG, KA Gent Sint-Jacobs, 1205 (oorkonde 197): Philips Wielant, president 

van de Raad van Vlaanderen, mits een rente ten laste van de Staten van 

Vlaanderen, 14 december 1489. 

RAG, KA Gent Sint-Jacobs, 1711 (oorkonde 196): Akte van fundatie door 

Philips Wielant, voor de broederschap van Sint-Margriete en Sint-Hermes in 

de Sint-Machariuskapel, 12 december 1488. 

RAG, RVV, 3695: Enkwesten voor de raadsheren, Jan Wielant, 1464. 

RAK, FA d’Ennetières, 708: Staat van goed Jan Wielant. 

RAK, FA d’Ennetières, 709: Memoriaal Filips Wielant. 

RAK, OSA Kortrijk – wezerijregisters, 1, fol. 45 e.v.: staat van goed Isoye van 

den Brande. 

SAG, Atlas Goetghebuer, D.57/F.102: ser Braemsteen in de Onderstraat. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6677: Wielant. 
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ZOETAERT, JEAN PIERRE JOSEPH 

 

Personalia1558 

- Geboorte: Gent, ca. 1734. 

- Overlijden: Gent, 22 september 1786. Begraven te Sint-Denijs-Westrem1559. 

 

Loopbaan 

- Scholing: Hij schreef zich anno 1754 als Gentenaar in aan de Leuvense 

universiteit1560. Hij zou uiteindelijk licentiaat in de rechten worden en droeg 

de meestertitel. 

- Carrière vóór griffiersfunctie: Op 25 juli 1758 werd hij door de Raad als 

advocaat geadmitteerd1561. Bij zijn admissie als griffier van de Raad van 

Vlaanderen werd melding gemaakt van het feit dat hij schepen van de Sint-

Pietersheerlijkheid was1562. 

- Griffier van de Raad van Vlaanderen: Jean Pierre Joseph Zoetaert 

verscheen op 21 oktober 1760 voor de Raad van Vlaanderen en legde een 

overeenkomst met met onder meer Thérèse Eugenia de Aranda, douairière 

van Louis Ferdinand Rotsart, voor1563. Die overeenkomst, een koopcontract, 

was gesloten voor Gents notaris Jacques Merrij, toonde aan dat de douairière 

het recht had om in naam van alle erfgenamen op te treden en legde vast dat 

Zoetaert 16.150 gulden Vlaams sterk wisselgeld diende te betalen voor de 

                                                           
1558 Tenzij anders vermeld, werden alle gegevens gebaseerd op PV Daniël Peeters en Hélène 

Rouneau, Stamboom Daniel J.S.M. Peeters, via http://gw1.geneanet.org/fdh1 (geraadpleegd 

22.03.2012); PV Guillaume de Tournemire, Site familial, via http://gw3.geneanet.org/pierfit 

(geraadpleegd 22.03.2012); SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 195-207; VAN DER VYNCKT 

L.J.J., Recueil des recherches…, fol. 761 en VAN DYCKE F., Recueil héraldique…, p. 526-533 en  
1559 De grafzerk van de familie Zoetaert bevindt zich, net als die van de familie van de Vivere*, 

in de muur van de rechterzijbeuk van de kerk. Een transcriptie van het opschrift is te vinden in 

DE POTTER F. en BROECKAERT J., Sint-Denijs-Westrem, p. 40. 
1560 Matricule…, deel 9, p. 220. 
1561 RAG, RVV, 588: Rekening van de augmentatierechten, 1696-1783. 
1562 Zie ‘Griffier van de Raad van Vlaanderen’. 
1563 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 54. 

http://gw1.geneanet.org/fdh1
http://gw3.geneanet.org/pierfit
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engagère van de griffie. Na betaling werden hem de oorspronkelijke 

patentbrief, de niet-gelichte namptissementen met bijhorende bewijsstukken 

en alle overige documenten die eventueel tot de griffie behoorden, 

overhandigd. Van dit alles werd een inventaris opgesteld; bij ontvangst 

werd een recepisse getekend. Op 21 oktober 1760 werd Zoetaert* door de 

Raad geadmitteerd, hij legde nog diezelfde dag de eed af als griffier. 

In een resolutie van het hof van 7 april 1770 werden griffier Zoetaert en 

raadsheer Pien aangesteld als “toesienders van de bublioteque”1564. 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 opgesteld1565. 

De inkomsten ervan waren van tweeërlei aard. Enerzijds stond elke nieuw 

geadmitteerde 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 terecht1566. 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 

uitgaven voor gebruiksvoorwerpen voor alle mogelijke ruimtes, waaronder 

ook de kapel van de Raad, en portgelden. 

Tijdens de periode van tien jaar waarin Zoetaert de ontvangst van deze 

kleine boeten en bibliotheekrechten op zich nam, vond een grote 

inhaalbeweging plaats wat de aankoop van boeken betrof1567. In de zes 

                                                           
1564 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 114. 
1565 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. 
1566 Dergelijke overtredingen werden bijgehouden door de griffiers. 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. 
1567 RAG, RVV, 599: Rekening van de kleine boeten, de bibliotheekrechten en de uitgaven voor 

de bibliotheek, het mobilier en kleine herstellingen, 1770-1780. Uit zijn griffiersperiode is 
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bewaarde rekeningen zijn een zestig- tot zeventigtal titels te vinden – vaak 

werken met meerdere delen. 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 leeuwtje “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 meerdelige “Dictionnaire 

encyclopedique in folio impressie van geneve”, die uiteindelijk zou worden 

besteld bij boekverkoper van Praet uit Brugge1568. 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: een “Le 

grand theatre de la noblesse de Brabant”, “Traité de la preuve par temoins”, 

“Description historique de Dunkerque” van Faulcornier, een werk over 

“taefelgeld” en een nieuw “Corpus juris civilis” in groot octavo van Elsevier. 

Zoetaert had duidelijk ook een persoonlijke interesse in boeken en 

verzamelde thuis tevens een aantal werken – genoeg om na zijn overlijden 

een bibliotheekcatalogus op te stellen ter voorbereiding van een openbare 

verkoop1569. 

                                                                                                                                        
trouwens tevens een ander type ontvangstenregister bewaard: RAG, RVV, 640bis en 641: 

Register van ontvangst van de rechten voor de expeditie van sententies, decreten en acten 

libelleeën, respectievelijk 1756-1772 en 1773-1787. 
1568 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 volumes “Science du gouvernement”, een meerdelige “Histoire moderne”, 

achtentwintig 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 Du Hamel. 
1569 VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise..., deel 4, p. 154. Er werd onder meer een 

Leuvense druk van "Fasciculus Temporum" in vermeld, een 15de-eeuws werk waarin de 

geschiedenis van de wereld sinds de creatie van de wereld tot aan paus Sixtus IV werd 

behandeld. Auteur van de bekende studie was Werner Rolevinck, een kartuizer. 

Ook van de bibliotheek van zijn vader, Pierre Laurent Zoetaert, was in 1738 overigens een 

catalogus opgesteld. Zie VAN DER HAEGHEN F., Bibliographie gantoise..., deel 6, p. 341. 
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Na Jean Pierre Joseph Zoetaert werd advocaat Jean Baptiste Cardon, 

ontvanger van de rapporten van de Raad, op 12 februari 1780 als zijn 

opvolger voor het beheer van de bibliotheekrechten aangesteld1570. 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 griffier Antoine Bernard Helias* de jaren voor hem1571. 

Tijdens het griffierschap van Zoetaert werd onderhandeld betreffende de 

tarifiëring van bepaalde griffiediensten. Dit resulteerde in enkele resoluties 

van de Raad, waarbij men telkens de deken en de eed van de praktizijnen 

consulteerde1572. Aanleiding van dit alles was een conflict met de toenmalige 

ontvanger van de rapporten in 1771. Op 19 september 1772 werd door de 

Raad besloten om in het vervolg niemand meer te admitteren tot de 

bediening of de uitoefening van een griffie-engagère, tenzij die persoon 

slaagde voor een examen dat door commissarissen van het hof zou worden 

afgenomen1573. 

Bij de intrede van president de Keerle kregen twee griffiers, helaas niet 

gespecificeerd, een sleutelrol. Op 7 december 1772 deed Louis de Keerle een 

publieke intrede, geassisteerd door alle deurwaarders te paard. Twee 

griffiers stonden het gevolg aan de trappen van de Raad op te wachten om 

de nieuwe president naar de secrete camere te leiden, waar de aanwezige 

raadsheren hem feliciteerden1574. Op 18 januari 1777 bracht griffier Zoetaert 

verslag uit van een reis die hij had ondernomen naar de vergadering van de 

gedeputeerden van de Leden van Vlaanderen, waar hij hen een kopie van 

een normatieve tekst had moeten overhandigen1575. 

                                                           
1570 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 182. 
1571 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. 
1572 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 123. Zie ook RAG, RVV, 

174: Resoluties met adviezen van de fiscalen, 1756-1790, s.p. (jaar 1771) en RAG, RVV, 21497: Jan 

Pieter Joseph Zoetaert en Guillaume Jan Hamelinck, erfachtige griffiers RVV, en Françoise 

Thérèse Poelman, eigenaarster van 1 griffie RVV c. Jan Baptiste Cardon, ontvanger van de 

rapporten van de RVV: functies en inkomsten van de griffiers RVV, 1771.. 
1573 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 132. 
1574 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 134. 
1575 RAG, RVV, 170: Resolutieboek, 26 februari 1738 - 24 mei 1785, fol. 161. 
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Na de verhuis van de Raad van Vlaanderen richting Volderstraat, 

uitgevoerd in 1778, was zijn activiteitsniveau behoorlijk gedaald. In het 

voorjaar van 1784, toen hij al bijna 24 jaar dienst had, begon Jean Pierre 

Joseph Zoetaert problemen te krijgen met zijn gehoor. Hij stelde uiteindelijk, 

op datum van 25 juni 1784, Jacques Bernard Josephus Anthonius Bauwens* 

als bedienaar aan1576. Vooraleer hij deze stap nam, liet hij echter eerst bij de 

schepenen van de Keure onderzoeken of hij zelf de financiële voordelen van 

zijn griffierschap (vrijheid van bepaalde lasten) mocht behouden. De Gentse 

schepenbank won advies in bij de admodiateurs van de stadsrechten, die 

hem dit uiteindelijk toestonden op 20 maart 1784, ten nadele van de 

bedienaar1577. Na zijn overlijden erfde Guillaume Joseph van de Vivere* 

causa uxoris de Zoetaert-griffie, wat tevens het einde van het 

bedienaarsschap van Bauwens* betekende. De nieuwe engagèrehouder 

stelde neef Egide Charles Joseph van de Vivere* aan als bedienaar1578. 

- Carrière na griffiersfunctie: Na de aanstelling van bedienaar Bauwens* trok 

Jean Pierre Joseph Zoetaert zich terug uit actieve dienst. Hij overleed twee 

jaar later. 

 

Afkomst 

- Grootouders: 

* Laurent Zoetaert (Gent), licentiaat in beide rechten, en Marie Catherine De 

Dyckere. Uit hun huwelijk is enkel Pierre Laurent Zoetaert bekend (zie 

‘Ouders’)1579. 

                                                           
1576 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

114. 
1577 Hij had al tijdens de jaren 1770 een proces gevoerd inzake vrijstelling van stedelijke rechten: 

zie RAG, RVV, 27260: Jan-Pieter Zoetaert, erfachtig griffier RVV c. de admodiateurs van de 

stedelijke rechten van Gent: vrijdom van stedelijke rechten, 1775-1776. 
1578 RAG, RVV, 603: Register van patenten en commissies van presidenten, raadsheren, griffiers, 

griffieklerken, messagiers, concierges, hoogbaljuws, drukkers, ‘gazetiers’, etc., 1734-1794, fol. 

137. 
1579 Zij overleefde haar man en voerde als weduwe een proces tegen de burgemeester en de 

schepenen van Oostwinkel, wat haar tot bij de Grote Raad van Mechelen bracht (periode 1715-

1717). Zie VERSCUREN A., Analyse distributieboeken… (geraadpleegd in digitale versie). 
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* Jean Remi de Bisschop (?- ?), heer van Grootenhaghe, secretaris van de 

schepenen van Gedele te Gent, en Marie Thérèse van Sevecote ( ?-?). Uit dit 

huwelijk is enkel Anne Marie de Bisschop bekend (zie ‘Ouders’). 

- Ouders: Pierre Laurent Zoetaert, licentiaat in beide rechten, advocaat bij de 

Raad van Vlaanderen en secretaris van de schepenen van Gedele te Gent, en 

Catherine Therese de Bisschop. Zij huwden op 20 januari 1724 in de Gentse 

Sint-Pietersparochie in het bijzijn van getuigen Joannes Baptista De Biscop 

en Guillelmus De Biscop1580. Uit hun huwelijk zijn bekend: 

 ~ Jean Pierre Joseph Zoetaert* ( ?-1786) 

~ Anne Lievine Josèphe Zoetaert (1730-1794), echtgenote van 

Guillaume Joseph van de Vivere* (1728-1787). Voor meer informatie 

over dit gezin verwijzen we naar de biografische notitie van haar 

echtgenoot. 

 

Schoonfamilie 

Hij huwde op 21 april 1765 in de Gentse Sint-Baafsparochie met Françoise 

Catherine Kervyn (Gent, 1743-1824) in het bijzijn van getuigen Joannes 

Remigius de Bisschop en Catharina Joanna Zoetaert. Françoise was de 

dochter van Guillaume Luc Kervyn (1713-?), heer van Oud Mooreghem, 

Grotenhage, Marke, Ten Driessche, advocaat bij de Raad van Vlaanderen en 

schepen van de Sint-Pietersheerlijkheid, en van Anne Marie de Bisschop (?-

1743). Moeder Anne Marie ˗ overigens een zus van Catherine Thérèse de 

Bisschop, de moeder van griffier Zoetaert* ˗ stierf enkele dagen na de 

geboorte van haar tweeling: 

~ Françoise Catherine Kervyn. 

~ George Antoine Kervyn (1743-1831). Hij werd secretaris van de 

schepenen van Gedele te Gent, zetelde in de democratische collatie 

van mei 1790 voor de parochie Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters te Gent 

en was de echtgenoot van Rosalie Marie Anne Baut (1746-1796), met 

wie hij minstens vier kinderen had die de volwassen leeftijd bereikten. 

Op 7 september 1745 kregen zij een stiefmoeder, wegens hun vaders 

huwelijk met Isabella Francisca Van den Kerckhove (?-1756), een dochter 

van Arnold Jacques Van den Kerckhove en van Marie (Anne) Ernestine 

                                                           
1580 SAG, Gentse trouwboeken (1585-1796): parochie Sint-Pieters, Gent, s.d., s.p. 
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Penneman (1683-1733)1581. Uit dit tweede huwelijk is één stiefbroer gekend: 

Charles Jacques Kervyn (1754-1836), heer van Volkaersbeke, licentiaat in 

beide rechten en echtgenoot van Marie Anne Caroline Odemaer (1756-1805). 

 

Na het overlijden van Jean Pierre Joseph Zoetaert, in 1786, hertrouwde zijn 

weduwe in 1789 met Charles Joseph de Graeve (Ursel, 1736 - Sint-Denijs-

Westrem, 1805), achtereenvolgens raadpensionaris te Brugge, advocaat bij 

de Raad van Vlaanderen en vanaf 1764 raadsheer van de Raad van 

Vlaanderen1582. Hij speelde een belangrijke rol tijdens de Brabantse 

Omwenteling: hij werd in januari 1789 door de Staten van Vlaanderen 

afgevaardigd naar het Soeverein congres der Verenigde Belgische 

Provinciën en was tijdens deze periode auteur van diverse politiek 

geïnspireerde teksten. Tijdens de Franse Tijd werd hij uitgeroepen tot lid 

van de Conseil des Anciens voor het Scheldedepartement, om vervolgens 

vanaf 1797 officieel lid te worden van het Corps législatif te Parijs. In 1800 

keerde hij terug naar Gent, waar hij benoemd werd tot lid van de Conseil 

Général van het Scheldedepartement. Hij zou zijn laatste vijf levensjaren 

echter hoofdzakelijk aan de wetenschap wijden. Zijn huwelijk met Françoise 

Catherine Kervyn bleef kinderloos. 

 

Kinderen 

Van Jean Pierre Joseph Zoetaert is slechts één dochter 

gekend, namelijk Marie Catherine Zoetaert. 

 

Bezittingen 

Jean Pierre Joseph Zoetaert was eigenaar van het prestigieuze Hof van 

Vinderhoute in de Hoogstraat te Gent, dat hij in 1781 had laten ombouwen 

tot een paleis met twee bouwlagen, twee identieke koetspoorten en zes 

                                                           
1581 Zij was een dochter van Jacques François Penneman en Françoise van Biervliet; griffier 

Pierre François Penneman (I)* was een halfbroer van deze Jacques François. 
1582 NOTTEBOOM H., Charles Joseph De Grave en de zoektocht naar Atlantis, in Appeltjes van het 

Meetjesland, 2000, LI, p. 99-126; SCHRANS G., Raadsheer Charles-Joseph de Grave (1736-1805). Een 

levensschets en een ontmoeting met Hubert Lampo, in BERNAUW K. e.a. (red.), Liber amicorum 

Yvette Merchiers, Gent, 2001, p. 977-993 en VERFAILLIE J., De familie De Grave in Ursel, in Biekorf, 

2008, CVIII, 2, p. 250-251. 
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dakkapellen1583. De familie Kervyn bezat daarenboven een kasteel te Sint-

Denijs-Westrem (waar Zoetaert overigens overleed, net als de tweede 

echtgenoot van zijn weduwe) en een classicistisch herenhuis op de hoek van 

de Nederkouter en de Tiebaertsteeg met een achthoekig tuinpaviljoen aan de 

Leie. 

Wat leenroerig bezit betreft, kon een klein spoor worden teruggevonden: zo 

was hij leenheer van twee derde van het leen van de praterij van 

Overmeersch te Afsnee, dat uiteindelijk werd geërfd door griffier Guillaume 

Joseph van de Vivere* via diens echtgenote, zus van griffier Jean Pierre 

Joseph Zoetaert1584. 

 

Opmerking 

Hij wordt vermeld in het naslagwerk van van der Vynckt, inclusief 

wapenschild zoals hierboven weergegeven. 

 

Aanvullende bronnen 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 16° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-

Emmanuel Michel et Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, greffiers du conseil 

provincial de Flandre, pour les années 1760-1761, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 17° et 18° deux comptes, rendus par 

Philippe-François-Louis Penneman, Philippe-Emmanuel Michel, Jean-Pierre-

Joseph Zoetaert et Guillaume-Jean Hamelinck, greffiers du conseil provincial 

de Flandre, pour les années 1762-1765, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 19° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, Guillaume-Jean 

Hamelinck et Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1766-1767, […]. 

ARA, RK, 21060: Volume contenant […] 20° compte rendu par Philippe-

François-Louis Penneman, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, Guillaume-Jean 

                                                           
1583 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: Gent, 4NB, Brussel-Gent, 1979, p. 169. Zie ook 

SCHRANS G., Vrijmetselaars…, p. 203 en SAG, Beeldbank Gent, Bouwtekeningen: dossier 535-102-

59. 
1584 DE POTTER F. en BROECKAERT J., Afsnee, p. 26-27. 
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Hamelinck et Jacques-Joseph Bauwens, greffiers du conseil provincial de 

Flandre, pour les années 1768-1771. 

ARA, RK, 21061-21063: Trois comptes, rendus par Jean-Pierre-Joseph 

Zoetaert, Guillaume-Jean Hamelinck, Jacques-Joseph Bauwens et Joseph-

Antoine Pieters, greffiers du conseil provincial de Flandre, pour les années 

1772-1777. 

ARA, RK, 21064-21066: Trois comptes, rendus par Jean-Pierre Zoetaert, 

Guillaume-Jean Hamelinck, Jacques-Joseph Bauwens et Charles Van 

Severen, greffiers du conseil provincial de Flandre, du 1er janvier 1778 au 31 

octobre 1782. 

ARA, RK, 21248: Compte rendu par Philippe-François-Louis Penneman, 

Abraham-Jean-Baptiste de Backer, Philippe-Emmanuel Michel et Jean-Pierre 

Joseph Zoetaert, greffiers du conseil de Flandre, du 1er septembre 1760 au 31 

décembre 1761. 

ARA, RK, 21249-21250: Deux comptes, rendus par Philippe-François-Louis 

Penneman, Philippe-Emmanuel Michel, Jean-Pierre-Joseph Zoetaert et 

Guillaume-Jean Hamelinck, greffiers du conseil de Flandre, du 1er janvier 

1762 au 31 décembre 1765. 

RAG, AFF, 990: Proces Jean-Pierre-Joseph Zoetaert, griffier bij de Raad van 

Vlaanderen c. Charles Albert de Schietere, heer van Kaprijke, betreffende 

herstellingen aan de Moerstraate (1762), 1 bundel. 

RAG, FA Kervyn de Volkaersbeke, 3683, 3686, 4064 en passim: archief van de 

schoonfamilie en aanverwanten. 

RAG, RVV, 27260: Jan-Pieter Zoetaert, erfachtig griffier RVV c. de 

admodiateurs van de stedelijke rechten van Gent: vrijdom van stedelijke 

rechten, 1775-17761585. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 5718: Soetaert. 

SAG, VERZ Familiepapieren, 6836: Zoetaert. 

                                                           
1585 In het archiefbestand van de Raad van Vlaanderen worden tal van processen van 

(vermoedelijke) familieleden van Jean Pierre Joseph Zoetaert bewaard, hoofdzakelijk uit de 17de 

en de 18de eeuw. Deze kunnen via de indices worden teruggevonden onder “Zoetaert / Soetaert”; 

het aantal stukken is evenwel te talrijk en het aantal potentiële familiebanden te ruim om hier 

op te nemen. 


