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Zoals de titel het aankondigt, wil dit boek de geschiedenis beschrij
ven van het strafprocesrecht in het oude graafschap Vlaanderen in de 
periode die gaat van de XIe tot de XIVe eeuw. 

Ziehier enkele preciseringen ratione materiae, ratione temporis en 
ratione loci. 

Het oude graafschap Vlaanderen heeft twee soorten rechtbanken 
gekend, elk met haar criminele rechtspleging. Daar zijn vooreerst de 
grafelijke gerechten die vrijspreken of veroordelen in strafzaken tussen 
private partijen of tussen de publieke en een private partij (in geval van 
ambtelijke vervolging), het zijn de aloude schepenbanken in kasselrij 
en stad, het grafelijk hof, de grafelijke mannengerechten en de heerlijke 
vierscharen. Daar zijn echter ook de stedelijke zoenrechtbanken, de col
leges van "paisierders", die tussen de private p~rtijen, die zich na een 
twist aan hun rechtspraak onderwerpen, een verzoening tot stand brengen. 
Welnu alleen het procesrecht in strafzaken dat gegolden heeft bij de 
eerste van deze twee soorten rechtbanken zullen we behandelen. We zullen 
hier dus niet bestuderen hoe de partijen tot verzoening kw"men, maar 
alleen hoe de partijen of de grafelijke ambtenaren vóór de rechtbanken 
van de traditionele soort (het zoengerecht is een jonge schepping !) de 
veroordeling van de dader tot straf en schadeloosstelling konden ver
krijgen (1). 

Dit is dus een eerste beperking ratione materiae : alleen de rechts
pleging bij de grafelijke en heerlijke gerechten, niet die bij de stedelijke 
colleges van "paiseurs" wordt behandeld. Verder maken we er attent 
op dat we alleen het eigenlijke procesrecht behandelen, dus niet de rech
terlijke organisatie en evenmin de regels van de competentie der ver
schillende rechtbanken en soorten rechtbanken. Het spreekt vanzelf dat 
we het materieel strafrecht hier per definitie buiten bescho\lwing laten 
en dus o. m. de problemen van de tenuitvoerlegging der straffen en van 
het genaderecht (2). 

Vooral het stedelijk strafproces, d. i. het geheel van regels die bij 

(1) De rechtspraak der "paisierders" hebben we elders behandeld, zie VAN 

CAENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen, blz. 2.80-322.. 

,,. (2.) Zie hiervoor VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het Strafrecht in Vlaanderen. 
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de grafelijke schepengerechten in de steden hebben gegolden, en de 
specifiek stedelijke opvattingen aangaande de regels van de strafvor
dering zullen onze aandacht trekken. Aangezien echter stads- en platte
landsrechten aan dezelfde oud-Germaanse en Frankisch-koninklijke bron
nen ontsproten zijn, hebben we overvloedig het plattelandsmateriaal in 
onze studie mede betrokken. Ons opzet is dus een algemene geschiedenis 
van het strafprocesrecht in Vlaanderen; alleen hebben we steeds bijzondere 
aandacht besteed aan de stedelijke reacties in de desbetreffende problemen 
en uit de volgende bladzijden zal blijken dat de stedelijke houding en 
de stedelijke invloed inderdaad een bijzonder aandachtige studie ver
dienden. De procedure bij de Audientie hebben we in onze studie be
grepen. We hebben ons op dit punt geheel verlaten op de uitstekende 
studie van J. BuNTINX over de audientie van de graven van Vlaanderen. 

Ratione temporis boden de laatste jaren van de XIVe eeuw ons een 
geschikte terminus ad quem. Met het einde der XIVe eeuw immers is 
een periode afgesloten die is aangevangen in de XIe en een werkelijk 
geheel vormt. Alle grote problemen van het strafprocesrecht zijn in die 
eeuwen opgerezen en opgelost, in die periode werden de beslissende 
hervormingen doorgevoerd en werden de grote principes aanvaard die 
voor ~::,u •:vr,n hFf- strafproces zouden beheersen. De latere eeuwen tot 
het einde van het Ane ien Régime zouden slechts verzwakking of accen
tuering kennen van bepaalde regels en instellingen, de tijd der grote ver
nieuwingen was met de XIVe eeuw voorbij. Tot in de XIVe eeuw heeft 
het Vlaamsr rec!it ook zijn autochthoon karakter bewaard. Pas later zal 
de belangrijke receptie van geleerd recht plaats hebben die bvb. op het 
werk van Wielant haar stempel zal drukken. 

Ratione loci hebben we geen beperkingen doorgevoerd : we be
handelen Vlaanderen in de ruimste zin : Artesië ( 1 ), zowel Waals als 
Vlaams Vlaanderen (2), zowel Rijks- als Kroonvlaanderen. 

LITERATUUR 

De literatuur over het oud-Vlaamse strafprocesrecht is uiterst 
schamel. De beste algemene studie is nog steeds van de hand van L. A. 
WARNKOENIG. In het derde deel van diens voortreffelijke Flandrische 
Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 brengt het hoofdstuk "das 

(1) Artesië was met Vlaanderen verbonden tot de late XIIe eeuw; we gebruiken 
Artesisch recht uit die periode zonder beperking, uit latere tijd slechts waar we blijk
baar vóór oud recht staan. 

(2) Waals Vlaanderen was in de XIVe eeuw voor een driekwart eeuw van de rest 
van Vlaanderen gescheiden; zijn recht was Vlaams en nam volop deel aan de ontwikke
ling van het recht in het graafschap. 
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Gerichtswesen" o. m. een voor die tijd merkwaardig overzicht van het 
oud-Vlaamse procesrecht ( 1). 

In 1886 wijdde H. BENNECKE in een studie over het oud-Hollands 
en oud-Vlaams strafproces o. m. zijn aandacht aan het Vlaamse bronnen
materiaal. Het werk, verschenen onder de titel : Zur Geschichte des deutschen 
Strafprocesses. Das Strafverfahren nach den holländischen und flandrischen Rechten 
des XII. und XIII. Jahrhunderts is zeer verdienstelijk en nuttig, is echter 
ver van volmaakt : naast talrijke onnauwkeurigheden vertoont het soms 
een gebrek aan historisch begrip. Tot daar voor de algemene studies (2). 
Er bestaat geen moderne globale studie over het oud-Vlaamse straf
procesrecht. · 

Enkele bijzondere studies hebben bepaalde aspecten van het oud
Vlaamse procesrecht behandeld; we noemen een beknopt artikel van 
H. DE SAGHER (3), een zeer grondige studie over het bestrijden van' het 
vals vonnis door F. L. GANSHOF (4), exposé's over de "waarheden" door 
H. KocH (5), J. LAMEERE (6), en H. NowÉ (7), een flink artikel hierover 
van A. VAN AcKER (8), enkele zeer verdienstelijke bijdragen van J. 
LAMEERE over het formalisme, de hoofdvaart en het getuigenbewijs (9),. 
een korte nota over de hoofdvaart door R. MoNIER (10). Verder zijn te ver
melden uitstekende hoofdstukken over het aanhoudingsrecht en de rol 
van de baljuw in het proces vóór de grafelijke rechtbanken door H. 
NowÉ ( 11 ), enkele gegevens over het procesrecht in Rijsel en Sint Omaars 
door S. POIGNANT (12) en J. DE PAs (13) en een artikel over de oorsprong 
van het Openbaar Ministerie door W. VAN HILLE ( 14). Zoals men ziet zijn 
deze fragmentarische studies vrij talrijk. Ze hebben perspectieven geopend 
en wettigden de hoop dat zeer interessante resultaten te wachten stonden 
op hem die het probleem in globo zou aanpakken. 

(1) III, § 27-43, b. 264-373. 
(z:) Niets is te halen in verband met ons onderwerp uit J. B. CANNAERT, Bijdragen 

tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen, Gent, 3 e uitg. 18 3 5, noch uit P. DE CRoos, 
Histoire du droit criminel et péna! dans Ie comté de Flandre, Brussel 1878. 

recht. 
(3) Schutrecht, diefstal, compositie en pijniging in het vijftiendeeuwsch vlaamsche straf-

(4) Etude sur Ie faussement de jugement dans Ie droit jlamand des XJJe et XIJJe siècles. 
(5) Rechterlijke organisatie, bl. 184-188. 
(6) Les communes vérités dans Ie droit jlamand. 
(7) Bai!!is comtaux, bl. 2!!7-295. 
(8) P!acita genera/ia en souvereine waarheden. 
(9) Du formalisme dans Ie droit jlamand au Moyen Age; Le recours au chef de sens dans 

Ie droit flamand; Aspects de la preuve testimoniale en Flandre aux XJIJe et XJVe siècles. 
(10) Le recours au chef de sens au Moyen Age dans les vil/es jlamandes. 
(II) Baillis comtaux, bl. 236-256; 258-287. 
(12) Bourgeois de Lille, bl. 191-227. 
(13) Bourgeois de Saint-Omer, bl. 214 v., 274 v. 
(14) Een woord over den oorsprong en de ontwikkeling van het openbaar ministerie in 

Vlaanderen. 
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Het verdient aangestipt te worden dat de lacune van een moderne 
monografie over het oud-Vlaamse strafprocesrecht niet te zeer hoeft te 
verwonderen : analoge lacunes treffen we aan voor andere gewesten en 
landen. De zeer verdienstelijke werken van E. PouLLET over de oud
Brabantse· en oud-Luikse strafrechtspleging zijn in een aantal opzichten 
verouderd (1867, 1869, 1874) (r). Onlangs wijdde L. T. MAES een lijvig 
werk aan het oude straf- en strafprocesrecht van de stad Mechelen (2). 
Voor Frankrijk was men tot voor kort aangewezen op verouderde wer
ken (EsMEIN, Procédure criminelle; TARDIF, Procédure civile et criminelle, 
1882, 1885); in 1950 verschenen van de hand van Y. BoNGERT de zeer 
verdienstelijke Recherches sur les cours laïques du xe au XJIJe siècle. Voor 
Normandië heeft men tevergeefs gewacht op een studie van het formeel 
strafrecht, dat de tegenhanger zou worden van J. LE FoYER's Exposé du 
droit pénal nor mand au XJJie siècle ( 19 31) en hetzelfde geldt voor K. J. 
FREDERIKS' Het oud-Nederlandsch strafrecht I (1918). Zeer onlangs is van 
de hand van K. DE VRIES een geschiedenis van het stedelijk strafproces
recht in de Noordelijke Nederlanden verschenen die Zuid-Nederlands 
en, Westfaals materiaal ter vergelijking aanwendt. Deze Bijdrage tot de 
kennis van het strafpr9cesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en 
Schelde vóór de vestiging van het Bourgondisch gezag is een weldoordachte 
èn flink gedocumenteerde studie. Voor Duitsland is er als eruditie-werk 
alleen J. W. PLANCK's Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter, dat 
echter practisch alleen de Sachsenspiegel bewerkt en oud is (1879). On
langs heeft E. SCHMIDT de geschiedenis geschetst van het Duitse straf
. en strafprocesrecht van de Germaanse oudheid tot op onze dagen, waarin 
enkele algemene gegevens over het Middeleeuwse strafprocesrecht in 
Duitdand worden medegedeeld (1947). Het is een uitstekend en op vele 
plaatsen origineel werk, doch rr.eer dan zeer hoogstaande vulgarisatie 
is het niet en bedoelt het niet te zijn (3). Het recente werk van J. GERN
HUBER over de Duitse landvredes behandelt het procesrecht niet (195 2) (4). 
Voor Engeland is evenmin een goede monografie over het oud strafproces 
aan te wijzen. Men blijft aangewezen op de, gelukkig uitstekende, al:. 
gemene schets van F. PoLLOCK en F. W. MAITLAND (5) (ze uitg. 1898). 

Het . zeer ·• beperkte aantàl van goede · moderne monografieën voor 
andere landen en de zeer weinig gevorderde toestand van voorbereidende 

(1) Histoire du droit pénal dans !'ancien duché de Brabant; Essai sur !'histoire du droit 
criminel dans l' ancienne prjncipauté de Liége. 

(2) Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. - Het Mechelse bronnenmateriaal klimt niet 
zeer hoog op. 

(3) Einfiihrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspjlege. De eerste uitgave is 
van 1947, de tweede van 195 1. 
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(4) Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer Reièhslandjrieden von 12 3 5. 
(5) The history ef English law before the time of Edward I. 



werken voor Vlaanderen hebben onze taak bemoeilijkt (1). We hebben 
immers met dit werk de ambitie gekoesterd een geschiedenis te leveren 
die tegelijk voorstudie is (bijeenbrengen en eerste ontginning van een 
omvangrijk en disparaat materiaal) én samenhangend synthetisch exposé. 
We hadden soms de indruk een oerwoud te ontginnen. We zouden niet 
durven beweren dat ons deze arbeid niet beviel. Over het resultaat moge 
de lezer oordelen. 

BRONNEN (2) 

De niet-verhalende bronnen van het oud-Vlaamse procesrecht be
staan in hoofdzaak uit teksten van de wetgeving, de rechtspraak en de 
rechtsgeleerdheid. 

De teksten der wetgeving zijn in de eerste plaats de keuren aan de 
verschillende steden en plattelandsgemeenten of -gewesten door de 
vorsten en heren verleend. Zij bevatten grafelijke of heerlijke wetgeving, 
na overleg tussen graaf of heer en plaatselijke magistraat afgekondigd. 
Ze bestaan voor het grootste deel uit strafrecht en strafprocesrecht, som
mige bepalingen nemen de vorm aan van privileges. Ook kleinere groe
peringen als bvb. de handelsgilden hebben bijzondere privileges verkregen. 
Wijsdommen, intercommunale overeenkomsten en verordeningen van 
de stedelijke magistraat mogen ook bij deze groep gevoegd worden. 

Als teksten van de rechtspraak zijn een paar optekeningen van von
nissen tor ons gekomen, nl. van de schepenen van het Gentse Sint Pieters
dorp (3), van de Ieperse schepenen (4), van het Rijselse leenhof (5) enz. 
Het belang van deze teksten uit de praktijk is evident. Het zijn correctie
middelen voor het niet denkbeeldige gevaar dat men, aan de hand van 
de wetgeving alleen, een louter theoretisch beeld van de toestanden op 
strafrechtelijk gebied zou verkrijgen. Vandaar ook het nut dat we hebben 
gehaald uit de consultatie van een rijke keus van XIVe eeuwse baljuws
rekeningen. 

Wat de teksten van de rechtsgeleerdheid betreft, hier valt de ar-

(1) Met dezelfde moeilijkheid kampte DE VRrns, Strafprocesrecht, bl. 1, dfe ook 
de aandacht vestigt op deze lacune in de historische literatuur. 

(2) We beperken ons in deze bladzijden tot een samenvatting van hetgeen we 
in ons werk over het oud-Vlaamse strafrecht reeds schreven en verwijzen daarnaar 
voor meer details, in het bijzonder voor het belangrijke onderscheid tussen grafelijk 
georiënteerde keuren (vb. Brugge 1281 en het "mauvais privilège" van Lodewijk v. 
Nevers van ca. 1330) en gemeentelijk georiënteerde keuren (vb. Brugge 1304). 

(3) In WARNKOENIG, FI. St. Rg., III, n° XLIV. 
(4) DE PELSMAEKER, Sentences ech. Ypres. 
(5) MoNIER, ]ugements des pairs du castel de Lille. 
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moede van het oud-Vlaamse recht aan rechtsboeken ten zeerste op. Er 
zijn er een paar: het livre Roisin (1), de Wetteli.Jkhede en de Tale en Weder
tale van Aardenburg (2), het Facet van Sint Amand (3). Ze zijn zeer rijk 
aan gegevens. Als pogingen tot systematisatie en tot juridische construc
tie zijn ze niet geslaagd. Ze zijn al te uitsluitend voor de praktijk bedoeld 
en louter empirisch opgesteld. 

Verder zijn nog te vermelden : brieven, formulieren, enkele grafe
lijke uitspraken in geschillen over de rechtspleging, allerlei oorkonden. 

De verhalende bronnen zijn van zeer ondergeschikt belang geweest. 
De weinig talrijke gegevens loonden nauwelijks de moeite en de tijd die 
de uitgebreide compulsatie dezer teksten ons heeft gekost (4). 

Slechts bij uitzondering hebben we bronnen van een periode later 
dan de XIVe eeuw aangewend, nl. waar dit voor het begrip van bepaalde 
punten nodig en in elk afzonderlijk geval verantwoord bleek. 

De overgrote meerderheid van het bronnenmateriaal is uitgegeven 
(de qualiteit der uitgaven is min bevredigend dan hun omvang). We 
hebben het toch nuttig geacht in binnen- en buitenland archiefbronnen 
te excerperen. Vooral de reeds genoemde baljuwsrollen bleken rijk aan 
inlichtingen, doch zij niet alleen (5 ). 

METHODE 

Het spreekt van zelf dat wij ons beperkt hebben tot een objectieve 
en onvooringenomen interpretatie van de teksten van de tijd. Dit heeft 
ons niet belet, teneinde de problematiek van het onderwerp zo juist en 
zo breed mogelijk te situeren, ruimschoots gebruik te maken van de 
moderne rechtsvergelijkende en rechtssociologische methode. Dit kon, 
mits onafgebroken inachtneming van een streng wetenschappelijke ana
lyse, aan de synthetische zijde van het werk slechts ten goede komen. 
Van deze dubbele bekommernis voor hei synthetisch-historische en voor 
het analytisch-dogmatische aspect van de rechtsgeschiedenis vindt men 
een weerslag in de indeling die we voor vele hoofdstukken hebben aan-

(1) Het livre Roisin is een officiële, XIIIe eeuwse compilatie van het recht van 
Rijsel, ons bewaard in een redactie van Jehan Roysin, klerk van deze stad (uitg. MoNIER; 
Voor de datering zie CoLLINET, Les dates de la rédaction du livre Roisin: Roisin heeft een 
uit 1267 daterend rechtsboek in 1297 herschreven en aangevuld). 

(z) Uitg. VoRSTER.MAN-VAN ÜYEN en GrLLIODTS-VAN SEVEREN. 
(3) Uitg. MEIJERS en SALVERDA-DE GRAVE. 
(4) Trouwens in het algemeen dient vastgesteld dat de gerechtelijke praktijk in 

tegenstelling met het procesrecht voor ons grotendeels een gesloten boek moet blijven 
wegens de schraalheid van de bronnen die ons dit soort inlichtingen konden ver
schaffen - cfr. analoge opmerking in DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 4. 

(5) Zie de lijst der aangehaalde archiefbronnen, bl. XIV. 
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genomen : vooraf schetsen we in een "historiek" de grote lijnen van de 
geschiedenis van een instelling of een regel en de factoren die o. i. deze 
geschiedenis hebben gedetermineerd; in een tweede deel, de "dogma
tiek", gaan we over tot een nauwgezette analyse met uitgebreide citaten 
van teksten en desnoods discussies over detailpunten. 

Met het oog op de klaarheid van het exposé en zijn universele ver
staanbaarheid hebben we op onze materie, waar het ons aangewezen leek, 
de moderne categorieën en terminologie toegepast. Dit is verantwoord 
omdat het toelaat talrijke feiten in een algemene vaststelling samen te 
vatten, ook al is de door ons gebruikte terminologie ongebruikelijk in 
de bronnen. Het is ons recht en onze plicht de moderne juridische ter
minologie te gebruiken omdat ze ons toelaat het minimum van alge
meenheid, abstractie en mededeelbaarheid te bekomen zonder hetwelk 
geen wetenschap ,mogelijk is. 

Eén dezer moderne begrippen verdient wegens de verwarringen die 
er omtrent ontstaan zijn een woord van toelichting. Het betreft het 
"inquisitoir proces" waaronder men gewoonlijk verstaat het klassieke 
strafproces van het Ancien Régime, nl. met de vervolging ex officio, het 
geheim onderzoek en de folterbank. Deze term is dubbelzinnig omdat 
hij twee procesaspecten verenigt die niet per definitie en evenmin in de 
feiten steeds verenigd zijn : de vervolging ex officio komt voor daar waar 
nog geen geheim onderzoek en pijnbank aangewend worden. Men hoede 
er zich dus voor de vervolging ex officio te vereenzelvigen met het in
quisitoire proces en a fortiori met de inquisitoire (geheime) bewijspro
cedure : vervolging en bewijs zijn twee afzonderlijke elementen van het 
proces die een analoge doch geen gelijke geschiedenis hebben gekend ( 1 ). 

PLAN 

Na een algemene inleiding om het onderwerp te situeren en enkele 
fundamentele begrippen en opvattingen te belichten en een aantal ge
gevens te verschaffen o. m. omtrent het materiële strafrecht en de rechter
lijke organisatie, vatten we de eigenlijke studie aan van het strafproces
recht. We volgen hiervoor de chronologische orde van de verschillende 
schreden van het procesverloop : de vervolging der misdrijven, het 
proces en het vonnis, de rechtsmiddelen tot beter vonnis. 

Vooreerst komt dus de vervolging der misdrijven : historiek en 
dogmatiek, met aanverwante problemen : de buitengewone procedure 

(1) Voor een uitvoerig en kritisch overzicht van de literatuur omtrent de juiste 
zin v. ,,accusatoir" en "inquisitoir" strafproces, zie DRENTH, Historische ontwikkeling, 
hl. 9-2.2.. 
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bij betrapping op heterdaad en het aanhoudingsrecht. Beide laatste punten 
verdienden binnen het kader van het hoofdstuk over opsporing en ver
volging der misdrijven een afzonderlijke behandeling, het eerste punt 
wegens zijn grote afwijkingen van de gewone procedure, het tweede 
wegens zijn groot belang. 

Daarna komen we tot de kern van het proces : het debat over de 
vordering. Na enkele algemene gegevens over de soorten proces (gewoon 
proces en placita genera/ia) komen we tot het zwaartepunt van alle straf
rechtspleging : de bewijsprocedure. Onmiddellijk daarbij aansluitend 
bestuderen we de verstekprocedure : wordt een onderzoek ten gronde 
ingesteld bij afwezigheid van verdachte, zo ja, hoe? zo neen, welke sanctie 
treft de afwezige betichte ? 

Naar aanleiding van allerlei feiten, geconstateerd bij de studie van 
bewijsrecht en verstekprocedure wijden we dan een studie aan het for
malisme in het oude recht. Hadden we deze studie vroeger geplaatst, dan 
zouden we anticipatief allerlei gegevens over het bewijsproces en het 
verstekproces hebben moeten mededelen en aldus in herhaling zijn ge
vallen. We hebben het beter geacht eerst die problemen te behandelen en 
dan, als een epiloog op de aangevoerde feiten, een overzichtelijk, syn
thetisch kapittel te wijden aan het formalisme in de verschillende delen 
van het proces. 

Hierop volgt de studie der middelen tot beter vonnis ( = beter dan 
hetgeen men verkreeg of vreesde te zullen verkrijgen) : het valsschelden 
van vonnissen, de hoofdvaart, het beroep. 

We eindigen met enkele algemene conclusies : algemene historiek 
van het oud-Vlaamse strafprocesrecht en discussie van de factoren die 
zijn geschiedenis hebben gedetermineerd. 

DANKWOORD 

We kunnen niet overgaan tot de behandeling van ons onderwerp 
zonder een woord van oprechte dank te richten tot onze vereerde leer
meester, professor F. L. GANSHOF, die ons heeft georienteerd naar de 
studie van het oud-Vlaamse strafrecht en strafprocesrecht. We danken 
hem zeer veel in onze wetenschappelijke vorming en hebben bij hem 
steeds hechte steun gevonden. Danken we eveneens professor EG. I. 
STRUBBE, wiens levendig woord ons herhaaldelijk nieuwe richtingen van 
onderzoek aanwees. Danken we professor R. DEKKERS, die ons op klare 
en historisch doordachte wijze binnenleidde in de rechtswetenschap en 
nooit spaarzaam was met zijn vriendschappelijke aanmoediging en be
langstelling. Danken we ook, buiten de reeds genoemden, de professoren 
van de Gentse Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, in het bijzonder 
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de professoren H. VAN WERVEKE, C. VERLINDEN en J. DHONDT, die onze 
eerste schreden op het gebied van het historisch onderzoek hebben ge
richt, en de professoren van de Gentse Rechtsfaculteit, in het bijzonder 
wijlen professor J. SIMON, aan wie we onze juridische vorming verschul
digd zijn. Onze erkentelijkheid gaat ook naar de professoren G. LE BRAS 
en P. PETOT, onze leermeesters aan de Parijse "Faculté de Droit" en 
"Ecole Pratique des Hautes Etudes" in wie wij toegenegen raadgevers 
vonden. Onze dank gaat ook naar de talrijke conservators en archiva
rissen die ons met buitengewone voorkomendheid in ons archiefonder
zoek hebben bijgestaan : de heren J. DENYS, J. BuNTINX, C. WYFFELS en 
M. GYSSELING in het rijksarchief te Gent, de heer H. NowÉ in het stads
archief aldaar, de heer F. BLOCKMANS in het stadsarchief te Antwerpen, 
de juffrouwen M. LANGLOIS en M. ZARB en de heer P. LAURENT in de 
"Archives Nationales" te Parijs, de heer PIÉTRESSON DE SAINT AuBAIN in 
de "Archives départementales du Nord" te Rijsel. 

We hebben de eer gehad voordrachten te houden over bepaalde in 
dit werk behandelde problemen op het Twintigste Vlaams Philologen
congres (Antwerpen 195 3), het Negende Nederlands-Belgisch Historisch 
Congres (Nijmegen 1955) en op een vergadering van de "Société pour 
le progrès des études philologiques et historiques" (Brussel 195 5). Tel
kens volgden gedachtenwisselingen tijdens dewelke voor ons kostbare 
opmerkingen werden gemaakt. Aan allen die op deze wijze ons inzicht 
en onze kennis hebben verrijkt onze beste dank ! 

Ons viel de eer te beurt deze studie bekroond te zien door de Konink
lijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van de op
merkingen te dezer gelegenheid gemaakt door de commissarissen, de 
professoren F. L. GANSHOF, EG. I. STRUBBE en E. VAN DrnvoET. 

Tenslotte zijn we erkentelijkheid verschuldigd aan de hoger ver
noemde Academie, die de publicatie van ons werk op zich heeft genomen, 
en aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek dat ons 
in staat stelde door een mandaat van Aspirant en een mandaat van Aange
steld Navorser onbekommerd al onze tijd aan wetenschappelijk werk 
te wijden. 

Sint Martens-Latem, 15-12-1955. 
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gedrukt zijn ontslaat ons van de plicht telkens volledige bibliografische gegevens mede 
te delen bij het citeren van het uitgegeven niet-verhalend bronnenmateriaal in de loop 
van het werk. Een volledige bibliografische beschrijving van de gebruikte uitga
ven vindt men in de "lijst van de geciteerde bronnenuitgaven" op bl. XIV. We geven 
een zeer beknopte beschrijving van de aard van de bron. ,,Keure" of "privilege" zonder 
meer betekent "grafelijke" 'i:eure of privilege. 

(2) We verwijzen naar tle hoofdnummering van de artikels dezer keure (die over
eenkomt met Warnkönig's oude standaarduitgave), niet naar De Smidt's nieuwe 
nummering tussen haakjes .. 

(3) Voor de datum IJ; 7-63 zie VAN CAENEGEM, Note 1re charte Arras. 
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Cout. Bruges, I, n° 5, bl. 200 ). 

BRUGGE PROOSTDIJ 1248. (Regeling bevoegdheid van de schout) (GrLLIODTs-V AN 
SEVEREN, Cout. prév. Bruges, II, n° 21, bl. 40-42). 

BRUGGE 1281. (ze keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges. n° ro, I, bl. 240). 

BRUGGE 1304. (3e keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, op.cit. n° 27, I, bl. 286). 

BRUGGE MET HET VRIJE 13 18. ( overeenkomst van) (GrLLIODTs-V AN SEVEREN, op. cit., 
no 34, I, bl. 3 79). 

BRUGGE 1329. (,,Mauvais privilege" van Lodewijk van Nevers van 10-8-1329) (Haags 
Cartu!arium, fo 3-9 v 0

, Den Haag, Kon. Bibl. 75 D 7) (2). 

,,CuRAE EMENDENDAE" ( ontwerp v. aanvulling v. d. keurbrief van het Vrije van Brugge, 
XIIIe eeuw) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Franc de Bruges, II. n° 2, bl. 38). 

CALAIS n81. 1253. 1298. (keuren en ordonnanties v.d. graven v. Boulogne en Artesië) 
(EsPINAS, Rec. Droit munic. Artois, n° 373, 375, 380, II, bl. 309 vv.). 

CASSEL 1276. 1280. 1288. 1291. (,,loy et jugemens" van het mannengerecht van Cassel) 
(DE CoussEMAKER, Sources droit public F!andre maritime, bl. 204-219). 

CASSSSEL 1324. (officieel wijsdom) (DE CoussEMAKER, Sources droit public F!andre 
maritime, bl. 220-234). 

DAMME 12 5 2. (privilege aan vreemde kooplui van gravin Margaretha) (GrLLIODTS
V AN SEVEREN, Bruges. Vil/es et seign. enc!av., II, n° 9, bl. 172). 

DAMME 1290. (Grafelijke uitspraak over het gezag van Brugge op Damme) (GrLLIODTS
VAN SEVEREN, Cout. Bruges, n° 14, I, bl. 259 v.). 

DEINZE. I. II. (Recht en ontwerp van recht, eind XIIIe eeuw) (STRUBBE, Oud recht van 
Deinze). 

I)ENDERMONDE 1233. (keure van Robrecht van Béthune, heer v. Dendermonde) (LIM
BURG STIRUM, Cout. Termonde, n° 3, bl. 2 5 8). 

(1) De heerlijkheid van Bornem werd in 1250 aan gravin Margaretha verkocht. 
Haar zoon Gwij voert de titel van graaf van Vlaanderen sinds 125 1, hoewel zijn moeder 
pas in 1278 het graafschap aan hem zal afstaan. 

(2) Veel dank zijn we verschuldigd aan Prof. Dr F. BLOCKMANS, die ons de door 
hem gemaakte foto's van dit "Haags Cartularium" liet consulteren; cfr. over de "mau
vais privileges" bl. XXIX, n. 1. 
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DESTELDONK 1248. (keure van Sleidinge, Lovendegem en Desteldonk) (SrMON, Charta 
de Desteldonck (latijn) en BERTEN, Seigneur. enclav. Vieuxbourg Gand, n° 1, bl. 25 
(Vlaams). 

EsPlNAS. DouAI. P. J. en EsPINAS, DouAI FINANCES. P. J. (EsPINAS, Vie urbaine Douai, 
III, IV : pièces justificatives; EsPINAS, Finances commune Douai, pièces justif., 
bl. 399 vv.). 

FACET VAN St. AMAND (rechtsboek uit 1265 met latere aanvullingen) (MElJERS en SAL
VERDA DE GRAVE, Lois et coutumes de St. Amand, bl. 3-129). 

GENT. Filips van de Elzas. (keure van -u78) (GHELDOLF, Cout. Gand, I, n° 1, bl. 
385) (1). 

GENT 1191. (keure v. Mathildis) (ibid. n° 4, bl. 391). 

GENT 1205. (vredesordonn. van Filips van Namen) (ibid. n° 6, bl. 396). 

GENT. PLACITUM DE PECUNIA. 1218. (schepenordonnantie) (ibid. n° 7, bl. 3). 

GENT 1290. (arbitrage door de schepenen van Sint Omaars in een geschil tussen Gent 
en de graaf o. a. over punten van strafprocesrecht) (W ARNKOENIG, Documens 
inédits). 

GENT 1297. (Grote keure) (GHELDOLF, Cout. Gand, I, n° 23, bl. 426). 

GENT. VRIJHEDEN 1297. (,,Franchises de Ie ville de Gand", privilege v. Gwij) (ibid. 
no 24, bl. 495). 

GENT ORDONNANTIE 1297. (over de schepenen, graaf Gwij) (ibid. n° 25, bl. 498). 

GENT 1320. (Zoenordonnantie van baljuw en schepenen) (ibid. n° 27, bl. po). 

GENT 1388. (schepenkeure) (ibid., n° 46, bl. 5 52). 

GERAARDSBERGEN. u90. 1201 ( ?). 1274. (bevestigingen van vroeger aan Geraards
bergen verleend recht (in 1067-70 ?) door Filips van de Elzas, Boudewijn IX en 
Gwij van Dampierre) (2) (LIMBURG-STIRUM, Cout. Alost et Grammont, n° 49, 
bl. 509 en BLOCKMANS, Stadskeure van Geeraardsbergen). 

GuINES (XVe eeuws "Livre des usaiges et .anciennes coustumes de la conté de Guys
nes", de enkele stukken die gedateerd zijn reiken van 12 7 2 tot 1426) (Es PINAS, 
Droit de Guines, bl. 1-180). 

TEN HAMERE 1194. (keure) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, vil/es et seign. enclav. 
I, bl. 5 24). 

HARELBEKE (XIVe eeuwse keuren van proost, schepenen, gezworenen en baljuw) 
(F. V., Règlement de police d'Haerlebeke). 

(1) Het betreft hier de tekst van de grote keure van Filips van de Elzas, ze golf, 
die aan talrijke steden werd gegeven na de 1e keure van Atrecht van II 57-63 (zie GANS
HOF, Notes charte Arras; VAN CAENEGEM, Note première charte Arras). Gemakshalve 
citeren we de Gentse versie. Deze Gentse keure wordt door de uitgever gedateerd"vers 
II76 ou u78". Met VAN WERVEKE, Kritische Studiê"n, bl. 53 en 53 n. 3 geloven we dat 
men alleen met zekerheid kan zeggen dat ze ten laatste van 1178 moet zijn, daar ze 
door Filips bij zijn terugkeer uit het H. Land is aangevuld geworden. Anderzijds moet 
deze ze gewijzigde versie van de grote stadskeuren van Filips van een zekere tijd na 
de 1e versie (u 57-63) dateren. 

(2) Dit in 1190 bevestigde recht zou tot de stichting der stad, 1067-70, opklimmen. 
Wat daarvan waar kan zijn onderzoekt BLOCKMANS, Stadskeure van Geeraardsbergen. 
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HAZEBROEK 1326. (officieel wijsdom opgesteld in de "hoop" van Hazebroek) (HosDEY, 
Essai sur Ie hoop d'Hazebrouck). 

HAZEBROEK 13 36. (keure) (GAILLIARD, Keure van Hazebroek). 

HESDIN 1207. (keure van Filips August) (EsPINAS, Droit. munic. Artois, n° 497, II, bl. 
598). 

HULST 1350. (keure) (JurnN, Keuren van Hulst, n° 3, bl. 5). 

IEPER. Comptes. (DES MAREZ en DE SAGHER, Compies d'Ypres, I). 

IEPER. SENTENCES. (DE PELSMAEKER, Registre aux sentences des échevins d'Ypres). 

IEPER 1116. (Privilege) (GrLLIODTS-V AN SEVEREN, Cout. Ypres, II, n° 2, bl. 4 en VER
CAUTEREN, Artes comtes Flandre, n° 79, bl. 177). 

IEPER 1 1 71-1 174 - 1 3 o 1. (Romaanse versie uit 1 3 o 1 ( ?) van de grote keure van Filips) 
(GrLLIODTS-V AN SEVEREN, op. cit. n° 4, bl. 6). 

IEPER 1278-1304. (schepenkeuren) (ibid. n° 27, bl. 41). 

KAPRIJKE 1240. (keure) (GrLLIODTS-V AN SEVEREN, Bruges, Vil/es et Seign. enclav., II, 
bl. 5 2). 

KEURBRIEF VAN HET VRIJE (uit :L 1190). (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Franc de Bruges, 
n° 1, II, bl. 3) (Vlaamse tekst uit de XVe eeuw, teruggaand op oudere Vlaamse 
teksten, in BERTEN, Un ancien manuscrit de la Bibliothèqt1e de Vienne) 

KORTRIJK 1324. (privilege) (LIMBURG STIRUM, Cout. Courtrai, n° 8, bl. 151). 

LALLEU 115 6. II63. II64. (bevestiging v. d. overeenkomst v. d. abdij v. S. Vaast met 
Robrecht, voogd v. Béthune, over de justitie in het land v. Lalleu) (ÈsPINAS, 
Droit munic. Artois, n° 536, 537, 538, III, bl. 13 vv.). 

LIEFERINGE 1437. (,,Lantchartere" van Geraard van Massemen) (F. DE POTTER en 
]. BROECKAERT, Geschied. der gemeenten van Oost-Vlaanderen, 5e reeks (Arr. Aalst), 
III, Lieferingen, bl. 10-23). 

LODEWIJK VAN NEVERS 1330. (keuren door Lodewijk v. Nevers in 1329-1332 aan tal
rijke Vlaamse gemeenten opgelegd) (LIMBURG STIRUM, Cout. Alost, n° 3, bl. 
180) (r). 

MERVILLE 1265. (Arbitrage in het geschil tussen gravin Margaretha en het kapittel van 
S. Amaat te Dowaai over de competentie te Merville) (PAGART D'HERMANSART, 
La ghisle ou la coutume de Merville, bl. 113 vv.). 

NIEUWPOORT 1163. (keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Nieuport, n° 2, bl. 142). 

( 1) Dit "mauvais privilege" werd na de Kustopstand aan vele grote en kleine 
schuldige steden en gewesten opgelegd. Al deze keuren gaan terug op eenzelfde grond
project (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. petites vil/es et seign. enclav. dans Ie quartier de 
Bruges, IV, bl. 520). Wel zijn er plaatselijke varianten, doch alleen voor het Brugse Vrije 
en voor Brugge zijn ze belangrijk. Om overbodige aanhalingen te vermijden citeren 
we de paragrafering en tekst van de Limburg Stirum's uitgave voor Aalst voor de 
meerderheid dier keuren, Gilliodts van Severen's uitgave van die keure voor 't Vrije 
(zie ,,'t Vrije 1330") en de tekst van het "Haags cartularium", waarvan de foto's ons 
door Dr. F. Blockmans bereidwillig werden ter hand gesteld, voor het "mauvais 
privilege" van Brugge (1329) (zie "Brugge 1329"). Het was ons niet mogelijk een 
origineel van deze keure, dat zich eertijds op het Gentse Rijksarchief (fonds S. Genois, 
n° 1482) bevond, te consulteren. 
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NooRD- EN ZurnscHOTE 1266. (scheidsrechterlijke uitspraak van gravin Margaretha in 
het geschil tussen Margaretha, abdis van Meessen en de inwoners van Noord- en 
Zuidschote) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Furnes, III, n° 11, bl. 56). 

OUDENAARDE ± r 190. (keure) (LIMBURG STIRUM, Cout. Audenarde, II, n° 3, bl. 5). 

OUDENAARDE 1324. (schepenkeure over het zoengeld) (Ibid., n°. 20, bl. 32). 

OUDENAARDE KEURBOEK 1328. (verzameling v. verordeningen aangelegd in 1328 en 
later aangevuld) (ibid. n° 22, bl. 37). 

PARIKE 1472. (Recht van deze heerlijkheid van Simon de Lalaing) (LIMBURG STIRUM, 
Cout. Alost, n° 86, bl. 663). 

PAS-EN-ARTOIS II84. 88. (keure) (EsPINAS, Droit munic. Artois, nr. 610, III, bl. 218). 
TER PIET r 266. (keure) (GILLIODTS-V AN SEVEREN, Cout. Bruges, Villes et Seign. enclav., 

VI, bl. 475 en VAN LOKEREN, Cart. abbqye S. Pierre, nr. 761, bl. 338). 

POPERINGE 1208. 1233. (keuren van Jan en Jacob, abten v. S. Bertijns) (GILLIODTS
VAN SEVEREN, Cout ... Poperinghe, nr. 11, 12, bl. 307, 309). 

RorsIN. (Rechtsboek uit 1267, aangevuld in 1297) (R. MONIER, Le Livre Roisin). 
RONSE 1240. (keure) (WARNKOENIG, Flandr. Staats- und Rechtsgesch., II, 2, nr. CCIX, 

bl. 149). 

SAAFTINGE 1263. (keure) (DE SMIDT, Keuren van de 4 Ambachten en Saaftingen, bl. 156-
172). 

SALLE DE LILLE (vonnissenboek van het Rijsels mannengerecht, XIIIe-XIVe eeuw) 
(MoNIER, Lois, enquêtes et jugements du castel de Lille). 

SCHELDEWINDEKE (,,Costumen" opgetekend ten laatste midden XIVe eeuw, gesteund 
op een optekening van 1235) (BERTEN, Coutume de Scheldewindeke). 

SrNT AMAND II64. (keure) (WAUTERS, Libertés commun., preuves, bl. 26 en MEIJERS en 
SALVERDA DE GRAVE, Lois S. Amand, App. nr. IX, 61. 230). 

SAINT-DIZIER (IN CHAMPAGNE) r 228 (keure v. Willem, heer van Dampierre en Marga
retha, toekomstige gravin v. Vlaanderen, zijn echtgenote) (BEUGNOT, Olim, II, 
bl. 702). 

SINT OMAARS 1127. (privilege v. Willem v. Normandië) (EsPINAS, Droit munic. Artois, 
n° 622, III, 61. 292 en: EsPINAS, Privilège Saint Omer 1127). 

SINT OMAARS I128. (privilege v. Diederik v. d. Elzas, gedeeltelijk het voorgaand her
halend en bevestigend) (EsPINAS, Droit munic. Artois, n° 623, III, 61. 302). 

SINT OMAARS II64. (ontwerp v. keure, Filips v.d. Elzas) (EsPINAS, Droit munic. Artois 
nr. 624, III, bl. 307) (1). 

STRAFREGISTER SINT PIETERS (vonnisregister v. d. schepenen v. h. Sint Pietersdorp 
bij Gent) (WARNKOENIG, Fl. Staats- u. Rechtsg. III, n° XLIV, XLV, XL VI, 61. 
61-77). 

TALE EN WEDER TALE (XIVe eeuws Aardenburgs rechtsboek) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, 

(1) Over de datum van deze ongedateerde keure van Filips v. d. Elzas is reeds 
veel geschreven. Ons lijkt de oplossing die wordt aanvaard door EsPINAS, Droit mun. 
Artois, n° 624, III, bl. 308 v. en die wordt bijgetreden door H. VAN WERVEKE, A(g. 
Gesch. Nederl., II, 61. 384 v. het waarschijnlijkst: de keure zou door Filips vóór Kerst
dag II64 tijdens de afwezigheid van zijn vader verleend zijn. 
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Bruges, Seign. et Vil/es enc!av., I, bl. 236 en VoRSTERMAN-VAN ÜYEN, Rechtsbronnen 
Aardenburg, bl. 231). 

TouT Lrnu DE SAINT-DrZIER (vonnissen v. d. schepenen v. Ieper voor de schepenen 
v. Saint-Dizier die naar Ieper ten hoofde gingen) (BEUGNOT, Olim, II, bl. 718-
91 5 ). 

VEURNE-AMBACHT 1240.(keuren v. d. kasselrijen Veurne, Sint Winnoksbergen en 
Broekburg) (G1LLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Furnes, III, nr. 8, bl. 27). 

'T VRIJE VAN BRUGGE 1266. (verdeling door gravin Margaretha in 3 vierscharen) 
(GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Franc de Bruges, II, nr. II, bl. 61). 

'T VRIJE VAN BRUGGE 1324. (Keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Inv. Archives Bruges, 
Invent. Charles, 1e sér. t. I, n° 294, bl. 342). 

'T VRIJE VAN BRUGGE 1330. (keure door Lodewijk v. Nevers na de kustopstand op
gelegd) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Franc Bruges, n° 18, II, bl. 74). Zie bl. 
XXIX, n. 1. 

WAAS 1241. (keure van het land van Waas) (WARNKOENIG, F!andr. Staats- u. Rechts
gesch. II, n° CCXX, bl. 178). 

WATERVLIET 12 5 8. (keure) (GILLIODTs-V AN SEVEREN, Bruges, Vil/es et Seign. enclav., 
V, hl. 271). 

WETTELIJKHEDE (XIVe eeuws Aardenburgs rechtsboek) (Ibid., I, bl. 144 en VoRSTER
MAN-V AN ÜYEN, Rechtsbronnen Aardenburg, bl. 197). 

ZAFFELARE 1260. (keure van Jan, abt v. Sint Pieters) (BERTEN, Seign. enclav. Vieux
bourg Gand, bl. 257). 
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TER INLEIDING 

1. - ALGEMENE OPMERKINGEN 

In het graafschap Vlaanderen is in de door ons behandelde tijd de 
grondslag van het strafrecht totaal veranderd. Van hoofdzakelijk private, 
familiale aangelegenheden zijn de misdrijven hoofdzakelijk vorstelijke, 
staatsaangelegenheden geworden. Waren ze eerst essentieel schendingen 
van private rechten en gaven ze dus aanleiding tot private regeling, ge
welddadig of verzoenend, later werden ze essentieel overtredingen van 
het vorstelijk vredesgebod en gaven dus aanleiding tot straffen, bloedige 
of geldelijke. 

Het beteugelen van alle misdrijven is het grote opzet van de graven, 
van het staatsgezag. Het misdaadrecht is van de privaat- in de publiek
rechtelijke sfeer getrokken. 

Dit is de grote revolutie die in het materieel strafrecht heeft plaats 
gehad. Rond deze fundamentele ommekeer groeperen zich de meeste 
feiten, zowel van het formele als van het materiële strafrecht (1). Want 
de vorstelijke bestraflingswil, de groeiende intensiteit van de staatsver
volging aller misdrijven is de krachtige motor geweest, de dwangidee 
die de grote veranderingen in het strafproces heeft aangedreven. Wie 
het doel wil moet de middelen aanwenden. Om aan de nieuwe gedachte 
gestalte te geven en ze in het leven van elke dag te realiseren is het nodig 
geweest een nieuw soort ambtenaren te scheppen, nieuwe rechtbanken 
op te richten en vooral, hetgeen ons in deze studie zal bezig 
houden, adequate procesvormen in te voeren, hetzij door schepping 
ex nihi!o, hetzij door omvorming of uitbreiding van oudere elementen. 
Een strafproces waarin de staat, in de persoon van zijn ambtenaar, de 
eerste geïnteresseerde is, moet noodzakelijk verschillen van een proces 
waarin alleen de private belangen van de partijen op het spel staan. Ter
loops wijzen we er dan ook op .dat hier en om die reden het burgerlijk 
en het strafproces zich hebben gedifferencieerd. 

Het grote Leitmotiv van dit werk zal dan ook zijn te beschrijven 
hoe de procedure niets anders heeft gedaan dan het materieel strafrecht 
op de voet te volgen. De procedure staat tegenover de beginselen van het 

( 1) Zie in dit verband, voor wat het materieel strafrecht betreft : R. VAN CAENE

GEM, Geschiedenis van het Strafrecht in Vlaanderen. 
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materieel strafrecht zoals vorm tegenover inhoud. De procedure is de 
strafrechtsverwezenli jking. 

De staatsvervolging is wel de voornaamste, niet de enige factor 
geweest in de opbouw van het nieuwe procesrecht. De groeiende ratio
nalisatie van de mentaliteit en de verzwakking van de uitgebreide familie 
als menselijke organisatievorm ten voordele van de staats- en de stads
gemeenschap hebben een grote rol gespeeld. 

Deze factoren leggen het kapitale feit uit : tussen de XIe en de XIVe 
eeuw ontstaat, waar vroeger alleen het primitieve accusatoire proces 
bestond, het moderne inquisitoire strafproces. 

Het belang van de geschiedenis van deze overgang wordt nog ver
hoogd doordat, voor gans Europa, in die eeuwen de oorsprong ligt van 
zeer talrijke procesregels waarop het hedendaagse recht nog steunt ( de 
publieke aanklager, de bewijsprocedure met getuigen, het geheim en 
schriftelijk onderzoek, het beroep, etc. zijn zovele verworvenheden van 
die beslissende eeuwen) en doordat die periode efo ongehoord rijke en 
harde leerschool is geweest voor de Westerse gemeenschap. Het was 
een grote tijd van vernieuwingen en experimenten allerhande. Tot eigen 
nadeel heeft men soms ondervonden dat het bestraffingsdoel, uitstekend 
in se, tot misbruiken kon voeren en men heeft kennis gemaakt met name 
met het probleem van de verhouding individuele vrijheid - collectieve 
veiligheid, men heeft gevoeld dat de vrijheid riskeerde in omgekeerde 
verhouding te staan tot de - door de staat geboden - veiligheid. Dit 
en analoge problemen heeft de Middeleeuwse samenleving op te lossen 
gehad. En het zijn deze lessen uit het verleden die de grondslag zijn van 
ons tegenwoordig recht, dat een compromis is tussen een extreem accusa
toir en een extreem inquisitoir strafproces. 

Hoe en wanneer dit alles in Vlaanderen is gebeurd, onder welke 
invloeden, ten koste van welke tegenstand, met welke (oude en nieuwe) 
bouwstenen, wie de bouwmeesters zijn geweest en welke plaats de Vlaam
se gebeurtenissen hebben op het Europese plan, zullen wij in deze ge
schiedenis van het oud-Vlaamse strafprocesrecht onderzoeken. 

Is het nodig erop te wijzen dat, nu zoals steeds, de problemen die 
het strafprocesrecht stelt actueel zijn? In het bijzonder dan de vraag van 
het juiste evenwicht tussen de rechten van de vervolging, die gebaseerd 
zijn op de noodzaak de samenleving te beschermen en de rechten van 
de verdediging, die gesteund zijn op het vereiste de menselijke persoon 
in zijn . vrijheid en waardigheid te eerbiedigen. 
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2. - HET OUD-VLAAMSE MATERIELE STRAFRECHT 

We kunnen niet overgaan tot een exposé van het oud-Vlaamse 
strafprocesrecht zonder vooraf enkele algemene gegevens te verstrekken 
over het materieel strafrecht - ter verwezenlijking waarvan het pro-· 
cesrecht dient - en over de gerechtelijke organisatie - d. i. over de 
aard en de samenstelling van de rechtbanken waar de regels van dit pro
cesrecht worden toegepast. 

Het oud-Vlaamse strafrecht heeft binnen ons chronologisch kader 
de overgang doorgemaakt van een archaïsch naar een modern systeem. 
Het keerpunt in deze ontwikkeling is de XIIe eeuw geweest, hoewel 
factoren van vernieuwing reeds vroeger zijn opgetreden en archaïsche 
elementen nog later zijn blijven voortbestaan. De ommekeer van de 
grondslag van het strafrecht heeft echter in de tweede helft van de XIJe 
eeuw haar beslag gekregen. 

In het archaïsche systeem waren het volk en de sippe de dragers 
van het strafrecht. Zijn karakteristieke instellingen zijn enerzijds 
"vredeloosheid" ( = vogelvrijverklaard zijn), bepaalde geaccepteerde 
vormen van summiere volkse justitie, de "woesting" van het huis van 
de misdadiger, bepaalde vormen van executie voor een aantal onzoenbare 
misdaden en anderzijds de vrije afrekening op vreedzame of bloedige 
wijze tussen benadeelde en misdadiger en hun respectieve sippen. De 
instellingen zijn alle oud-Germaans erfgoed. De Frankische staatsinrich
ting had de vorst en zijn bannum ( = macht te gebieden en te verbieden) 
gekend en daarmede een begin van vorstelijk of staatsstrafrecht waarin 
de misdrijven werden beschouwd als overtredingen van de openbare 
orde, die door de vorst werd opgelegd en gesanctionneerd. Hiervan 
echter was weinig in het archaïsche Vlaamse strafrecht levendjg gebleven. 
Een fiscalisatie van het strafrecht had plaats gehad : de misdrijven waren 
geworden tot een quasi-private bron van inkomsten voor hen die gezag 
uitoefenden en boeten inden. De benadeelde kon zich recht verschaffen 
door wraak te nemen of door vergoeding te aanvaarden tot afkoop van 
de wraak. Hij kon zich recht verschaffen door vrije eigenrichting of door 
klacht ter vierschaar. De private vergoeding van het geleden onrecht 
was, op enkele onverzoenbare misdaden na (bvb. hekserij, verraad), de 
hoofdbekommernis, hetzij dit geschiedde via de rechtbanken of niet. 

Samenvattend zou men kunnen zeggen : het misdaadrecht bestond 
in hoofdzaak uit vergeldings- en vergoedingsrecht. 

In het moderne Vlaamse recht zijn de graaf enerzijds en de gemeenten 
anderzijds de dragers van het strafrecht. Het grafelijk gezag en de ge
meentelijke solidariteit zijn er de drijvende krachten. 

Inderdaad de vorst handhaaft de openbare orde, de misdrijven zijn 
overtredingen van zijn vredesgebod en worden derhalve door hem krach-
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tens zijn vorstelijk gezag gestraft met bloedige zowel als steeds zwaarder 
wordende geldelijke straffen. De grafelijke bekommernis om de openbare 
orde heeft zich geuit vanaf de XIe eeuw door verschillende activiteiten. 
De bijzonderste hiervan, directe oorsprong van het latere grafelijke 
strafrecht, is de handhaving manu mi!itari van het grafelijk verbod de 
openbare orde, de "pax comitis", te verstoren ( 1 ). De andere activiteiten 
zijn voor de opbouw van het grafelijk strafrecht van bijkomstig belang 
geweest, maar zijn merkwaardige uitingen van de grafelijke vredeswil. 
We treffen ze ook reeds aan in de xre eeuw. We bedoelen de steun door 
de graven verleend aan de godsvredes (2) en hun optreden ter bijlegging 
van veten tussen hun onderdanen en hun bekommernis zoveel mogelijk 
bloedvergieten onder hen te vermijden (3). Als secundaire grafelijke 
activiteit is dit verzoenend optreden een constante van het oud-Vlaamse 
strafrecht geweest. 

Naast deze eerste grafelijke basis heeft het geëvolueerde Vlaamse 
strafrecht er een tweede, gemeentelijke. Inderdaad twee verschillende 
systemen van strafrecht zijn bijna tegelijk ontstaan en hebben zich naast 
elkaar ontwikkeld; hun gemeenschappelijke, moderne karakteristiek is 

(1) HARIULF, c. 16 : in 1084, wordt te Torhout de jaarmarkt opgeschrikt door 
een moordpoging; het volk is verontwaardigd dat iemand "comitis pacem temerare 
presumpsisset". - Over de betrouwbaarheid van HARIULF's Vita Arnulft (geschreven 
in 1114) zie E. DEKKERS, Sint Arnoud en zijn biograaf en G. MEERSSEMAN, Kritische bemer
kingen. De conclusies van deze auteurs zijn gunstig voor Hariulf, die blijkt goed inge
licht te zijn geweest, nauwkeurig en gewetensvol; alleen laat hij zich soms door zijn 
hagiografische ijver meeslepen, hetgeen echter in onze passus irrelevant is; cfr. STRACKE, 
Lisiardus versus Hariuljus, bl. 7. We mogen derhalve de historiciteit van het feit van 
1084 aanvaarden. Of de term "pax comitis" toen reeds gebruikelijk was weten we niet; 
het enige dat we hierover met zekerheid kunnen zeggen is dat hij voorkomt in de 
Vita van 1 n4. 

Zie ook over de fundamentele rol van de "alles beheersende pax comitis" op 
talrijke gebieden KocH, Rechterlijke organisatie, bl. 1-29 en passim, die tevens een schil
derachtige voorstelling geeft van de vroegste periode van het vredesoptreden der 
graven. 

(2) Men denke bv. aan Boudewijn IV die in 1030 te Oudenaarde een grote hoe
veelheid relikwieën liet samenbrengen en er de godsvrede deed uitvaardigen (DHONDT, 
Ontstaan Vlaanderen, bl. 70) en aan Boudewijn V die samen met Drogo, bisschop van 
Terwaan, in 1036-67 (waarsch. 1042-67) de godsvrede van Terwaan uitvaardigde 
(STRUBBE, Godsvreden, bl. 8-10). 

(3) De biograaf van Robrecht de Fries zegt: ,,Un des plus grands efforts du comte 
eut pour but de réprimer ... les guerres privées ... Nous avons vu qu'il fit dresser une sta
tistique des meurtres commis dans les environs de Bruges. Ceux-ci étaient en nombre 
si considérable qu'il eût fallu plus de 10.000 marcs pour en payer les compositions ... 
Une sévérité implacable s'imposait et il semble bien que Robert n'hésita pas à en prendre 
le parti." (VERLINDEN, Robert Je Frison, bl. 148). Dat dezelfde graaf ruime steun ver
leende aan de vredesapostel Arnulf (t 1087) op zijn tocht door Vlaanderen blijkt uit 
de Vita van Arnulf. 
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dat ze beiden een einde stellen aan het vrij en louter privaat karakter van 
het oude vergeldingsrecht. De gemeente, een solidaire werk- en strijd
gemeenschap, een "quasi-sippe" ( 1 ), gedoogt de veten tussen haar leden 
niet. Ze dwingt de gemeentenaren te komen tot een vreedzame regeling 
van het onderling aangedaan onrecht, tot een "zoen" ( =verzoening). Reeds 
voor de xre eeuw hebben we teksten die ons een beeld geven van een 
gemeentelijke "amicitia", waar interne veten uit den boze zijn en de 
"vriend" die geen vreedzame oplossing van het geschil wil aanvaarden 
uit de gemeenschap wordt gestoten. Ontelbaar zijn de reglementen die 
de steden hebben uitgevaardigd ter bestrijding van de wraakoefening 
en ter bevordering van de verzoening onder de burgers. Bijzondere 
rechtbanken werden ingericht om billijke voorwaarden van verzoening te 
bepalen. Daarnaast heeft - op een secundair plan - de stadsmagistraat 
als gezagdrager ook wel echte straffen afgekondigd en zelfs bloedige, en 
ze ten uitvoer gelegd ook, ter beteugeling van overtredingen die niet voor 
private verzoening vatbaar waren. 

Samenvattend kan men over het moderne systeem in zijn dubbel 
aspect zeggen dat dit geëvolueerde misdaadrecht in hoofdzaak bestond 
uit (grafelijk of staats)stra/recht en (gemeentelijk) zoenrecht (2). 

3. - DE OUD-VLAAMSE RECHTERLIJKE ORGANISATIE (3) 

Ook over de rechterlijke organisatie in de door ons behandelde tijd 
en plaats dienen enkele summiere gegevens verschaft te worden. 

Literatuur. 

Een algemene, erudiete geschiedenis van de oud-Vlaamse rechterlijke 
organisatie is niet voorhanden (4). Voortreffelijke studies over bepaalde 
aspecten zijn er wel. Vermelden we als voornaamste, voor wat de recht
banken zelf betreft, de studies van F. L. GANSHOF over de curia comitis (5) 
en de kasselrijgerechten (6), van R. MoNIER over de stedelijke rechtban
ken (7), van A.C. F. KocH over de rechtbanken tot de xrne eeuw, voor-

(1) De uitdrukking "quasi-maagschap" wordt gebruikt door DE VRIES, Straf
procesrecht, bl. 9. 

(2) Het was ons in deze paar bladzijden slechts om de hoofdlijnen van het oud
Vlaamse materiële strafrecht te doen. Voor verdere gegevens verwijzen we de lezer 
naar VAN CAENEGEM, Strafrecht. 

(3) Voor dit hoofdstuk hebben we ons gesteund op de literatuur die we hieronder 
vermelden. 

(4) Zie nochtans de beknopte, synthetische studie van GANSHOF, Transformations 
de l'organisation judiciaire en Flandre. Een goed vertrekpunt blijft, ondanks een onver
mijdelijke veroudering, WARNKOENIG, Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte. 

(5) GANSHOF, Rechtsprechung des gräftichen Hofgerichtes in F!andern. 
(6) GANSHOF, Recherches sur les tribunaux de chátellenie. 
(7) MoNIER, Institutions judiciaires des vil/es de Flandre. 



zover zij emaneerden van de graaf (buiten de eigenlijke curia comitis) (1) 
en van J. BuNTINX over de Audientie (2). Wat de gerechtsofficieren be
treft, beschikken we over W. BLOMMAERT's werk over de burggraven (3) 
en H. NowÉ's werk over de baljuws (4). 

Kaarten. 

Een aantal kaarten zijn voorhanden speciaal getekend met het oog 
op de studie van de rechterlijke organisatie. Ze werpen licht op het geo
grafisch aspect van de inrichting van het gerecht en zijn omschrijvingen. 
We vermelden een kaart van Vlaanderen omstreeks 1100 in KocH's 
Rechterlfjke organisatie, in 1200 in GANSHOF's Tribunaux de chatellenie en in 
de xrve eeuw in NowÉ's Bail!is comtaux. Voeg hierbij voor de gouwen 
de kaart in DHONDT's Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen ( 5 ), voor de 
kasselrijen de kaart in. VERCAUTEREN's Actes des comtes de Flandre. 

STATISCHE BESCHRIJVING VAN DE RECHTBANKEN EN HUN COMPETENTIE 

1. Grafelijke gerechten. 

Grafelijk zijn de rechtbanken wier rechtspleging door de graaf of 
.een grafelijk officier wordt geleid, wier vonnissen en boeten door dezelfden 
respectievelijk worden tenuitvoergelegd en geïnd. 

a) Het centraal grafelijk Hof. 

Onder verschillende gedaanten en met wisselende belangrijkheid 
heeft steeds een centraal grafelijk hof bestaan. Daar is vooreerst de oude 
curia comitis, de vergadering van leden van de grafelijke hofhouding, 
burggraven en vooraanstaanden uit het graafschap; allen zijn grafelijke 
leenmannen, het is een raad van feodalen. De curia is peripatetisch en 
volgt de graaf die haar voorzit. Hij is het ook die over het vonnis het 
beslissende woord te zeggen heeft en het ook plechtig uitspreekt, hoewel 
na beraadslaging met de bijzitters. Het hele graafschap is aan de algemene 
jurisdictie van de curia onderworpen. Toch zijn er een aantal zaken die meer 
in het bijzonder tot haar bevoegdheid behoren: strafzaken waarin ridders 
betrokken zijn, processen waarin de grote geestelijke instellingen partij 
zijn, de "voorbehouden gevallen", onttrokken aan bepaalde plaatselijke 
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rechtbanken en de zeer belangrijke beteugeling van de schendingen van , , 
de openbare orde, de "pax comitis". De curia heeft geen vaste zittings-
tijden. 

Later zal de graaf zich in zijn rechterlijke bedrijvigheid doen bijstaan 
door ambtenaren en vertrouwenslieden aan wie hij onderzoeksopdrachten 
geeft. 

Onder de graven van het huis van Dampierre, die ambtenaren en 
legisten in hun raad opnemen, ontstaat een vrij bestendige, gespeciali
seerde groep van auditeurs of enqueteurs, echt administratief per
soneel. Dit zal rond 1330 tot de opkomst van de Audientie leiden. De 
Audientie van de graaf is een delegatie, een soort van periodieke deputatie 
van de grafelijke raad, belast met het houden van gerechtelijke zittingen 
en samengesteld uit beroepsambtenaren. 

In de volgende eeuw zal met de Raad van Vlaanderen, opperste 
centraal gerechtshof van het graafschap, een bestendig, zelfstandig-ge
rechtelijk centraal hof op het voorplan treden. De samenstelling van de 
centrale grafelijke gerechten is sterk veranderd, de feodalen hebben er 
de plaats geruimd voor de geleerde ambtenaren. Blijvende karakteristiek 
is echter dat de graaf - in feite of in theorie - recht spreekt, hoewel 
door anderen bijgestaan voor het vinden van het vonnis. Dit is in contrast 
met wat gebeurde in de andere gerechten, waar schepenen of mannen 
het vonnis "vonden" en 1 itspraken, daartoe gemaand door de grafelijke 
of heerlijke officier. 

Vóór de XIVe eeuw weten we bitter weinig over de procedure ge
volgd in de centrale grafe ijke raad. De bronnen over zijn activiteit zijn 
uiterst schaars en laconie: (1). Voorzover we gegevens hebben zullen 
we ze aanwenden in de ho >fdstukken over de verschillende delen van het 
proces ( optreden van gr .felijke mannen bij doorgaande en geh~ime 
waarheden, de enquête-pro, edure, etc.). Doch die gegevens zijn schaars 
in vergelijking met wat w ~ weten over de ontwikkeling van het proces
recht in andere rechtbank :n. De lezer stelle zich dus niet voor dat het 
grafelijk hof geen aandee . heeft gehad aan de modernisering van het 
strafprocesrecht. Het teger deel is waar. Doch de armoede van de br-onneh 
maakt dat we dit aandeel riet zo goed kennen als we zouden wensen. We. 
weten· inderdaad veel me, r over de procedure in andere rechtbanken. 
Voor talrijke steden en g ~bieden hebben we keuren - niets analoogs 
bestond voor de curia com tis; en voor de mannengerechten hebben we 
het prachtige vonnisboek van de Zaal van Rijsel - een register van 
vonnissen van het centra tl grafelijk gerecht hebben we niet vóór de 
tweede helft van de XIV- eeuw. 

(1) GANSHOF, Rechtsprech1 >1g, bi. 165 spreekt van "sehr unvollkommenes und 
sprödes Quellenmaterial". 
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b) De kasselrfjschepenen. 

In een aantal kasselrijen bestaat een centrale rechtbank bevoegd voor 
de kasselrij en samengesteld uit schepenen. Ze worden gemaand door 
grafelijke gezaghebbers om vonnissen te vinden. Dit vertrouwde schema 
is bekend sinds de Karolingische tijd en men neemt trouwens aan dat 
deze vierscharen afstammen van de Frankische gouwschepenbanken. 
Ze hebben o. m. volledige criminele bevoegdheid buiten enkele "voor
behouden gevallen". 

c) De grafelefjke mannengerechten. 

In sommige kasselrijen hebben mannengerechten ( = rechtbanken 
samengesteld uit grafelijke leenmannen) zitting. Ze zijn wellicht tot stand 
gekomen van de regering van Filips van de Elzas af, waarschijnlijk om
streeks 1170-80. Deze mannen wijzen vonnis op maning van de grafelijke 
baljuw. Ze hebben o. m. volledige criminele bevoegdheid. In sommige 
kasselrijen is de centrale schepenbank het enige kasselrijgerecht met be
voegdheid van gemeen recht (1) (het Vrije van Brugge, Veurne, Sint
Winnoksbergen, Broekburg, Aire, Sint-Omaars), in sommige andere 
bestaat een mannengerecht met bevoegdheid van gemeen recht naast het 
schepengerecht (Belle, Cassel, Kortrijk, Rijsel, Ieper, het Doornikse, 
Vlaamse kasselrij tot 1313-1314, de heerlijkheid Dendermonde, die deel 
uitmaakt van Vlaanderen sinds het begin van de xne eeuw), in een derde 
groep van kasselrijen bestond alleen het mannengerecht als kasselrij
rechtbank (Gent, Oudenaarde, Dowaai, Aalst, Zeeland bewesten Schelde). 

d) Stedelefjke schepenbanken. 

De ontwikkeling van de steden had tot gevolg dat de gemeentenaren, 
die hun eigen stedelijk recht hadden en een sterk bewustzijn van hun 
anders-zijn, wensten gevonnist te worden door eigen rechtbanken. Aldus 
werden uit de oudere territoriale omschrijvingen stadskernen afgescheiden 
die onder de competemie van stedelijke rechters werden gesteld. Zo 
hadden de stedelingen hun eigen stadsrechtbanken en waren de steden 
gerechtelijke enclaves in het gebied dat aan de landelijke gerechten onder
worpen was. Nochtans waren deze rechtbanken grafelijk : de maners 
waren grafelijke ambtenaren, de schepenen werden door de graaf aange
steld, hun vonnis door zijn officieren ten uitvoer gelegd, het recht dat 
ze toepasten was o. a. hetgeen in de grafelijke keuren was vastgelegd en 
de boeten waren grotendeels grafelijke boeten. Het ontstaan van deze 
stedelijke vierscharen dateert waarschijnlijk uit de vroege xne eeuw. 

( 1) Dit sluit het bestaan van leenhoven met louter feodale bevoegdheid niet uit. 
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Een aantal plattelandsgebieden hebben ook hun eigen grafelijke 
schepenbank gehad, waardoor hun inwoners aan het gewone kasselrij
gerecht ontsnapten, althans in eerste aanleg. 

e) De keurheren of coratores. 

In Kustvlaanderen ( de kasselrijen Veurne, Bergen en Broekburg) 
hebben de graven vóór 1147 bijzondere territoriale colleges van rechters 
opgericht naast de gewone schepenen, opdat de openbare orde beter zou 
worden gehandhaafd. Het zijn de coratores ( = keurheren) die de cora 
( = keur) of vredeswet van het gebied moesten handhaven. Het betreft 
hier tijdelijke en plaatselijke grafelijke gerechten met bijzondere, bloedige, 
criminele competentie. De keuren van genoemde drie kasselrijen uit 
1 240 bepalen dat de keurheren en de schepenen er tot één college zullen 
versmelten. 

2. N i et - graf e 1 ij k e rechtbanken . 

Dit zijn de rechtbanken die hun gerechtelijke impuls niet van grafe
lijke officieren ontvangen, die geen grafelijke boeten opleggen en wier 
vonnissen ook niet door grafelijke officieren worden ten uitvoer gelegd. 

a) Stedelijke niet-grafelijke gerechten: de "paisierders". 

In het kader van de opbouw van het stedelijk zoenrecht, één der 
merkwaardigste uitdrukkingen van het gemeentelijk solidariteitsideaal, is 
het nodig gebleken speciale colleges in te richten, belast met het verzoenen 
van de· partijen, het bijleggen van de onenigheden en veten tussen de 
medeburgers. Deze rechtbanken worden niet door een grafelijke ambte
naar gemaand en leggen evenmin grafelijke boeten op. Het zijn zuiver 
stedelijke organen (1). 

b) Heerlfjke rechtbanken. 

Bepaalde wereldlijke en geestelijke heren (vnl. grote abdijen) hebben 
in hun heerlijkheden rechtbanken gehad die gemaand werden door hun 
ambtenaren, wier vonnissen door de ambtenaren werden ten uitvoer ge
legd en die boeten oplegden die door de heer werden geïnd. Zij zijn 
samengesteld uit schepenen of mannen van de heer ( één mannengerecht 
is vaak het "hoofd" van de plaatselijke schepengerechten die verspreid zijn 
over het complex van de domeinen van de heer). De heerlijke rechtbanken 
die volledige criminele bevoegdheid hebben zijn zeer weinig talrijk. In 
de xne eeuw hebben de graven in verband met het bekende "vredes" -

( 1) Zie hierover VAN CAENEGEM, Strafrecht, bl. 3 o 1 -3 o 5, 320-32 3, 359-361. 
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offensief hun bloedig strafrecht doorgezet, hetgeen betekende dat die hoge 
criminele justitie in hoofdzaak een grafelijke justitie werd. Op die manier 
heeft de graaf zijn jurisdictie uitgebreid ten koste van de heren. De meesten 
onder hen hebben inderdaad slechts middelbare en lagere ~stitie of 
lagere justitie alleen. 

c) Kerkelijke rechtbanken. 

Voor bepaalde misdaden en bepaalde misdadigers (klerken) waren 
de kerkelijke rechtbanken bevoegd, hetzij de bisschoppelijke officiaal (van 
Terwaan, Doornik, Atrecht), hetzij de deken der christenheid. Vlaanderen 
heeft niet de scherpe conflicten van jurisdictie gekend tussen de wereld
lijke en de geestelijke hoven die elders zo vaak hebben gewoed. Hiertoe 
was de positie van graaf en steden te machtig en de rol van de bisschoppen 
in het politieke leven te gering. De procedure van de kerkelijke recht
banken wordt in ons werk als dusdanig niet bestudeerd; we kunnen binnen 
dit bestek niet aan geschiedenis van het kanoniek recht doen; waar pro
blemen van prioriteit en overname zich voordoen wordt natuurlijk de 
nodige aandacht aan het kanoniek recht besteed. 

3. Gerechtsofficieren. 

De voornaamste grafelijke gerechtelijke ambtenaars waren de burg
graaf en de baljuw. Beide hebben ook andere dan gerechtelijke bevoegd
heden. Doch zij zijn het die aan de grafelijke gerechten de vorstelijke 
impuls geven en hun vonnissen ten uitvoer leggen. Daarbij heeft de baljuw 
mettertijd ook de functie van het Openbaar Ministerie uitgeoefend. 

De burggraaf is ouder. Hij was een feodale figuur en hield zijn ambt, 
dat erfelijk was geworden, in leen van de graaf. 

De baljuw was jonger en behoorde tot een moderner type van ambte
naar, weddetrekkend, afzetbaar, verplaatsbaar ( en in feite zeer dikwijls 
verplaatst). De baljuws dateren van de regering van. Filips van de Elzas. 
Zeer waarschijnlijk ontstonden ze, als een net van ambtenaren dat het 
graafschap omspande, pas in de jaren 1170-80. 

De kasselrij, administratieve en gerechtelijke omschrijving, was het 
gebied waarbinnen baljuw zowel als burggraaf bevoegd waren (bal
juwschappen en kasselrijen vielen inderdaad samen). 

Naast deze voorname gezagdragers waren aan de rechtbanken allerlei 
lagere ambtenaren verbonden, schouten, crickhouders, ammans, etc. De 
heren die eigen rechtbanken hadden hielden er ook eigen gerechtsoffi
cieren op na, ze hadden hun eigen baljuws, schouten, etc. 

HISTORISCHE SCHETS 

Wat nu volgt is een zeer summiere schets van de hoofdlijnen der 
geschiedenis van de oud-Vlaamse rechterlijke organisatie. 
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In de IXe eeuw heeft het toekomstig graafschap Vlaanderen het 
bekende Karolingische stelsel van gouwen, gouwgraven en schepen
banken. 

In deze IXe eeuw vangt een ontwikkeling aan die hoofdzakelijk 
hierin bestaat : enerzijds ontstaat het territoriaal vorstendom Vlaanderen, 
conglomeraat van meerdere gouwen, waarover de Vlaamse graaf h~erst; 
anderzijds worden delen van dit graafschap grondig gefeodaliseerd. De 
gevolgen hiervan zijn enerzijds het ontstaan van de curia comitis - wel
licht, na.ai Frans voorbeeld, ónder Arnulf I de Grote (918-965) (de eerste 
vermelding is van 1037); anderzijds het ontstaan van talrijke heerlijke 
jurisdicties ten koste van de competentie van de al01+de schepenbanken. 
Deze laatste verdwijnen echter niet en blijven, althans in de min ge
feodaliseerde gebieden, zelfs zeer krachtige instellingen, zij het met ver
anderde territoriale bevoegdheid. Inderdaad men heeft het graafschap in 
kasselrijen verdeeld, rond evenveel grafelijke castra, en daarbij de oude 
gouwen gesplitst of samengevoegd. Aldus zijn deze schepenbanken 
kasselrijgerechten geworden. Hun maner was de burggraaf (castellanus), 
aan wie o. m. de bezetting van het castrum was toevertrouwd. 

In de XIe eeuw begint een dubbel proces dat de structuur van de 
maatschappij grondig zal veranderen, hetgeen natuurlijk niet zonder 
weerslag zal zijn op de rechterlijke organisatie. 

Enerzijds zullen de Vlaamse graven hun gezag veel sterker vestigen 
over hun gehele graafschap en zullen zij de opbouw ondernemen van een 
echte territoriale, gecentraliseerde en krachtig geregeerde ambtenaren
staat. Hun meest opvallende, doch niet hun enige, bedrijvigheid in 
dit verband is hun optreden ter handhaving van de openbare orde door 
bloedige bestraffing van hen die het grafelijk vredesgebod overtreden. 
Het grafelijk hof treedt alom op en straft. De graaf zelf reist hiertoe 
voortdurend rond met zijn gevolg. De gewone grafelijke raad blijkt vlug 
onvoldoende voor het daadwerkelijk toepassen van het nieuwe bloedige 
strafrecht over het hele land en de graaf doet beroep op zijn leenmannen 
om hem te helpen ( aangezien de curia samengesteld was uit grafelijke 
leenmannen kan men hierin een soort uitbreiding van deze raad zien). 
De grafelijke mannen houden de bekende duergaende waerheden en daarmee 
verbonden equitationes. 

Onder Filips van de Elzas (tweede helft xue eeuw) heeft dan de nor
male ontwikkeling plaats gegrepen : bepaalde mannen krijgen bepaalde om
schrijvingen te bewaken en hebben in bepaalde grafelijke burchten in die 
omschrijvingen hun vaste zetel. De mannengerechten zijn ontstaan ! Het 
zijn zovele plaatselijke delegaties van het grafelijk hof, samengesteld uit 
grafelijke vazallen en gemaand door de baljuw, de nieuwe grafèlijke 
ambtenaar. Inderdaad onder Filips van de Elzas heeft dezelfde behoefte 
die de mannengerechten deed ontstaan ook tot de schepping van een nieuw 
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soort ambtenaren gevoerd. De baljuw is een moderne, mobiele, zeer 
afhankelijke ambtenaar die geen andere bestaansreden heeft dan de graaf 
te vervangen, de graaf als het ware te vermenigvuldigen zodat hij overal 
te lande aanwezig was (hetgeen de graaf vroeger trachtte te bereiken door 
voortdurend het graafschap af te reizen). De mannengerechten met hun 
baljuws zijn als zovele plaatselijke replieken van het centrale grafelijke 
mannengerecht met de graaf als voorzitter. Het is treffend dat Filips van de 
Elzas in de laatste vijftien jaar van zijn regering heeft opgehouden al 
rondtrekkend recht te spreken. 

Dezelfde bekommernis om de handhaving van de openbare orde had 
reeds in de eerste helft van de XIIe eeuw in sommige kasselrijen aan
leiding gegeven tot het oprichten door de graven van rechtbanken met 
speciale, criminele bevoegdheid : de coratores of keurheren van de kas
selrijen Veurne, Broekburg en Sint-Winnoksbergen. 

De grote verliezers bij deze ware uitbarsting van grafelijke gerechte
lijke activiteit zijn de heerlijke jurisdictiën. Het nieuwe bloedige straf
recht is grafelijk en weinig talrijk zijn de heren die het hebben mogen 
toepassen. De graven hebben het jaloers voor zichzelf gehouden en het 
toegepast over het gebied van de meeste heerlijkheden die aldus - op 
zijn best - werden beperkt tot wat men lagere en middelbare justitie zou 
noemen. Verzwakking dus van het feodale element in de rechterlijke 
organisatie, versterking van het grafelijke. 's Graven vrede is zeker de 
grote motor geweest : de versterkte actie van de curia comitis, de cora
tores en de mannengerechten danken er hun ontstaan aan. Doch men ver
gete niet dat de grafelijke actie tot bescherming der openbare orde zelf 
slechts een aspect is, het meest spectaculaire, van een dieper liggend 
fenomeen : het ontstaan van een echte, monarchisch georienteerde ambte
narenstaat. 

De andere grote ontwikkeling die in de XIe en xne eeuw plaats 
greep is de opkomst der steden. De gemeentenaren zonderen zich af van 
de andere bewoners van het graafschap, ze geven zichzelf een speciaal 
statuut en verkrijgen voorrechten. Hun bewustzijn anders te zijn dan de 
anderen en hun bezit van eigen recht leiden tot de oprichting van grafe
lijke schepenbanken in en voor de steden. De graven, die de ontwikkeling 
der steden goed gezind waren, hebben die rechtbanken en hun jurisdictie 
ingericht (wel niet zonder anti-heerlijke bijbedoelingen). 

De stedelijke rechterlijke organisatie zal de grafelijke schepenbank 
als basisgerecht behouden. Die schepenen kunnen ook in meer dan één 
bank zitting hebben. Doch de latere eeuwen hebben de ontwikkeling 
gezien van andere rechtbanken naast de gewone vierschaar, voornamelijk 
dan van de zuiver stedelijke paisierders-gerechten en bepaalde gespeciali
seerde of lagere gerechten, ingericht ter ontlasting van de hoofdvier
schaar en wier magistraat benoemd werd door de schepenen. 
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De XIIIe eeuw kent de consolidatie van deze ontwikkeling. Rond 
het midden van deze eeuw is de toestand dan ook de volgende : in de 
kasselrijen zien we de oude schepenbanken in hun oude kracht, uitge
nomen waar de grafelijke mannengerechten gevestigd zijn. In deze laatste 
kasselrijen inderdaad vinden we ofwel geen kasselrijschepenbanken ofwel 
hebben deze een geringe, allodiale bevoegdheid. De steden hebben hun 
eigen rechtbanken, grafelijke in strafzaken, gemeentelijke in zoenzaken. 
Een aantal plattelandsgebieden hebben ook hun eigen grafelijke vierschaar. 
Tenslotte hebben de heerlijkheden hun vierscharen, gewoonlijk met ge
ringe jurisdictie : hun bewoners ressorteren onder de kasselrijrechtbanken 
voor zaken van hoge (en soms ook middelbare) justitie. 

Zo heeft eenieder zijn rechtbank : de stedeling zijn schepenen en 
paisierders, wie op een heerlijkheid woont de heerlijke vierschaar of de 
kasselrijvierschaar (in "hoge zaken"), wie noch in stedelijk noch in 
domaniaal verband leeft, het gewone kasselrijgerecht, schepenen of man
nen, tenzij hij woont in een geprivilegieerd gebied met eigen grafelijke 
vierschaar, de geestelijke tenslotte ressorteert onder het geestelijk hof. 

Eén zaak treft ons : al deze gerechten hebben lokale of territoriale 
bevoegdheid, geen enkel heeft nationale competentie. Al die inwoners 
nochtans zijn onderdanen van de graaf van Vlaanderen; is er dan geen 
centrale Vlaamse rechtbank waar zij in eerste of laatste instantie kunnen 
terecht komen ? Het antwoord is negatief. Wel bestaat en functionneert 
de curia comitis, maar ze is geen krachtige instelling en ze heeft geen 
algemene, overkoepelende competentie. De vroeger door de graven in
gerichte rechtbanken zijn meer en meer louter plaatselijke instellingen 
geworden, organen van plaatselijke belangen en aspiraties en jaloers be
waken zij hun autonomie, hun jurisdictie en hun recht te vonnissen in 
eerste en laatste aanleg, ten koste van de ontplooiing van het centraal 
grafelijk gerecht. Buiten enkele "voorbehouden gevallen" heeft de graaf 
in het algemeen het recht verloren om het even welke zaak tot zich te 
trekken. In de XIIe eeuw was de curia comitis competent om kennis te 
nemen van gevallen van rechtsweigering en wellicht ook van vals vonnis 
in de stedelijke en kasselrijgerechten; dat behoort nu tot het verleden. 
In de xrne eeuw is de rechterlijke organisatie van Vlaanderen een lichaam 
zonder hoofd. 

Deze toestand, door zwakke regeerders toegelaten, strookt niet met 
de opvattingen van de sterk monarchisch georienteerde graven van het 
huis van Dampierre (1278- ). Zij zullen er naar streven van de c;;ria 
comitis, nu bevolkt met ambtenaren, baljuws en legisten, een nationaal 
overkoepelend orgaan te maken, dat op alle gebieden het graafschap 
actief zou regeren en controleren en de stuwkracht zijn van het publieke 
leven, o. m. door een gerechtelijke hierarchie op te richten waarvan het 
grafelijke hof de top zou zijn. Sporen hiervan in het procesrecht zullen 



we verder in dit boek bestuderen, vnl. bij de studie van de tweede aanleg. 
Onder Gwij van Dampierre begint de heropleving van het grafelijk ge
recht (o. m. door gebruik van auditeurs en enqueteurs) die onder zijn op
volgers zal leiden tot de Audientie (waar we de enqueteurs en auditeurs 
terugvinden) (ca 1330-ca 1409) en de Raad van Vlaanderen (eerst 
"Camere van den Rade") (1386-1795). Wat hun centraliserende 
politiek betreft zullen de graven de grote steden op hun weg vinden en 
pas tegen het einde der Middeleeuwen en na verbitterde weerstand zal 
de Raad van Vlaanderen algemeen aanvaard worden als opperst Vlaams 
gerechtshof. 



HOOFDSTUK I 

DE VERVOLGING VAN DE MISDRIJVEN 

I. - HISTORIEK 

Door de vervolging van de misdrijven verstaan we het plechtig 
optreden van de klager of van de vervolgingsambtenaar die, in de ver
eiste vormen, van h~t gerecht de veroordeling van een beklaagde eisen. 
De vervolgingsprocedure heeft in de loop der eeuwen een hele geschiede
nis doorgemaakt, vooral dan wat betreft het vervolgingsrecht van de 
staatsambtenaren. 

Het strafprocesrecht is het geheel van regelen die de verwezenlijking, 
de uitwerking in de werkelijkheid, toelaten van de grondbeginselen van 
het strafrecht, waardoor het bij definitie gedetermineerd wordt. Het 
primitieve strafrecht nu is in het algemeen een privaat strafrecht. Buiten 
enkele zware misdaden, die de eer of het bestaan van het volk zelf bedrei
gen, worden de misdrijven beschouwd als aangelegenheid van de betrok
ken partijen. Wenst de verongelijkte bestraffing, hij kan ze bekomen; 
wenst hij ze niet, omdat hij tot vete of tot verzoening zijn toevlucht neemt 
of om andere reden, het staat hem vrij. Het is zijn zaak. Niemand denkt 
eraan hem tot klagen vóór het gerecht te dwingen, geen staatsambtenaar 
zal het op zich nemen het delict uit eigen beweging vóór de rechters te 
brengen. Het gerechtelijk apparaat staat ter beschikking van de partijen, 
zelf ageert het niet. Dit is het accusatoire proces in de zuivere, etymolo
gische betekenis van het woord. 

Ontstaat echter de opvatting dat de staatsmacht, in de persoon van 
de vorst, de universele behoeder is van de vrede van alle onderdanen en 
de plicht he(;ft alle vredesstoornissen,· alle misdrijven als dusdanig te 
bestraffen, dan staan we vóór een publiek strafrecht. De procedure moet 
deze ommekeer van de grondprincipes volgen, aangezien ze bij definitie 
geroepen is om voor dat nieuwe doel de adequate procesmiddelen te 
scheppen. 

De bestraffingswil van de overheid zoekt zijn doel te bereiken, d. i. 
de misdadiger vervolgen en doen veroordelen, wat ook de partijen daar
van denken. Het misdrijf is nu net zo zeer staatszaak als private zaak. 



De staatsambtenaar zal dus op eigen initiatief, op grond van zijn ambte
lijke zending ( = ex officio) vervolgtn. We staan vóór het inquisitoire 
proces in de zuivere, etymologische betekenis. 

De oud-Germaanse volkeren, zoals alle primitieven, kenden het 
zuiver accusatoire proces. 

Een eerste belangrijke stap in de inquisitoire richting in het Westen 
na de invallen werd onder de Karolingen gezet (bepaalde verre aanlopen 
niet te na gesproken). De koning had namelijk het recht, wanneer be
paalde misdrijven onbeklaagd en dus ongestraft gebleven waren, een 
ambtenaar te gelasten ex officio betichtingen te verzamelen ter plaatse 
van het misdrijf en op grond daarvan de verdachte te vervolgen en, in
dien de bewijsprocedure te zijnen nadele uitviel, diens veroordeling te 
verkrijgen. Deze Karolingische inquisitio in strafzaken toegepast, de be
kende wroegingsprocedure ( d. Rügeverfahren), is in de Karolingische tijd 
blijkbaar meer qualitatief dan quantitatief van belang geweest. Z~ heeft 
nochtans diepe wortels geschoten en is in gans Europa eeuwenlang in 
gebruik gebleven. We zullen ze ook in het oud-Vlaamse strafproces terug
vinden. 

Doch de wroegingsprocedure is een inadequaat en omslachtig middel 
om in het ontbreken van het gewone ambtelijke vervolgingsrecht te 
voorzien. 

Aan de jonge vorstendommen die vanaf de xre en xne eeuw in 
Europa ontstaan zijn en aan hun vorsten is het gegeven geworden de ver
volging ex officio tot een normale, adequate procedure op te bouwen. 
Het vorstelijk gezag was er stevig genoeg ingericht en had voldoende 
steun bij de publieke opinie om te verwezenlijken wat de Karolingen 
hadden gedroomd : een sluitend en effectief systeem van staatsstrafver
volging. 

Deze verwezenlijking, van kapitaal belang voor de beschaving tot 
op onze dagen, is langzaam gegaan en, naargelang de macht van het 
centraal gezag en de vervolgingsintensiteit, hier vroeger, daar later. Ze 
is niet in rechte lijn gegaan maar heeft vele zijpaden doorlopen : men 
heeft de "Offizialmaxime" door allerlei onrechtstreekse methodes trachten 
te verwezenlijken. Tenslotte heeft het eenvoudige principe gezegevierd 
dat de gerechtsofficier, dit is in Vlaanderen de baljuw, op eigen gezag 
elke misdadiger vóór het gerecht kon vervolgen. 

Hiermede was de overgang van het accusatoire naar het inquisitoire 
proces een werkelijkheid geworden. 

Hoe en wanneer dit in het graafschap Vlaanderen gebeurd is zullen 
we nu in detail bestuderen. 



II. - DOGMATIEK 

A. - DE PRIVATE KLACHT 

In het oud-Vlaamse strafproces heeft ook het postulaat gegolden : 
"Waar geen klager is zal er ook geen rechter zijn". De plechtige klacht 
van het slachtoffer of zijn verwanten is alleen in staat de vervolging in 
werking te stellen. 

De klacht kon bestaan uit een rechtstreekse eis gericht ter gerechts
zitting tot de tegenpartij die aanwezig was - aldus vooral gebruikelijk 
op de placita genera/ia waar iedereen aanwezig diende te zijn ( 1); de 
plechtige claghe ter zitting van het gerecht zal echter gewoonlijk voor
af gegaan zijn van een klacht gericht tot de gerechtelijke instanties, waarop 
deze de beklaagde dagvaarden ter zitting. Wanneer hij daar verschijnt zal 
de klager plechtig zijn beschuldiging uiten en vragen dat men hem recht 
zou laten wedervaren. 

We vinden de klassieke oud-Germaanse trekken stuk voor stuk 
terug (2). 

l. - TERMINOLOGIE 

Vocare (3), petere (4), acclamare (5), clamor (6), causam suam pro
sequi (7), querela (8), clamorem suscitare (9), in causam trahere (10), 
clamorem facere (u), conqueri (12), querelam movere (13), impetere (14), 
querelam exhibere ( 1 5 ), querelam sequi ( 1 6), querimoniam facere ( 17 ), 
petitio (18), accusare (19), imputare (20), questio (21), imponere (22), 

(1) Zie het hoofdstuk over de placita genera/ia. 
(2) Cfr. BRUNNER, Rg., II, § 99, 100. 
(3) Sint Amand II64. 
(4) Aardenburg Consuetudo. ± 1328. 10. 
(5) Veurne-Ambacht 1240. 22. 
(6) Arques 1232. 42. 
(7) Arques 1232. 41. 
(8) Watervliet 1258. 26. 
(9) Sint Omaars 1127. 8. 
(10) Keurbrief van 't Vrije. 37. 
(u) Arques 1232. 44. 
(12) Arques 1232. 54. 
(13) Gent II91. 6. 
(r4) Arques 1232. 27. 
(15) Keurbrief van 't Vrije. 50. 
(16) Nieuwpoort 1163. 4. 
(r7) Hesdin 1207. r4. 
(18) WARNKÖNIG, F/. St. u. Rg. III. n° CLXII. 6. 
(19) Hesdin 1207. 12. 
(22) Aardenburg Consuetudo. ± 1328. 10. 
(21) Langle 1248. 25. 
(22) Poperinge 1208. 8. 
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querelam persequi (1), justitiam petere (2), calumniare (3), exequ1 
justitiam (4). 

Traire a ( = vervolgen van) (5), sievre ( = vervolgen) (6), de
plainte (7), pourtraire (8), demander (9), demander loi (10), querel
le (11), faire claim (12), clamor (13), plainte (14), li clameres (15), se 
plaindre (16), mettre sus (iets op iemand) (17), siewir sen claim (18), claim 
apporter (19), claimer sur (20), plaindre (21), encouper (22), clamer (23), 
calange (24), demande (25), appeler (sur) (26), accusateur plaintif (27), faire 
son claim (28). 

Zich beclaghen (29), achtervolgen (30), bedragen (31), clagher (32), 
te wette leggen ( = vervolgen) (33), sinen heesch maken (34), (iemand) 

(1) Keurbrief van 't Vrije. 50. 
(z) Waas 1241. 1 r. 
(3) Sint Omaars 1164. 43. 
(4) Meryille 1265. 10. 
(5) Cassel 1280. 32. 
( 6) Cassel 1 3 24. r. 
(7) Roisin. 24. 
(8) Salle Lille. z6o. 
(9) Salle Lille. 99. 
(10) Facet, Sint Amand, 1265. XVI. 21. 
(II) Salle Lille. 17 3. 
(12) Roisin. 23. 
(13) Tout Lieu S. Dizier. 287. 
(14) Facet, Sint Amand, IZ65. XI. 12. 
(15) Cassel 1288. 23. 
(16) Facet, Sint Amand, IZ65. XL 15. 
(17) Facet, Sint Amand, XIII. 12. 
( 18) Cassel 1276. 10. 
(19) Cassel 1276. 18. 
(zo) Roisin. 23. 
(21) Facet, Sint Amand, 1265. XIV. 3. 
(zz) Deinze XIIIe eeuw. II. 4. 
(23) Hazebroek 1277. r. 
(24) Ieper Sentences. 8zz. 
(25) Ieper Sentences. 8zz. 
(z6) Cout. Artois. 44. 1; Vrije v. Brugge 1330. 97. 
(27) Pas en Artois II84-88. 12. 
(z8) Fauquembergue 1295. (EsPINAS, Rec. dr. mun. Art. n° 465, II, bl. 510). 
(29) Oudenaarde Keurboek 1328. bl. 70. 
(30) Wettelijkhede. 100. 
(31) Aardenburg Keurbrief. II6. 
(3z) Ieper Sentences. zz9. 
(33) Ieper Sentences. 327. 
(34) Scheldewindeke. z 3. 

18 



beclaghen (1), (iemand) aenspreken van ... (2), bedachte (3), tale (4), 
claghe (5), eis aenleggen (6), heesch leveren (7), te wette stellen (8), 
voorteischen (9), beroupen (10), calange (11), betijgen (12), beniema
ren ( 13 ), calengieren ( 14), wroughen ( 1 5 ), ( een misdrijf) leggen ( op 
iemand) (16). 

2. - DE KLACHT BIJ DE OVERHEID 

a) Algemene gegevens. 

De klacht van de beledigde partij wordt in principe tot de gerechts
officier gericht. Door deze formele eis om recht wordt hem de plicht opgelegd 
de zaak haar verloop te doen nemen (17). Immers wanneer eenmaal de 
klacht neergelegd is neemt dejusticiarius de zaak actief in handen. Wordt de 
aanvankelijke klacht geheven ter vierschaar in tegenwoordigheid van de 
beklaagde, dan eist de baljuw dadelijk dat de schepenen het geval onder
zoeken. Hij biedt uitdrukkelijk iedereen aan, die wil, hem recht te laten 
wedervaren. ,,Es hier yemen die wet beghert ?" zegt de baljuw - ,,Ic 
presendere elken recht ende wet te doene, dire toe doet datter toe behoert, 

(1) Aardenburg Keurbrief. 122. 
(2) Lieferinge 1437. 29. 
(3) Parike 14 72. 6. 
(4) Tale en Wedertale. 1. 

(5) Gent 1297. 62. 
(6) Wettelijkhede. 5 1. 
(7) Scheldewindeke. 23. 
(8) Wettelijkhede. 99. 
(9) Wettelijkhede. 103. 
(10) Veurne-Ambacht 1240. 22. 

(u) Brugge en 't Vrije 1318. 2. 

(12) Gent 1297. 34. 
(13) Veurne-Ambacht 1240. 22. 
(!4) Biervliet 1358. 61. 
( 1 5) Uitzonderlijk : Parijs, Bib. Nat., Fonds Néerlandais, n° 5 (Gents rechts boek 

uit de XV0 eeuw), fo 70 v0 (XIVe eeuws vonnis) : ,,Int watere scepenen van Ghent hoer
den segghen dat er een man lach also int water, trocken daerwaert metten heere en 
deden scauwene ende daerwart bekent ende dwiif daer by staendewart GHEWROUCHT 
(eigenlijk : ,,beticht") ende men trac te haren huus daermen vant de versche slaeplakene 
bebloet ende dmes .. "; Reinaerd, vs. 111 : in de eigenlijke zin van "klagen". 

(16) Gent 1297. 30. 
(17) Sint Omaars II64. 37: De quacumque re ad communionem clamor proces

serit, per ipsam prout poteritjusticia fiet omni petenti (desnoods met een wraakexpeditie 
van de communio tegen vreemden); Cfr. NowÉ, Baillis comtaux, bl. 283 v. : de wets
weigeringen waren talrijk; Waas 1241. 11: nulli negare debet ballivus scabinagium ... 
Si petenti justitiam et diem ballivus denegaverit justitiam vel diei citationem, scabini 
cessare debebunt...; Langle 1248. 42 : Si quis judicium ha bere voluerit, justiciarius 
tenetur ei facere prout lex dixerit; Desteldonk 1248. 9: ballivus non debet negare alicui 
scabinagium ... 



in kennessen van den mannen" (1). ,,Zo dinct nu dat so hoghe an den dach 
es gheghaen dat ghi vierscarne bannen moghet, zeggen de schepenen tot 
de schout, omme elken mensche recht ende wet te doene die te deser 4 
scarne commen sal ende rechts ende wets ane u begheeren sal" (z). 

Is het niet ter vierschaar in aanwezigheid van de betichte dat de eerste 
klacht neergelegd wordt - wat het gewoon geval is - dan gaat de bal
juw de zaak voorbereiden : hij spreekt met de schepenen af wanneer ze 
zal voorkomen, hij dagvaardt voor die dag klager, beklaagde en ge
tuigen (3). 

Het is de aloude opvatting : het gerecht staat ter beschikking van 
de partijen, de klacht is de aanleiding die het ganse gerechtelijke mechanis
me in werking zet. Eenmaal in beweging gebracht moet het gerecht zijn 
verloop hebben op eigen gezag, de klager kan niet meer terug, hij is de 
gegrepene van het raderwerk dat hij in gang zette. Het is hem op straf 
van boete geboden op de gestelde gerechtszitting te verschijnen en zijn 
klacht opnieuw te uiten, in het aangezicht van de betichte ditmaal (4). 
Men eist zelfs waarborg van hem dat hij dat zal doen ( 5 ). 

Doch de klacht van de partij is dan ook absoluut noodwendig, in 
het kader van de klassieke accusatoire opvatting, om het gerechtelijk 

(1) WARNKÖNIG, III, nr. 168, 61. 65. 
(2) Tale en Wedertale. 29. 
(3) Kaprijke 1240. 3. (men klaagt, dan:) justiciarius debet per se vel per nuncium 

suum ... citare illum vel illos quos dictum negocium tangit proxima die dominica (na de 
klacht) ad ecclesiam de Capric ad diem competentem placiti et ad locum deputatum ad hoc 
de co mm uni consilio tam j usticiarii quam scabinorum ej usdem loci; Waas 1241. 1 o : 
Debet ballivus cum voluerit placitare, de consilio scabinorum diem ponere et ad diem 
placiti nullus debet citari nisi scabini et conquerentes et eorum adversarii et testes, qui de
ponere debent; 4 Ambachten 1242. 20 : Quicumque voluerit de aliquo querimoniam 
facere, accedat ad ballivum; (deze is verplicht :) quamlibet personam facere citari ad 
instantiam conquerentis et tune in citatione expresse nominetur ... 

(4) Beide rechtshandelingen heten claghen. Men kan ze respectievelijk verge
lijken met onze klacht bij het parket en het formuleren van de eis of het requisitorium 
op het proces. 

(5) Arques 1232. 41 : quando aliquis super alium clamorem fecerit, domino debet 
fieri securitas de actore quod causam suam prosequatur et de reo quod stabit juri; 
Veurne-Ambacht 1240. 39; Desteldonk 1248. 6 : 6 lb. boete, waarvan 3 lb. voor de 
beklaagde, indien klager afwezig is op de gestelde dag; Calais 1 2 5 3. 2 1 : klagen en 
later "ne veut faire sa plainte pleniere (ter vierschaar) : boete van 10 s.; tot de eerste 
klacht, de klacht vóór het proces, kan niemand worden verplicht, ibid. - maar een
maal geklaagd is ... ook verder geklaagd; Facet, S. Amand. 1265. XI. 19: S'aulcun se 
plaint de trieve enfrainte, de lui doit on estre seür, car s'i ne peult prouver, loix li juge 
a 5 s.; ter Piet 1266. 4; Cassel 1276. 10: S'il avint ainssi que uns homs se plaint ... il fait 
plegerie de siewir sen claim; Ieper. Comptes. I, bl. 41 : S. A. 3 lb. domino quia con
questionem quam fecerat de vi (vóór de baljuw) non prosecutus prout debuit (ter 
vierschaar); Parike 1472. 6 : Up dat de claghere ... ghebreckelyc zy van zynder wette
licheden te versouckene (ter vierschaar, na voorafgaande klacht) : boete. 
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apparaat in werking te zetten. Op eigen initiatief mag de baljuw niemand 
dagvaarden, tegen niemand requireren. Hoogstens mag hij overtreders 
arresteren, doch indien niemand vóór hem komt klagen moet hij de ver
dachte loslaten ( 1 ). De vraag van al of niet vervolging is een zaak van 
de partijen : zij alleen zijn actief, het gerecht is passief (2). 

We zegden reeds dat het kan voorkomen dat ter gebannen vierschaar 
de beledigde rechtstreeks klaagt tegen de aanwezige betichten en de 
zaak dadelijk berecht wordt (3). Meestal echter gebeurt de klacht vóór 
de zitting van de schepenen waar ze zal behandeld worden. 

We onderzoeken nu een aantal bijzondere punten van de klacht bij 
de overheid. 

b) Wie klaagt ? 

De klacht over geleden onrecht komt vanzelfsprekend eerst toe aan 
het slachtoffer zelf. Kan hij niet klagen of is hij overleden, dan zal de familie 
het gerecht om recht verzoeken. Het komt ook voor dat de gerechts
officier zich naar de klager begeeft, die te zwaar toegetakeld is om zelf 
te gaan klagen, om zijn klacht te ontvangen (4). 

( 1) Arques 12 3 2. 42 : Si quis ... non in recenti malefacto fuerit captus, postquam per 
tres dies detentus fuerit, si nullus contra eum clamor apparuerit, liber abire permittetur; 
Cfr. EsMEIN, Proc. crim. bl. 5 1 v.; Veurne-Ambacht 1240. 5 8: Exquacumque causa aliquis 
per iusticiam detentus fuerit, nisi aliquis veniat et eum infra tertium diem accusaverit, 
detentus quarta die abibit; Langle 1248. 34: Si aliquis per justiciam detentus fuerit nisi 
aliquis veniat et eum infra quindecim dies accusaverit detentus extunc liberabitur. 

(2) Pas en Artois u84. 58. 12; Facet. S. Amand, 1265. I. 1 : De nulz cas criminel 
ne doit estre Ie grans maiiers en terre de Sainct-Amand rechus a loi a l'encontre de bour
geois ou bourgeoise, fors de 3 cas assavoir : de prendre par sa personne en presserit 
mesfait, ou que li fait soit faict nuict, ou qu'il ait parti ajoint ( = indien er een private 
klager optreedt; de uitgevers stippen aan dat de betekenis onduidelijk is - we menen 
van niet. De zin betekent : Geen vervolging kan door de meier ingesteld worden 
tenzij er een klager is of dat het feit een nachtelijk misdrijf is of de dader op heterdaad 
werd betrapt); Cfr. Ibid. XIV. 3. 6; Cfr. EsMEIN, Proc. crim. b. 43 v. 

(3) Volgens BRUNNER, RG. II, bi. 453 v. gaat het hier om een jongere regeling: 
,,Vonden Volksrechten des fränkischen Reiches bezeugt uns nur die Lex Alamanno
rum die unmittelbare Erhebung der Klage gegen den im Ding anwesenden Gegner". 

Dit gebeurt meestal in de placita genera/ia waar iedereen moest aanwezig zijn. 
Doch het kon natuurlijk ook daarbuiten voorkomen dat beide partijen vóór de recht
bank verschenen en de klager rechtstreeks zijn eis kon formuleren : Gent Filips. 21 : 
Si mercator sive alius homo extraneus ante scabinos justitiae causa venerit, si illi de qui
bus conqueritur praesentes sint ... Cfr. PLANCK, Gerichtsverfahren, 1, bi. 3 39. 

(4) Gent 1191. 6 : si... mulier ipsa vel parentes ... querelam moverint; Langle 1248. 
25; Brugge 1278. 5 : war dat die maghe van diere vrouwen niet ne dursten claghen; 
Gent 1297. 22: ... claghere ofte maech van sinen halve; Lodewijk v. Nevers 1330. 41 : 
(Ie navré) doibt faire sa plainte par lui se il peult parler et sil est mors par ung sien parent 
ou plus pres pourra la plain te etre faite; Biervliet 13 5 8. 2 3 : Worde yemene ghewont 
ende ... die ghewont es hevet gheclaghet of yemene over hem van sinen maghen ... 
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Wie klaagt moet de beklaagde noemen. Dit betekent dat elke klacht 
tegen een bepaalde persoon is gericht (1). Principieel is het dus uitgeslo
ten te klagen tegen een onbekende dader. Practisch heeft men dat toch 
verholpen door gebruik te maken van een betichtingsjury wanneer de 
klager geen dader specificeerde (2). 

c) Bij wie wordt geklaagd? 

Binnen het gerecht zelf is de baljuw de stuwende kracht van het 
proces. Hij bant de vierschaar, hij eist dat de schepenen samen komen, 
hij eist dat ze de zaak onderzoeken, hij vraagt een vonnis, hij executeert 
het. Hij is het ook die de partijen daagt en de zittingen van de schepenen 
aankondigt. Het is dus normaliter tot hem dat de partijen zich moeten 
wenden wanneer ze recht en vonnis willen bekomen. Er wordt geklaagd 
bij de baljuw of een ander officier (3). Men vindt dat vóór baljuw en 
schepenen moet geklaagd worden (4). Dit is enigszins in de traditie : we 
zullen later zien dat het middelvlaamse strafproces één volgehouden 
samenwerking is van schepenen en baljuw in een evenwichtig spel van 
krachten, initiatief en contróle. Doch de schepenen zijn verder gegaan, 
waar ze geeist hebben dat vóór hen alleen geldig kon geklaagd worden. 
Het is een uiting van de stedelijke drang om de grafelijke ambtenaar zo 
weinig mogelijk macht en initiatief te laten (5 ). Men doet deze klacht 

(1) Wettelijkhede. 86 : So wat manne die een anderen te wette stellet ende hem 
heesch anleit ende niet en noempt bi ziere name ende bi ziere toename beede den 
heesschere ende de verwerre ende men dat toghet in die tale int verweerne so biest 
een dachvaert wel voert. 

(2) Facet. Saint-Amand, 1265. XI. 17 : S'aulcun se plaint de domaige que faict 
li ait aucuns qu'il ne saiche nommere ne voeille nommer, ne voeille ne n'ose, de tel cas 
adjourn'ons les vérités des vinnaige ... 

(3) Aire. Amicitia. 7 : ad prefectum querimoniam facere; Hesdin 1207. 14 : ... si 
voluerit, querimoniam facere poterit maiori et iusticie nostre et justicia inde fiet ei; bij de 
schout klagen te Brugge, GILLIODTS-VAN SEVEREN,Invent. arch. Bruges, IV, p. 18 3, nr. 5 : 
ne peult le dit escouthete avoir de parties la complainte pour metre le dit fait a loy ( omdat 
er zoen is); Kaprijke 1240. 3 ; 4 Ambachten 1242. 20 : Quicumque voluerit ... queri
moniam facere aq:edat ad ballivum; Brugge 1281. 23 : claghen vor den rechtre iof vor 
scepenen. 

(4) Langle 1248. 25 : justiciarius et 5 coratores; Brandverordering, 4 Ambachten 
1261. 1 : coram ballivo nostro et scabinis virscarniae suae quaerimoniam suam ostendere 
debet; Hazebroek 1277. 1. (DE CoussEMAKER, Sources, bl. 234): ... il clamera devant le 
signeur et devant eskevins du brant (klacht wegens brandstichting); Gent 1297. 62 : 
. . . ende claghe der afcomt vor bailliu ende vor scepenen. 

(5) Brugge 1281. 23 : claghen vor rechtre iof vor scepenen; Brugge 1304. 7 : 
wie die zine claghe niet ne doet voor scepenen ... De strenge tegen de stedelijke auto
nomie gerichte keuren van Lod. v. Nevers 13 30. 18 verzetten zich hiertegen : plainte 
de partie ne pourront il ( = schepenen) recevoir sans nostre bailly ou son lieutenant; 
hetzelfde in Brugge 1329. 49 (het "mauvais privilège"). 
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waar men het meeste kans heeft de mensen van het gerecht aan te treffen : 
ter vierschaar (1), of elders (bvb. bij de baljuw tehuis) (2). 

Hoewel de klacht neergelegd bij de gerechtsofficier de regel was, 
kwam het ook voor dat men rechtstreeks ging klagen bij de graaf, wiens 
plaatselijke vertegenwoordiger de gerechtsofficier was. We zien in alle 
eeuwen allerlei personen die langs de gewone plaatselijk-gerechtelijke 
weg geen recht verkrijgen - of dit tenminste denken - hun klachten 
tot de graaf zelf richten. Voor vroegere eeuwen kennen we dergelijke 
klachten uit de verhalende bronnen (3). Voor latere tijden hebben we een 
aantal klachtbrieven die ons zijn bewaard gebleven (4). Zoals de klacht 
bij de plaatselijke uitvoerende ambtenaar het plaatselijk gerecht in wer
king zal doen treden, zo brengt de klacht bij de graaf het centrale grafe
lijke gerecht in werking, voor zover geen promptere manier van bestraf
fing aangewend wordt (5). 

d) Geschreven nota over de klacht. 

Om het werk van de baljuw te verlichten wordt geeist dat de klager 
vóór de baljuw, samen met het uitbrengen van de klacht, pro mem ria, 
een geschrift overhandigt waarop de aard van de klacht en de ( soms 
talrijke) namen van betichten en getuigen worden vermeld (6). 

(1) 4 Ambachten 1242. 20: quicumque voluerit ... querimoniam facere accedat ad 
ballivum maxime eo loco ubi consuevit placitare. 

(2) NowÉ, Baillis comtaux, bl. 281, v.; Cfr. PLANCK, Gerichtsver:f. I, bl. 357. 
(3) Interessante gevallen in HARIULF, c. 16 (a0 1084); HERMAN VAN DooRNIK, 

c. 22 (a0 II II); GALBERT, c. 10 (a0 1127). Ook de veroordeling door graaf Gwij van een 
aantal onrechtvaardige rechters te Cassel op 17 Juni 1280 zal wel teruggegaan zijn op 
klachten bij hem neergelegd (VAN CAENEGEM, Strafrecht, bijl. n° 6, bl. 344-346). 

(4) Enkele voorbeelden van klachten tot de graaf of zijn raadslieden of commis
sarissen zijn gedrukt bij VAN CAENEGEM, Strafrecht, bijl. n° 7, 12, 13, 14 (ze dateren uit 
het laatste kwart van de XIIIe en het eerste kwart van de XIVe eeuw); andere bij NowÉ, 
Baillis, P. ]., passim. 

(5) Enkele uitspraken van de graaf zelf zijn afgedrukt bij VAN CAENEGEM, Straf
recht, bijl. n° 16, 18; een grafelijke aanstelling van gedelegeerde rechters ( of arbiters) 
ibid. n° 15. Van een onderzoek van een klacht qoor grafelijke raadslieden is getuige 
een aantekening in dorso van klacht n° 13: ,,de dage es wel geproevet". Voor prompte 
grafelijke bestraffing zie de plaatsen geciteerd op bl. 23 n. 3. - Het spreekt vanzelf 
dat deze enkele verwijzingen naar teksten over grafelijke gerechtelijke activiteit een 
louter exemplatief karakter hebben; het is hier niet mogelijk op het probleem van het 
grafelijk hof in te gaan. 

(6) Brugge 1229. 11 : So wie die anderen wille doen ghebieden te rechte te staene 
up poorters ghedinghe heesch te ghevene, dat hij een brievekin eenre duimen breet ende 
eenre spannen breet ... moet hebben ... Ende diet doet ghebieden sal moeten vooren 
staen int brievekin ende al van éénen faicte in één brievekin ende nemmeer. - Deze 
verplichting van een geschrift is merkwaardig voor de tijd ! Kaprijke 1240. 3 : Quicum
que super aliqua re ... querelam movere voluerit ipsam in cartula scripta ballivo ... debet 



e) Tijdstip van de klacht. 

Zelden wordt een bepaalde dag vastgesteld waarop de baljuw klach
ten ontvangt (1). Men kan hem in het algemeen om het even wanneer 
opzoeken om te klagen. 

f) Gevolg van de klacht vóór de ba(ju1v. 

Eenmaal de klacht neergelegd, is de zaak definitief aanhangig vóór 
het gerecht. Terugtrekken van de eis ante fitis ingressum is soms toch toe
gelaten indien de partijen zich verzoend hebben. Doch normaliter moet 
de zaak nu haar verloop hebben. 

De baljuw bepaalt de dag voor het proces in overeenstemming met 
de schepenen. Daarop dagvaardt hij de partijen. Dit is het meest opvallende 
gevolg van de klacht, die dan ook soms wordt aangeduid met de term 
"faire adjourner" : door te klagen vraagt men aan de baljuw de partij te 
doen verschijnen zodat men ze rechtstreeks ter vierschaar kan "be
claghen" (2). 

3. - DE DAGVAARDING 

Submonere (3), citare (4), vocare (5), adiurnare (6), ad judicium 
vocare (7), implacitare (8), summonitio (9), jussio (10), diei citatio (11). 

Adjourner (12), adjourner ou appeler a loy (13), semoncer (14). 

Dagvaart ( 1 5 ), gebieden ( 16), dagen ( 17 ). 

presentare; Cure Emendende. 8 : quicumque alium in causam traxerit ad Iegem" de 
vi" debet petitionem suam pienius certificare et specificare" de qua vi.. sit quod illum 
vult inpetere. 

( 1) 't Vrije van Brugge 1266. 16 : En Ie vierscarne de Ardembourg fera on piaintes 
sour Ie mekredi et plaidera on Ie mardi apres. 

(2) Cassel 1324. 13 : Saucuns fait adjourner aucun .. ; ibid. 14: Saucuns se plaint 
et fait adjourner. 

(3) Gent Filips. 1. 
(4) Gent 1191. 5. 
(5) Sint Omaars 1127. 20. 
(6) Aardenburg Consuetudo. ± 1328. 11. 
(7) Ibidem. 42. 
(8) Nieuwpoort 1163. 8. 
(9) Keurbrief. 18. 
(10) WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl. III, nr. 27, bl. 283. 
(u) Waas 1241. 11. 
(12) Facet, Sint Amand, XI. 14. 
(13) Lod. v. Nevers 1330. 28. 
(14) EsPINAS, Douai. P. ]. n° 158, III. bl. 109. 
(15) Wettelijkhede. 86. 
(16) Aardenburg Keurbrief. 163. 
(17) Brugge 1281. 1. 



De dagvaarding geschiedt door de baljuw of andere gerechtsoffi
cieren in 's graven naam (1). Ze heeft reeds sedert de frankische tijd de 
oude dagvaarding door de partij vervangen. In geen geval doet de ambte
naar dit alleen. Het feit van de dagvaarding moet door getuigen vast
gesteld worden, dit is van groot belang voor een evencuele sanctie bij 
niet verschijnen van de gedaagde op het proces. 

De getuigen zijn ofwel schepenen (2), ofwel "erfachtige lieden" 
of legitimi, boni viri (3). De klager vergezelt soms de gerechtsofficier (4). 

Een bepaling van de Keurbrief wil dat iedereen door zijn gelijken 
zou gedaagd worden ( 5). Elke dagvaarding moet namen en toenamen 
vermelden en het voorwerp der klacht. Volgens Roisin zegt de dagende 
officier volgende woorden: ,,Jou vos adiourne (NN). au droit monsigneur 
le conte, a le déplainte de chelui qui chi est (NN. en voorwerp van de 
klacht) entre le cange et le halle ( = de plaats van de vierschaar in Rijsel), 
devant eschevins et dedens eure de loi" (6). 

De dagvaarding geschiedt aan de persoon van de beklaagde, te 
zijnen huize of op zijn laatste woonplaats. Er wordt ook gedagvaard 
in loco delicti commissi. Er wordt ook (subsidiair) gedagvaard ter kerke tus
sen de missen de Zondag (het kerkgebod), ofwel ter vierschaar. Later, 

(1) Baljuw: Biervliet 1358. 61; de schout: Brugge 1304. 55; de amman 
Gent 12 5 2 (W ARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. F l. III, nr. 2 7); diens helpers : Brugge. Proost
dij 1 248. 2 : preco vel subprecones possunt citare. 

(2) Gent Filips. 1 : submonitio per scabinos et justitiam comitis; Arques 1232. 16; 
Gent u91. 5; Gent 1297. 33 : gebieden met baljuw ... en scepenen; Brugge 1304. 
5 5 : So wat poorter met schout en 2 scepenen geboden wordt ... ; Biervliet 13 5 8. 61. 
62 : dagen door de baljuw met 2 of 3 schepenen - en "verclaren voor scepenen van 
wat zaken dat hise daghet". 

(3) Nieuwpoort u63. 8 : Justiciario non licet aliquem opidanum implacitare, 
nisi cum hominibus legitimis et ad domum suam (ttz. de "familia" v. cl. officier) non 
pertinentibus et oportet ut scabini eos legitimos dicant; Desteldonk 1248. 59; Brugge 
Proostdij 1248. 11 : de preco moet zijn dagvaarding kunnen bewijzen met twee boni 
viri. 

(4) Aldus Roisin. 24 : ... si doit y estre li déplaignans avoec lui ... Een algemene 
regel is dit blijkbaar niet. 

(5) Keurbrief van 't Vrije. 12 : De libero homine submonito. Homo liber sum
monitus ad lapidem non respondebit ad summonitionem praeconis (een onvrije) si 
contra summonitionem hanc loqui voluerit, sed scoutete respondebit, si liber fuerit 
et eum summonuerit et non respondebit nisi suo pari. 

Ook in de Vos Reynaert ziet men de dagvaarding door de "pares". Niemand min
der dan de beer, de kater en de das, edelen die het koningsgerecht bijwoonden, werd 
naar Malpertuis gestuurd om de vos te dagvaarden. Cfr. VAN DrnvoET, Proces van den 
Vos Reynaerde. - In de frankische tijd vindt men dat beklaagde niet op de klacht 
van de klager wil antwoorden "quia servus alterius sit". (BRUNNER, Rg. II, 61. 462). 

(6) Roisin. 24; Cfr. Watervliet 1258. 62 : quelibet citatio fieri debet per certum 
nomen et cognomen manifestum; Aardenburg. Cons. ± 1328. 42: ballivus nullum ad 
virscarniam ... vocare ... possit nisi sit super pugna vel super certo et EXPRESSO 
statuto. 



in de steden, wordt meer gedaagd op de markt, centrum van het publiek 
leven van de stad ( 1 ). Men daagt om te verschijnen binnen de derde 
dag; veelal dus de Zondag om te verschijnen de Dinsdag (2). 

4. - DE PLECHTIGE KLACHT TER VIERSCHAAR 

De rechtbank houdt zitting. De schepenen bezetten hun banken. 
De partijen en de andere opgeroepenen zijn ter plaatse. In plechtige be
woordingen heeft de baljuw de zitting voor geopend ve:rklaard. Nu vraagt 
hij: ,,Is hier iemand die recht verlangt? Ik bied iedereen aan hem recht te 
laten wedervaren, indien hij het vraagt zoals het hoort" (3). De klager staat 
recht en uit - in feite meestal door een voorspreker - in stereotype 
termen zijn klacht. Wie de vormen schendt verliest zijn recht (4). Hij 
richt zich tot de baljuw, beticht de beklaagde met naam en toenaam en 
noemt het misdrijf. Hij vraagt dat hem recht geschiede. 

Dit is de aloude klacht. Ze is publiek en mondeling, gebeurt in het 
aangezicht van de beklaagde (5 ). 

( 1) Gent Filips. 1.; Gent. ordonn. van ± 1 178. 5 : Si quis fecerit forisfactum 60 
librarum submoneatur ad domum suam, quod si non habuerit, submoneatur in placito; 
Arques 1232. 16 : citationes ... ad eorum domum ... vel ubi presentes inventi fuerint 
infra villam ... ; Waas 1241. 9: ... cum placitum nunciatum fuerit et in ecclesia proclamatum 
ad certum diem; 4 Ambachten. 20 : citetur qualibet die dominica in majori ecclesia 
officii sui adversus certam personam et ad tertium diem a die citationis; Desteldonk 
1248. 59: Ammanus ... debet citare conquerentes et adversarios eorum et testes in die 
dominica plena voce et co ram populo et per nomina eorum et cognomina; Zaffelare 
1260. 61 : alle zaken moeten 's Zondags in de kerk worden aangekondigd; Noord- en 
Zuidschote 1 266. 8 : ceaus sour cui on voira plaidier doit on faire semonre Ie diemence 
<levant a leur eglises; Brugge 1281. 1 : ... sal syn ghedaghet bi roepe ghedaen ter marect 
binden darden daghe; Gent 1297. 33 : Wie van wonden beschuldigd is die moet men 
gebieden "ten huus daer hy woent binnen Ghend ... " Woont hij elders : ,,ghebieden 
in vierscaren"; Brugge 1304. 5 5 : so wat poortre ... gheboden wordt ... tsinen huus 
iof tsier achterster woenste ... ; Aardenburg. Keur brief. 116 : Wie word bedraghen ... 
daerof es men sculdich up den eersten Zondach keercghebot te doene ten beeden 
kerken ... dat die persoen binnen den darden daghe zeker moet doen ... ; Loci. v. Nevers 
1330. 31 : (vreemdeling) ... il sera adjournez sus ung dimenche a heure de messe pre
sent deux eschevins ... ; 30 (inwoner) : Se aucun est present en la ville on le doibt ad
journer en sa propre personne, se il nest present la ou il demourra ... en leglise; 
Biervliet 13 5 8. 63 : (Dat daghen) sal wesen tsiere laetster woensten of daer tfait ghe
viel binden scependomme, of en conste de here niet gheweten waer hi ghewoent hadde 
men zoudene daghen met huute roupene ter hallen. 

(2) Aldus de Oud-Germaanse traditie, zie GRIMM, Rechtsalt. II, bl. 443. 4 Am
bachten r 242. 20 : citetur qualibet die dominica ... ad tertium diem a die citationis; 
Cassel 1276. 10 : adjourner le dimenche sur le tiers jour; Aardenburg. Keurbrief. 116. 

(3) WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. III, nr. 168, bl. 65. 
(4) ,,clamorem perdere" in Veurne-Ambacht 1240. 63 is zijn klaagrecht verspelen 

door een vormfout. De baljuw zal verder kunnen klagen, nadat klager aldus zijn klacht 
heeft verloren (ibid.). 

(5) Roisin. 23 : ... on ne puet clamer sur bourgois de cheste ville ne faire nul claim, 
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De klacht wordt geuit door het slachtoffer of door een bloedverwant 
tot in de derde graad, wanneer het slachtoffer verhinderd is. Men hecht 
er belang aan dat de klacht zou geuit worden door het slachtoffer zelf, 
men zal de zaak er desnoods voor uitstellen ( 1). Is het slachtoffer overleden 
dan wordt te Aardenburg door de familieraad een wettelijke klager aan
gesteld en wel zo dat elk vierendeel van de familie een "hulpclagere" 
aanstelt, en deze vier kiezen op hun beurt een "upperclagere". Deze, 
,,de wettelike dager", zal ter vierschaar recht eisen van de rech
ters (2). De klacht bestaat uit een betichtings- en eisformule. Een mooi 
voorbeeld biedt ons het Aardenburgse Bouc van Tale en Wedertale 
( c. 3 9). Eerst komt de betichting, het relaas van de feiten : ,,Hoort ghi 
heeren, ghi scepenen, wies hem beclaecht Symoen Eghel, als wettelijc 
clagher ende upperclagher ghemaecht bi den 4 hulpeclaghers van der doot 
Jans van Ontscoot toget en zeit : daer dese Jan van Ontscote waende 
ghesijn hebben int payse in rusten ende in vreden binden scependomme ... 
van Ardenburch, daer es comen Jan Anebec ... ende heeft daer up hem 
ghestooct een en ... twist ... ". Vervolgens komt een reeks anticipatieve weder
leggingen van eventuele excepties van de betichte en tenslotte de eis : 
"Dies so vermet ic mi hulpe ende kennesse an scepenen ende toghet ende 
zecghet dat men sculdich es over hem te rechtene metten zwaerde als over 
eenen man die man doot heeft jof thooft in den handen van den maghen". 

De klacht kan versterkt worden door een eed. We staan hier vóór 
een oeroud gebruik. De oud-Germaanse klager beriep zich op de geheime 
kracht der natuur bij zijn beweringen. Later treft men hiervoor de christe
lijke eed aan. De frankische bronnen noemen hem anteiuramentum 
Deze vóóreed is een plechtige bevestiging van de rechtvaardigheid van 
de eis en verzwaarde het zuiveringsbewijs waartoe de beklaagde kon 
komen. Indien hij bvb. tot de zuiveringseed kwam, ontstond een werke
lijke tweekamp met eden. De eed van de klager komt veel voor in het 
Vlaamse strafproces. De technische benaming anteiuramentum is ech
ter zeldzaam. Wanneer de klager in zijn betichtingseed, die streng 

se chou n'est en veue d'eschevin que eschevins voicent le bourgois sour cui on vorra 
faire le claim se ensi est ... quil viegne de se boine vollenté ... pour le claim rechevoir. 

(1) Biervliet 1358. 24: (iemand is gewond, zijn magen hebben vóór de baljuw ge
klaagd, de verdachte is in hechtenis :) die de wonde gaf sal bliven metten here toter tyt 
dat deghone die gewont was stratevoere en kerckvoere es ( en kan komen klagen op het 
proces). 

(2) Tale en Wedertale. 1 : klager van doodslag moet "maech sijn ten derden" 
van de dode en hij moet "claghere ghemaect (zijn) ute 4 vierendeelle bi concente van 
der ghemeenre maechscepen ende bi den 4 helpeclagers"; 2 : de "upperclagere" moet 
gemaakt zijn "van 4 hulpeclaghers elc hulpeclagere uut eenen vierendeele", zoniet is de 
eis niet ontvankelijk; Ieper. Sentences. 229 : W. T. is "wetteleic clagher" van der doot 
van zinen vorseiden broeder; 3 2 7 : ... int voortheesscen quam een man ... ende dinghede 
omme wettelijc clagher te zine ende toghede dat hi den dode bestoet in derden of naerre. 



formalistisch was, mislukte, was daardoor alleen reeds zijn zaak verloren 
en was alle verdere zuiveringsbewijs door de beklaagde overbodig : hij 
was vrij ( 1 ). 

Een ander element van versterking is het aloude gebruikelijke ver
toon van de sporen van het misdrijf: de toegebrachte wonde werd door 
het slachtoffer getoond, het lijk van de vermoorde werd door de verwanten 
voorgebracht ter vierschaar. Het is de "blikende schijn". Men kent de 
beroemde episode waarmee de "Reinaert" opent : Canteclaer komt vóór 
koning Nobel en de edelen klagen dat zijn dochter is gedood door de 
vos Reinaert en het lijk wordt op een baar voorgedragen, talrijke ver
wanten zijn meegekomen : 

"Doe Grimbert stont in dese tale 
Saghen si, van berghe te dale 
Canticler commen ghevaren 
Ende brochte up eene bare 
Eene doode hinne, ende hiet Coppe 
Die Reynaert hadde bi den croppe 
Hoeft ende hals af ghebeten. 
Dit moeste nu de coninc weten. 
Canteclere quam voer de bare gaende 
Sine vederen zeere slaende 
In wedersijden van der baren 
Ghinc een hane wijde mare ... " (2). 

Het is de bekende "Klage mit dem toten Mann" waarover H. BRuN

NER geschreven heeft. In vele landen is het streng vormelijk blijven be
staan, men moest het lijk of minstens een lid (bvb. de hand) vertonen 
en dus ( desnoods lange tijd) bewaren tot aan het proces. Het was alsof 
de dode zelf vóór het gerecht kwam klagen. 

In het Vlaamse procesrecht is voorzover wij zien dit gebruik groten-

(1) Nieuwpoort u63. 3 : Si quis alii vulnus imputaverit ... et si acusator in ante
iuramento defecerit, accusatus liber erit; 4 : ... conquerens cum iuramento querelam 
suam sequetur... Si conquerens in anteiuramento defecerit, accusatus liber erit; 5 : 
... acusator cum anteiuramento querelam suam sequetur; 6: si acusans in anteiuramento 
defecerit acusatus liber erit; Sint Omaars 1164. 48 : als iemand zijn klacht formuleert : 
jurabit quod juste proclamat; Cfr. de onder eed uitgebrachte beschuldiging in Gent 
1297. 36 : Wie so wonde lecghet hy moet se lecghen in sine siele wie dat se dede ende 
welken tyd waer ende waermede; Ieper. Sentences. 200: clagher ende eedzwerers van 
der doot van ... "; Parike 1472. 6 : up dat eeneghe ... ghevechte ghevalle ... ende de 
gheinjureerde hem daeraf beclaghen wille dat hy daertoe ontfanghen sal syn up zynen 
eedt ... Ende up dat de claghere niet en zweert ... zoo sal hy vervallen in 7 s. 6 d .... en es 
de verwerere quyte te ghane. 

(2) Van den Vos Reinaerde, verzen 283-294. Cfr. VAN DrnvOET, Proces van den 
Vos Reynaerde. 
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deels vervangen door de vaststelling van de schepenen. Van zodra vó6 r 
de baljuw een misdrijf werd aangegeven gingen de schepenen die later 
het proces zouden voeren de materiële sporen van het misdrijf vaststellen 
en controleren. Het is de cognitio, de scepenen kennesse. 

Is er geklaagd over een huussoek, zij gaan ter plaatse het feit van 
de bestorming van het huis vaststellen. Is er klacht van brandstichting, 
zij gaan zien of er wel opzettelijke brandstichting is geweest. Is er iemand 
gekwetst, zij gaan naar hem toe, zien de wonden (,,se il y a ... cop apparant") 
( 1) en stellen de gekwetste allerlei vragen. 

De cognitio is een conditio sine qua non om tot de instructie van 
de feiten over te gaan (2) - en zelfs om te dagvaarden (3). Het is 
dus duidelijk dat er een zeer geschikte gelegenheid is tot vooronderzoek 
met eerste ondervraging van allerlei lieden, een voorloper dus van het 
tegenwoordige onderzoek ter plaatse door het parket. 

Anderzijds vindt men ook dat het feit van het misdrijf moet vast
gesteld worden door instrumentaire getuigen ( d. zugezogene Zeugen), 
aan wie de materiële sporen van het misdrijf (de wonde bvb.) werden ge
toond opdat ze later bij de klacht ter vierschaar daarvan getuigenis zouden 

(1) Roisin. 50 : se il y a une veritet de veir et d'oir et cop apparant ou on ait veut 
l'assalleur entrer en le maison ... 

(2) Gent Filips. 1 : Si aliquis vulnus fecerit ... et illud veritate sê:abinorum agnos
catur; 2 : Si aliquis aliquem in domo sua assiluerit unde clamor factus sit, scabini et 
justitia domum ibunt inspicere; et si scabini poterunt videre assultumesseapparentem,ille 
de quo clamor factus est submoneri debet; Keurbrief. 27: quicumque in causam tractus 
fuerit ... (wegens wonden etc.) scabinis hoc cognoscentibus ... ; Poperinge 1233. 10: Si 
alicui impositum fuerit quod aliquem vulneraverit et vulnus a chora cognitum fuerit; Waas 
1241. 12 : ballivus nullum molestare potest pro aliquo forefacto, quod non probatum 
fuerit per duos pro bos viros vel cognitum per scabinos quod evenerit; Watervliet 12 5 8. 1: 
oportet quod scabini agnoscant illud accidisse; Brugge 1281. 1 : de schout en 2 sche
penen gaan spreken met de gewonde en vragen op zijn eed wie de dader is; Gent 
1297. 3 1 : Wie dat steerft van wonden, soes men sculdech den doden te toeghene met 
7 scepenen up dat hy <loot es van wonden ofte van faite... ghedaen... binnen verden 
of met verloofden wapenen; es hy <loot van simplen wonden so sal menne toghen 
met drien scepenen ende metten bailliu ofte met eenen ghesworne cnape (het gaat hier 
niet om een voorbrengen ter vierschaar maar om een cognitio als gevolg van de klacht); 
Brugge 1304. 17 : waer dat eene manslachte ghevallen es dat die heere zal gaen ter stede 
met vive scepenen ten minste bin zes ten daghe ... ende daer zullen scepenen die waerheide 
horen van der manslachte ... ; Hazebroek 1326. 63 : alle saken ... daerof sullen scepenen 
hebben deerste kennesse; Aardenburg. Keurbrief. 122 : ... daer scepenen wondene ken
nen; Biervliet 13 5 8. 23: Warde yemene ghewont en de wonde warde bekent bi scepenen ... ; 
1 2 : wonden geven met cnijfen ende scepenen kennen dat wonde es. 

(3) Aldus in Gent Filips. 2 : (assultus domus) scabini et justitia domum ibunt 
inspicere et si scabini poterunt videre assultum esse apparentem, (dan pas) ille de quo 
clamor factus est submoneri debet; Waas 1241. 12 : ballivus nullum molestare potest 
pro aliquo forefacto quod non probatum fuerit per duos probos viros vel cognitum per 
scabinos quod evenerit; Aardenburg. Consuetudo ± 1328. 42: ballivus nullum ad vir
scarniam... vocare vel inquietare possit nisi... de ille forefacto scabinis constet. 



afleggen. Ofwel moeten de sporen van het misdrijf vertoond zijn geworden 
aan het gerecht bij de klacht vóór het proces (1). De grondgedachte is 
steeds dezelfde : de rechtbank moet evidentie hebben van het feit (2). 

Andere minder gebruikelijke middelen van versterkingen der klacht 
zijn het "beroep op de hulp van schepenen" en het aanbod van tweekamp 
in geval van ontkenning door beklaagde. Zich op de schepenen beroepen 
bestaat in een plechtige verklaring dat het onderzoek van de schepenen 
zeker de klager in het gelijk zal stellen. Wie toch verloor werd extra 
gestraft (3). Eigenlijk is dit gebruik verwant met de bewering dat men goe
de bewijzen heeft en ze zal voorbrengen. 

Het aanbod van tweekamp, waarop we slechts één toespeling heb
ben gevonden - en wel vóbr een mannengerecht - was een variante 
van het aanbod van bewijs bij de formulering van de klacht (4). Hoewel 
in het aangezicht van de tegenpartij uitgesproken, richt de klacht zich 
toch niet in rechtstreekse rede tot hem, zoals in het oudste Germaanse 
proces. Ten gevolge van een vernieuwing uit de frankische tijd richt men 
zich met zijn eis tot de gerechtsofficier, de maner (5). Deze maant dan de 
beklaagde te antwoorden en de schepenen te vonnissen. De baljuw is 
werkelijk de spil van het proces (6). De rol van de baljuw in deze is ma
terieel gezien zeer gering. Men mag ze niet eens vergelijken met die van 
ons 0. M.-gevoegde partij. Zijn optreden is louter formeel, hij zorgt 
voor het ordelijk verloop van het proces, hij neemt geen conclusies ten 
gronde. Totaal anders zal het worden wanneer hij ex officio zal kunnen 

(1) Veurne-Ambacht 1240. 33 : quicumque ... causam suam que ad caput vel ad 
membra spectat infra quindenam post maleficium ... 2 coratoribus non monstraverit, cla-
morem suum amittet; Gent 1297. 30: Wonden moeten getoond worden aan de baljuw 
of een gezworen "cnape" en 3 schepenen binnen de derde dag en dan mag de gewonde 
zijn beschuldiging uitspreken en kan hij niet spreken dan kan een bloedverwant klagen 
voor hem. 

(2) Waas 1241. 12: ballivus nullum molestare potest pro aliquo forefacto quod non 
probatum fuerit per duos pro bos viros ... quod evenerit; Cassel 12 76. 12 : Sil avient ainssi 
que 1 homs se plaint... il convient que il monstre plaie ou sanc ou caup fru et de chou 
aie aiuwe de vue et d'oye; et se chou n'est monstré et prouvé <levant les hommes et le 
signeur, li autre ( = de beklaagde) a boine raison de li escaper de respondre. 

(3) Veurne-Ambacht 1240. 61 : Wie de vierscare bevestigt "se habiturum auxi
lium coratorum" en verliest: 3 lb. boete; Brugge 1304. 5 3: Wie die andren doet houden 
ende hem vermeit hulpe an scepenen ende hem sine hulpe ghebreect ... : straf en schade
vergoeding; Wettelijkhede. 3 5 : Wie sijn vermet leit up scepenen ende daerof gebrec 
heeft, verbueert 5 lb.; anders is de boete voor afgewezen klacht: 30 s. ibid. 34: onredelike 
claghe. 

(4) Salle Lille. 239 : ... deux proismes du mort s'apperent (ter vierschaar) et dient 
en le presence de le court que cil ont leur proisme occis mauvaisement et en trayson 
et che offrent il a prouver de leurs corps contre lez leurs. - Wordt niet toegestaan. 

(5) BRUNNER, Rg. II, bl. 463.; PLANCK, Gerichtsverfahren, bl. 339 v. 
(6) WARNKOENIG, F!. Rg. III, nr. 168, bl. 65. 



vervolgen. Dan treedt hij op ofwel als hoofdpartij, ofwel in zijn louter 
formele rol, ofwel als gevoegde partij die samen met de klager conclusies 
over de grond neemt tegen de beklaagde : ,,So welken tiden die heer of 
eenich claghere jof beede claghen", ,,al den zelven heesch die partien up 
N. dese angheleyt hebben so leeg ic hem an van mijns heeren weghe" ( 1 ). 

5. - DE AFGEWEZEN KLACHT 

't: , :i beklaagt en in zijn eis wordt afgewezen, wordt gestraft 
met eert ~ boete en veroordeeld tot schadeloosstelling aan de 
beklaagde. _.lc vergoeding wordt soms begroot naar het belang van 
het leed dat men de beklaagde door de eis zocht aan te doen. Beticht men 
iemand van doodslag, zodat de betichte eventueel de hals zou verloren 
hebben, dan zal de afgewezen klager hem een weergeld betalen voor het 
risico van deze hals. Op sommige plaatsen verdient de afgewezen klager 
zelf de straf die op het aangetijgde misdrijf gesteld is. Hij ondergaat zelf 
het leed dat hij een ander wilde aandoen. Aldus is het gebruik van het 
leenhof van Rijsel (2) en het stadsrecht van Dowaai (3) en van Harelbe
ke (4). Iets analoogs treft men aan in de volgende regel : wie schepenen 
van vals vonnis beticht en zijn klacht naderhand afgewezen ziet, boet met 
dezelfde straf die de schepenen zouden ondergaan hebben indien zij van 
"valsheid" waren overtuigd geworden (5). Een XVe eeuws geval dat tot 
vóór het Parlement van Parijs kwam is illustratief: Jeanne du Bac beticht 
Guillaume de Beaumes van diefstal in de vierschaar van Armentières. Ze 
kan haar aantijging niet bewijzen en wordt tot 1 8 maanden verbanning 

(r) Wettelijkhede. 103; Tale en Wedertale. 32. 
(2) Salle Lille. 227 : ... fu dit par loy que bataille devoit estre de B. D. et de R. B . 

... Item il est loys que ly advoës qui seroit vainqus seroit pendus, et chieux pour qui 
il le feroit; Parijs, Arch. Nat. X 1c, n° u9 (beroep van de Zaal van Rijsel uit 1324) : 
"Selonch lus et le coustume clou pais de le chastelerie de Lille et des pais environ, li 
ju ges ( = de gerechtsofficier) ne puet acuser partie en cas criminel ... se il na avoeckes 
li partie qui puist emporter autel paine comme seroit li acusés se il estoit atains ou 
convaincus" ! 

(3) Parijs, Arch. Nat. X'" 52, fo 225 (appél; J. de Corbehen tegen baljuw en 
schepenen v. Dowaai, uitspraak 23-5-1405): ,,de usu et consuetudine dicte ville accu
sans succumbens in sua accusacione penam talionis seu similem quam accusatus patere
tur si convinceretur pati debebat" - aldus de verklaring van baljuw en schepenen van 
Dowaai, die erbij voegen dat de klager zich moet gevangen stellen tot de uitspraak, 
op straf zijn zaak te verliezen. 

(4) Harelbeke. XIV eeuw, bl. 70 : So wie dat poertre of anderen man of wyf in 
de stede uptyd moordaet, diefte, of andre leelyc feit openbarlike, dat moet hij goet 
doen up den ghenen ende doet hyt niet, hij es ghehouden van den selven feite dat hij 
den andren antydt; cfr. DE VRIES, Strafprocesrecht bl. 138. 

(5) ·vrije v. Brugge 1330. 14 : (schepen van valsheid overtuigd : in 's graven 
genade "sauve vie et membres") et en autele maniere demourra en nostre volente 
cilz qui le poursiura sil ne puet attaindre ou prouver sa poursieute. 



veroordeeld (1). Elke afgewezen klacht is een "slechte", ,,onredelijke'' 
klacht (2). 

Hoe dit alles te verklaren ? Ten eerste moet men overwegen dat 
in het primitieve proces de bewijslast, die soms pijnlijk kon zijn en 
physieke gevaren meebracht, op de betichte lag. Het was dus redelijk dat 
men lichtvaardig betichten ten zeerste moest tegengaan. Men heeft radi
kaalweg een straf gelegd op de afgewezen klager omdat hij lichtvaardig 
had geklaagd. 

Vèrder moet men hier acht slaan op de primitieve, houterige voor
stellingen over schuld. De primitieven zijn veel meer aan de uiterlijke 
verschijnselen gehecht dan aan het inwendige schuldmoment. De ouden 
kenden een "Erfolgshaftung", een aansprakelijkheid gebaseerd op uiter
lijke, materieel vaststelbare causaliteit en geen "Schuldhaftung" gebaseerd 
op een zedelijk, inwendig schuldmoment. Wanneer iemand in zijn eis 
mislukt, is hij een valse eiser, heeft hij opzettelijk iemand naar het leven 
of het bezit gestaan. De mogelijkheid dat de klager werkelijk meende dat 
de betichte schuldig was en dus geen misdadig opzet had komt niet ter 
sprake; ook niet dat hij toch gelijk kan hebben maar tekort schiet in zijn 
bewijs, de oude bewijzen zijn immers steeds afdoend. Welnu wanneer 
een afgewezen eis. gelijk staat met een opzettelijk valse klacht dan moet 
elke af gewezen eis gestraft worden - zoals ons huidig recht nog een 
wedereis wegens roekeloos en tergend geding kent. We vinden deze 
regel heel vaak. In dezelfde zin vindt men ook bepalingen dat wie een
maal klaagde vóór de baljuw en zijn actie niet voortzette, vóór het gerecht 
gestraft wordt "cum fraudulenter videatur vexare adversarium suum" (3). 

(1) Parijs, Arch. Nat. xia 101, fo 66-66 v 0 (appél van Armentières via de gouver
neur v. Rijsel; uitspraak : 29-3-1469). 

(2) Cassel 1276. 11 : Sil avient que on se plainst ... par malice pour cheli honnir 
sur qui on se plainst, on le poet ensonnier (indien hij in 't buitenland is. Komt hij terug :) 
il doit requerre au signeur que il assemblast le court et faire senssoinne et li offrir a 
droit et l'autre faire adjourner de mais claim; ibid. 13 : ... et li vilain (die klaagt) se 
traist arriere qu'il ne poursieut sen claim ou qu'il ne le poet prouver, on le juge a amen
der vers le signeur 10 livres et vers le partie 10 livres et le coust; ibid. 16: se hommes 
de court pledent lun contre lautre ... et il leur falent etli sires calenge, l'amende de cheli 
qui pertlavoukement est au signeur 10 liv ... ; ibid. 1324. 13. 14; Facet Saint-Amand,1265. 
XI. 1 2 : S' aulcun faict fause plainte de le cose de le paix, il doit estre a 5 s.; Langle 1 248. 1 : 
(wordt de klacht van verkrachting door een vrouw geheven afgewezen) : mulier emen
dabit ei de bonis suis quasi eum occidisset, et reliqua sua necnon et corpus suum erunt in 
mercede nostra; Biervliet 13 5 8. 46 : So wie die anderen beclaghet van dief ten of van 
valschen eede met onrechte : 1 o lb. half voor de heer, half voor de beklaagde; Kaprijke 
1240. 46 : qui alii furtum imputaverit et illum de forto convincere non poterit, emendabit 
illipro collo suo 5 lb. et domino 5 lb.; Lalleu 1230. 13 :falsum clamoren facere: 60 sol. boete.; 
Gent 1191. 6; Calais 125 5. 2 : valse klacht van verkrachting: 12 lb.; Arques 1232. 27. 29. 

(3) Kaprijke 1240. 8: conquerens si infra tres citaciones non prosequatur causam 
suam ... 



B. - DE VERVOLGING EX OFFICIO 

De regel "Waar geen klager is zal er ook geen rechter zijn" is één der 
vele uitingen van de primitieve opvatting dat de misdrijven in principe 
de private aangelegenheden zijn van klager en beklaagde ( 1 ). 

Wanneer het staatsgezag zich in hoofdzaak gaat bekommeren om de 
beteugeling van alle misdrijven moet de houding van de gerechtsoffi
cieren tegenover de misdaden veranderen. Het oude klaagsysteem is hier 
inadequaat. Hoe zouden deze officieren passief blijven tegenover de 
criminaliteit, aangezien in de eerste plaats het recht van de vorst ermee 
gemoeid is? Hoe kan het staatsgezag, waarvan het programma is de ver
volging en bestraffing van alle ordestoornis, zich de handen laten binden 
door de noodzaak van de private klachi: ? Kunnen de staatsambtenaren, 
wier rol het nu is alle criminaliteit te beteugelen, passief blijven en zitten 
wachten tot een klager opdaagt? Dergelijke spanning tussen de moderne 
vervolgingswil en de oude principes van passiviteit kan niet blijven 
duren. Wanneer het publiek gezag alle misdrijven wil bestraffen, moet 
het ook de gepaste middelen vinden om het gerecht toe te laten krachtens 
het openbaar gezag alle overtreders vóór het gerecht te brengen, hun 
veroordeling aan de rechters te vragen en de uitgesproken straf uit te 
voeren. Het gerecht moet dit kunnen doen onafhankelijk van de wil van 
de private personen en zelfs indien de benadeelden niet willen klagen -
met andere woorden het openbaar gezag moet ex officio kunnen ver
volgen (2). Dit is zo evident dat de volksmassa spontaan het principe heeft 
aangevoeld. In de tweede helft van de XIe eeuw, toen de Vlaamse graven 
zich pas actief voor de vredeshandhaving begonnen in te spannen, werd 
op de markt te Torhout een gewelddadige wraak genomen tussen lieden 
die in vete leef den. Dit was op zichzelf niet vàn aard enige beroering te 
wekken. Doch de graaf had beloofd te zorgen dat er vrede zou heersen 
op de jaarmarkten. Welnu de ganse menigte trok naar hem toe - hij 
verbleef bij Torhout - en eiste dat hij de ordeverstoorder zou straffen. 
Dat was geen klacht, niemand van die lieden was persoonlijk getroffen. 
Een bloedvete uitvechten ging niemand aan, maar de vrede van de graaf 

(1) Enkele zware misdrijven die de afschuw van het ganse volk opwekten konden 
door om het even wie aangegeven worden en vóór het gerecht gebracht. Zo bv. ketterij, 
zie (SrGEBERTI) CoNTINUATIO AQUICINCTINA, a0 n83. 

(2) BRUNNER, Rg. II, bl. 637 v. : Het feit is bekend dat de versterking van de 
koninklijke macht reeds in de frankische tijd omvormingen van het strafproces teweeg 
heeft gebracht: ,,Der Steigerung der Staatsgewalt, wie sie sich seit Beginn der fränkischen 
Monarchie geltend macht, entspricht die schärfere Ausprägung und strengere Durch
führung des Gedankens, class der Staat als solcher berufen sei die Missetat zu bestrafen. 
Folgesätze dieser Idee treten uns nicht nur in der Geschichte des Strafrechtes, sondern 
auch in der des Strafverfahrens entgegen". 
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verstoren, zijn gebod overtreden, dat gaf hem in de ogen van het volk 
vanzelfsprekend het recht en de plicht zonder meer tegen de verstoorder 
van de orde ex officio - krachtens zijn gezag van graaf - op te treden ( 1 ). 

Hetzelfde gold bij het bekende optreden van de graven tegen de roof
ridders (2). Doch deze feiten uit de XIe en de eerste helft van de xne 
eeuw behoren tot de spectaculaire tijd van de vroege grafelijke vredes
actie en ze hebben een zeer bijzonder en populair karakter (marktvredes, 
strijd tegen roofridders, enz.). Vanaf Filips van de Elzas zal het een systeem 
worden en zal men het principe van de vervolging ex officio niet meer zo 
vanzelfsprekend vinden (toegepast op allerlei misdrijven). Integendeel 
wanneer de graven de vervolging ex officio in het algemeen en principieel 
willen invoeren zullen er heel wat strubbelingen zijn en men zal langs 
zijwegen tot het doel trachten te geraken. 

Immers, en dit is dan het slot van dit kort overzicht, hoe onafwend
baar de "Offizialmaxime" ook mag blijken, wanneer men de basis van 
het veld winnende modernere recht kent, toch is het een hele geschiedenis 
geweest om met name in het Vlaamse strafproces de nodige consequenties 
te trekken. 

De vervolging ex officio door de baljuws en de andere gerechts
officieren is er gekomen maar het heeft ten eerste heel wat tijd gekost 
en het is ten tweede alover een hele reeks van experimenten gegaan. Het 
zou inderdaad simplistisch zijn te menen dat men dadelijk het ons van
zelfsprekend lijkend principe heeft gehuldigd dat de gerechtsofficier, die 
van een misdrijf op de hoogte komt, iemand mag betichten en vóór het 
gerecht brengen. Neen, men heeft met allerlei tussenoplossingen ge
ëxperimenteerd die enigszins de nieuwe opvattingen dienden en toch een 
zeker verband met de oude behielden. Uit conservatisme en ook uit vrees 
de staatsmacht te veel wapens in de hand te geven. 

Men had trouwens reeds een instelling die als erfenis van de Karo
lingische tijd was blijven voortbestaan en die in zekere mate het ont
breken van het officiaalprincipe verhielp : de wroegingsprocedure. -
In aansluiting met dit alles zullen we ons exposé indelen in : 

1° de vervolging ex officio langs de "oude weg" (het Karolingische 

(1) HARIULF, Vita Arnulji, c. 16 (een vete bestaat tussen Seger en Walter :) In 
nu'ndina Turholdensi, veniente fortuitu Sigero ut vestem emeret, illum Willelmus gla
dio ... perculit et ... non mortuum ... dejecit. Statim omnes nundinae turbatae sunt; fit 
clamor et indignatio in populis, cur quis comitis pacem temerare presumpsisset. Curritur 
ad comitem qui presens in domo sua Turholti consistebat. Nuntiatur ei probrose illum 
iam nichil valere qui suas celebres nundinas nequisset defensare" (a0 I084). 

(2) Op het optreden tegen de roofridders vanaf de vroege XIIe eeuw (Zwabische 
Landvrede van 1104) als de verre voorloper van de vervolging ex officio in Duitsland 
wijst SCHMIDT, Strafrechtspjlege, bl. 83. 
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,,Rügeverfahren", in Vlaanderen genoemd de "deurgaende waer
hede", etc.). 

2° de ex officio vervolging langs de "zijwegen" ( drukking op de klagers, 
klacht door de burgemeester van de schepenen of van de raad, etc.) en 

3 ° de vervolging ex ofjicio langs de "rechte weg" ( de vervolging zonder 
meer, krachtens zijn gezag, door de baljuw). 

l. - DE OUDE WEG : DE "DUERGAENDE W AERHEDEN" 

a) Terminologie (1). 

Durginga (2), dorginga (3), franca veritas (4), veritas libera (5). 

Franke verité (6), grande veritei (7). 

Duerghinghe warede (8), dorghange waeride (9), duergaende waer
hede ( 10 ), vrije waerhede (II), jaerscare ( 12 ), jaerkeure ( 13 ), souveraine 
waerhede (14), banwaerhede (15), jaerwaerhede (16). 

De Germaanse term "dorginge" vindt men in het Noorden, het Zui
den kent vooral de term "franca veritas", ,,franche vérité". 

(1) Wegens een zekere analogie met de gemene waerheden vindt men soms de 
termen "commune verite", ,,communis veritas", ,,generalis veritas" gebruikt voor 
de doorgaande waarheid. Alsdus in Noord- en Zuidschote 1266. 10 en in Ieper 1277 
(GrLLIODTs-VAN SEvEREN, Cout. Ypres, nr. 24); 't Vrije van Brugge 1235 : communis 
veritas que durginga vocatur; WARNKOENIG, F/. St. Gsch. III, nr. CLX.; BERTEN, 
Docum. droit coutum. flam. bl. 25 : ... generale waerhede die men heet duergaende waer
heden. 

(2) Keurbrief van 't Vrije. 7. 
(3) Veurne-Ambacht 1240. 70. 
(4) Langle 1248. 26. 
(5) Veurne-Ambacht 1240. 71. 
(6) WARNKOENIG, F/. Stgesch. III, nr. LIV; GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inv. arch. 

Bruges, IV, bl. 189 : pour commander les franques veritez quon dist deurghinghe waer
hede. 

(7) NowÉ, Baillis comtaux, bl. 325, nr. 5, baljuwsrekening van Veurne, a0 1313. 
(8) Te Roeselare. Ieper. Sentences. 336. 
(9) Aardenburg. Cons. ± 1328. 38. 
(10) Lieferinge 1437. 47. 
(n) Kortrijk 1324. 17. 
( 12) Biervliet 13 5 8. 84. 
(13) Lieferinge 1437. 47· 

KATH. UNIV~RSITEIT LEUVEN 
Nederl~ndu efdeling 

FAC. Rl!CHTSGELEERDHEID 
BIBLIOTHEEK 

(14) Costume van Oudenaarde: ,,een deurgaende souveraine waerhede", gecit. bij 
GAILLIARD, Keure van Hazebroek, IV, bl. 447. 

(15) Vorboden van St. Baafs. XIVe eeuw (BERTEN, Cout St. Bavon, bl. 77). 
( 16) Scheldewindeke. 2 5. 
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b) Definitie en Oor sprong. 

Er bestaat in de literatuur enige verwarring over het wezen res
pectievelijk van de franca veritas, de placita generalia en de tacita veritas. Het 
is dus van kapitaal belang hier een klare definitie te geven teneinde eens 
en voorgoed alle verwarring te vermijden. 

De dorghenga is essentieel een betichtingsprocedure die de overheid 
in staat moet stellen in het algemeen of in het bijzonder de misdrijven te 
vervolgen die in een bepaald gebied in een bepaalde periode langs de 
normale gerechtelijke weg bij gebrek aan klager onberecht zijn gebleven. 
De vorst - want hij is de hoofdfiguur in deze procedure - in eigen 
persoon of door zijn missi, mannen of ambtenaren, doet een aantal (voor
aanstaande) lieden uit de streek vóór zich verschijnen en gebiedt ze krach
tens zijn gezag - vandaar: ,,souveraine waerhede" - na de eed te hebben 
af gelegd, te antwoorden op al de vragen die hun zullen worden gesteld 
nopens eventuele misdrijven in hun streek of gemeente gepleegd. De 
betichtingen door deze aanklachtjury naar voren gebracht gelden als 
klacht en stellen de betichte in dezelfde positie als had een private klager 
tegen hem zijn klacht geheven (r). 

De dorghenga werkt dus als een "Ersatz" voor de achterwege ge
bleven private klachten, ze verwezenlijkt enigszins de staatsvervolging 
ex officio. Ze maakt het mogelijk een aantal ongestrafte wijl ongeklaagde of 
zelfs de overheid onbekend gebleven misdrijven te berechten en verdient 
dus de naam van "generalis malefactorum purgatio" haar door een 
Aardenburgse optekening gegeven (2). 

De dorghenga is dus niet een "plechtige zitting van het gerecht 
waarop iedereen moest verschijnen en verder de gewone accusatoire 
procedure gold", zoals de placita generalia; ze is ook niet een "bijzondere 
procedure van onderzoek ter oplossing van de schuldvraag", zoals de 
stille waarheden. Ze biedt echter zekere analogieën met deze instellingen 
hetgeen tot een zekere verwarring in de oude bronnen én in de moderne 
literatuur heeft aanleiding gegeven. Doch daarover verder. 

De dorghenga, zoals we ze hebben beschreven en zoals we ze in 
Vlaanderen vinden, is de rechtstreekse afstammeling van de Karolingische 
inquisitio in strafzaken. Daarover bestaat o. i. geen twijfel. We vinden er 

(r) Cfr. BRUNNER, Schwurgerichte, bl. 460, over de wroeging : ,,Das Einschreiten 
von Amtswegen... fand eine Schranke in den Voraussetzungen des volksrechtlichen 
Beweisverfahrens ... Dieser Mangel wurde durch die Ausbildung des Rügeverfahrens 
behoben, welches trotzfehlender Privatanklage es möglich machte, verdächtige Personen 
dem Zwange des volksrechtlichen Beweisverfahrens zu unterwerfen. 

(2) Aardenburg Consuet. ± 1328. 32; cfr. de formulering in 't Vrije v. Brugge 
1330. 32 : ... duerghinghe waerhede sur les damages qui seront avenu en ladicte vier
scare et sur autres choses qui mie ne sont venues a lf!Y. 



alle essentiële trekken in terug : initiatief van de koning en zijn volmachts
dragers - het was een koninklijk prerogatief, ondervraging onder eed 
van de ingezetenen over allerlei ongestraft gebleven misdrijven door de 
ambtenaren, beperking tot de betichting (het bewijs geschiedt volgens de 
oude bewijsprocedure), ontbeerlijkheid van private klacht ( 1 ). Verder 
hoefde de betichtingsprocedure niet tot vervolging van private misdrij
ven beperkt te blijven, maar kon ze ook dienen tot de opsporing van de 
grote misdaden die vanzelf aan de algemene vervolging onderworpen 
waren. 

De Karolingische inquisitio, waarover we quantitatief en zelfs quali
tatief weinig positiefs weten, moet een zeker belang gehad hebben in de 
praktijk : haar voortbestaan alover Europa in de latere Middeleeuwen 
is een treffend feit (2). 

De Vlaamse dorghenga heeft echter een verdere ontwikkeling 
gekend : doordat de oude bewijzen op een bepaald moment in discrediet 
zijn geraakt, is men er toe gekomen de gegevens door de betichtingsjury 
verstrekt als bewijsmateriaal te gebruiken. Daarmee was de doorgaande 
waarheid tegelijk een betichtings- en een onderzoeksprocedure en was 
de gehoorde jury tegelijk betichtings- en bewijsjury. Doch daarover 
verder. 

c) Verspreiding in Vlaanderen. 

De lange reeks vermeldingen van de wroegingsprocedure in Vlaan
deren opent op indrukwekkende wijze met de plechtige ondervraging 
door graaf Willem van Normandië, waarvan Galbert ons het relaas geeft. 
Graaf Karel de Goede is op 2 Maart 1127 vermoord. Dit misdrijf is het 
sein geweest tot een lange reeks misdrijven wegens de troebele en onzekere 
toestand die erop volgde. Talrijke misdaden zijn ongestraft gebleven 
ofwel wegens gebrek aan klacht ofwel wegens onregelmatige werking 
van het gerecht. 

De nieuwe graaf acht het ogenblik gekomen om een algemene ver-

(1) BRUNNER, Rg. II, bl. 639: Das Rügeverfahren ist ein amtliches Verfahren gegen 
verdächtige Leute ... die es auf Grund richterlicher Untersuchung in die Zwangslage 
versetzt sich entweder durch eines der volksrechtlichen Beweismittel zu reinigen oder 
amtliche Bestrafung zu dulden. - Ze verschilt van de oude romeinse denuntiatio door
dat ze uitgelokt wordt, onder dwang gebeurt en groepsgewijze. 

(2) In Frankrijk vinden we de "apprisio", een betichtingsprocedure, onderzoeks
procedure geworden (l'enquête du pays) doch later verdrongen door de enquête van 
Lodewijk IX, en de vervolgiqg ex officio door de koninklijke procureurs, EsMEIN, 
Proc. crim. bl. 78-92. In Duitsland waren de Ruegegerichte zeer verspreid, ScHRÖDER, 
Rg. bl. 625 vv.; SCHMIDT, Strafrechtspflege, bl. 79 v .. Men kent het belang van de Engelse 
jury of accusation, PoLLOCK en MAITLAND, Hist. Eng!. Law. I, bl. 151; zie in het 
algemeen BRUNNER, Schwurgerichte, cap. 23, 25, 26; BRUNNER, Rg. II, § n8. 
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volging in te stellen tegen al wie van ver of van dichtbij iets met de troe
belen heeft te maken gehad. Op 16 September 1127 roept hij een betich
tingsjury samen, stelt haar een reeks preciese vragen en bezweert ze te 
antwoorden. Ziehier wat Galbert vertelt : ,,Ex unaquaque vicinia circa 
nos et ex civibus Bruggensibus meliores et magis fideles simulque castel
lanum Gervasium jurare precepit comes pro honore terrae ut vera asser
tione profiterentur quis Karolum comitem occiderit, vel quis eos inter
fecerit qui cum ipso . . . occisi sunt, quis rapinam comitis et secum 
occisorum vel hominum et familiae comitis rapuerir,quis in auxilium eorum 
traditorum post mortem domini totius patriae se associaverit vel quis 
cum impiissimis illis ... permanserit, vel quis illos traditores . . . eduxerit 
et ideo ab eis pecuniam et thesaurum comitis Karoli acceperit clanculo, 
quis illos postea detinuerit et auxilium prestiterit ... Igitur post conju!à
tionem consederunt simul (ze handelen als een korps, het is een echte jury) 
in domo comitis et accusaverunt apud nos centum viginti quinque 
et in Reddenburg cum Lamberto quem traditionis reum notaverant 
triginta septem ( 1 ). 

Later in de XIIe eeuw horen we nog van analoge procedures. Een 
bepaling uit de keure van Sint Omaars u64 zinspeelt zeer waarschijnlijk 
op de dorgenga (2). De baljuwsordonnantie van Filips van de Elzas geeft 
de graaf of zijn baljuw het recht om de veertien dagen een veritas te 
houden tot ontdekking van hen die bannelingen geherbergd hebben (3). 
We geloven dat het om een dorghenga gaat tot opsporing van deze be
paalde vorm van medeplichtigheid. De keurbrief van 't Vrije vermeldt 
een veritas que durginga dicitur - de archaïsche term wijst op een hoge 
Ouderdom - die de graaf er elk jaar mag houden. Ze gaat samen met de 
equitatio, waarop ze onmiddellijk volgt. De equitatio is een razzia op de 
voorwaardelijk-vredelozen wegens verstek (banniti) die daarbij de laatste 
kans krijgen hun zaak aan de rechtbank te onderwerpen, zoniet worden 
ze volledig vredeloos (hun woning wordt tijdens de equitatio "ge
woest"). De equitatio heeft dus onder andere tot uitwerking lieden vóór 

(1) GALBERT c. 87. De graaf wil de verdachten dadelijk vóór een standgerecht 
doen verschijnen. Zij vragen en bekomen echter vóór hun gewone schepenen of vóór 
de leenmannen van de graaf te mogen verschijnen. Velen hebben de graaf voldoening 
geschonken. Lambert van Rodenburg heeft zich later van de betichting hier op hem 
geworpen met een vuurproef gezuiverd (c. 105). Men ziet dat de grafelijke ondervra
ging een loutere betichtingsprocedure is, gescheiden van het eigenlijke proces en het 
onderzoek: Pas li\ter, zoals gezegd op bl. 3 7, zal de wroeging, na het discrediet der 
oude bewijzen, een onderzoeks- zowel als een betichtingsprocedure worden. 

(2) Art. 43 : Si quisquam antiqub latrocinio calumpniatus est et noviter a vicinis 
(door de geburenjury die in de wroegingsprocedure ondervraagd werd?) de alio, in
cusatus purget se judicio ignis vel aque. 

(3) Baluwsordon. Filips ± 1178. 7 : de quindena in quindenam habet comes vel 
baillivus ex ejus parte veritatem, si voluerit, de iis qui bannitos receptaverunt. 



het gerecht te brengen die er zich onder het jaar hadden aan onttrokken 
m. a. w. om onberecht gebleven zaken te behandelen. Het is dus geen 
toeval dat equitatio en durginga samen vallen : beide hebben analoge 
doeleinden. Deze doeleinden zijn nochtans niet identiek : de jaarlijkse 
doorgaande waarheid is een betichtingsprocedure, het berijt een laatste 
drastische dagvaarding van partijen tegen wie tevoren geklaagd was en 
die verstek hadden laten gaan ( 1 ). - Men mag trouwens aannemen dat de 
vervolging van hen die de banniti geherbergd hadden één der hoofd
punten van de dorginga was (2). 

In de volgende eeuwen vinden we de franches vérités, de doorgaande 
waarheden (men heeft de durginga ook waarheid genoemd zoals zovele 
instellingen van het oud-Vlaamse strafproces) (3) tallen kante in Vlaan
deren terug. Ze zullen als betichtings- en als onderzoeksprocedures tot 
op het einde van het Ancien Régime van kracht blijven. 

d) Ontleding. 

Er zijn periodieke- en gelegenheidswroegingen, er zijn algemene 
en bijzondere wroegingen. Over het algemeen is de dorghenga een 
periodieke procedure. Ze grijpt jaarlijks plaats (4) - na het inhalen van 
de oogst volgens sommige keuren (5 ). Elders grijpt ze drie maal sjaars 

( 1) Keur brief van 't Vrije. 7 : De veritate quae dicitur durginga. De bannitis equi
tandis. Castellanus equitabit bannitos si vacaverit, sin autem officialis comitis et castellani 
equitabunt; et hoc semel in anno (ten minste : het mag meer indien nodig) ... Finita 
omni equitatione sua comes habere poterit veritatem suam quae dicitur durginga; et 
hoc semel in anno. Et si non perequitatur, non habebit; De Vlaamse vertaling zegt : 
Als dit ghehent es, so mach die grave hebben sine duerghinghe waerhede ende dit een 
warf int jaer. Ende vulryd men niet, so ne sal hi se niet hebben. 

(2) Cfr. 't Vrije van Brugge 1235. conflict Joanna - schepenen van 't Vrije; 
Cfr. NowÉ, Baillis comtaux, bl. 317. 

(3) Zie bl. 166. 
(4) Nieuwpoort II 63. II : Post diem Sancti Martini precipiet iusticiarius opidanis 

si voluerit placitare diebus tribus; Keurbrief. 7 : Finita equitatione comes ha bere poterit 
veritatem suam quae dicitur durginga. Et hoc semel in anno; Arques 1232 .. 55 : 
Habebit abbas semel in anno si voluerit veritatem per francos homines ecclesie exami
nandam; Poperinge 1233. 23: demagnis(forefactis) ... habebit (abbas) semel in anno ... 
veritatem; Veurne-Ambacht 1240. 71 : quolibet anno fiet veritas libera; Langle 
1 248. 3 8 : una veritas ad minus debet in quolibet anno fieri de cunctis foreffactis; Calais 
125 3. 25 : une franque verite doit estre en l'an ... ; Noord-en Zuidschote 1266. 10: chascun 
an une commune veritei; Brugge voor 't Maendagsche, 1275. 34: van welcke ... kueren 
de bailliu zal ... ten minste eens tsjaers houden duergaende waerheyt; Cassel 1324. 10 : 

on doit tenir le franke verite d'an en an; Cfr. de termenjaerwaerhede (Evergem. Vra
genlijst XVc eeuw) enjaerscare (Biervliet 1358. 84); Kortrijk 1324. 17: wij moghen 
ende zijn schuldich eens tsiaers te houdene ... eenen vrije waerhede ... ; Aardenburg 
Consuet. ± 1328. 38 : in anno generalis purgatio malefactorum fiat que vocatur dor
ghanghe waeride flamminge. 

(5) Salle Lille. 148 : Item est lois que après aoust on doit tenir une verité et en-
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plaats, het betreft hier een contaminatie met de drie "gemene gedingen". 
Men heeft trouwens in sommige keuren uitdrukkelijk aan ieder van de 
tria placita genera/ia een dorghenga aangehecht ( 1 ). 

De meeste periodieke dorghengae zijn algemeen : ze dienen tot 
opsporing en vervolging van een zeer brede groep misdrijven (2). Andere 
zijn bijzonder : men vraagt er naar een bepaalde categorie misdrijven (3). 
De periodiciteit van de wroegingen is van recentere datum. Van wanneer 
precies? De primitieve Vlaamse wroeging die we in n28 bij Galbert 
in gebruik zagen, was zeker geen periodieke maar, zoals de Karolin
gische, een gelegenheidsprocedure, gehouden naar aanleiding van een 
extra zware misdaad of van een golf van criminaliteit. Doch de regel in 
het latere Vlaamse procesrecht is de regelmatig voor iedere omschrijving 
over het hele land periodieke terugkerende procedure. Hier staan we voor 
een systematisch net van opsporingen over het hele land. Wie is verant
woordelijk voor deze belangrijke ommekeer? Alles wijst op Filips van 
de Elzas : het feit dat die wroegingen onder hem voor het eerst als perio-

quere de toutes les choses des sus dictes ... ; Scheldewindeke. 21 : als de houst in es, so 
mach de heere doen 3 waereden ... ; Guines. 9. 

(1) Hazebroek 1326. 2 : ... 3 ghemeene dinghedaghe ... (daar) es (de heer) 
sculdich te doene wet elken meinsche ... Daernaer es hi sculdich te maenne scepenen 
omme te nemene eetsvers omme te bringhene voert die mesdaden die men heeft mes
daen ... ; Lieferinge 1437. 47: ten drijen goudagen van oudts gecostumeert ... soe vermach 
de baillu van sheeren weghen te doen besitten drije duergaende waerheden van allen 
keuren ende breuken ... 

(2) Alle (zware) misdrijven die onbestraft zijn gebleven in 't afgelopen jaar. 
Arques 1232. 5 5 : de criminalibus causis que ... in judicium non venerint; Poperinge 
1233. 23 : abbas ... de magnis (forefactis) habebit (veritatem) semel in anno; Veurne
Ambacht 1240. 71 : ... veritas libera de omnibus forefactis; Langle 1248. 38 : una 
veritas... de cunctis foreffactis si voluerimus eam ha bere de magnis criminibus que 
spectant ad caput; Calais 1253. 25 : une franque verite doit estre en l'an de toutes 
choses forcheleches; Noord-Zuidschote 1266. 10 : Puet avoir li abeesse chascun an 
une commune veritei au premier jour de plait apres Noel. .. de toutes les choses ki 
avenues seront en le iustice labeesse dedens lan, dont on naura mie plaidiet; Salle 
Lille. 148.; Cassel 1 324. 1 o : on doit tenir le franke verite d' an en an et la pourtraire 
tous chiaus qui out fourfait puis an et jour; Kortrijk 1324. 17: van allen faicten ende 
van allen querelle niet berecht; Aardenburg. Consuet. ± 1328. 38 : generalis purgatio 
malefactorum; 't Vrije v. Brugge 1330. 32; Scheldewindeke. 21 : ... te vragen van alder
tiere ongereke dat binnen den jare gevallen mochte zijn sidert dat dandre waerheden 
ghehuut waren; Lieferinge 1437. 37 : duergaende waerheden van allen keuren en 
breuken dies men tegen den heere ende de goede lieden soude muegen misdaen hebben 
ende ongebetert ende ongecomposeert stonden ende buyten den voorseiden jaarkeuren 
niet gheleijt en werdde ... 

(3) Aldus naar de herbergers van ballingen in de baljuwsordon. v. Filips ± 1178. 
7 en in 't Vrije van Brugge 1235 (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Franc Bruges, II, 
n° VII, bl. 5 5): ... qui wastos bannitos ... hospitaverint ... edendo, bibendo ... vel auxi
lium eis palam praestando. 



dieke procedures genoemd worden en vooral dat ze in principe gehouden 
worden door de baljuw en de mannen der leenhoven. Immers baljuws 
en mannengerechten zijn scheppingen van Filips. Pas wanneer men be
schikte over een net van baljuws en leenmannen kon men van de vroegere 
sporadische gelegenheidswroeging, door de graaf zelf afgenomen, een 
systematische en frequente procedure maken voor het hele land. Het 
lijkt dus waarschijnlijk dat, toen Filips deze nieuwe staf van medewerkers 
voor zijn offensief voor de publieke orde inrichtte, hij hen ook belastte met 
de systematische uitoefening der oude wroeging (1). Ondertussen blijven 
de gelegenheids- ,,franches vérités", meer en meer enquestes genoemd, 
onderzoekingen door grafelijke ambtenaren en mannen ter plaatse ge
houden voor de grafelijke rechtbank, tegelijk betichtings- en onderzoeks
procedures, bestaan (2), doch ze zijn uitzondering. De algemene jaarlijkse 
dorgenga is de regel, ze vertoont een neiging tot uitbreiding (3). De 
algemene jaarlijkse franches vérités zijn een vast en regelmatig element. 
Ze duren één (4) of drie dagen (5 ). Ze worden speciaal door de baljuw 
aangekondigd en zijn door een bijzondere vrede beschermd (6). Alle 
inwoners van de omschrijving moeten er aanwezig zijn (7), omdat de 

(1) Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat ze in enkele gebieden reeds vóór Filips' 
tijd een jaarlijkse gebeurtenis was. In het Vrije v. Brugge bvb. zien we een nauwe band 
tussen de grafelijke, (in principe) jaarlijkse equitatio en de durginga. De medewerking 
v. d. leenmannen aan de grafelijke gerechtelijke activiteit is oud; onder Filips echter 
heeft een proces van institutionalisatie van die medewerking plaats gehad. 

(2) WARNKOENlG, FI. Stgescb. III, nr. LIV, bl. 93 : Enqueste des dunes faite a Cox
cide ... Franke verité oie par monseignor et son consailg. Ander voorbeeld van gelegen
heidsdorginga : Ieper Sentences. 336 : zo es een onse poortre ghewond buter steide 
van Roeslare ghevallen dewelke wonden een andere van onzen poorters halp gheven. 
Van denwelken faite eene duerghinghe warede ghedaen es in tonsche ( ?), so bÎ den 
welken dat die poortere die tfait halp doen onghearrestert van diere stede ghinc, 
( een ander ontkwam niet). Men vraagt of dit "bedrag hen in duerghinghe wareiden" niet 
tegen de vrijheid van de poort is; Zie verder blz. 195. 

(3) NowÉ, Bai!!is comtaux, bl. 319; zelfs in de teksten die over de periodieke 
;aerwaerbede spreken vindt men soms dat deze waarheden minstens ééns per jaar ge
houden moeten worden: Langle 1248. 38; Brugge 1275. 34: Ze zijn nochtans essentieel 
jaarlijkse subsidiaire vervolgingen gebleven, alleen heeft men steeds talrijke dorpen 
met een jaarlijkse "zuivering" bedacht, zodat de mannen van het kasselrijgerecht ware 
reizende onderzoeksrechters zijn geworden, zie NowÉ, loc. cit. 

(4) Cassel 1 324. 12 : le franche verite jugie ... doivent tous estre en pais 3 jours a 
savoir est le jour de le verite et le prochain jour devant et apres. 

(5) Nieuwpoort II63. 11 : placitare diebus tribus; zelfde betekenis waarschijnlijk 
in Scheldewindeke. 21 : Als de houst in es, zo mach de heere doen 3 waereden. 

( 6) Kortrijk 1 324. 17 : publiceren; Cassel 1 324. 1 2 : crier le franche verité; 
BERTEN, Doe. droit cout. flam. bl. 27: ,, ... dat men daghet ter duergaende waerhede te 
commene ter prochiekerke generalike, zonder yement te nomene bij name ende toe
namen alle de wonachteghe ende ondersaten, water ende weede nemende binden terme 
van dier waerhede ende ghewonlic ziin daer te gane; Cfr. NowÉ, op. cit. bl.319. 

(7) Salle Lille. 148 : , .. cascun manans y est tenus d'aller ale dicte verité sur l'amen-



ondervragers zich tot allen moeten kunnen richten om ze te bezweren en 
ze te ondervragen ( 1 ). 

Men stelde een reeks zeer preciese vragen. Er zijn ons dergelijke 
lijsten, die men ook "vraechbrieven" noemde, bekend (2). Er wordt 
gevraagd : 

1 . ,, Ofte yemene berucht es ofte ghedaen heeft eeneghe moert, roef, 
brant, diefte, vrouwen vercracht ofte verde ghebroken wettelike ofte an
dere". 

2. ,,Omme die onnutte syn int heerscap ende beter daer ute dan daer 
in". 

3. ,,Wie den lieden haer suve1 pleecht tontoeverne". 
4. Wie palen pleegt te verzetten. 
5. Wie laster vertelt. 
6. Of er verleiders zijn van kinderen, mannen, vrouwen. 
7. en 8. Of enige twist onberecht is gebleven. 
9. en 10. Of iemand een valse eed heeft afgelegd tegen betaling of 

een vals getuigenis (3). 

Te Aardenburg staan volgende punten op het programma van de 
duergaende warede : vals getuigenis, vals spel, woeker, stelen en helen, 
,,putierscepe en quade herberge", overspel (4). 

Volgende zaken moeten de mannen vragen die te Scheldewindeke 
de jaenvaerhede nemen : 

de de 60 s.; ibid. 267 : que tout hommes devoient francques verités par sy qu'il fussent 
eagiet; Brugge 127 5. 

(1) Galbert. 87: Ex unaquaque vicinia ... et ex civibus Bruggensibus meliores et 
magis fideles ... jurare precepit comes pro honore terrae ut vera assertione profiterentur 
quis ... , quis ... , quis ... ; 't Vrije van Brugge 1235 (GrLLIODTs-VAN SEVEREN, Cout. 
Franc Bruges, II, n° VII, bl. 5 5) : ... dictam veritatem ( = durghingam) debere accipi 
per scabinos et sicut a scabinis submonitis in judicio ordinatum fuerit debere jurari 
super hiis articulis videlicet : qui ... ; Scheldewindeke. 21 : Als de houst in es so 
mach de heere doen 3 waereden ende dat sijn de mannen sculdich te vraghene van al
dertiere onghereke dat binnen den jare ghevallen mochte zijn sidert dat dandre waereden 
gebuut waren. Int eerste sijn sij sculdich te vragen den ghenen die heet ghedaen hebben 
ende voer hemlieden commen sijn ... ; Evergem, XVe eeuw : dit es de vraghe die men 
sculdich es te vraghene in de jaerwaerhede van Everghem (BERTEN, Cout. Seign. Vieux
bourg, bl. 334); Voerboden van s. Baafs, xrve eeuw (BERTEN, Cout. St Bavon, bl. 77): 
Dit es de banwaerhede daer men omme sal vraghen; BERTEN, Doe. droit. coutum. flam., 
bl. 2 7 : . . . ende men haltene heerlike omme te zegghene dat men hem vraghen zal. 

(2) Cfr. NowÉ, op.cit. bl. 320. Dat antwoorden op de gestelde vragen is een zeer 
typische trek : ,,Alwaer elck ... schuldigh is te compareren ende te segghen syn kenne
lyckheyt op tgene dat hem sal ghevraeght worden" aldus de costume van het land van 
Waas, gecit. bij GArLLIARD, Keure van Hazebroek, IV, bl. 445. 

(3) Evergem, vragenlijst van de jaerwaerhede (BERTEN, Seign. enclav. Vieuxbourg, 
bl. 3 34). 

(4) Aardenburg. Keurbrief. 109-122 : Dit es die dueerghaende warede. 
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"Int eerste sijn sij sculdich te vraghene den ghenen die heet ghedaen 
hebben ( = de gezworenen) ende voer hemlieden commen of sij eeneghe 
zwerde of cnive of wapine hebben sien trecken ... Item of sy hiemene heb
ben sien slaen ... of sij hiemene weten die vremde housters hebben gheer
beert ofhiemeneinandre liede boemgaerde zien gaen bij nachte of bij daghe 
daer hij scade <lede ... of men hiemene weet diequaet.en onnutte es den heere 
van den lande of den goeden lieden ende of men hiemeneweet die ballinghe 
heeft gheherbeerght of ghehaet of ghedranct... of men hiemen weet die 
scade heeft ghedaen inder lieder coeren ende hout ... die der liede huus of 
zolders up te braken hebben of eenegherande eracht ghedaen ... of hiemen 
die diefte ghedaen heeft boven 5 s. parisis ... of ... die den lieden thare onten
seert heeft, .. die roef of moerdaat ghedaen heeft of eenich vilain fait ... of 
men hiemen weet die quade tonghen hebben die den lieden hare heere ne
men of minghelinghe maken ( =ruzie stoken) daer manslacht ofte vernoy 
af commen mochte... of men hiemene weet die ghestolen goed co epen 
teghen der lieden meyseniede of tseghen der liede kindre, of scouders 
(=aanstokers) sijn van eenegher dieften ... of men eeneghe ebreye weet die 
der liede kindre ontspaent of quade er berge houdt ... ende of men hiemene 
of hiet weet daer sheeren recht in leeght ende der goede liede pays" ( 1 ). 

Deze voorbeelden zijn voldoende (2). 
De periodieke doorgaande waarheden hebben, zoals men ziet, een 

zeer algemeen karakter. Ze zijn werkelijk bedoeld "omme te bringhene 
voert ( al) die mesdaden die men heeft mesdaen in die vierscare aldaer 
die here recht an heeft" (3). Ze zijn een "generalis purgatio malefactorum", 
alle misdrijf dat ongeklaagd en onberecht is gebleven in het afgelopen 
jaar moet hier vervolgd worden (4). Vandaar dat de jaerwaerhede als 
een verjaringstermijn werkt : wat onder het jaar niet werd geklaagd en 
ook op de dorginga niet werd aangegeven is verjaard en kan niet meer 
vervolgd worden, op uitdrukkelijk gestelde uitzonderingen na (5). 

Van bij haar Karolingische oorsprong verschijnt de wroeging als 
een vorstelijk prerogatief. Het betreft opsporingen door vorstelijke 
missi of ambtenaren naar de rechten van de vorst. Dit kwam onder de 

( 1) Scheldewindeke. 2 1 ; Cfr. ibid. art. 2 5. 
(2) Meerdere voorbeelden in GArLLIARD, op. cit. IV, bi. 459 vv. 
(3) Hazebroek 1326. 2. 
(4) Zie bi. 40, n. 2. 
(5) Kortrijk 13 24. 17 ( de vrije waerhede wordt gehouden:) ende midts dien zijn alle 

faicten die toecommen zijn in voorleden tijden berecht, het en waere zo dat eenich 
faict ware uute gheleit in kennissen van wette van onse scepenen voor de waerhede 
ghepublieert; BERTEN, Doe. droit coutum. flam. bl. 27 : Eist ooc dat van eenighen ... 
faiteq inde waerhede ghevraecht es... ende gheen bedrach daeraf ne comt, elc diere 
wonachtich es ziin schuldich dies gheabsolveert te ziine; Lieferinge 1437. 47 : ... alle 
keuren en brueken die ... ongebetert ende ongecomposeert stonden ende buyten 
den voorseiden jaerkeuren niet gheleijt en werdde. 
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Karolingen meer tot uiting bij de inquisitio in burgerlijke zaken dan in 
strafzaken, maar het kenmerk was aan beide zaken gemeen (1). 

Dit kenmerk is ook in het Vlaamse procesrecht opvallend : de 
jaerwaerhede is een onderzoek naar de rechten van de heer : ,,of men 
iemene of iet weet daer sheeren recht in leeght ende der goeden liede 
pays" vraagt men aan de gezworenen. De dorghenga wordt gehouden 
door de heer, zijn ambtenaren en leenmannen (de franci homines - van
daar "franca veritas"). Ze komt hem toe: ,,hij mag ze houden" zeggen de 
keuren, ,,het is zijn waarheid". De durginga is een wapen waarover de 
graaf in zijn graafschap en sommige heren in hun heerlijkheid beschik
ken (2). Het is een subsidiair wapen van oppertoezicht ter aanvulling op 
de gewone activiteit van de schepenbanken. Een dorgenga die geheel of 
gedeeltelijk door de schepenen wordt afgenomen is uitzonderlijk en een 
nieuw verworven recht (3). 

(1) BRUNNER, Rg. Il, § 118, 122. 
(2) Galbert. 87 : de graaf zelf roept bijeen en ondervraagt de betichtingsjury; 

Nieuwpoort 1163. 11 : ... precipiet iusticiarius opidanis si voluerit placitare ... ; Bal-
juwsordonn. v. Filips. 7 : ... habet comes vel baillivus ex ejus parte veritatem ... ; Keur-
brief van 't Vrije. 7 : comes ha bere poterit veritatem suam quae dicitur durginga; Arques 
12 32. 5 5 : ... ha be bit abbas semel in anno si voluerit veritatem per francos homines 
ecclesie examinandam; Poperinge 1233. 23 : abbas ... habebit semel in anno, si voluerit, 
veritatem; Veurne-Ambacht 1240. 71 : fiet veritas libera si comes vult habere de om
nibus forefactis; Langle 1248. 38 : una veritas ... de cunctis foreffactis si voluerimus eam 
habere ... ; Strafregister Sint Pieters. XL VI. 46 : per homines feodales; Noord- en 
Zuidschote 1266. 10 : si puet avoir li abeesse ... une commune veritei; Salle Lille. 
193: Quant uns sires fait crier ses franques verités ... ; Op de bijzondere rol van de bal-
juws en leenmannen wijst ook NowÉ, op. cit. bl. 3 18 v., alwaar een uitstekende beschrij
ving te vinden is. Cfr. in Veurne 1 240. 5 4 de tegenstelling : convictus per coratores 
vel per liberam veritatem; Scheldewindeke. 21 : als de houst in es mach de heere doen 
3 waereden ... ; Lieferinge 1437. 47: ... soe vermach de baillu van sheeren weghen te 
doen besitten drije duergaende waerheden ... 

(3) De deurgaende waerheden waren een last en een gevaar : ze werden niet door 
de gewone schepenen afgenomen, iedereen moest verschijnen, etc. Sommige steden 
zijn ervan vrijgesteld geworden. Elders zijn het de schepenen en niet 's heren mannen 
of ambtenaars die de dorgenga voeren : 't Vrije van Brugge, 12 3 5 (GILLIODTs-V AN 
SEVEREN, Cout. Franc Bruges, II, n° VII, bl. 5 5) : ... dictam veritatem debere accipi per 
scabinos... ( een nieuw verworven recht !). Cfr. nog 't Vrije 13 30. 3 2; Kortrijk, 
1 3 24. 17 : vrije waerhede door de schepenen van de stad. Voor de tegenstelling sche
penproces-doorgaande waarheid zie Desteldonk 1 248. 20 : . . . super hoc convictus 
per scabinos vel per veritatem. Nog elders werken schepenen èn mannen samen : 
VAN ACKER, P Jac. gener. hl. 1 5 4, n. 4 : Dominus po test ponere homines suos feodales 
cum scabinis suis ad faciendam veritatem quod dicitur dorgenga (Sint Pietersabdij. 
XIIIe eeuw); Idem in verschillende kasselrijen, zie citaten uit baljuwsrekeningen bij 
NowÉ, op.cit. hl. 322 v.; In Veurne-Ambacht wordt in het privilege van 1332 (§ 24 
(GILLIODTs-VAN SEVEREN, Cout. Furnes, III. hl. 91) bepaald dat de jaarlijkse "franke 
veriteit que on appiele duerghinghe warede" voortaan zal gebeuren door schepenen, 
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De deurgaende ivaerheden waren niet sympathiek - zoals reeds 
het geval was met de Karolingische wroeging. De grote steden hebben 
er blijkbaar de afschaffing van verkregen (1). Ongetwijfeld werd er door 
de heren misbruik van gemaakt om talrijke boeten te heffen van lieden 
die afwezig waren geweest en men mag vrezen dat de bewijsprocedure 
gebrekkig en eenzijdig was. 

e) Ontwikkelingsgang van de Dorghenga. 

De wroeging is ontstaan als een hulpmiddel om de vorstelijke prero
gatieven te doen gelden ook bij zulke misdrijven waar geen private 
klager was opgetreden. Ze was dus oorspronkelijk een betichtingspro
cedure. De door de jury uitgesproken betichtingen werkten als de pri
vate klacht van het gewone proces, ze trokken de betichte vóór de vier
schaar ter berechting. 

We vinden deze trek in de Vlaamse dorghenga terug. Op de onder
vraging van graaf Willem worden betichtingen uitgesproken ( accusare, 
reum notare, vera assertione profiteri quis occiderit, . . . quis rapuerit ... ) 
(a0 1127). Ook in latere bronnen betreft het in de eerste plaats betichtingen 
(,, Weet U van iemand die dit of dat gedaan heeft ?"). De oude wroeging 
had zelfs een exclusief betichtend karakter. Ze stond los van de bewijs
procedure. Dit is nog zo in de wroeging van n27. 

Het zou in de tweede helft van de xne eeuw veranderen : door het 
discrediet van de oude onschuldsbewijzen waartoe de gewroegde voorheen 
werd toegelaten zijn de gegevens van de jury als bewijsmateriaal gebruikt 
geworden, op basis waarvan men het vonnis velde. De f ranque verite 
is nu geen exclusieve betichtingsprocedure meer, ze is tegelijk een onder
zoeksprocedure, die mettertijd zelfs hier en daar geheim zal worden (2). 

keurheren en leenmannen en niet meer door de mannen alleen, zoals vroeger pleegde 
te gebeuren. 

(1) Men vindt ze in Gent noch in Brugge, tenzij in de late middeleeuwen ,als een late 
(her)invoering, zie CostumevanGent,gecit.in GAILLIARD, op.cit. IV, bl. 449; GILLIODTS
VAN SEVEREN, Invent. Arch. Bruges IV, bl. 187, n. 2, bl. 189 (dat ze voor de laten van 
't Maendaegsche te Brugge bestond (politiekeure 1275. 34) is hier irrelevant); cfr. NowÉ, 
Baillis comtaux, bl. 324; In Ieper 1277 worden ze uitdrukkelijk afgeschaft. Buiten deze 
grote steden waren ze zeer algemeen verspreid op het land en in de kleinere steden; 
-cfr. NowÉ, op. cit. bl. 323. 

(2) Naar analogie met de stille waarheid, die een geheim onderzoek is aangaande 
duistere misdaden, is men de deurgaende waerheden, nadat het betichtings- en onder
zoeksgedeelte er geheim was geworden, ook voor een procedure gaan houden die meer 
speciaal - niet exclusief - tot ontdekking van de geheimzinnige misdrijven bestemd 
was. En inderdaad was dat haar enig nut sedert de gewone vervolging ex officio de 
regel was geworden, althans in de steden, voor alle gevallen die de baljuw ter kennis 
waren gekomen, t. t. z. alle patente gevallen. Het is een merkwaardige evolutie : van 
publieke betichting tot geheim onderzoek; cfr. het XVe eeuws rechtsboek (BERTEN, Do-
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In deze aanwending vinden we ze het meest verspreid : de ondervragende 
ambtenaren en mannen verzamelen gegevens ter plaatse en deze worden 
later ter vierschaar gebruikt om het vonnis te wijzen (systeem van het 
gesplitst proces) (1). WTe citeren H. Nowé : ,,Véritables enquêtes itiné
rantes, on voit le bailli mener les échevins ou les hommes de fief ... une 
fois. l'an g: néralement de lieu en lieu faire ouïr les dénonciations et faire 
ensuitè juger les inculpés à la vierschaere du chef-collège" (2). 

cum. droit cout. flam., bl. 25 vv.): ,,ic ben ... bevroert van doncker ende onpruvelicke 
zaken te ondervindene (zijn er 3 manieren, ten eerste tortuur, ten tweede tweekamp 
en :) wilt my bevroeden vander derder maniere dat men bevinden zal zaken daer men 
gheen oorconden of weet. .. Dats met generaler waerheden ... die men heet duergaende 
waerhede . . . Ende es de verhoolne mesdaet eenichsins bevindelic dus comt zoe ter 
kennesse ( op de durgenga). Deze opvatting vindt men terug in de costumen van de 
XVIe eeuw: ,,on est accoustumé de tenir une fois lan une franche vérité ... pour adre
chier les cas secretz et obscurs avenuz dedans ycelle (ville) non adrechiés par loy dedans 
lan" (GAILLIARD, Keure van Hazebroek, IV, bl. 446). En in de costume van Gent, 1563 
noemt men de wroeging zelfs "stille waerheid", de terminus technicus die men in de 
XIIIe eeuw gebruikt had voor het geheim onderzoek in de gewone processen (tekst 
gecit. bij GArLLIARD, Keure van Hazebroek, IV, bl. 449 : ,,De bailliu ende scepenen 
useren thoudene alle jaere ... van i=hebuerte te ghebuerte ende wycke te wycke stille waer
hede ghenaempt ordinaire zitdaghen up alderhande mesdaden ende excessen van den 
inzetenen of andere"). 

(1) Zeer duidelijk ziet men het mechanisme : betichting door de jury enerzijds, 
behandeling door de rechtbank anderzij 's, in WARNKÖNIG, F/. Stgesch. III, n° CLX, 
bl. r2, a0 1232: Abbas et conventus van Sint Baafs hebben een wroeging gehouden "in villa 
de Waterlos ... per homines suos" aangaande enkele feiten aldaar gebeurd "cum M., M. en 
A. graviter fuissent accusati in eadem dictus abbas praefatum M. capi fecit et apud 
Gandavum ad tempus in sua detinuit captivitate. M ... abbati plegios sufficientes (N.N.) 
concessit quod ad diem quam idem abbas praefigeret, M. et A. adduceret ad audiendum 
judicium super hiis; Arques 12 32. 5 5. 5 6 : Qaarlijkse veritas :) Si quis fuerit suspectus de 
hujusmodi criminibus (die in de durginga gewroegd worden) tali suspicione que preposito 
et chore rationabilis videatur, justitiarius ... accipiet ab illo plegios sufficientes quod veri
tatem exspectabit (=definitief onderzoek, vonnis); BERTEN, Doe. droit cout. flam., bl. 27: 
Ende eist zo datter yement bedraghen es (in de deurg. wh.) ... men stelt hem dach ende 
men gheeft hem gheleede te commene tziinen daghen van allen zaken, zonder van diere, 
ende hy mach commen hem opposeeren en prouven een alibi, met meer ende beteren prou
ven dan hy bedraghen es, of andersins also hy te rade vind (de combinatie van betichting 
en getuigenis ten laste is hier opvallend duidelijk). Cfr. over het gesplitste proces met 
aanklacht - en bewijsjury op bl. 192 vv. Dat er in de vrije waarheid alleen beticht, niet 
gevonnist wordt blijkt nog uit Salle Lille. 260 : De soupechon de larchin en francque 
vretet ... De betichte verschijnt later voor het gerecht. 

(2) NowÉ, op. cit. bl. 32r. Ook nadat de gerechtsofficier persoonlijk zal kunnen 
vervolgen ex officio, zal de vrije waarheid haar nut bewaren. Vermelden we alleen : 
als opsporingstechniek (voor gevallen die de plaatselijke gerechtsofficier niet ter kennis 
gekomen waren of in dewelke hem geen voldoende gegevens bekend waren om iemand 
te vervolgen) en als een aanvulling van hoger hand op de repressieve activiteit van 
mindere, plaatselijke ·rechtbanken ( o. m. in gevallen waarin de plaatselijke autoriteiten 
niet hadden durven optreden). 



Op sommige plaatsen echter zijn de franches vretets zelfs tot een 
volledige gerechtszitting uitgegroeid waar niet alleen beticht en onder
zocht werd maar tevens dadelijk gevonnist ( 1 ). 

Tot slot citeren we voluit een paar artikels van het rechtsboek van 
Guines. Hoewel ze van een randgebied komen en van onzekere datum 
zijn ( de verzameling zelf dateert uit de xve eeuw, de enkele gedateerde 
stukken die erin voorkomen reiken van 1272 tot 1426), zijn ze zo typisch 
voor deze instelling dat we niet kunnen nalaten ze te citeren (2) : ,,Item 
une fois !'an se tenoit une franche verité par Ie bail!y et les francs hommes. 
Et le faisoit publier par toutes les eglises de ladicte chastellenie par trois 
dimenches avant que icelle franche verite se tenist. C'est assavoir que 
tous les soubzmanans de ladicte chastellenie viengnent a ladicte franche Verite 
sur l'admende de 3 s. et est pour savoir ( dus in principe niet om te berechten, 
alleen om kennis te nemen van) les de/is et maljaiz qui ont este commis, faiz 
et perpetrez en ladicte chastellenie tout au long de /' an durant. Et ont lesdis 
bailly et francs hommes les jours quilz oyent ladicte franque verité leurs 
despens sur le seigneur et non plus tout au long de l'an. Une foiz en l'an, 
tantost apres aoust a la voulenté du seigneur, lesdis francs hommes de la 
court de la chastellenie tiennent une franche verité, comme dessus est 
dit. Et est apres ce que tous les barons et autres seigneurs justiciers ont 
tenu leurs verités, afin que se aucun maljait et delict est demouré en derriere, 
qui ne soit venu a congnoissance es cours des barons et autres justiciers par 
leurs verités, qu'ilz ont par avant oyez, que iceulx maljaiz soyent pugniz et 
viengnent a cognoissance par icelle derreniere Verité". 

Aanhangsel. - Doorgaande, generale, en stille waarheden. 

Durgengae en placita genera/ia zijn juridisch fundamenteel ver
schillende instellingen. De dorghinga is een ex officio betichtingspro
cedure, gevolgd door een proces, of zo men wil een proces met een bij
zondere vorm van vervolging ex officio. De placita genera/ia zijn plechtige 
zitdagen van het gerecht, maar voor de rest zonder processuele afwijkingen 
en nl. volgens de accusatoire stijl gehouden. De wroeging is een jong wapen 
van vervolging in de handen van de vorst, het placitum generale is een 
oude traditionele instelling van het volksrecht. Beide instellingen hebben 

(1) Aldus defranche verite in Cassel: Cassel 1276. 1.; 1280. 19. 20.; 1324.1.8. 12.; 
Merville 1265. 22 : Si quis de hominibus Menreville ... per francam veritatem de Casleto 
protrahitur de forto vel alio crimine ... habebitur apud Menrevillam pro protracto et 
condemnato dummodo ecclesie S. Amati denuncietur sufficienter ... ; In Cassel hadden 
de edelen het recht alleen door de franche verité te worden berecht omdat deze juist 
door feodalen werd gevoerd : Cassel 12 76. 1.; 1324. 1., in tegenstelling met de com
mune verite (ibid. 1276. 2.) die het gewone proces was voor de gewone lieden. 

(2) Guines. 6. 9. 
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met hun specifieke doelmatigheid sinds de Karolingische tijd naast elkaar 
bestaan en men heeft ze ook in de late Middeleeuwen wel weten te onder
scheiden ( 1 ). Dit belet niet dat er een beperkte terminologische onzeker
heid is geweest. Men heeft in Vlaamse rechtsbronnen de deurgaende 
waerhede soms generale waerhede genoemd (2) en anderzijds de drie 
generale waarheden dorgingae (3). Dat is begrijpelijk. De instellingen 
hadden veel gemeens : algemene tegenwoordigheidsplicht van de in
woners, periodiciteit, uitzonderlijke plechtigheid (4). En daar was ook 
het feit dat de instellingen werkelijk hier en daar met elkaar vergroeid 
zijn : men heeft op de placita generalia een durginga geënt, en daar de 
durginga werd gevolgd door een proces in regel aangaande de voorge
brachte zaken, leek het dus zo dat het ene was een gerechtszitting met een 
betichtingsprocedure, het andere een betichtingsprocedure met een ge
rechtszitting. Doch de aanhechting van dorginge aan de oude placita generalia 
is uitzonderlijk. De geschiedenis van beide instellingen is zeer uiteenlopend 
· geweest, toevallige contacten mogen ons niet verblinden. We schetsen nu 
zeer kort beider ontwikkelingslijnen. 

De placita generalia zijn van ouds plechtige gerechtszittingen, waarop 
iedereen aanwezig was en waar naast de rechterlijke ook andere juridische 
activiteiten plaats vonden. Hun aantal is drie per jaar. Tijdens de periode 

(1) De keurbrief van het Vrije n90 zegt : ,,Eenmaal sjaars is er een dorginga. 
Verder zijn er één gauding en twee weddingen" ( = de 3 pl. gen.); GAILLIARD, Keure 
van Hazebroek, IV, bl. 45 Fn45 8 citeert teksten uit de laatste jaren van het Ancien Régime 
waaruit blijkt dat men de "plaids généraux" en de ,,franches vérités" wel uit elkaar 
hield, hoewel men tegelijk op zekere analogieën wees (de Vlaamse teksten spreken van 
,,gaudinghe" tegen over "deurgaende waerhede") en GAILLIARD besluit, Berten cite
rend : ,,partout les plaids généraux ... persistèrent à l'état d'institution distincte de celle 
de la deurgaende waerhede". 

(2) Zie bl. 35 n. 1; cfr. Sint Pietersabdij Gent: ,,Dominus abbas et conventus ... 
omnem habeant justiciam ... iisque ... jus et auctoritas competat spectet et pertineat 
francam seu generalem veritatem (BERTEN, Cout. Seign. enc/av. Viexbourg, bl. 281). 

(3) Veurne-Ambacht 1240. 70: tres veritates generales id est dorg.1ingha debent 
in quolibet anno fieri de omnibus forefactis trium librarum. - cfr. over de vlottende 
termen in dezelfde zin : VAN ACKER, op. cit. bl. 1 5 5. 

(4) Vandaar de verwarring in de moderne literatuur. Van WARNKOENIG, FI. 
Stgsch. III, § 40, alover BENNECKE, Strafverf., bl. 624 v., en LAMEERE, Communes vérités, 
passim, tot BRUNNER, RG. II, bl. 644, missen we klaar inzicht in deze zaak. Ofwel zijn bij 
deze auteurs "gemene", ,,doorgaende", etc. slechts verschillende benamingen voor de
zelfde zaak, ofwel onderscheidt men ze wel, doch laat de ene uit de andere voortkomen. 
Beter staat het met VAN ACKER, P /acita genera/ia, die ten minste de scheiding ziet tussen 
pl. gen. en souvereine waerheden. Doch de beste nota's zijn zeker van de hand van D. Berten; 
men kan ze vinden in GAILLIARD, op. cit. IV, b. 445 vv., die de nota's van D. Berten 
heeft gebruikt en deze auteur vaak citeert; zie ook NowÉ, Baillis comtaux, bl. 317-324 : 
"Les franches vérités". Een goede kritiek op H. Bennecke's werk verscheen van de 
hand van FocKEMA ANDREAE in het Rechtsgeleerd magazijn van 1887, bl. 229. 



van zwakke gerechtelijke activiteit na de ondergang van de Karolingische 
staatsorganisatie zijn zij de gerechtszittingen bij uitstek geworden naar de 
welke men alle zaken verschoof - zoals de misdaden naar onze moderne 
assisen - terwijl het gerecht daarbuiten slechts in dringende gevallen 
samenkwam. In deze aanwending is het belang van de placita genera/ia 
evident. Toen echter de heropbloei van het gerechtelijk leven het aantal 
rechtszittingen vermenigvuldigde, werd hun nut zeer problematisch. 
Men heeft er gespecialiseerde assisen voor bepaalde categorieën van 
allerlei lichte misdrijven van gemaakt, die men het practisch vond samen 
af te handelen. Het is de oude idee van de groepering der zaken op bepaalde 
zittingsdagen - doch nu alleen nog voor de minst belangrijke. Het is 
een hele degradatie. Elders zijn ze verdwenen of men heeft ze nieuw leven 
ingepompt door er doorgaande waarheden op te enten. De lijn is dus 
uitgesproken dalend (1). 

Anders is de geschiedenis van de dorginga. Als middel om de 
,,Oflizialmaxime" enigszins te realiseren wordt ze vanouds toegepast; 
wanneer zij vanaf de xne eeuw tegelijk een middel van rationeel bewijs 
wordt, is haar toekomst verzekerd. De intensifiering van gerechtelijke 
activiteit die de ondergang is van de drie placita genera/ia is een spoorslag 
voor de dorginga. Tegelijk betichtings- en (geheime) onderzoeksproce
dure, verwezenlijkt deze, zij het nog onvolmaakt, de "Oflizialmaxime" èn 
de "Inquisitionsmaxime", de twee grote principes van het inquisitoir 
wordende strafprocesrecht, en dit zowel in de periodieke, algemene 
verites, waar de betichting meer op de voorgrond staat, als in de bij
zondere, gelegenheidswaarheden, waar het accent meer op het onderzoek 
valt. In sommige keuren, waar de lichte gevallen naar de placita genera/ia 
gaan, vinden we juist de dorginga voor de zware misdaden (2). Slechts 
door de invoering van betere middelen om de vervolging ex officio te 
verwezenlijken en door het gebruik van andere methodes van onderzoek 
zal belet worden dat deze combinatie van aanklacht - en bewijsjury het 
gemeen recht wordt. Een belangrijke rol heeft ze echter op het platteland 
zeker gespeeld. Men hoeft slechts de baljuwsrekeningen te doorlopen om 
de talrijke posten te bemerken van uitgaven voor franques verites in 
de Vlaamse dorpen. 

Wat de stille waarheid betreft, die we verder uitvoerig behandelen, 
kunnen we hier volstaan met te zeggen dat ze essentieel een onderzoeks
en niet een opsporings- en vervolgingsprocedure is, hoewel ze die rol 
tegelijk kan vervullen. Ze beantwoordt aan een heel andere behoefte dan 

(1) Details en teksten hierover, zie bl. 94 vv. 
(2) Veurne-Ambacht 1240. 70 : Tres veritates generales ... debent in quolibet 

anno fieri de omnibus forefactis trium librarum; 71 : quolibet anno fiet veritas libera 
si comes vult habere de omnibus forefactis. 
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de doorgaande waarheid. Deze laatste moest voorzien in de gebreken van 
de oude vervolgingsprocedure; de stille waarheid, die pas van de XIIIe 
eeuw dateert, moest voorzien in bepaalde. gebreken van de bewijspro
cedure en wordt als dusdanig gebruikt door de schepenen en mannen in 
het kader van de gewone processen. 

Doch alweer zijn zekere analogieën te bespeuren tussen deze in
stellingen, het geheim waarin de ondervragers van de dorgenga ( 1) 
zich mettertijd zijn gaan hullen deed deze gelijken op de stille waarheid. 
Vandaar een zekere terminologische contaminatie (2). 

2. - DE ZIJDELINGSE WEGEN VAN DE VERVOLGING EX OFFICIO 

We zegden hoger reeds dat het Vlaamse strafprocesrecht de ambte
lijke vervolging heeft uitgewerkt langs drie wegen. De oude weg, de 
Karolingische wroeging hebben we bestudeerd. We hebben gezien dat 
de dorgenga zeker een krachtige instelling was eerst en vooral om enigs
zins de vervolging ex officio door de staatsambtenaren te verwezenlijken 
en verder als zelfstandige opsporings- en onderzoeksprocedure. Ze is 
blijven bestaan - als een min of meer adequaat procesmiddel - ook 
nadat de vervolging ex officio langs eenvoudiger wegen werd verwe
zenlijkt. 

We zeggen wel : eenvoudiger wegen. Inderdaad de dorgenga heeft 
veel gebreken. Ze is periodiek, de vervolging grijpt dus vaak lange tijd 
na het misdrijf plaats, met al de nadelige gevolgen voor de bewijsvoering. 
Verder haalt ze de ganse streek overhoop voor zaken die men ook anders 
kan doen. Tenslotte is er nog het belangrijke feit dat zelfs met de duer
gaende waerhede zeker niet alle misdrijven vervolgd zullen worden. 
Wanneer het slachtoffer of zijn familie zelf niet geklaagd hebben, wie 
zal er dan graag de dader verklikken of een verdachte betichten ? Be-

(1) Cfr. GAlLLIARD, op. cit, IV, bl. 449: de "stille" onderzoeksmethode werd in de 
deurgingae mettertijd toegepast. Aldus een tekst uit het Vrije (ibid. bl. 450) : ,,Of men 
die bedraghen es gheven zal de namen ende toenamen vanden orconden diene bedreghen 
hebben? Q. non." (a0 1473). Elders ging een stille waerheid aan de deurghinge vooraf 
(GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Inv. arch. Bruges. IV, bl. 187, n. 2, 189 n. 2). 

(2) Een baljuwsrekening van 1373 spreekt van een "stille jaerwaerhede" (NowÉ, 
Baillis comtaux, bl. 321, nr. 5); Cfr. GAILLIARD, op. cit. IV, bl. 449. De mogelijkheid 
dat de stille waarheid in de XIIIe eeuw zich zou hebben ontwikkeld uit de dorgenga 
is niet uit te sluiten, doch evenmin te bewijzen. Zie bl. 221. In elk geval is ze vlug en 
beslist een specifieke instelling geworden met eigen kenmerken. Het essentiële ver
schil blijft bestaan : de vrije waarheid is een periodiek en relatief algemeen bedoeld 
optreden ter opsporing van misdrijven en verzameling van bezwarende gegevens om
trent de daders, de stille waarheid is een gelegenheidsonderzoek naar aanleiding van 
een bepaald gesignaleerd misdrijf, met als karakteristiek zijn geheim karakter. 



tichten is een vijandiger daad dan getuigen en wie, die er geen belang bij 
heeft, zal het willen of durven doen ? Want men bemerke wel : in de dor
genga zijn het mensen van de streek die moeten klagen en niet de baljuw. 
Moeilijkheden dus van bewijs en vooral van vervolging. Het is duidelijk 
dat de stijgende intensiteit der staatsvervolging zich met deze onvoldoende 
en logge middelen niet kon tevreden stellen, men moest een efficienter en 
eenvoudiger middel vinden. 

Nu lag de oplossing inderdaad vóór de hand : men had een korps 
van vervolgingsambtenaren : de baljuws hadden als eerste taak de hand
having van de openbare orde en het beteugelen van de criminaliteit. Zij 
maanden de schepenen om te vonnissen en op vraag van de partijen te 
veroordelen. Waarom kon men ze niet zonder meer zelf op eigen initiatief 
de vervolging tegen de misdadigers laten instellen en tegen hen vóór de 
schepenen requireren ? Men zal inderdaad die eenvoudige oplossing 
doorvoeren en het principe ervan dateert in Vlaanderen uit een zeer 
vroege tijd. Maar de tijdgenoten vonden dat er zoveel bezwaren aan vast 
zaten en dat het zo revolutionnair was dat men er liefst heel voorzichtig 
moest mee omgaan of het zelfs radicaal moest verbieden. Men zocht naar 
andere wegen, zijwegen ( 1 ). Welke was de toestand ? De mensen van de 
tijd gaven zich wel rekenschap dat de openbare orde een kostbaar sociaal 
goed was. Ze apprecieerden dus al de pogingen die in het werk werden 
gesteld om een adequate strafvervolging tot stand te brengen en vroegen 
niet beter dan de bestrijding van de criminaliteit zo volmaakt mogelijk 
op te bouwen. Daartegenover stond het feit dat de bestrijding van de 
misdrijven de opdracht was van de baljuws, grafelijke ambtenaren. Men 
kent de achterdocht van de bevolking tegenover een al te sterke greep 
van de centrale macht op het leven en het goed van de ingezetenen. Welnu, 
alle macht die men in de steden bvb. aan de baljuw toestond tegenover 
misdadigers stond men hem virtueel toe tegenover be poorters. Wan
neer men de baljuw toestond alle misdadigers vóór het gerecht te brengen 
en te vervolgen, dan betekende dit dat men hem toestond alle poorters, 
die hij verdacht, vóór het gerecht te brengen.Welnu men is teruggeschrokken 
voor zulke consequenties. Men vond dat men de staatsambtenaren een 
te sterke greep op de enkelingen zou geven (2). Men stond m. a. w. vóór 
het dilemma dat men de misdadiger vreesde, maar de politieman evenzeer. 

(1) Het arrestatierecht van de baljuw heeft men veel vlotter aanvaard. Het is 
merkwaardig dat men veel meer belang hechtte aan de vervolging dan aan de arrestatie. 

(2) ,, Waar zouden we naartoe gaan indien de baljuw zo maar iedereen mocht 
vervolgen !" roept een edelman uit die vóór het Rijselse leenhof ex oj/icio vervolgd 
wordt wegens moord : Parijs, Arch. Nat. xrc n° 119 : ,,si grans inconvenijen sensive:
roit que on prenderoit tout le pais se il plaisoit au juge ( = de gerechtsofficier-vervol
gingsambtenaar) et as denonchiers, che que raisons ne voet mie". (Appél van Rijsels 
leenhof naar het Parlement van Parijs, a0 1324). 
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En de feiten leren ons dat daartoe inderdaad ook reden bestond (1). 
Enerzijds aanvaardde men dus dat de maatschappij er belang bij 

had dat alle misdrijven vervolgd werden en erkende men het recht van 
de heer op de boeten, anderzijds wilde men de gerechtsofficier van graaf 
of heer het initiatief van de vervolging niet laten : het werd hem uitdruk
kelijk verboden op eigen houtje tot vervolging over te gaan (2). Men 
moest dus compromissen zoeken, zijdelingse manieren om het doel te 
bereiken zonder het gevreesde middel te gebruiken.Men heeft het gedaan. 
Er zijn allerlei systemen uitgedacht. Ze hebben hun tijd gehad; deze is 
eerder kort geweest, zoals meestal gebeurt met overgangsinstellingen. De 
directe vervolging door de staatsambtenaar heeft zich mettertijd toch 
doorgezet omdat gans het systeem van het moderne strafrecht het eiste. 
Ondertussen zijn de andere middelen, die in tegenstelling met de dor
ginga jonge scheppingen zijn, een boeiend historisch verschijnsel. Het is 
merkwaardig hoe het conservatisme zich niet verzet tegen nieuwigheden, 
maar wel tegen radikale nieuwigheden, waarvan namelijk de nieuwigheid 
al te zeer opvalt. De "zijwegen" trachten de nieuwe principes te doen 
zegevieren door oude materialen om te vormen. Men zal verder opmerken 
dat de steden hier geen opvallende positie innemen, het plattelands
traditionalisme is hier zeer treffend vertegenwoordigd. 

a) De drukking op de potentiéle klager. 

Een voor de hand liggend middel om alle misdrijven te doen ver
volgen zonder de vervolging aan de baljuw over te laten is het slacht
offer van het misdrijf of zijn verwanten de verplichting op te leggen de 
dader vóór het gerecht te vervolgen. Niet alleen stonden er boeten op het 
voortzetten van de eenmaal geuite klacht, zoals van ouds, maar men be-

(1) NowÉ, Baillis comtaux, bevat een uitgebreide keuze van misbruiken van de 
baljuws en hun ondergeschikten, die soms tot willekeurige foltering met dodelijke 
afloop gingen. 

(2) Pas-en-Artois 1184-88. 12 : Que la seigneurie ny la justice de personne ne 
puisse appeller quelqu'ung en justice s'il n'y a bon accusateur et plaintif présent; Pope
ringe 1208. 17 : Justiciarius super neminem de cora debet placitare nee aliquam 
petitionem ... facere; Arques 1232. 42 : Si quis pro alia causa non judicata et non in 
recenti malefacto fuerit captus, postquam per tres dies detentus fuerit, si nullus contra 
eum clamor apparuerit, liber abire permittetur; Facet, Saint-Amand 1265. XIV. 3. 
6. : De mason brisié par jour ne peult justice plaindre. - Se li homs ne se plaint a qui 
on fait force ou emble le sien, justice ne s'en peult plaindre. Nog in 1324 beweert een 
vóór het Rijselse leenhof wegens doodslag ex ofjicio vervolgde edelman, overigens 
absoluut ten onrechte, dat de baljuw niet mag vervolgen tenzij er een private klager 
is : ,,li juges ne puet acuser partie en cas criminel ... se il na avoeckes li partie ... et se 
il lacuse de se volente se il na avoeckes li acuseur il ni soit a rechevoir. (Parijs, Arch. 
Nat. xrc n° 119, appél naar het Parlement van Parijs, a0 1324). 
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strafte de passiviteit van elke potentiële klager. Men ging zover, in degene 
die wegens een misdrijf kon klagen en het niet deed een soort van mede
plichtige te zien van de overtreder zelf, die hij als het ware door zijn stil
zwijgen dekte; men deed hem de straf ondergaan die de dader verdiend 
had. ,,Injuriatus etiam burgensis si conqueri neglexerit idem patietur quod 
injurians" zegt artikel 16 van de keure van Baasrode van 1229 ( 1 ). Doch 
ook dat leek soms overdreven, zo lezen we in een andere keure: ,,Ne puet 
on nului constraindre de faire plainte sor atrui se il ne veut" (2). 

b) De gemeentelijke klager (3). 

Een onrechtstreeks middel om de ambtelijke vervolging buiten de 
baljuw om te verwezenlijken is geweest de aanstelling van een stadsklager. 
Variaf de tweede helft van de XIIIe eeuw is ze ons bekend. Men achtte het 
ongeoorloofd een misdrijf onvervolgd te laten wegens de nalatigheid of 
de afwezigheid van de private klager. Men wilde echter het vervolgings
recht niet aan de grafelijke ambtenaar geven en gaf het recht en de plicht 
ex officio te vervolgen aan een bijzonder representatieve vertegenwoor
diger van de gemeente. De burgemeester van de schepenen of de burge
meester van de raad requireerden (heesch aanleggen, c!agen) vóór de 
rechtbank om de bestraffing van de anders onbeklaagde misdrijven te 
bekomen. En dit niet alleen bij zware misdrijven (zedendelicten, dood
slag) maar ook voor overtredingen van de stedelijke reglementen : ,, War 
dat die maghe van diere vrouwen niet ne dursten claghen so souden die 
burghmesters iof die en van hem twen claghen van den vorseiden sticken 
ter wet binnen den jare ende binnen den daghe" (4)- ,,Soowanneer dat een 
faeit ghevallet binder cueer ende in den fayte jof in den mesgripe yemene 
dood bleve j of so ghewont dat hi ... storve .. ende die dode gheene vriende 
en hevet jof die vriende so cranc dat si de dood niet achtervolgheden 
jof zine vriende so verre gheseten dat si niet te tijt en camen omme claghe 
te doene . . . so es de burghmeester van den coerse sculdich claghere te 
wesene ende zine claghe te doene binden derden daghe ende die claghe 

(1) Cfr. Saaftinge 1263. 122 : Lesus autem a perpetrato forefacto citari potest a 
comite ut querimoniam suam prosequatur, qui si non venerit et querimoniam suam 
amittet nisi se excusaverit legittime. 

(2) Calais 1253. 21. Hetzelfde in PLANCK, Gerichtsverfahren, I, bl. 156: Nun kennt 
das Landrecht wie Stadtrecht einen ... Zwang gegen den Kläger zum vulvordern 
der von ihm erhobenen peinlichen Klage. Aber zur Erhebung kann niemand gezwungen 
werden, falls er vorzieht seines Scha 'ens zu schweigen. 

(3) Over de "Stadtkläger" in Duitsland, zie SCHMIDT, Strafrechtspjlege, bl. 79; 
in Luik in de XIIIe eeuw heeft men een analoge procedure ingevoerd, doch alleen voor 
doodslag en bij ontstentenis van familie of echtgenoot van het slachtoffer (PouLLET, 
Droit crim. Liége, bl. 1 5 5 v.) 

(4) Brugge, Politiekeure, 12 78. 5. 
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wettelijc te achtervolghene binden derden dinghedage ... Doed die burgh
meester niet, men zalne banne van aerchghede" ( 1 ). Het optreden van de 
stadsklager is een werkelijk requisitorium, bestaande uit een exposé van 
de feiten, een refutatie van de excepties en verweermiddelen en een eis 
van straf (2). Het is moeilijk uit te maken of de vervolging ex officio door 
de stadsklager de invoering van de ambtelijke klacht van de baljuw is 
voorafgegaan. Waarschijnlijk niet, ze verschijnt in de bronnen veel 
later dan het baljuwsrequisitorium (3). Zeer waarschijnlijk heeft men de 
stadsvervolging ingevoerd naar het model van de grafelijke vervolging 
met de bedoeling de verdere ontwikkeling van deze laatste te remmen. 
Beide instellingen bestaan afzonderlijk naast elkaar, zowel baljuw als 
burgemeester treden autonoom op. En het is niet de burgemeester die de 
geringste vervolgingsintensiteit betoont : men vond het principieel goed 
alle zaken "te wette te leggen", alleen zag men niet steeds graag dat de 
baljuw daarin de vrije hand had (4). En wanneer men een instelling wil 
bestrijden is het soms het adequaatst er iets anders voor in de plaats te 
stellen (5 ). 

(1) Wettelijkhede. 100; cfr. Wettelijkhede. 99 : alle faeyte die de burghmeester 
te wette stelle wille so moet hi doen zijn claghe binden derden daghe voer scepenen; 
ibid. 1 o 1 : Voord so ne sal die burghmeester negheen cline stellen te wette hi en sa! weten 
te voren dat die waerhede bi hem bliven sal..." ( !); cfr. Brugge 1304. 69: Ware oec 
dat sake dat ... niemene claghede van den maghen so ware sculdich te comene een van 
den buerchmeesters ... ende te claghene te wetten ... binden naesten drien ding·- edaghen 
na-rdien dat hyt verstaen sal hebben ... dats niemare es dat dustane cline soude syn 
ghevallen; Tale en Wedertale. 5 5, 49, 41 : Als partien niet en claghen van mans do
de bin 1 jare zo ne moghen zi nemmermeer claghen ende als gheene claghers en zijn, die 
burghmeester van den coerse sal doen die claghe ende de <loot achtervolghen; Aar
denburg. Keurbrief. 101 : So wie die duere aerghet van der speye : (boete 3 lb.), bi also 
datter de burghmeister over claghet of die speyehudere in zine stede. 

(2) Tale en Wedertale. 5 5 : Wil di horen, ghi heeren scepenen wat toghet ende 
zeghet de burghmeester van der coerse van der stede ende over tcoers : ... (relaas van 
feiten, etc.) toghe dat men sculdich es over hem te rechtene metten zwaerde of met 
den rade jofbannene tusschen 100 jaren ende 1 <lach of also langhe als scepenen redelijc 
sal dinken. 

(3) Dat reeds in de keuren van Filips van de Elzas verschijnt. Zie verder. 
(4) Aardenburg keuren. 55 (VoRSTERMAN-VAN ÜYEN, Rechtsbronnen, bi. 188) : 

Zo wye ontboden zoe ghedachvaert wert jeghens den heere ofte burchmeestere van den 
course te wette; Aardenburg. Keurbrief. 141 : (overtreding van het ravitaillerings
reglement :) hi verbuert 10 lb. ende dit zal die burgmeyster doen dinghen, al wils die 
baelju omberen ! 

(5) Wellicht moet men in dezelfde zin art. 54 van Arques 1232 begrijpen: ,,Si 
quid in villa contingerit forisfactum de quo nemo conqueritur, si constiterit chore
mannis, dabunt inde domino jus suum; si vero non constiterit, eligent de hoc bonos 
homines de vicinia per quos veritas patefiat; et hoc ad singulas quindenas si necesse 
fuerit et hoc prepositus petierit. Hee ... de forisfactis que non excedunt emendam trium 
lb.". De officier van de heer kon er niet ex officio vervolgen bij ontstentenis van private 
klacht, zoals o. i. geïmpliceerd wordt in art. 42 : ,,Si quis pro alia causa non judicata 
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c) De voortgezette klacht door de ba!Juw. 

Een middel dat vóór de hand lag en vrij vroeg opduikt is het recht 
van de staatsmacht ex officio de ingezette klacht van de partij voort te 
zetten. 

We weten dat het slachtoffer meestal klaagde vóór het proces bij 
de gerechtsofficier en daarna ter vierschaar zijn klacht plechtig herhaalde. 
Deze plechtige klacht was van ouds onontbeerlijk. Men kwam er nu toe 
te beschouwen dat de eerste klacht, vóór de gerechtsofficier neergelegd 
voldoende was om deze laatste toe te laten desnoods zonder verdere partij
klacht de zaak door te voeren en ex officio deze private klacht voort te 
zetten. De keurbrief van 't Vrije van ± u90, art. 50 zegt : ,,Quicumque 
citatus fuerit ad exhibendum querelam suam et non venerit, ipsi super hoc 
amplius non justificabitur. Nichilominus tarnen comes et castellanus 
querelam illam veritate scabinorum persequentur" ( 1 ). 

Het is nog de vervolging ex officio van de gerechtsofficier niet, maar 
men is er reeds zeer dicht bij. 

3. - DE RECHTE WEG. 

DE VERVOLGING EX OFFICIO DOOR DE GRAFELIJKE GERECHTSOFFICIER (2) 

a) Definitie. 

Het principe van de vervolging ex officio door de staatsambtenaren 
( de ambtelijke vervolging stricto sensu) is zeer eenvoudig. Gesteld het 
beginsel dat de misdrijven overtredingen zijn van het vredesgebod van de 
vorst, moeten de gerechtsofficieren het recht hebben én de plicht louter 
krachtens hun ambtelijke opdracht alle misdrijven te vervolgen, ttz. alle 
verdachten aan te houden of te dagvaarden, ze ter vierschaar te betichten, 

et non in recenti malefacto fuerit captus, postquam per tres dies detentus fuerit, si 
nullus contra eum clamor apparuerit, liber abire permittetur". Doch het initiatief voor 
deze vervolging wordt aan de keurheren overgelaten, het is hun taak te vervolgen 
en het onderzoek te doen, zodat de heer zijn recht ontvangt dat voortvloeit uit het 
misdrijf. 

(1) Het betreft hier het voortzetten (persequi) van de klacht tevoren door de 
partij neergelegd en door deze, gedaagd om ze ter vierschaar te herhalen, in de steek 
gelaten. Het gaat hier helemaal niet om een erkenning "pure et simple" van het recht 
ex officio te vervolgen, zoals RUTH, Zeugen und Eideshelfer, bl. 64 meent. 

(2) Dat de baljuw, als vervolgingsambtenaar optredend bij de rechtbanken, de 
rechtstreekse voorloper is van de magistraten van ons 0. M. is duidelijk (cfr. VAN 

HrLLE, Oorsprong 0. M.).Doch pas in de audiëntie van de graven zal in de XIVe eeuw 
de term procureur in zwang komen (cfr. BUNTINX, Audientie, bl. 137 vv.). 
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bewijzen ten laste aan te voeren en van de rechters een veroordeling te 
verlangen. 

Deze vervolging verschilt sterk van de private klacht. De klacht is 
facultatief, ze brengt ernstige risico's mee voor de klager, ze stelt twee 
private partijen tegenover elkaar, de klager treedt op in zijn persoonlijke 
naam. De ambtelijke vervolging is een publieke plicht, ze brengt voor 
de ambtènaar geen risico's mee, omdat hij namens de vorst zelf requi
reert, ze stelt tegenover elkaar een enkeling en de staatsmacht, de ver
volgingsofficier beklaagt zich niet over een persoonlijk feit maar over 
een overtreding van het vorstelijk vredesgebod, hij treedt op voor de 
openbare orde. 

De stijgende staatsbemoeiïng om de publieke vrede maakte de in
voering van de publieke vordering onontkomelijk. Deze is inderdaad 
zo doelmatig en eenvoudig tevens dat ze, naarmate het strafproces meer 
en meer inquisitoir werd, langzamerhand een absoluut vooraanstaande 
plaats moest innemen. De exclusieve weg om de "Offizialmaxime" te 
verwezenlijken is zij niet geweest - we hebben de andere methodes reeds 
bestudeerd -- doch ze is zeker de belangrijkste en meest adequate geweest. 

b) Historiek. 

Men weet dat in het oud-Germaanse en zelfs Karolingische strafproces 
de publieke vordering zoals we ze hebben omschreven onbekend was. 
De principes zelf van het oude strafrecht sloten ze uit. Hetzelfde geldt 
voor het oudste Vlaamse strafproces dat alle trekken van het oud-Ger
maanse en Karolingische strafprocesrecht vertoonde. 

De late middeleeuwen daarentegen hebben het inquisitoire proces 
gekend. Wanneer nu verschijnt de "Offizialmaxime" stricto sensu voor 
het eerst in het Vlaamse strafproces? De kwestie is zeer belangrijk : we 
staan voor een oorsprongsprobleem en voor een zeer interessant socio
logisch probleem. Men kan het belang van dit originele en revolution
naire element niet overschatten. 

Ons antwoord moet luiden : zoals vele kapitale beginselen van het 
moderne strafrecht, wordt het principe van de rechtstreekse ambtelijke 
vordering voor het eerst in de grote keuren van Filips van de Elzas 
geformuleerd. 

Inderdaad ze bevatten volgende bepaling ( de keuren met de tweede 
versie; de oudste keure van Atrecht II 57-u63 bevat ze nog niet) : ,,wan
neer geklaagd wordt over een overval van een huis zullen de schepenen ter 
plaatse gaan, een onderzoek instellen, verslag uitbrengen en de schuldig 
bevonden betichte zal veroordeeld worden. Indien er medeplichtigen 
zijn tegen wie geen klacht werd neergelegd, en de graaf eist toch een 
onderzoek, dan zullen de schepenen de zaak moeten onderzoeken en de 



schuldigen veroordelen, net alsof er wel een klacht was geweest" ( 1 ). Dat 
is duidelijk genoeg. 

Deze tekst is merkwaardig onder meer dan één oogpunt. We leren 
eruit dat het principe van de vervolging ex officio in Vlaanderen zeer 
vroeg is ingevoerd ( ± 1178) - we komen daar verder op terug; dat het 
is ingevoerd door Filips van de Elzas, een krachtig vorst die op zovele 
gebieden het Vlaamse strafprocesrecht heeft gerevolutionneerd; dat deze 
belangrijke invoering chronologisch samenvalt met de invoering van de 
60 lb.-boete, de boete "de lèse-Majesté", zoals Espinas ze heeft genoemd, 
met de rationalisatie van het bewijsrecht in strafzaken, met de opbouw 
van een korps moderne ambtenaren, de baljuws (hetgeen de graaf in 
staat stelde de principes van zijn keuren ook in werkelijkheid om te zetten) 
en met de eerste pogingen tot eenmaking van het recht in Vlaanderen. 
Zoals te verwachten, werd het nieuwe procesmiddel met het oog op een 
wel bepaald geval en niet als een algemeen beginsel ingevoerd en wel 
om zeer bijzondere practische redenen : de private klacht, die vooral op 
het verkrijgen van schadeloosstelling gericht was, moet zich meestal bij 
een bendemisdrijf als huussoec tegen de bendeleider alleen hebben 
gericht, indien deze welstellend genoeg was; de beledigde partij stelde 
veel minder belang in het bestraffen van de medeplichtigen, haar schade 
werd toch maar eens vergoed. Heel anders was de houding van de graaf, 
voor hem waren alle leden van de bende misdadigers en hij wenste ze 
allen te straffen (2). In de volgende decennia zullen we bemerken dat 
het officiaalprincipe door de toepassing op steeds talrijker bijzondere 
misdrijven (niet noodzakelijk de zwaarste) voortgang maakt (3) en pas 

(1) Gent. Filips. 2 : Si alii assultui interfuerint de quibus clamor factus non sit, 
si comes super hoc veritatem requisierit, scabini veritatem inquirere debent, et quot
quot veritate scabinorum de assultu tenebuntur unusquisque 60 librarum reus erit AC SI 
DE EO CLAMOR ESSET FACTUS. Een oud-Franse versie zegt: Se aucun autre 
aient este a cel assaut de qui clameurs ne soit mie faite, se li cuens sur chou en requisist 
verite li eschevin doivent enquerre le verite (en de overtuigden zullen boete betalen) 
ausi bien que plainte fu faite de lui" (Ieper 1301). 

(2) RUTH, Zeugen u. Eideshelfer, hl. 62 vv. ziet in de keuren van Filips van de Elzas 
voor de grote steden reeds de afkondiging van een algemeen recht van vervolging 
ex o.ffecio. Dit kan niet aangenomen worden. Art. 1 en 2 spreken van de gewone ge
vallen, van misdrijven en misdadigers "de quibus clamor factus est" en clamor is hier 
niet "schreeuw" maar "klacht"; daartegenover is de bepaling die ons bezig houdt : 
"si alii assultui interfuerint de quibus clamor factus non sit ... " het enige geval waar 
ook bij afwezigheid van klacht vervolgd zal worden. 

(3) Waar wij bijzondere vermeldingen vinden gaat het over : doodslag, twist, 
de zes hoge saken, verwonding, verkrachting en ontvoering, wapendracht, schelden, 
nachtelijk misdrijf, bloetrijsen, redeloos hulpgeroep, kra:-ht, diefstal (zie de verwij
zingen en teksten op hl. 59 n. 1). - Het is moeilijk uit te maken in hoeverre derge
lijke vermeldingen limitatief of exemplatief bedoeld zijn. De stijl van de verschillende 
rechtbanken kon in de middeleeuwen zeer uiteenlopend zijn. Dat ook in de XIVe eeuw 



later (eind XIIIe, begin XIVe eeuw) in talrijke rechten algemene toepas
sing vindt (1). We merken nog op dat deze vervolging historisch een 
laatkomer is, die nog lang in de schaduw zal blijven van zijn eerbiedwaar
dige voorganger, de private klacht, in die zin dat de publieke vordering 
als een subsidiair recht van de staatsambtenaren zal gelden, dat slechts 
in werking treedt wanneer de partij zelf - tegen de normale verwachting 
in - niet klaagt. Nog in de XIVe eeuw vraagt de baljuw van Waasten 
alvorens zijn requisitorium ex officio aan te heffen of er niemand is die 
wil klagen, deze klager gaat dan voor en de baljuw treedt op als zijn 
gevoegde partij (2). We stellen vast dat Filips van de Elzas de grote 
steden het geschikte terrein heeft geacht voor deze vernieuwing. Het 
streven naar orde en veiligheid van de handelssteden moest ze rijp doen 
schijnen voor radikaler staatsoptreden tegen overtreders. Tenslotte stellen 
we vast dat de nieuwe procedure zich blijkbaar niet heeft ontwikkeld 
uit de procedure bij heterdaad, waar zoals men weet geen plechtige klacht 
vereist was (3). 

De geschiedenis van de officiaalvervolging na Filips van de Elzas 
kunnen we vrij nauwkeurig als volgt schetsen : tot in de loop van de eerste 
helft van de XIIIe eeuw is er heel wat aarzeling in de doorvoering ervan. 
Het is een typische overgangstijd. In vele rechten vindt men de vervolging 
ex officio als een vast recht, elders verkrijgt men, zoals hoger gezien, dat 
ze niet of slechts uitzonderlijk toegepast zal worden of men stelt er 

nog heel wat onzekerheid en uiteenlopende strevingen te dezer zake geheerst hebben 
betoont DE SAGHER, Vlaamsch Strafrecht, bl. 146 v. De stijgende lijn van de ex officio 
vervolging is echter onmiskenbaar. 

(1) Brugge 1281. 1 : Diegoene die ghewont sal syn es sculdich te doene sine 
claghe binden darden dag he ... ; doet hies niet die claghe vallet in sheren handen van den 
lande ende so machse die baillu iof die scouthete doen achtervolgen; ende aldus so 
mach die bailliu iof die scouthete doen in allen andren saken daer die claghere sal ghe-
breken; cfr. Wettelijkhede. 103 : So welken tiden die heer of eenich claghere ... claghen .. . 
ende partyen heesschen van sculde of van pennincboete, jof van live of van lede ... ; 
Aardenburg. Consuet. 1328. 40 : de omnibus causis in quibus dominus comes jus vel 
penam pecuniariam habere potest, infra annum secundum legem ville persequatur; 
Lod. v. Nevers 1330. 32; Tout Lieu S. Dizier. 287: S'aucuns mal est fait dont clamor 
n'est faite ... 

(2) Ieper. Sentences. 327: Er is een moord gebeurd. ,,De baillieu betoghede tfait 
scepenen ende leit te wetten van morden ten naesten dinghedaghe so verre dat wettelijc 
worden jedaecht ten naesten dinghedaghe daer naer alle de ghone die claghen zouden 
willen van den faite. Te dien dinghedaghe de baillieu dinghede omme claghers voor 
oghen te hebbene so verre dat claghers waren ghewijst voort te heesschene. Ende int 
voortheesscen quam een man met rade ende met talemanrie ende dinghede omme wet
telijc clagher te zine ende toghede dat hi den doden bestoet in derden of naerre ... " 
(beroep van de schepenen van Waasten). . 

(3) Dit heeft integendeel een zekere rol gespeeld in Duitsland (SCHMIDT, Straj
rechtspflege, bl. 76 v.). 



anderetechniekenvoor indeplaats. Vanafdetweede helft van de XIIIe eeuw 
echter wordt ze beslist in het gewoon strafproces ingeburgerd : de bal
juws vervolgen steeds meer op eigen initiatief, als gevoegde partij en zo 
nodig als hoofdpartij, onafhankelijk van partij-optreden. Heel wat teksten 
uit de xnre en xrve eeuw zijn hierin expliciet ( I ). Geboren in de xne 
eeuw, is dit procesmiddel groot geworden in de XIIIe. Deze latere 
ontwikkeling was nagenoeg parallel in stad en platteland, in beide heeft 
men tegenwerking en aanvaarding gekend (2). 

(() Ieper 1230: Sive querimonia delata annon ... ; Strafregister Sint Pieters. XLIV. 
11 : Puer quidam fuit inventus interfectus, veritas fuit inde facta ex parte abbatis ... 
B. A. fuit inde protractus (XIIIe eeuw); Ronse 1240. 6 : S'il avenoit ke burine u 
mellee avenist a Rosnays ... li sergans le signeur tout soit che ke plainte nen soit 
faite, puet venir au mayeur et as eschevins et <lire : Signeur oiyes verités de cheste 
choze, et il Ie doivent oir et a chele verite oir puet li sires avoir aucuns de ses 
hommes et selonc chele verite doivent il juger; 4 Ambachten 1242. 74 : si ali
quis in aliquo forefecerit et infra annum et diem clamor super eum... factus non 
fuerit, nee comes nee ballivus nee laesus ... poterunt de caetero clamorem suum facere; 
Bailleul sir Berthoult 124 5. 1 : S'il avenoit ke cil a cui on aroit forfait ne se vausist plain
dre pour çou ne lairoient mie les justices k'il ne se fissent iugier leur forfait et par eskevins 
et par loyal verite enquise; Langle 1248. 39: Justiciarius potest placitare super aliquem 
de sanguine effuso et de clamore auxilii et hoc per judicium quinque coratorum in banco 
sedentium; Facet, Sint Amand. 1265. I. 1. en XI. 15 : ex ojjicio optreden bij nachte
lijke misdrijven; 1268 : XXVI. 2 : S'aulcuns fait force ou larchin et chil a qui on l'ara 
faict ne se voelt plaindre ou n'ose, li sire s'en peult plaindre (nog verboden in 1265. 
XIV. 6). Voeg hierbij de algemene tekst van bl. 58 n. 1; Waas. 1277 (WARNKÖN1G, F/. 
Stg. II, n° CCXXV, bl. 201) : ,,of onse bailliu die ware in dat gheseghetland heeschende 
of te calengierne van onsen alven yemene van daden behorende ten 6 hoghen gherechten; 
Cout. Artois. 44. 1 : quiconques est a homme mettre a mort se partie ne sieut ou sieuce 
li sire doit adjorner de tierc jor en tiers jor ... ; Brugge 1304. 17: Waer dat eene man
slachte ghevallen es, dat die heere zal gaen ter stede met vive scepenen tenminste, bin 
den zesten daghe ende daer zullen scepenen die waerheide horen van der manslachte 
(geen sprake van private klacht, het onderzoek gebeurt van ambtswege); Tout Lieu. 
Saint-Dizier. 287: S'aucuns malz est fais <lont clamors n'est faite si li baillis en demande 
la verité as eschevins sens les partiez, la doivent ils enquerre par droit ? Oïl, e i sont 
tenu; Biervliet 13 5 8. 61 : Es dat zake dat de here onse poorters van B. calengieren wille ... 

(2) Zie de lijst van uitschakeling van de publieke vordering in plattelandsbtonnen 
op bl. 52 nr. 2 (Arques, S. Amand, Pas-en-Artois, Poperinge). In de XIVe eeuw vinden 
we in de baljuwsrekeningen van het Aalsterse gevallen waarin de baljuw composeert 
met de verdachte in plaats van hem te vervolgen "omdat de beledigde partij haar klacht 
niet deed". Daarentegen citeren we verder meerdere plattelandsteksten over de ver
volging ex ojjicio. We spraken in verband met de stadsklager reeds over de weiger-

_achtige houding der steden. Een late naklank van de oude onontbeerlijkheid der 
private klacht hoort men in de Aardenburgse Wettelijkhede. 109 waar, zuiver traditio
neel, het gebrek aan partijklacht samen met een aantal andere excepties van de beklaagde 
op het requisitorium van het 0. M. wordt vermeld : ,, ... toghede ende zeide dat hi 
gheene boete sculdich en ware derof bi redene hi toghede ende zeide dat die man niet 
en claghede ... " het betreft een vervolging wegens onopzettelijke verwonding; het 
slachtoffer had uitdrukkelijk geweigerd te klagen; cfr. Gent 1297. 62 : (verkrachting) 
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c) Reactie van de Samenleving. 

De invoering van de autonome publieke vordering is een mtrng 
van de groeiende staatsmacht en -inmenging, een versterking van de greep 
van de vorst op de onderdanen en een steeds groeiende bemoeiïng met 
hun zaken, een symptoom van stijgende organisatie en dalende vrijheid. 
Dat de baljuw zo maar iedereen zou kunnen vervolgen was iets revo
lutionnairs, een aanslag op eeuwenoude tradities, een totaal onbereken
baar experiment waarvan men de uitkomst voorlopig niet kon voorzien 
en dat alle traditionalisten en conservatieve geesten - vooral dus de 
juristen - zeer verdacht moet geleken hebben. Deze twee overwegingen 
leggen de sociale weerstand uit waarop deze vernieuwing gebotst is. 

Het was anders voor de tijdgenoten toch evident dat het nieuwe 
procesmiddel uitstekend was van strafpolitiek standpunt uit en het gerecht 
voorzag van een juridisch wapen van eerste gehalte in de strijd tegen de 
criminaliteit. 

Hoe hebben de sociale machten, steden en platteland in het bijzonder, 
gereageerd ? 

De feiten tonen dat de eerste overweging "contra" minder invloed 
heeft gehad dan de tweede "pro". De vrees voor overdreven grafelijke 
macht, de grote factor van de stedelijke reacties, heeft het afgelegd tegen de 
strafpolitieke deugdelijkheid van de nieuwe procesvorm en men is soepel 
en vooruitstrevend genoeg geweest om de nodige vernieuwingen in het 
belang van de vrede te aanvaarden. De steden hebben ook deze vernieu
wing van Filips vrij vlot aanvaard, ondanks hetgeen we weten over 
stadsklagers, klagerdwang en privileges van vrijstelling van de publieke 
vervolging ( 1 ). 

,, ... ende claghe der afcomt vor bailliu ende vor scepenen ... " Over de baljuwscompo
sitie in geval van passiviteit van de benadeelde, zie VAN CAENEGEM, Strafrecht, bl. 311-
323. 

(1) Indien we WrnLANT, Pract. crim. c. 146 mogen geloven, zouden de Gente
naars het privilege hebben gehad niet ex officio door het gerecht vervolgd te kunnen 
worden ! Hoe en wanneer dit zou gebeurd zijn is ons onduidelijk, zoals ons niet duide
lijk is wat Wielant juist bedoelde. Had hij het soms op het geheim onderzoek dat in 
zijn gedachten verbonden was aan het optreden ex officio ? In elk geval is dergelijke tekst 
typisch voor de grillige ontwikkeling van het oude recht : ,, ... alzoe de baillu doet te 
Ghendt, want hij niet dagen en mach sonder partie"; cfr. DAMHOUDERE, Prac. 
crim. c. 145 : ,,Gelijckerwijs de bailliu van Ghendt met ouder costuymen statuten ende 
privilegien ist verboden dat hij op geenen delinquant procederen mach dan met cla
gender partie". - Voor de steun van de steden aan de vredespolitiek in Duitsland, zie 
SCHMIDT, Strafrechtsjlege, bl. 83 : In den Städten ... tritt ein Verfolgungs- und Ver
haftungsrecht der Obrigkeiten schon früh in der Erscheinung (Wenen 1221. 30). Daar
tegenover : PLANCK, Gerichtsverfahren, I, bl. 15 9 : ,, ... überall zu klagen wo der durch 
Ungericht Verletzte nicht klagen kann oder will. Bis zu dieser Erweiterung ist man 
nicht vorgegangen, um so weniger, als die städtische Entwickelung weit mehr darauf 
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d) Ontleding. 

1. Subsidiair karakter. 

Lang heeft de publieke vordering een subsidiair karakter bewaard. 
De baljuw kon slechts als hoofdpartij vorderen wanneer er geen private 
klager was. Men dacht zich zijn rol vooral in als gevoegde partij, die samen 
met de eiser optrad en diens eis steunde. Vandaar zijn verplichting drie 
dagen te wachten met zijn vordering, de termijn namelijk voor de par
tijen om te klagen ( 1) en de verplichting, zelfs indien de voorbereiding 
van het proces helemaal op zijn initiatief was ondernomen, potentiële 
klagers te dagvaarden en ter vierschaar vóór het definitieve requisitorium 
eerst nog te vragen of er geen eiser aanwezig was (2). Het ging hier in 
feite om formaliteiten die geen essentiële invloed hadden op de actie van 
de baljuw. Eiser of geen eiser, hij kreeg toch zijn zin, de vervolging greep 
in elk geval plaats. Maar toch bleef er nog lang een band tussen partij
klacht en baljuwsklacht en in dit verband dacht men zich de partijklacht 
als het eerste, leidende element. De terminologie terzake is sprekend. 
Het klaagrecht ligt in handen van de benadeelde, maakt hij daarvan geen 
gebruik, dan valt het klaagrecht ipso facto in handen van de gerechts
officier: ,,de claghe valt in sheren handen". Opzettelijk laat men de partij 
slechts een korte tijd - drie dagen - om te klagen, daarna heeft de baljuw 
automatisch het recht ex officio op te treden (3). 

ausging, die Rechte des Richters einzuschränken als auszudehnen. Statt dessen ist man 
bestrebt die Gewalt des Raths möglichst zu erweitern". - Het is klaar dat de steden 
hier door overwegingen werden geleid die met elkaar in tegenstelling stonden: drang naar 
hogere veiligheid en vrees voor uitbreiding der vorstelijke macht. In Vlaanderen zijn 
de steden aanvankelijk akkoord gegaan, later schijnen ze er op uit geweest te zijn ietwat 
te remmen, maar dat is zonder erg geweest. Cfr. bl. 3 18 vv. 

( 1) Brugge 128 1. 1 ; Sentences. Ieper. 5 o 3 ; Cassel 1276. 3. 
(2) Ieper. Sentences. 327. 
(3) Cassel 1276. 3 : ... li sires doit par jugement vaincre les parens du mort (die 

afwezig blijven) de leur plainte et que on li juge leur plainte en le main ... Il doit faire 
par jugement adjourner les parens du mort ... et noumer lieu la ou il wardera le jour 
pour plaindre, se il voelent; et se il ne viennent <levant nonne, et li sires en conjure les 
hommes on li juge le plainte en le main. Et li sires doit plaindre et poet faire honte a qui 
il veut (het klachtrecht wordt hem door een soort tussenvonnis toegezegd : Cassel 
1324. 2 : quant li claim luy est adjugies); Brugge 1281. 1 : de gewonde moet klagen 
binnen de c'erde dag, persoonlijk of door een verwant. Klaagt hij niet:die claghevallet int 
sheren handen van den lande ende so machse die bailluiofdiescouthetedoenachtervolgen 
ende aldus so mach die baillu iof die scouthete doen in allen andren saken daer die 
dag here sal ghebreken; in Brugge 1329. 3 1 valt de klacht in handen van de schout bij 
ontstentenis van partijklacht; Ieper. Sentences. 503 : Le plainte de le mort W. C. est 
jugie es mains du seigneur pourceque nus y vient ainsi comme ils estoient adjourné ... ; 
504: Le plainte del mort P. B. est jugie es mains du seigneur et tantost li sires calenga 
M. C. et luy mis sus le fait; Lodewijk v. Nevers 1330. 41 : (de gewonde) doibt faire sa 



Dit is te begrijpen uit de historische oorsprong van de publieke 
vordering zelf. Ze was door de staatsmacht ingevoerd als een aanvulling, 
een hulpmiddel om te voorzien in de strafpolitieke tekorten van het 
accusatoire systeem, opdat er zou vervolgd worden ook indien niet ge
klaagd werd. Historisch gezien was de publieke vordering inderdaad 
subsidiair ( 1 ). 

Doch reeds in sommige XJIIe en XIVe eeuwse teksten is ook dat ver
dwenen en zijn beide manieren om het gerecht in beweging te brengen, de 
private klacht en het publieke requisitorium, van elkaar onafhankelijke, 
autonome procesmiddelen (2). De baljuw procedeert zonder naar de par
tijen om te zien. ,,Quant le bailli scet aucun fait avenu, lezen we in het 
vonnis boek van Rijsel § 214, il asanle hommes et dist que a se congnois
sancé li est venu que tel ont occis ou murdit ... et de ce se plaindra afiu 
d'avoir une verite ( =onderzoek). Et a se deplainte dit sera par loy que 
avoir le doit. .. " 

De partijen procederen zonder zich aan het proces van de baljuw 
te storen. En zo zien we, net zoals dat heden zou kunnen gebeuren ( een
maal strafrechtelijk, eenmaal civielrechtelijk), een schuldige tweemaal 
achter elkaar "verwonnen" worden, eens door de baljuw (tot straf) en 
eens door de verwanten van het slachtoffer (tot schadeloosstelling) (3). 

plainte ... et se il ne le fait, la plain te chiet en la main du seigneur et pourra luy bailly ... 
pourseuir. 

(1) Zie nog een mooie tekst in Saaftinge 1263. 122. 123: Lesus autem a perpetrato 
forefacto citari potest a comite ut querimoniam suam prosequatur, qui si non venerit 
et querimoniam suam amittet ... et co mes poterit infra annum et diem querimoniam suam 
facere si voluerit de malefactore. 

(2) Strafregister. Sint Pieters. XLIV. 11 : Puer quidam fuit inventus interfectus, ve
ritas fuit inde facta ex parte abbatis ... B. A. fuit inde protractus; Salle Lille. 6: Se uns sires 
se plaint que on a portet sur se tierre armures deffensaules ... sour se tierre, li jugeur en 
doivent ensignier le vretet (a.0 1289); 3 2 : ... et sour chou li sires s'en plaigne ... ; 2 3 8 : ... et 
ly mist ly baillieux sus ce fait ... ; 273 : Se ungs sires se plaint d'un homme que on a 
ocis sur se terre; Brugge 1304. 7: wie niet klaagt binnen de derde dag is zijn recht kwijt; 
de heer mag klagen binnen jaar en dag. (In 1281. 1. werd nog een verband gelegd tussen 
het niet klagen van de partij en het klaagrecht van de baljuw - hier niets meer daarvan, 
beide "dagen" staan los van elkaar); Wettelijkhede. 51 : Waer die heer eenen man heesch 
anleit van live of lede ... ; Cassel 1324. 2 : Se uns fais avient de le mort d' omme 
il convient que li sires methe le cas a loy devens l'an, et quant li claim luy est adjugiés, 
il le doit poursiewir dedens 40 jours; Lod. v. Nevers 13 30. 5 5 : het is niet omdat de par
tij niet klaagt, onder allerlei invloeden, dat de baljuw niet zou mogen optreden (,,aller 
avant en sa plainte enqueste et eaux tous convaincre par droit"); Ieper Sentences. 908 : 
veroordeling "selonc la calaingne et plaidiet du bailliu". 

(3) Aardenburg. Vonnissen (1360-1380). 1 : Ter Sluus so was een man gheboden 
te rechte stane van den heer als van zinen hoofde, ende die heer verwanne. Daernaer 
so camen partien binnen jare ende binnen daghe ende deden haren wederman, die haren 
maegh dood hadde, ghebieden, ende zy verwonne van zinen hoofde, ghelijc dat die 
heer ghedaen hadde (er was blijkbaar geen executie geweest, wellicht had de veroors 
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De teksten noemen in één adem de "achterhaling" door de heer of 
door de partijen ( 1 ). Beide middelen zijn evenwaardig en autonoom, 
in het ene is het doel de straf, in het andere vooral de schadevergoeding ( 2). 
Niet alleen in feite, maar ook formeel is de directe staatsvervolging nu pri
mair. Dit is een zeer belangrijk feit en het valt zeer vroeg ( eerste decennia 
van de XIVe eeuw). 

2. Term in o 1 o g ie . 

Aan het begripsonderscheid tussen private klacht en publiek re
quisitorium beantwoordt niet noodzakelijk een onderscheid van termen. 
Men vindt wel iets in die richting. Reeds in de keuren van Filips van de 
Elzas heet het niet dat de graaf zich beklaagt (clam rem facere), maar 
wel dat hij een onderzoek ( en dus eventueel bestraffing) eist (veritatem requi
rere ). Dit is een nieuwe klank. En ook later heet het veelal "cal engieren", 
"heesch anleggen", ,,mettre a loi", wanneer de baljuw requireert. Doch 
het gebruik is allesbehalve systematisch : men vindt ook van private 
klagers dat ze ,,calengieren" en ,,heeschen" en men vindt heel vaak voor het 
publieke vorderen de oude klaagterminologie. Kon het ook anders dan 
dat men wegens uiterlijke analogieën de termen van het oude ook op het 
nieuwe procesmiddel toepaste ? Temeer daar de baljuw de schijn kon 
aannemen door zijn optreden de ontbrekende klager te vervangen, als het 
ware zijn rol spelend. De tekst van Filips' keure zegt: het proces ex officio zal 
gevoerd worden "net alsof partijen tegen de schuldigen hadden geklaagd". 

deelde verstek laten gaan) (VoRSTERMAN-V AN ÜYEN, Rechtsbronnen, bl. 289); Cfr. 
Wettelijkhede. 57: Es up eenen man ghestooct eenen twist ende hi zine claghe ghedaen 
heeft hinde 3 daghen (de aangifte vóór het proces), al wilde die heer den twist bedinghen 
die claghere moechs wel omberen (hij moet niet samen optreden) tote dat hijs ghestaedt 
ware, bi also dat hijt bedinghe binden jare (ter vierschaar klagen) ende die claghere 
machte partyen doen ghebieden binden jare, al hadde die bailju dat tfaeit bedinghet 
(de actie van de partij is dus totaal onafhankelijk en los van de actie van het 0. M. !). 

(1) Gent 1297. 32 : Wat mesdoene dat ghevallet binnen Ghend sonder wonde 
daeraf moghen wy oft die onse stede houdt te Ghend ende de claghere commen tonsen 
rechte binnen jare ende binnen daghe; 26 : wie banlinc werd ghewist van 60 lb. alse van 
wonden ghemaect met kniven of met andren verloofden wapenen dien sal men gebieden 
te rechte ... up dat de claghere versouct of die heere; Lod. v. Nevers 1330. 32 : Se bailly 
ou partie font adjourner aucun a certain jour, et Ie dit bailli ou partie ne fait demande a 
telle journee; Biervliet 1358. 64: So welken tiden dat de here yemene vanght bi hem
selven of bi claghen van partien ... ; Wettelij khede. 1 o 3 : So welken tiden die heer of 
eenich claghere j of beede claghen ende in vierscarne ... heeschen ... ; ibid. 97 : ... wildene 
partyen of de heer achterhalen ... 

(2) Aardenburg. Consuetudo. 16 (wie overtuigd is van roof :) reddat ablatum 
_ et solvat emendam sex lb., domino comiti 60 sol., conquerenti tantum, dum tarnen con

victus fuerit in viscarnia per partem conquerentem. Dus klaagt de beledigde partij, 
er volgt veroordeling tot straf en vergoeding; klaagt ze niet, dan vervolgt de baljuw en 
er komt alleen veroordeling tot boete. 



De baljuw requireert in naam van de graaf. Het is net of de vorst 
zelf overal aanwezig was om alle misdrijven te vervolgen, oud ideaal 
uit de spectaculaire periode van de rondreizende en recht plegende graven, 
dat nu door de actie van de vervolgingsambtenaren verwezenlijkt wordt. 
"Up den 28n <lach van Laumaent so quam die baelju als heere ende gaf 
eenen heesch eenen onsen poorter ... " en "Wil di horen, ghi heeren 
scepenen, wies hem beclaghet DIE HEER ENDE IC OVER HEM, 
daer dese Jan ... "en,, ... so leeg ic hem an van mijns heeren weghe ... " 
- aldus begint het baljuwsrequisitorium (1). De inhoud van het requi
sitorium is verder gebouwd naar hetzelfde schema als de partijklacht. 
Eerst komt een exposé van de feiten, de betichting. Vervolgens een an
ticipatieve weerlegging van mogelijke excepties en verweermiddelen. 
Tenslotte eist de baljuw de veroordeling en stelt de straf voor : ,,zo zeeg 
ic dat (N.) es gheachtervolghet van allen heessche ende men sculdich es te 
banne 100 jaer ende 1 <lach buten mijns heeren lande van Vlaenderen van 
zoendincbrake ende van vilainen fayte" (2). 

3. De positie van de baljuw. 

Zoals de positie van de rechters inzake de bewijsvoering geëvolu
eerd is van een passieve houding van arbitrage tussen de partijen tot een 
actief opzoeken van de waarheid, zo is de positie van de gerechtsofficier 
inzake de vervolging geëvolueerd van een louter neutraal en formeel op
treden tot een partijkiezend optreden met materieel karakter. 

Inderdaad, wat is de gerechtsofficier traditioneel ? Een maner, een 
gerechtsfiguur die aan de partijen hun plaats en hun rol wijst, voor het 
goede verloop van de gerechtszitting zorgt. De partijen en de rechters 
spelen hun rol, hij zorgt voor het verloop van het spel; zij zijn acteurs, 
hij is regisseur. Een partij klaagt. De gerechtsofficier gaat de betichte 
dagvaarden, hij maant hem te komen, op initiatief en verantwoordelijk
heid van de klager; ten gronde kiest hij geen stelling. Hij dagvaardt tevens 
de klager, noodzakelijke procesfiguur. 

Komt de klager niet op het proces dan kan de maner niets; hij heeft 
geen andere macht dan klager, beklaagde en rechters te verzoeken hun 
rol te spelen. Daarmee is zijn taak afgelopen. Verschijnt de klager, de 
maner vraagt hem of hij wil klagen. Hij doet het. De maner vraagt nu 
aan beklaagde of hij wenst te antwoorden. Nog eens, hij neemt geen 
stelling naar de grond tegenover de "tale", evenmin als tegenover de 
,,wedertale". Nu vraagt hij de rechters te beslissen, en zo voort. 

(1) Tale en Wedertale. 18. 35. 32; cfr. Waas 1277 (WARNKÖNIG, Fl. Stg. Rg. II, 
n° CCXXV, bl. 202) : of onse bailliu die ware ... heeschende of te calengierne van onsen 
alven yemene ... 

( 2) Tale en W edertale. 1 8.; cfr. ibid. 3 5. · 



In het inquisitoire proces is het helemaal anders. In plaats van te 
manen zal de baljuw voortaan eisen, ,,calengieren". Wanneer hij sinds 
Filips van de Elzas het recht heeft een onderzoek te vorderen, dan treedt 
hij op met gezag, hij eist een onderzoek; en hij eist het onderzoek omdat 
hij de verdachte voor schuldig houdt, hij kiest stelling in het proces, 
hij wordt actief medespeler met een eigen steeds belangrijker wordende 
rol. 

Wanneer hij requireert kan zijn positie tweeërlei zijn en de bronnen 
maken het onderscheid. Ofwel is hij gevoegde partij die zich aansluit bij 
de klager en diens stelling overneemt ( 1 ). Ofwel handelt hij als hoofd
partij en eist hij veroordeling van de betichte eenvoudigweg krachtens 
zijn gezag, op grond van zijn verdenking en zijn bewijzen (2). 

Aldus heeft de oude maner - want dat is de baljuw bij zijn oprichting 
in de tweede helft van de XIIe eeuw nog in de eerste plaats - zich ontwik
keld tot het moderne Openbaar Ministerie, dat ex q/jicio aanhoudt, dagvaardt, 
beticht, vervolgt en straffen ten uitvoer legt (3). Het merkwaardige hierbij 
is ten eerste dat de baljuw ondertussen nog steeds de archaïsche elementen 
van zijn manersambt - waardoor hij meer van een deurwaarder ter rolle 
had die partijen opriep en de debatten leidde - is blijven uitoefenen, 
zodat manen en eisen in één hand verenigd waren; ten tweede dat het 
in Vlaanderen de oude baljuws zijn die ook de ultra-moderne bediening 
van het 0. M. op zich hebben genomen, terwijl in Frankrijk hiervoor 
de schepping van nieuwe ambtenaren, de procureurs, noodzakelijk is 
gebleken. Waarom ? De reden ligt hierin dat de grote voorsprong 
van de Vlaamse strafprocedure in het algemeen - het principe van de 
vervolging ex ojjicio is in Frankrijk pas in de XIIIe eeuw geboren en 
pas in de XIVe ontwikkeld - heeft tengevolge gehad dat onze baljuws 
van bij hun schepping reeds de moderne bedrijvigheid van openbaar 
aanklager hebben uitgeoefend. We zegden immers reeds dat onder dezelf
de graaf die het baljuwskorps oprichtte ook de openbare vordering ver
scheen. Hoe zou men andere ambtenaren nodig gehad hebben, daar de 
baljuws van meet af aan met moderne procesmiddelen vertrouwd zijn 
geweest? 

(1) Wettelijkhede. 103 : ,,So welken tiden die heer of eenich claghere jof beede 
claghen ende in vierscarne partyen heesschen van sculde of van pennincboete jof van 
live of van lede ... " Drie mogelijkheden dus : 1° de baljuw requireert als hoofdpartij, 
2° de partij klaagt als hoofdpartij en de baljuw sluit zich niet aan bij haar eis, 3° de 
partij klaagt als hoofdpartij en de baljuw sluit er zich bij aan; Cfr. Tale en Wedertale. 
3 1. 3 2 : de "claghende parthie" zet eerst haar klacht uiteen. Hierop zegt de baljuw : ,,Al 
den zelven heesch die partien up N. dese angheleyt hebben so leeg ic hem an van mijns 
heeren weghe ende alle mine vermete, die nu daertoe behoren, bi also dat bi wetten 
wesen mach, die leeg ic daertoe. 

(2) Zie nota 1 op vorige bladzijde. 
(3) Over de baljuws als oorsprong van het 0. M. in Vlaanderen zie VAN HILLE, 

Oorsprong van het Openbaar Ministerie in Vlaanderen. 
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De Franse baillis, die ongeveer tijdgenoten zijn van de Vlaamse ( 1 ), 

zijn van bij hun schepping exclusief vertrouwd geweest met de oude 
procedure; toen men later het strafprocesrecht o. a. door invoering van 
de publieke vordering wilde moderniseren, bleek de oprichting van een 
nieuw ambtenarenkorps daartoe noodzakelijk (2). 

III. - EUROPEES PERSPECTIEF 

Wanneer men voorbehoud maakt voor het Engels recht, stelt men 
vast dat het Vlaamse strafprocesrecht in zijn grote lijnen overeenstemt 
met wat we in de rest van Europa vaststellen. Aanwending van betich
tingsjuries, stadsklagers, rechtstreekse publieke vervolging, enz. vindt 
men ook elders, zoals de ontwikkeling van het accusatoire naar het in
quisitoire proces zelf. Differentieert het Vlaamse recht zich qualitatief 
dus niet, tenminste niet in hoofdzaken, chronologisch doet het dit wel, 
met name wat de invoering van de directe vervolging ex officio betreft. 
Het is inderdaad over deze, de ambtelijke vervolging in enge zin, dat we 
het zullen hebben. In ruime zin kan men van ambtelijke vervolging 
spreken telkens als de overheid - zij het op onrechtstreekse wijze -
ageert om een veroordeling door een rechtbank te verkrijgen (in plaats 
van alles te laten afhangen van de beslissing van de betrokken private 
partij). In die zin zijn de oude "Rügegeschworenen", de bijna even oude 
kerkelijke seend-gerechten, enz. vormen van vervolging ex officio. In 
enge zin spreekt men van vervolging ex officio telkens als een openbaar 
gezagdrager rechtstreeks en op eigen beslissing een beklaagde vóór de 
rechtbank vervolgt. Het grote verschil met de onrechtstreekse ambtelijke 
vervolging ligt hierin dat de tussenkomst van de medeburgers, de be
nadeelde, de rechterlijke orde, enz. bij het vervolgen volledig wordt uit
geschakeld en de greep van de vervolgende ambtenaar direct op de be
klaagde valt. Het is over deze laatste vorm van ambtelijke vervolging 
dat we het in dit vergelijkend hoofdstuk hebben. 

Het belang van deze kwestie is evident : het gaat hier om iets gans 
nieuws, een rechtsschepping die zelfs alles overtrof wat het Romeinse 
recht had voortgebracht en de basis is van het Openbaar Ministerie, 
essentiële instelling in het Europese strafproces tot heden toe. 

Men vindt in grote werken (Tardif, Esmein, Fournier) de stelling 
verdedigd dat de vervolging ex officio een schepping is van het kanoniek 
recht, vanwaar het in het staatsrecht van de Europese landen zou gedron-

(1) NowÉ, Baillis comtaux, bl. 17. 
(2) Over de vervolging ex ojjicio, de procureurs du roi en de procureurs ftscaux, zie 

EsMEIN, Proc. crim. bl. 100-108. 
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gen zijn. Dit mag waar zijn voor sommige landen als bvb. Frankrijk : het 
moderne staatsstrafrecht ontwikkelt er zich eerst in de XIIIe eeuw, dus na
dat de grote hervormingvan het kanoniek strafproces onderinnocentius III 
zich voltrokken had ( de kerkelijke vervolging ex officio in enge zin ver
schijnt - afgezien van enkele bepalingen van lokale draagwijdte - in 
1198) ( 1 ). En al neemt Esmein wel aan dat de oorzaken van de omvor
ming van het leke strafproces dieper liggen, toch gelooft hij dat het ker
kelijk recht voor de uitwerking van het nieuwe recht in feite het grote 
voorbeeld is geweest en hij heeft waarschijnlijk gelijk wat Frankrijk 
betreft (2). Wat Vlaanderen aangaat is de toestand gans anders. Het feit 
staat vast dat voor bepaalde misdrijven de vervolging ex ojficio er geldend 
recht was één generatie vóór de hervorming van Innocentius III. Wat 
straffe organisatie en strafpolitieke doelmatigheid betreft waren de Vlaamse 
graven hier dus voor. Overigens de strafpolitieke motieven van graaf en 
paus waren gelijklopend (3). Men heeft ook vastgesteld dat in Noord
Italië de vervolging van overheidswege, buiten de invloed van het kano
niek recht, op het einde der xne en in het begin der XIIIe eeuw een 
plaats heeft veroverd in talrijke statuten (4). 

We stellen ook vast dat de Vlaamse graven op de ontwikkeling van 
het recht van de meeste hunner buurstaten vooruit waren. Dit geldt voor 
Frankrijk, waar de uitwerking van de "Of-E.zialmaxime", samengaand 
met de instelling van de procureurs, het werk van de XIVe eeuw is ge-

(1) Decretale van 22 September gericht tot de aartsbisschop van Milaan. Een ver
dachte had opgeworpen dat hij niet kon veroordeeld worden omdat er geen accusatio 
was geweest. Hierop schrijft de paus : Et ideo nos qui non tam ex plenitudine potestatis 
( = souverein recht) quam ex officii debito ( = vervolgingsplicht !) possumus de 
subditorum excessibus ad correctionem inquirere veritatem, te maxime causam et 
occasionem praestante, inquisitionem commisimus faciendam (FouRNIER, Ojjicialités, 
bl. 268); cfr. DRENTH, Hist. ontwikkeling, bl. 64-86. Het oudere accusatoire standpunt 
van de kerk vindt men pregnant uitgedrukt in het Decretum van Ivo van Chartres 
(t 1115), VI, 317: Nichil absque legitimo et idoneo accusatore fiat; nam et dominus 
no ster J esus Christus J udam esse furem sciebat, sed quia non est accusatus, ideo non 
est ejectus. Nam si leges saeculi accusatores requirunt ... quanto magis ecclesiasticae 
regulae (M1GNE, Patrol. Lat. CLXI, kol. 510; hetzelfde in Gratianus' Decretum (1140) 
c. 4, 17 C.II q.I). 

(2) EsMElN, Proc. crim. bl. 66 v. - FouRNIER, Ojjicialités, bl. 270 is veel minder 
genuanceerd. 

(3) Bij de graven de onderdrukking van alle vredesstoornis, bij de pausen het be
teugelen van de ongeregeldheden van de clerus en van de ketterij. FouRNIER, Ojjicialités, 
bl. 267 : Plus qu'aucun autre pontife (Innocent III) avait besoin d'assurer la répression 
des délits commis par les ecclésiastiques et surtout par les prélats (tegen hen richtten 
zich de eerste vervolgingen ex ojjicio). Dès lors Innocent III fut amené à rendre la 
poursuite des crimes plus rapide ... en la confiant aux supérieurs ecclésiastiques. Cfr. 
PoLLOCK en MAITLAND, Hist. II, bl. 657: de inquisitio v. Innocentius III is een practisch 
wapen in de strijd tegen de ketterij, op bl. 599 spreekt men van een "exarcebation of 
ecclesiastical law" in deze jaren; Cfr. EsMEIN, Proc. crim. bl. 74. 

(4) DRENTH, Histor. ontwikkeling, bl. 92-94. 



weest (1). Beaumanoir in de XIIIe eeuw formuleert nog het aloude accu
satoire beginsel (2). In Brabant is de vervolging van de verdachte door 
de overheid een XIIIe eeuws verschijnsel (3), in de Noordelijke Neder
landen een XIVe eeuws (4). Wat het prinsbisdom Luik betreft : ,,Au 
XIIIe siècle l'action criminelle ne s'ouvrit qu'au profit d'accusateurs 
privés ... C'était là un principe général, ne comportant que de fort dou
teuses et en tout cas de fort rares exceptions. Au XIVe et au xve siècle 
cette situation se modifia ... " (5). In Duitsland is de modernisatie van 
het strafproces een XIIIe eeuws verschijnsel, het procesrecht in de land
vredes van de eerste periode (-12 3 5) is fundamenteel archaïsch gebleven (6). 
Wat Engeland betreft ontbreekt een adequate studie van het probleem, 
hetzelfde geldt voor Normandië (7). 

Dat deze vooruitstrevende positie van Vlaanderen sociologisch ge
zien de vrucht is van het stevige grafelijke gezag en van de samenwerking 
van steden en graaf, de twee vooruitstrevende en leidende krachten, wier 

(1) EsMEIN, Proc. crim, bl. 89 : de burgers van Lyon klagen in 1347 : quod passim 
et indifferenter judex ordinarius inquirit de omnibus criminibus sine accusatore vel 
denunciatore, qui persequitur legitime (hoewel de gewoonte zegt dat dit alleen bij 
diefstal, brandstichting en verraad toegelaten is); in het algemeen EsMEIN bl. 8 8 v. 
en bl. 100 vv. : Au xrve siècle la poursuite d'office est déjà presque armée de toutes 
pièces, alors apparaît son principal organe, Ie ministère public : procureurs du roi et 
procureurs fiscaux des seigneurs ... Une réaction se produisit cependant. En 13 18 les 
procureurs sont momantanément supprimés dans les pays coutumiers et les fonctions 
qu'ils remplissent reviennent aux baillis. On peut supposer que la cause de cette sup
pression fut l'opposition des pays coutumiers à la nouvelle procédure criminelle, ou 
les procureurs jouaient déjà un róle important. C'est ainsi qu'en 1347 nous voyons la 
ville de Lyon demander qu'on la débarrasse du procureur du roi pour un pareil motif. 

(2) BEAUMANOIR, Cout. Beauvaisis, c. 917, I, bl. 463 : Et quant tuit cil cri sont fet 
et nus ne vient avant qui droitement se vueille fere partie ne li juges de son office ne 
puet trouver Ie fet notoire, l' emprisonnés doit estre delivrés par jugement ... 

(3) DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 129; volgens PouLLET, Droit crim. Brabant, 
I, bl. 98 v. aldaar in de XIIIe eeuw ingevoerd onder invloed v.h. kanoniek recht, hoewel 
volgens hem zelf voor dit laatste punt geen positieve bewijzen bestaan. 

(4) DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 95 vv.: Utrecht 1340, Amsterdam 1342, Haarlem 
1390; cfr. BENNECKE, S trafverfahren (vergelijkende studie van het Vlaamse en Hollandse 
strafprocesrecht in de middeleeuwen), bl. 29-36 : wat de vervolging ex officio betreft 
is Vlaanderen op Holland vooruit. 

(5) PouLLET, Droit crim. Liége, bl. 417. De auteur geeft op bl. 78 v. een kras 
XIIIe eeuws geval, waarbij de bisschoppelijke maarschalk de bestraffing vroeg v. een 
misdadiger die had bekend doch door de schepenen afgewezen werd wegens ontstente
nis van een private klager. De bijzonderste uitzondering op het principe gold de ver
volging van baanstropers, ibid. bl. 157 v. 

(6) GERNHUBER, Landfriedensbewegung, bl. 224; SCHMIDT, Strafrechtspflgge, bl. 82 
ziet daarentegen reeds een aanloop tot de "Offizialmaxime" in de land vredes van 1 1 79 
en n86, zij het in enigszins vage termen. 

(7) 0. i. stond Engeland minstens even ver als Vlaanderen, doch het zou ons te 
ver leiden hierop in te gaan. 
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bemoeiingen voor de publieke vrede in de XIIe eeuw vrij gelijklopend 
waren, blijkt ons de conclusie te zijn die men uit het Vlaamse feitenmate
riaal kan halen, alsook uit de vergelijking met andere landen waar, zoals 
in Frankrijk, een conservatieve macht als de adel een veel grotere rol 
speelde. 

IV. - ENKELE BIJZONDERE PUNTEN 

a) DE OPSPORING VAN DE MISDRIJVEN 

De opsporing staat in nauw verband met de vervolging van de mis
drijven. Terwijl de_vervolging de juridische daad is waardoor bestraffing van 
de misdrijven wordt gevraagd, is de opsporing de materiële handeling van 
het ontdekken van daders of verdachten. Dit werk wordt tegenwoordig 
door bijzondere politiediensten en opsporingsbrigades verricht. De 
middeleeuwse baljuws en hun knapen en vinders hadden dezelfde taak, 
maar niet dezelfde middelen ( 1 ). Een zekere compensatie vond men in 
het optreden van de familieleden en in de betichtingsjuries. Het straf
register van het S. Pietersdorp bij Gent bevat voorbeelden van de hard
nekkige inspanningen geleverd door de verwanten van het slacht
offer om de dader te grijpen (2). Anderzijds vindt men hier en daar 
het gebruik dat men, na een gerechtelijke klacht tegen een niet genoemde 
dader, een opsporingsjury van geburen samenriep, teneinde gegevens 
te verzamelen die tot de ontdekking van de misdadiger konden leiden. 
Er is hier geen aanklachtjury in de juridische zin van het woord - er 
is een private klager -- maar alleen een opsporingsjury om materiële 
gegevens te verzamelen (3). 

b) DE VERJARING VAN DE VERVOLGING 

De meest voorkomende verjaringstermijn is één jaar. Na één jaar 
en één dag kan in de regel een misdrijf niet meer vervolgd worden (4). 

(1) Toch zien we de baljuw in het Brugse spionnen betalen (Baljuwsrol, n° 1009, 
a0 13 3 1 : ,,Item pour les despens clou bailli del Houtsche de faire espijer W. d. Ooster

ling et pour les despens H. Buffel : 11 s."). 
(2) Strafregister Sint Pieters. XLV. 7; XLVI, 13. 
(3) Facet, S. Amand. 1265. XI. 17: S'aulcun se plaint de domaige que faict li ait 

aucuns qu'il ne saiche nommere ne voeille nommer, ne voeille ne n'ose, de tel cas ad
journ'ons les verités des vinnaige. - Het is merkwaardig dat in de voorstelling van 
sommige tijdgenoten de franque verite haar oude rol van aanklachtprocedure verloren 
had en als een louter opsporingsmiddel werd beschouwd, bij zoverre dat de private 
klager toch onontbeerlijk was. Zo in Salle Lille. 260 (eind XII!e eeuw) : M. T. vint 
en court <lont dist ly baillieux qu'il estoit pourtrais en le francque vretet (van diefstal). 
Il (beklaagde) dist qu'il en debvoit aler delivres pour chou qu'il n'avoit fait nul claym. 
Il fu jugiés delivres. 

(4) 4 Ambachten 1242. 74; Brugge 1304. 7; Tout Lieu S. Dizier. 184: samble 
as eschevins d'Yppre que si li sires ne la partie ne fait nulle demande dedans l'an mais 



Dit staat in verband met de dorgengae die in de regel om het jaar gehou
den werden en die, zoals we zagen, soms uitdrukkelijk de rol speelden van 
verjarend element : wat niet geklaagd werd door de partij en niet ge
wroegd op de dorgenga was verjaard, althans in de regel ( 1). 

Het klaagrecht van de beledigde partij verjaart in sommige rechten 
zeer vlug ( drie dagen). Dit is één van de dwangmiddelen die men gebruikt 
om de private klagers tot klagen te brengen en het houdt anderzijds ver
band met het feit dat zolang de publieke vordering subsidiair was, elk 
langer wachten op de private klacht noodlottig kon zijn voor de publieke 
vervolging. Men moest dus wel vlug de partijklacht doen vervallen om 
vlug ex officio te kunnen optreden (2). 

c) BETRAPPING OP HETERDAAD 

1. Terminologie. 

In het algemeen: Captus in recenti facto (3 ), captus in recenti malefacto (4), 
captus in maleficio (5), crimen manifestum (6). 

Pris en caut fait (7), pris en prinfait (8), pris en mal faict (9), pris en 
present fait ( 10 ), pris sa personne en pres sent mesfait ( 11 ), pris en caude 
mellee ( 12 ), si le fait est appers ( 13 ). 

Gevat metter verscher daet (14), gevat in verschen faite (15). 
Bfj diefstal: Furtum manifestum (16), captus cum provenza (17), captus cum 
probatione ( 18), captuscum proventia( 19),captusinfurto(20 ),furcaptus(21 ). 

que loy ne soit suspens dedans l'an, la cause est a nient; Aardenburg. Consuetudo. 40 : 
de omnibus causis in quibus comes jus vel penam pecuniariam habere potest, infra 
annum secundum legem ville persequatur, alioquin omnino evanescat. 

(1) Zie bl. 43 v. 
(2) Brugge 1281. 1. 
(3) Watervliet 1258. 28. 
(4) Arques 1232. 42. 
(5) Veurne-Ambacht 1 240. 8 5. 
(6) Merville 1265. 10. 
(7) Roisin. 19. 
(8) WARNKÖNIG, Doe. inéd. bl. 8. 
(9) Facet, S. Amand 1265. XVI. 2. 
(10) Gent. Vrijheden 1297. 1. 
(n) Facet S. Amand 1265. I. I. 

(12) Facet S. Amand 1265. XIII. 10. 
(13) Ronse 1240. 13. 
(14) Ieper. Sentences. 201. 
(15) Biervliet 1358. 24. 
(16) ten Hamere 1194. 7. 
(17) Keurbrief van 't Vrije. 28. 
(18) Nieuwpoort n63. 6. 
(19) Watervliet 1258. 28. 
(20) Sint Omaars n64. 43. 
(21) Kaprijke 1240. 45. 



Lere soupris (1), pris a offre (2). 
Gevangen met provenchen van diefte (3). 

2. 0 n t 1 e ding . 

Betrapt op heterdaad is wie door een openbaar ambtenaar of door 
private personen aangetroffen wordt bij het plegen van een misdrijf of 
wie kort na het misdrijf in het bezit wordt gevonden van voorwerpen 
die zijn schuld doen blijken (4). 

De betrapping op heterdaad speelt in alle primitieve strafrechten 
een zeer grote rol, vooral dan in het procesrecht. Wat de vervolging be
treft, bij heterdaad is de plechtige partijklacht van oudsher overbodig 
geweest (5 ). De betrapping op heterdaad en de wroegingsprocedure zijn 
de enige gelegenheden geweest waarbij in de vroege middeleeuwen de 
vervolging e:x: officio plaats had. 

In het Vlaamse recht vindt men duidelijk gegevens daarover. In zijn 
meest archaïsche bepalingen vindt men het volgende : de gegrepen 
overtreder wordt, niet hoofdzakelijk door het slachtoffer, vóór het gerecht 
gebracht. Men levert hem aan de gerechtsofficier uit - tenzij deze zelf 
de dader gegrepen had - en deze past de straf toe, al dan niet na een 
summiere rechtspleging met de schepenen. Hier is geen partijklacht ver
eist. De deprehensio treedt in de plaats van de accusatio (6). Na de 
uitlevering van de baljuw is de rol van de beledigde partij blijkbaar uit
gespeeld (7). 

Aanhangsel: 

AANHOUDING, VOORARREST EN ASYLRECHT 

a) AANHOUDING EN VOORARREST 

De baljuws en hun ondergeschikten hadden het recht en de plicht 
~krachtens hun gerechtelijke en politionele opdracht de misdadigers aan 

_ te houden en in voorarrest te houden tot aan hun berechting. Dit staat 

(1) Facet, S. Amand 1265. XVI. 26. 
(2) Noord- en Zuidschote 1266. 9. 
(3) Gent 1297. 63. 
(4) Dit laatste vooral bij diefstal : ,,ghevanghen met provenchen van dieften" heet 

de op heterdaad betrapte dief in de Gentse keure van 1297. 63. Cfr. BEAUMANOIR : 
Cout. Beauvaisis, n° 939, I, bl. 476, gecit. bij GooEFROY, Dictionnaire, v 0 apert : ,,Li apers 
larrecins est celui qui est troves saisis et vestus de la chose emblee." 

(5) BRUNNER, Rg. II, § 117. 
(6) Cfr. BENNECKE, Strafverfahren, bl. 81-86 : de teksten maken de tegenstelling 

tussen de "captus" en de "accusatus" : Nieuwpoort n63. 36; ten Hamere n93. 7; 
Kaprijke 1240. 22. 23. 

(7) Nieuwpoort n63. 6 : Si fur cum probatione captus fuerit, qui cepit eum 
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reeds in de bekende baljuwsordonnantie van Filips van de Elzas, een 
soort "organiek reglement" van het nieuwe ambtenarenkorps. 

Aan dit principiële recht van de gerechtsofficieren waren echter vele 
beperkingen gesteld, ofwel van traditionele o.ud-Germaanse aard ofwel 
ontsproten aan het stedelijke wantrouwen van het grafelijke gezag en 
zijn greep op de poorters. 

De ontelbare reeks reglementen die het aanhoudingsrecht beperken 
en op alle denkbare wijzen onder controle van de schepenen stellen vormen 
een indrukwekkend document van de oud-Vlaamse individuele vrij
heidszin. Systeem hoeft men er niet in te zoeken en theorie evenmin, 
ze zijn historisch gegroeid, gewoonlijk naar aanleiding van toevallige ge
beurtenissen die als ondraaglijke aanmatigingen vanwege de staatsambte
naren voorkwamen. Deze zeer interessante materie is het voorwerp ge
weest van een uitstekend en volledig hoofdstuk in H. Nowé's Les Baillis' 
comtaux de Flandre des origines à la fin dtt XJVe siècle (1). We zullen ons 
dan ook vergenoegen met enkele algemene gegevens. 

De baljuws hadden het aanhoudingsrecht. De misbruiken waren niet 
gering. Ondanks vorstelijke weerstand bekomt men tallenkante dat 
grenzen aan dit recht worden gezet : wettelijke voorwaarden en controle
macht van schepenen. Men beperkt het aantal "baljuwsknapen" die mogen 
aanhouden, eist dat ze een speciaal herkenningsteken dragen en dat hun 
namen limitatief aan de schepenen bekend worden gemaakt. Er moet be
trapping op heterdaad zijn. Talrijke voorwaarden zijn vereist om van een· 
"hete daad" te mogen gewagen. Zelfs in dat geval : vereiste van dadelijke 
schepencontrole. Buiten het geval van betrapping op heterdaad wordt soms 
alle aanhoudingsrecht zonder mandaat van de rechters afgewezen. Aanbod 
van borg of van voorwaardelijke betaling der boete vanwege een ver
dachte maakt voorarrest onmogelijk. Wie in wettig voorarrest is moet 
zijn zaak vóór alle andere berecht zien. De aangehoudene moet in de 
nabijheid van zijn gemeente blijven. 

Vreemdelingen genoten heel wat minder consideratie. Merken we 
tenslotte op hoe de schepenen hier, zoals op zovele andere gebieden, 
een verregaand medezeggenschap hebben bekomen in zaken die oor
spronkelijk alleen het werk waren van de gerechtsofficieren. 

b) HET ASYLRECHT DER GEWIJDE PLAATSEN (2) 

De vrede der heilige plaatsen beschermt de personen die er hun 
toevlucht nemen tegen de actie van hun vijanden en van het gerecht. Geen 

dabit illum iusticiario et iusticiarius tractabit eum secundum iudicium scabinorum; 
Sint Omaars 1164. 43 : Quicumque latro captus in forto fuerit citius morte dampnabitur. 

(1) Bl. 236-252 : le droit d'arrestation et de saisie. 
(2) Men consultere : TrMBAL-DUCLAUX DE MARTIN, Le droit d'asile. 
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geweld mag deze heilige vrede verstoren, zo was het in de Oudheid en in 
de vroege Middeleeuwen, zo was het ook in onze periode, in Vlaanderen 
zoals elders, kerk en omliggend kerkhof boden asyl aan al wie er in 
vluchtte. 

Er is voor Vlaanderen een ononderbroken reeks van getuigenissen 
van de XIe tot de XIVe eeuw die er op wijzen dat het asyl der gewijde 
plaatsen voor de openbare mening als een vanzelfsprekend en onschend
baar recht gold. Uit het verhaal van de monniken die in 1060 de relieken 
van S. Ursmarus ronddroegen in Vlaanderen komt volgende anecdote. 
Op hun rondreis zijn ze getuige van een bloedige vete, een verzoening 
was gesloten geworden, maar de haat was te sterk en tussen de verzoenden 
werd een moord gepleegd. Onmiddellijk na zijn daad, vol vrees voor de 
toeloop van zijn talrijke vijanden en een woedende menigte, vluchtte de 
moordenaar in een kerk (1). 

In 112 7, na de moord op Karel de Goede, sporen de moordenaars 
de getrouwen van de graaf op om ze te doden. Eén hunner heeft zich 
verstopt. Toch acht hij het veiliger in het zicht van zijn vijanden in het 
hoogkoor van de kerk bescherming te zoeken, hopende dat de heiligheid 
van de plaats hem zal beschutten -- te vergeefs trouwens (2). 

Uit sententies der Ieperse schepenen blijkt dat de misdadigers de 
reflex hebben, zo ze de stad niet kunnen verlaten, de kerken binnen te 
vluchten om aan de baljuw te ontsnappen (3). De keuren van Lodewijk 
van Nevers stellen vast dat de misdadigers "pour leur sauvement" de 
baljuw zoeken te ontsnappen door de kerk binnen te vluchten; ze schrij
ven dan ook aan de baljuws en hun knapen voor dit te trachten te belet
ten (4). Ook worden de boosdoeners die in de kerken schuilen bespied 
om ze bij eventueel buitenkomen te vatten (5 ). De keuren wachten zich 
wel voor te schrijven de in de kerken gevluchten eruit te halen. Dit zou 
het volk als een willekeurige aanslag door de staatsagenten op een eeuwen
oud privilege hebben aangevoeld. Welke de populaire reacties op de 
schending van het asylrecht door de politie waren heeft de baljuw van 

(1) Miracula S. Ursmari, c. 6. : ... cui dolo transfigens pectus lancea ... intulit 
mortem. Insecutus est clamor et tumultus. Ille statim intravit ecclesiam multis non 
valens resistere solus. 

(2) Galbert, c. 17 ; ... putans in ecclesia melius salvari excurrit et ... fugit usque 
infra chorum templi. Hij wordt toch gedood. 

(3) Ieper Sentences. 205 : ... daeromme pleghen al degone die tenen fete yweist 
hebben te truckene in keerken ... Exemple van Fransen den Grisen ende zine ghesellen, 
die van der doot van Boudene den Ruuse laghen 1 jaer welnaer in kerken ... (a0 1356). 

(4) Lod. v. Nevers 1330. 27: Item bailliz, soubsbailliz, sergens jurez pourront ... 
arester tous combateurs ou bannis et tous aultres malfacteurs des que ilz pourront 
estre doubtez de fuite ou de entrer en eglise ou aultre part pour leur sauvement ... 

(5) Baljuwsrol n° 1362, a0 1352, Gent: Ghegheven omme te bespienJanneBrie-
baerts sone ballinc die lach te sente Jacops te Ghend in de kerke : 44 s. 
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Rijsel in 1336 ondervonden. Een zekere Hannetus li Riques, op wie ver
denkingen waren gevallen in een moordzaak, was zich in de Sint Salvators
kapel te Rijsel in veiligheid gaan stellen (se posuerat in gardia). Het was 
een ware bandiet. In of nabij de kapel, steeds onder beschutting van het 
asylrecht overviel hij een zekere Pocasidor, die hij tot bloedens toe sloeg, en 
randde hij de dochter aan van een zekere Roger Pilet, die het slechts aan 
de pastoor te danken had dat ze er het leven niet bij in schoot. Op deze 
en andere misdrijven reageerde tenslotte de baljuw van Rijsel met wapen
geweld : hij stoorde zich niet aan het asylrecht maar arresteerde de boos
wicht en sloot hem in de gevangenis op. Doch nauwelijks verspreidde 
zich het gerucht van deze - alleszins zeer begrijpelijke - maatregel van de 
baljuw, of een volksoploop ontstond. Een grote massa poorters met en
kele schepenen aan het hoofd, geschat op 2.000 personen, verzamelden 
zich en demonstreerden met de kreet "bourgesie, bourgesie" tegen de 
baljuw. De massa, met degens en dolken gewapend rukte op naar de ge
vangenis, bevrijdde de gevangen boosdoener en leidde hem naar dé kerk 
van Sint Stefanus onder het plegen van allerlei baldadigheden ( 1 ). 

Welke misbruiken en mistoestanden uit het asylrecht konden voort
spruiten ligt voor de hand en ook in verband hiermee zullen we de in
quisitoire tendens van de tijd bespeuren. Het kon niet anders of allerlei 
gespuis, al of niet reeds bij verstek veroordeeld, nestelde in de talrijke 
kerken en kapellen van de steden. Vanuit deze veilige plaatsen, uitstekende 
operatiebasissen voor strooptochten en overvallen in de stad, werden de 
operaties gevoerd. De rust van de stad en de orde van de gewijde diensten 
waren natuurlijk de grote slachtoffers. Sommige gewijde plaatsen hadden 
zulk een permanent karakter van rovershol gekregen dat de boeven die 
er nestelden er zelfs hun gezellinnen hadden geïnstalleerd. 

Een schrijven van 1368 van de bisschop van Doornik die, op aan
dringen van de schepenen van Gent, aan de deken der christenheid aldaar 
opdracht geeft de kerken te zuiveren van dit gespuis, bevat o. a. volgende 
inlichtingen:,, ... cum nonnulli pro gravibus, enormibus delictis per ipsos 
perpetratis justitia exigente a villa Gandensi vel toto comitatu Flandrie 
banniti in ecclesiis dicte ville Gandensis . . . sepe et sepius incedunt et se 
tenent, non humiliter et devote nee cum cordis amaritudine commissa 
dolentes, qui divinum officium perturbant ... et, quod deterius (est), ipsi 
banniti sepius a dictis ecclesiis et cimeteriis earundem cum armis inva
soriis exeunt et plures excessus et delicta committunt, mulieres et mere
trices tam de die quam de nocte in ecclesiis retinendo et recipiendo et 

(1) Dit omstandig verhaal komt uit de opdracht door koning Filips VI op 
20-4-1336 aan raadsheer F. de Wautencourt gegeven om een onderzoek te Rijsel in 
te stellen en de schuldigen te vervolgen, Parijs, Arch. Nat. X 2a, 3, fo 7 en 7 v0 • 
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postmodum ad ipsas ecclesias et cymiteria revertuntur ... " (geeft de 
bisschop opdracht ze te expulseren) ( 1 ). 

Een schrijven van de officiaal van Tenyaan aan de stad Ieper van 
26 Juni 133 9 geeft een analoog hoewel iets minder kras beeld van de toe
stand. De brief vangt aan met een zeer treffende beschrijving van de 
Ieperse kerken als operatiebasis voor allerlei gespuis dat aan moord en 
baanstroperij doet en zich na de overvallen veilig in de kerken terugtrekt 
in afwachting van de volgende expeditie. Daarop geeft de officiaal aan 
voogd, schepenen en raad van Ieper de machtiging deze booswichten 
in de kerken te arresteren op voorwaarde dat hij in elk individueel geval 
mag nagaan of het asyl werkelijk onverdiend was en dat de misdadigers 
die klerk zijn hem worden uitgeleverd (2). 

Ook waren de schepenen soms genoodzaakt op eigen initiatief de 
ontruiming der kerken te bevelen. Zo luidt een Gentse schepenor
donnantie uit 133 7 : ,,Dat alle ballinghe zullen rumen stappans die in de 
kerken ligghen binnen Ghent ofte omtrent Ghent, ofte neen, mense sal 
nemen daer mense vinden sal ende doenre justice over alse over ver
banne liede" (3). 

( 1) Gent, Stadsarchief, Witte boek, fo 1 33 ( slechte uitgave in DrnRICX, Lois des 
Gantois, I, bl. 5 9). 

(2) GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Ypres, n° XLIV, II, bl. 211-13. 
(3) DE PAUW, Voorgeboden Gent, bl. 7. Blijkbaar gunt men ze een kans ongestraft 

te ontlopen, tegelijk degene die blijven met geweld bedreigend. 
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HOOFDSTUK II 

HET PROCES 

I. -ALGEMENE GEGEVENS 

a) HET GEWOON PROCES (1) 

l. - TERMINOLOGIE 

dies (2), dies placiti (3), placitare (4), judicium agitare (5), placita 
tenere (6), justificare (7), placitum (8). 

tenir plaiz (9), jour de plaît ( 10 ), jour de le court (II), tenir les 
jours (12), playdoyer (13), faire loy (14), plaider (15). 

dingen (16), bedingen (17), ghedinghe (18). 

(1) De kenmerken van het gewoon oud-Vlaams proces hebben zeer weinig spe
cifiek Vlaams. Ze zijn dezelfde die we in alle gebieden van het Germaanse recht ont
moeten. We zullen er dan ook geen zeer gedetailleerde beschrijving van geven, na al 
hetgeen daarover reeds werd gepubliceerd. Men consultere: WARNKOENIG, FI. St. u. Rg., 
III, § 27-29; BRUNNER, Rg., II, § 98-104; GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 351-487; 
CHÉNON, Hist. Dr. fr., § 252; BENNECKE, Strafverfahren, bl. 7-38; PLANCK, Deutsches 
Gerichtsverfahren, I, bl. 87-136; en vooral NowÉ, Baillis comtaux, bl. 258-280. 

(2) Waas 1241. 10. 
(3) Brugse Proostdij 1 248. 11. 
(4) Waas 1241. 10. 
(5) Mir. S. Ursmari, c. 6. 
(6) Gent Filips. 25. 
(7) Keurbrief 1190. 38. 
(8) Langle 1248. 16. 
(9) Guines. 39. 
(10) Cassel 1276. 17. 
(11) Cassel 1288. 24. 
(12) Cassel 1288. 24. 
(13) Guines. 253. 
(14) Loci. v. Nevers 1330. 23. 
( 15) Calais 12 5 3. 3 6 : esqevins ne puent plaidier ne iugement dire se il ne soient 

ou plus. 
(16) Brugge 1281. 25. 
(17) Brugge met 't Vrije 1318. 
(18) Desteldonk 1248. 51. 



2. - PERSONEN EN STRUCTUUR 

Zoals in het oud-Germaanse, bestaat de rechtbank in het oud-Vlaamse 
proces essentieel uit twee delen : de maner, gerechtsofficier die het verloop 
van het proces regelt en het recht uitvoert, en het college van rechters 
of oordeelvinders die op vordering van de maner, die zelf geen recht 
spreekt, oordelen en vonnissen. Zij hebben het "weten", zij "kennen" 
het recht; hij heeft het "doen", hij past het recht toe. Zij zijn het verstand, 
hij is de wil. Zo bvb. moeten de rechters weten of het wettig ogenblik 
om de zitting aan te vangen is gekomen, maar het is aan de gerechts
officier om ten gevolge van hun uitspraak de zitting dan ook daadwerke
lijk te openen. Sedert de Karolingische hervorming zijn de rechters vaste, 
door het gezag aangestelde personen. We vinden er in Vlaanderen geen 
andere, het zijn de schepenen (in de stedelijke en plattelandsbanken) of de 
mannen (in de leenhoven). Dit geldt zowel voor de grafelijke als voor de 
heerlijke vierscharen (.1 ). 

a) De maner of gerechtsofficier (burggraaf, baljuw) - in de bronnen 
heet hij judex (2), justiciarius (3), dominus (4), Ie sire (5), de heer (6), de 
rechtre (7), de maenre (8) -- heeft van ouds een dubbele rol : hij geeft de 
gerechtelijke impuls aan de rechters, die hij maant te vonnissen, hij legt 
ook de vonnissen ten uitvoer. Hij doet dit samen met zijn helpers (schout, 
amman, crickhouder) (9). Mettertijd heeft zich, zoals bekend, de ver
volging ex ojjicio ontwikkeld. Ze werd aan dezelfde gerechtsofficier toe
vertrouwd, die van dan af niet alleen een formele maar ook een materiële 
rol speelde. Hij bleef zoals vroeger procesfiguur, maar werd daarbij ook 
partij, nl. als openbaar aanklager. 

Hij verklaart de zitting van de rechtbank voor geopend met de roede 
die hij als symbool van zijn gezag draagt (10). 

bannire placitum ( 11 ), inbannire virscarnam ( 12 ), firmare placitum ( 1 3 ). 

(1) Voor de techniek van oordeelvinden en -uitspreken in de curia comitis, zie 
bl. 6. 

(2) Keurbrief van 't Vrije 1190. 60. 
(3) Nieuwpoort II63. 4. 
(4) ter Piet 1266. 98. 
(5) Salle de Lille. 32. 
(6) Wettelijkhede. 8 5. 
(7) Brugge 1281. 23. 
(8) DE POTTER, Petit cartul. Gand, bl. 43. 
(9) Zie over de subalterne gerechtsambtenaren NowÉ, Baillis comtaux, bl. 348-69. 
(10) Tale en Wedertale. 95 : die baillju nam die cricke in zine hand ende bien 

(sic) vierscarne ende maende scepenen. 
(II) Langle 1248. 16. 
(12) Kaprijke 1240. 4. 
(13) Sint Pietersabdij te Erpe 1259 (WARNKOENlG, Fl. St. u. Rg., III, n° CLXII, 

c. 6, bl. , 6) : firmare placita quod vulgariter dicitur bannen. 
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en jour de plait estakié (1), bannire le vierscare (2), faire court (3). 

vierscarne bannen (4). 
Hij is het trouwens die de rechters heeft samengeroepen (5 ). 

Hij vordert de schepenen op om recht te spreken over het voor-
gebrachte geval. 

submonere (6). 
semonner (le semonce) (7), conjurer (8), kerkier (9), amonestèr (10). 
manen (u), manen van den rechte (12), maning (13), zweren (14), 
bezweren (15), ghebieden (16). 

Op zijn vordering beraadslagen de schepenen. Hij is de regisseur van 
het hele gebeuren, die aan al wie optreedt plaats en tijd van optreden en 
verdwijnen aanduidt (aan de klager, de beklaagde, de getuigen, de rechters 
zelf): ,,il mene le cause par loy" (17). Hij nodigt de klager uit tot klagen, 
de beklaagde tot antwoord, de getuigen tot optreden, hij maant om tussen
vonnis over opgeworpen tussengeschillen, hij maant tenslotte om het 
eindvonnis. Hij heeft de politie van de ganse zitting. Hij waakt over de 
regelmatige samenhang van het college der rechters en onder andere over 
hun onvooringenomenheid : een schepen die verwant is met de partij 
zal hij verwijderen : ,,Si autem reus aliquos de scabinis suspectos habuerit 

( 1) Cassel 1276. 17. Wat is "estakier ?" Houdt het verband met een elders ge
signaleerd gebruik van de gerechtsofficier een paal (estake) in de grond te slaan bij 
het openen der zitting, waaraan zijn paard gebonden zal blijven staan ? zie GRIMM, 
Rechtsalterthümer, II, bl. 48 5. 

(2) Guines. 253. 
(3) Cassel 13 24. 5 9· 
(4) Tale en Wedertale. 29: Hier so banne ic dese 4 scarne van mijns heeren weghe · 

van Vlaenderen. 
(5) Cassel 12 76. 1 o : li sires assanle les hommes et les con jure ... ; 11 : ( de partij) doit 

requerre au signeur que il li assemblast le court... · 
(6) Sint Pietersabdij te Erpe, 1259 (WARNKOENIG, FI. St. u. Rg., III, n° CLXII, 

c. 6, bl. 16). 
(7) Salle de Lille. 30. 
(8) Salle de Lille. 3 2. 

(9) Cassel 13 24. 46 : dire droit jugement de tout chou dont il seront kerkiet. 
(10) Tout Lieu S. Dizier. 281. 
(11) Tale en Wedertale. 29 : Nu secghet daerof recht. Ic maens u ende uwen 

ghessellen. 
(12) Scheldewindeke. 23. 
(13) Damme 1280. 5 (DE SMET, De klacht van de "gemeente" van Damme): maninghe 

ontfangen. 
(14) Brugge 1281. 23 : voor "bezweren", ,,conjurer". 
(15) Hazebroek 1326. 7. 
(16) Brugge 1229. 24: dese kennesse moeten zy draghen indien zyre toe gheboden 

wettelicke worden ende ghemaendt daerof. 
(17) Cassel 1288. 24. 



pro manifestis contra ipsum inimicis, ballivus ad petitionem citati debet illos 
ab examinatione testium et a probatione sinere amovere, cum legitime 
liceat co ram tribus vel 4 scabinis placitari" ( 1). 

De schepenen kennen het recht. De baljuw maant hen om recht te 
spreken. Ze moeten het doen en ze moeten het goed doen. Vellen ze dus 
een vals vonnis dan mag de gerechtsofficier ze hiervoor aanvallen, ze 
hebben immers zijn maning miskend (2). 

Hij zal de vonnissen uitvoeren. Hij heeft immers in het begin van het 
proces in 's graven naam aan iedereen aangeboden hem recht te laten weder
varen. Eerst echter moest hij het recht vernemen uit de mond van de sche
penen. Aan iedereen die het vraagt recht laten wedervaren is voor de ge
rechtsofficier een strenge verplichting, het is één van zijn redenen van 
bestaan (3). 

b) De rechters houden zitting op hun banken (scabini, eschevins, 
scepenen, li homme, de mannen, coratores, kormans, keurmannen, ratiocinatores (4), 
lijugeur) (5 ). Zij moeten het recht toepassen op het voorgebrachte geval. 
Zij alleen vonnissen. 

jus et judicium dicere (6), judicium facere (7), reddere judicium (8), 
dictum (9). 
jugement (10), droit dire (u), dire (12), ensignier (13), jugier (14), 
rapporter jugement ( 1 5 ). 

recht segghen (16), wisen (17), (het vonnis) uten (18), vonnesse 

(1) 4 Ambachten 1 242. 3 1. 
(2) NowÉ, Baillis comtaux, bl. 263. 
(3) Berkin en Steenwerk 1 1 60 : ministrum qui eos ... ad causam convocet et eos ... 

ad justitiam adducat ... ; Waas 1241. II : denegare justitiam vel diei citationem wordt beant
woord met ces van wette door de schepenen; Langle 1248. 42: Si quis judicium habere 
voluerit, justiciarius tenetur ei facere pro ut lex dixerit; Desteldonk 1248. 9 : ballivus non 
debet negare alicui scabinagium ... ; Deinze, 1, 16 : defalir de faire loi. Zie de formule 
"dat ic vierscarne bannen mach omme elken meinsche recht en de wet te <loene die ter 
deser vierscarne commen zal ende wets ane mibegheren zal" in Tale en Wedertale. 29. 

(4) Cure Emendende. 10. 
(5) Salle de Lille. 6. 
(6) Calais 1253.11. 
(7) ESPlNAS, Douài, P. ]., n° 31, III. bl. 24, a0 1218. 
(8) Barlin, 1232 (EsPlNAS, Rec. Droit munic. Artois, n° 278, II, bl. 58). 
(9) EsPlNAS, Douai, P. ]. n° 31, loc. cit. 
(10) Salle de Lille. 30. 
(n) Cassel 1288. 24. 
(12) Salle de Lille. 239. 
( 1 3) Salle de Lille. 2 7 3. 
(14) Cassel 1288. 24. 
(15) Tout Lieu S. Dizier. 281. 
(16) Tale en Wedertale. 29. 
( 17) Scheldewindeke. 2 3. 
(18) Brugge 1229. 20. 
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· seggen (1), het segghen ( = het vonnis) (2), vonnesse wijsen (3), 
recht vonnesse gheven (4), vonnisse striken ( = vellen) (5). 

De gerechtsofficier heeft het recht niet hun beraadslaging bij te wonen. 
"Hun beraadslaging is zo geheim als de biecht" (6). Daarbij, om te 
beraadslagen over het vonnis verwijderen de schepenen zich in een 
zijplaats (7). Het is het enige deel van de gewone rechtspleging dat niet 
openbaar geschiedt. 

De uitspraak is collectief. Dat belet niet dat bepaalde vonnissen die 
van grote schranderheid getuigen op naam van een bepaalde rechter en 
tot diens eer geciteerd worden (8). Eén der schepenen spreekt het vonnis 
uit (de "avanit-parlier"), de anderen "volgen" hem (9). Bij de beraadsla
ging geeft de meerderheid de doorslag (10). Het minimum aantal rechters 
die in een zaak zitting houden varieert: drie (n), vijf (12), zeven (13). 

Recht spreken is voor de schepenen een strenge verplichting. Hun 
gezag en kennis moeten onvoorwaardelijk ten dienste staan van de ge-

(1) Brugge 1229. 23. 
(2) Brugge 1229. 23. 
(3) Damme 1280. 5 (DE SMET, Klacht van de "gemeente" van Damme). 
(4) Scheldewindeke. 3 5. 
(5) Scheldewindeke. 23. 
(6) Baljuwsordon. Filips v. d. Elzas omstreeks 1176. 4 : cum ... scabini... judicia 

facient ... non intererit baillivus; Facet S. Amand 126 5. XVIII. 5 : Et tous conssaux 
de cambbre doit estre aussi secret que li pechiés est quant a bouche de prestre est con
fessé par bouche de pecheur; Cassel 13 24. 3 7 : li bailli ... pour loy tenir et conjurer 
ne doivent estre avoec les hommes a leur conselg ne leur jugement ... ; Tout Lieu S. 
Dizier. 281 : li baillis ne doit pas estre ou li eschevin parolent entre aux a consoil... 

(7) Strafregister Sint Pieters 15 : voor de zitting zijn de schepenen buiten, doch 
voor de beraadslaging : intrant cameram. 

(8) Cassel 1276. II : Et ce droit et cheste raison apporta et trouva messires Phi
lippes d'Yppre, manans a Kienville. 

(9) Guines. 2 5 3; Tout Lieu S. Dizier. 281 : non pas tuit ensamble mais li uns tant 
soulement; WARNKOENIG, F/. St. u. Rg., III, n° CLXIII, bl. 63 : één der mannen wijst 
dat het tijd is de vierschaar te bannen, de anderen zeggen : ,,Bailliu ic volgs desen, bi 
der trouwen die ic sculdich been minen here"; Scheldewindeke. 26 : scepenen . . . die 
tvonnesse ghevollecht hebben ... 

(10) EsPINAS, Douai, P.]., n° 31, HL bl. 23, a0 1228; Gent u91. 2. Een zeldzaam ge
val uit de praktijk is tot ons gekomen. Het is een lijst van de schepenen van het Vrije van 
Brugge die voor en diegene dje tegen de vrijspraak waren van Lambert Noppin, beschul
digd van moord op Willem de Hove. Twintig zijn voor en drie en twintig tegen zijn ver
oordeling. Het feit dat het stuk zich in het chartrier der graven van Vlaanderen bevindt 
is een aanduiding dat men de moeilijkheid vóór de graaf heeft gebracht (Gent, Rijks
archief, Chart. graven Vl., chron. Suppl. n° 278; zonder datum, eind XIIIe eeuw). 

(u) 4 Ambachten 1242. 31; ter Piet 1266. 72. 
(12) Calais 1253. 36; Fauquembergue 1247-54. 1 (EsPINAS, Rec. droit munic. Artois, 

n° 464, II, bl. 509); cfr. vijf coratores in Poperinge 1233. 8. en Veurne-Ambacht 1240. 24. 
(13) ESPINAS, Douai, P.]. n° 656, III, bl. 489, a0 1278 : voor enkele zware gevallen: 

on ne peut oir tesmoingnage ... se ce n'est en plainne hale uil ait 7 eschevins au mains. 
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meenschap waartoe ze behoren en ook van de vreemdelingen (1). Ze 
moeten hun vonnis binnen een bepaalde termijn vellen, ze mogen een 
zeker aantal (twee, drie) uitstellen nemen (causas prorogare, dilationem accipere, 
induciae, respit, vurste) (2). Deze termijn is ten gunste van de vreemde
lingen zeer kort gesteld : drie of acht dagen (3). 

Wat gebeurt indien de schepenen steeds maar hun vonnis blijven 
uitstellen of weigeren te vonnissen? Welk middel heeft de baljuw, die 
wenst recht te doen heersen, ter beschikking tegen deze rechtsweigering ? 
Zonder vonnis kan hij niets, geen executie is wettig tenzij na schepenvon
nis. Men moet dus druk uitoefenen op de schepenen, opdat ze het onont
beerlijke vonnis zo vlug mogelijk wijzen. Wapengeweld kan hier niets 
uitrichten, de rechters moeten vrij vonnissen. Welnu men zal ze doen 
"inliggen", ze moeten gedwongen verblijf houden in het schepenhuis 
op hun kosten (,,bliven ligghende"), tot wanneer ze ertoe besluiten, samen 
of één voor één hun vonnis te vellen. Wie daarvóór weggaat wordt zwaar 
beboet (4). Dit althans vinden we in de grote steden. Voor de andere 

(1) Sint Omaars u64. 37: de quacumque autem re ad communionem clamor pro
cesserit, per ipsam prout poterit justicia fiet omni petenti; Beuvry XIIIe eeuw 1. (EsP1-
NAS, Rec. Droit munic. Artois, n° 302, II, bi. 2 5 2): ki loi demanderont par devant eskievins, 
ke eskievin leur feront loi a leurs poirs; Calais 1181. 1 1 : qualibet die anni scabini et 
quoremanni jus et judicium dicere debent secundum clamorem et responsum. 

(2) Brugge 1229. 19 : vóór het sluiten van de zitting vraagt men of iemand de 
schepenen wil doen manen voor een uitgestelde zaak (,,doen manen van eeneghe veursten 
daer scepenen mede ghelast zyn"), zo ja, moet de schout manen vooraleer de schepenen 
weggaan; Brugge 1229. 20 : Dat scepenen ... maer drie veursten der of nemen ne mue
ghen ende up 3 dinghedaghen nagaders in dies dat zys wettelicke ghemaendt worden 
ende upden vierden dinghedach zo moeten zyse uten; Barlin 1232 (EsPINAS, Rec. Droit 
munic. Artois, n° 278, II, bi. 5 8) : non poterunt ultra quindenas causas prorogare; 
Zaffelare 1260. 61 : scabini possunt habere duas inducias cum non sunt experti de 
placito et tercia die placiti debent terminare causam; Vl. tekst : twee vursten; ter Piet 
1266. 86 : dilationem accipere; ter Piet 1266. 18 : maximum uitstel voor een zaak : 
7 weken; Cassel 1276. 7: prendre respit; Gent Vrijheden 1297. 7: troi quinzaines + troi 
quinzaines de respit; Brugge 1304. 5 1 : 3 vursten; Hazebroek 1326. 8 : verste eene ende 
dandere ende derde syn si sculdich te wisene syn sys vroet; Scheldewindeke. 3 5 : 
3 wettelike versten. 

(3) Gent Filips. 21; Brugge 1281. 23; Aardenburg Consuetudo. 1328. 32;Lod. v. 
Nevers 1330. 23. 

(4) Brugge 1229. 20. 21. 2 3 : ... ne daden zys niet ... dat zy danne bleven ligghende 
int ghiselhuus up haers selfs cost toote der tyt dat zys ghehuut hadden ... ; dier heer 
ute ghinghe hy soude verbueren 5 o lb. - De klager die 't anders toelaat, verliest zijn 
zaak. Zodra één der schepenen zijn vonnis heeft gegeven mag hij vrij uitgaan; Gent 
Vrijheden 1297. 7 : tenir prison a lor propre coust; Brugge 1304. 51 : ter vierder 
vurste moeten (scepenen) uten ende vonnesse geven iof keeren weder int ghiselhuus 
(te Brugge = het schepenhuis) ende daer bliven up haers selves cost, toter tyt dat sie 
gheaccordeert sullen syn van den vonnesse ... ; waer ... datter vanden scepenen buten 
ghiselhuse camen by dag he iof by nachte ... hie soude syn in boeten van vichtich ponden ... 
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rechi:banken brengt het verstrijken van de termijn de verplichting mede 
om ten hoofde te gaan. Doch daarover verder. 

c) Het merkwaardigste in dit oude proces is het voortdurende samen
spel van baljuw en schepenen. De baljuw leidt de rechtspleging; ja, maar 
op elk ogenblik moet hij het advies vragen der rechters over de wettig
heid van de volgende stap. De rechters zijn passief; ja, maar voortdurend 
moeten zij de baljuw inlichten over wat rechtens is. De basisidee van het 
samenspel is evident : de gerechtsofficier handelt, de rechters weten; hij 
moet handelen volgens het recht - het proces is vol rigorismen - daar
om moet hij voortdurend de schepenen raadplegen, want zij kennen het 
recht. De baljuw is er om de lieden recht te laten wedervaren. Van zodra 
bij hem geklaagd is moet hij alles op zich nemen, alles organiseren opdat 
recht geschiede. DUS moet hij de schepenen bijeen roepen, de partijen en 
getuigen dagvaarden en doen optreden, van de rechters een vonnis be
komen, en dan kan hij dit uitvoeren en recht laten wedervaren aan wie 
kwam klagen. Dit alles nu moet, conditio sine qua non voor een rechts
pleging die naam waardig, volgens bepaalde regelen geschieden. Vandaar 
het voortdurend overleg, het voortdurend advies vragen door de baljuw 
aan de. schepenen, bewaarnemers van de rechtskennis. Hij is het actieve 
lid van het gerecht, zijn drijfkracht; maar zij moeten hem voorlichten. 

We laten hier enkele uitvoerige formules volgen. Het zijn plechtige 
stereotype spreekwijzen, zoals door de solemniteit van het geding werd 
vereist. 

Schout : ,,Ic maenne ju, heeren, ju scepenen, jof so hoghe an den 
<lach gheghaen es, dat ic vierscarne bannen mach omme elken meinsche 
recht ende wet te <loene die te deser vierscarne commen zal ende wets 
ane mi begheren sal. Nu secghet daerof recht. Ic maens u ende uwen 
ghessellen". 

Schepenen : ,,Es die clocke gheluijd ?" 
Schout : ,,J aes heer". 
Schepenen : ,,Zo dinct nu dat so hoghe an den <lach es gheghaen, 

dat ghi vierscarne bannen moghet omme elken mensche recht ende wet te 
<loene, die te deser 4 scarne commen sal ende rechts ende wets ane u 
begheeren sal". 

Schout : ,,Hier so banne ic dese 4 scarne van mijns heeren weghe 
van Vlaenderen dat dese niemene verterde, verroupe noch verjuke; dat 
niemene en sprake en zy bi rade ende bi taelmanne ende dat niemene 
taelman en worde en zy bi oorlove. 't Slop ( = de toegang) van der vier
scarne ghebied ic te rumene up die hogheste boete. Ende dit es 60 lb." ( 1 ). 

(1) Tale en Wedertale. 29. 
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Het recht van Hazebroek zegt dat de baljuw aan de schepenen moet 
vragen of alles tot dan toe wettig is geschied, vooraleer hij de vierschaar 
mag bannen ( 1 ). 

Ziehier in detail volgens welk gecompliceerd mechanisme baljuw en 
schepenen de zitting openden in Guines : ,,Quant le bailly veult bannir 
le viescare il dit ainsi et demande aux eschevins se le jour est si avant 
allé que on puist bannir le viescare. Lesquelz eschevins leur respondent : 
"Nous en adviserons". Adonc ilz se conseillent l'ung a l'autre, séans 
toujours au bancq. Et demandent a basse voix l'un a l'autre s'il est heure 
de bannir viescare. Eulx advisez l'eure ilz dient l'ung a l'autre : ,,oyl". 
Et quant ilz sont ainsi d'acord, l'aisné eschevin demande au bailly se il 
leur a demandé s'il est heure de bannir le viescare, lequel bailly dit "oyl" 
et encores demande. Adonc respont ledit avant parlier: ,,voulés entendre 
pour les eschevins". Et le bailly respont: ,,oyl". Et derechiefledit eschevin 
dit a haulte voix : ,,Il est si avant allé au jour puis que vous voulez play
doyer que vous pouvez bien faire bannir le viescare." Adonc le bailly dit 
a haulte voix: ,,Le consentés vous ?" Et les eschevins luy respondent d'une 
commune voix tous ensemble : ,,oyl" et "il est heure de playdoyer" (2). 

Als volgt wordt de vierschaar gebannen in de meierij te Erpe van 
de S. Pietersabdij : ,,Praepositus . . dieet majori ut quaerat a scabinis: 
si fuerit hora placitandi aut non ? Et si dixerint quod hora sit, major debet 
firmare placita" (3). 

En hier een uittreksel uit een gekende XIVe eeuwse tekst van het 
bannen van een mannengerecht : ,,De bailiu segt : 0ft so verre an den 
dach ghegaen es dat ic hof maken mach van des heren weghe ... omme 
elken man recht ende wet te doene ... dies an mi begheeren zal op den 
dach van heden? Dies manie u, Jan etc., bi der trouwen die ghi sculdich syt 
desen here (N.). - Sal segghen de man: Maendys mi, SQ. segghe ic ... dat 
mi wel dinct so verre an den dach ghegaen dat ghi wel hof maken moecht 
van sheren weghe omme elken man recht ende wet te doene, diere wet
telicken dach heeft of dies aen u begheeren sal . . . - So sal hi elken voert 
manen bi namen ende toenamen ende de (sic) sal segghen: Bailliu, ic volgs 
desen, bi der trouwen die ic sculdich been minen here. - De bailliu : 
Hier makic hof van ... also de mannen ghewijst hebben in kennelicheden 
van den mannen ... " ( 4). 

Geen stap zet de baljuw verder zonder te informeren of het rechtens 
1s : ,,Et li bailli en conjura se il le devoit faire et eskevin disoient oyl, 

(1) Hazebroek 1326. 2: ... up dat hi es sculdich te dinghene. Ende met dat scepe
nen verstaen dat de dinghe syn so soffesantelike ghedaen ende gheboden. Ende up dat 
so mach hi bannen die vierscare. 

(2) Guines. 253. 
(3) Meierij Erpe 1259 (WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. III, n° CLXII c. 6, 61. 16). 
(4) WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. III, n° CLXVIII, bl. 62-65 geeft de volledige tekst. 



ainssi tu fait'' (1). En elders : ,,Jou vos semonc ... que vous me dictes 
comment jou Ie doi traitier en avant" (tot de schepenen) (2). 

De maning van de baljuw loopt onafgebroken door. Van het begin 
tot het einde alover alle tussenverrichtingen en -vonnissen (3). 

Onderlinge samenwerking is ook onderlinge onmisbaarheid. De 
baljuw had een vonnis nodig om zijn taak - de wet toepassen - uit 
te voeren en dat vonnis kon slechts van de schepenen of mannen komen; 
hij kon zelf geen vonnis vellen, geen recht wijzen : ,,Nous ... ne porons 
prendre amende ... se par Ie jugement non d'eskevins" (4). Doch anderzijds 
konden de schepenen niet geldig zetelen dan in een door de baljuw ge
bannen vierschaar, niet geldig recht wijzen dan op zijn maning (5 ). Van
daar de wapens die beide leden tegen elkaar hadden : had de stadsmagistraat 
- tegelijk de stadsrechters - zich te beklagen over het optreden van de 
baljuw (weigering recht te doen aan klagende partij bvb.) dan greep men 
naar de staking : de schepenen hielden geen zitting meer, de baljuw kon 
geen vonnissen meer bekomen en was in gans zijn optreden verlamd, op ge
vaar zich in een onontwarbaar net van onwettelijkheden te begeven. 
Het is de "ces van wette" (cessare, cesser a faire /oi, cesser, cesseerne) (6). 

Omgekeerd wanneer de baljuw zich te beklagen had, kon hij op
houden van manen en dan konden geen vonnissen meer geveld worden ( 7). 
In beide gevallen heerste rechtloosheid en dreigde anarchie; degene die 
in fout was en de reactie der tegenpartij had uitgelokt was verantwoor-

(1) Cassel 1288. 31. 
(2) Roisin. 157. 
(3) Salle de Lille. 243. 
(4) Bailleul Sir Berthoult 124 5. 1 (EsPINAS, Rec. droit munic. Artois, n° 246, II, 61. 5 ). 
(5) Tout Lieu Saint-Dizier. 281 : Li baillis ne doit pas estre ou li eschevin parolent 

entre aux a consoil ne il ne doivent pas raporter jugement s'il ne sont premiers amonesté 
dou bailli; cfr. GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. d'Ypres II, 61. 25 3, a0 1401 : sans calenge 
et poursuite de leur dit bailli il n'avoient auctorité ne puissance d'aucun banir ou au
trement punir (gecit. bij NowÉ, Bai//is comtaux, bl. 262). 

(6) Ronse 1240. 20; Waas 1241. 11 : Nulli negare debet ballivus scabinagium 
praecipue citato de his quae pertinent ad scabinagium; quod si fecerit, cessare debent 
scabini ... donec illud fuerit emendatum; similiter si petenti justitiam et diem ballivus 
denegaverit justitiam vel diei citationem cessare de bent; 4 Ambachten 1 242. 16; Destel
donk 1248. 9 : ballivus non debet negare alicui scabinagium, quod si fecerit, cessare 
debent scabini coram quibus fuerit denegatum donec illud fuerit emendatum (Vl. tekst 
1 5 : baillu es sculdich niemen tonsecghene scependom, doet hyt, scepenen syn sculdich 
te cesseerne ... toter willen dat ment betert); 't Vrije v. Brugge 1266. 12 : solidariteit 
v. d. schepenen van 't Vrije : et quant on cessera en une virscarne, les autres virscarnes 
cesseront; Deinze eind XIIIe eeuw, I. 16 : Se li baillu ... defalist de faire loi, li echevin 
poroent cesser sans mepreseure dusques a tant quil laroit amendei; Lod. v. Nevers 1330. 
23 : schepenen mogen cesser a faire !qy in de voorziene gevallen; Tout Lieu Saint
Dizier. 287. 

(7) Voorbeeld uit de praktijk bij VuYLSTEKE, Uitleg Gentsche Reken. 61. 182 v., 
ao 1314. 



delijk voor het voortduren van deze nefaste toestand en moest tenslotte 
voor de druk van de openbare mening zwichten. 

Het is niet zonder belang aan te stippen dat de drie beginselen die 
als basis van het moderne strafproces worden beschouwd reeds verwezen
lijkt waren in het geëvolueerde strafproces in Vlaanderen : 1° de publieke 
vordering behoort de vertegenwoordigers van het staatsbestuur, 2° er is 
scheiding tussen het recht tot vervolging en het recht van wijzen, 3 ° de 
vervolgingsambtenaren zijn partij in de publieke vordering ( 1 ). 

d) De andere personen die in het geding verschijnen zijn de partijen, de 
getuigen, de vertegenwoordigers, de taalmannen en de raadslieden. Over 
de "tale en wedertale" van klager en beklaagde (heesch ende andwoorde (2), 
les rennes (3), les raysons (4), clamare et reclamare (5), clamor et responsum (6), 
petitio et responsio) (7) hebben we het gehad in het hoofdstuk over de 
klacht. Het probleem der vertegenwoordiging behandelen we in het 
hoofdstuk over de procedure bij verstek. Het optreden det taalmans zal 
ons bezighouden in het kapittel over het formalisme. We hoeven het hier 
dus alleen te hebben over de raad (consilium, consel, raed). 

De taalman werd - althans oorspronkelijk - gedacht als een waar
borg tegen procesfouten. Wanneer de partijen zelf spraken liepen ze 
groot risico door een verkeerd woord of het niet gebruiken van een bepaal
de technische term een voorschrift van het procesrigorimse te schenden en 
hun proces te verliezen. Daarom mochten zij als het ware spreken door de 
mond van een taalm n die, door zijn beroepsactiviteit zelf, op de hoogte 
was van al de forma · stische voorschriften en ook bedreven was in hun 
eerbiediging en kalm toepassing. Doch zijn rol was - althans oorspron
kelijk - formeel, be erkte zich essentieel tot het opzeggen van formules. 

De raadsman d aremegen is iemand die ten gronde bedreven is, 
zijn tussenkomst gel t het materieel recht. Hij kan raad geven omtrent 
de middelen van aan. al en verdediging, hij kent de regels van het mate
rieel zowel als van het formeel recht, hij kent de precedenten, hij weet 
hoe dient geargumenteerd. Hij is in die zin te vergelijken met onze advo
katen. Maar hij treedt niet officieel op in rechte. In tegenstelling met de 
taalman die in de zaak zelf optreedt als taalman van N., staat hij opzij, op 

(1) Deze drie beginselen worden letterlijk aangegeven als de "grondbeginselen 
van de moderne strafrechtspleging" in SIMON, Strafvordering, I, bl. 54 v. 

(2) Tale en Wedertale. 37. 
(3) Salle Lille. 32; 237 : li homme conjuret sur ces rennes. 
(4) Salle Lille. 239: dit fu par loy que seloncq le fait et les raysonspropqsees ... 
(5) Keurbrief van 't Vrije. 23 : ,,reclamare" voor "wedertalen". 
(6) Calais 12 5 3. 11. 

(7) Sint Pietersabdij te Erpe, 1259 (WARNKOENIG, F/. St. u. Rg. III, n° CLXII, 
c. 6, bl. 16). 



een zekere afstand en treedt niet op vóór de rechters met wie hij geen 
direct contact heeft evenmin als met de baljuw. De partijen kunnen hem 
echter gaan consulteren, of hij kan ze van op zij zelf een teken doen dat 
ze moeten zwijgen of dat ze nu moeten optreden, enz. (1). Raad werd 
niet alleen gegeven aan de partijen maar ook aan de getuigen (2) en de 

rechters zelf (3). Hij is soms verplichtend (4). Het merkwaardige hierbij 
is dat die raad aan één der partijen kon verstrekt worden - althans 
oorspronkelijk - door de baljuw en vooral door één der schepenen die 
in de zaak als rechters zitting hielden (5). Dit verwondert ons : wat ge
wordt er van de onvooringenomenheid van de rechter, wanneer hij een 
bepaalde partij ter zitting zelf door zijn aanwijzingen steunt, blijkbaar 
met het doel ze te doen winnen - of omgekeerd door allerlei raadsliedén 
wordt beïnvloed ? Men moet echter het volgende overwegen : ten eerste 
dat de schepenen steeds een college vormden waar één stem de doorslag 
niet kon geven; ten tweede en vooral dat in een formalistisch proces de 
gemoedsgesteldheid, de voor- of afkeur van de rechter minder gevaar 
oplevert dan in een systeem dat de rechterlijke appreciatie meer vrijheid 
laat. In het systeem der oude formalistische bewijzen bvb. komt het aan op 
de constatatie van feiten, die de rechter zich niet kan ontveinzen: het is bij
na meer een kwestie van zien dan van denken. Wanneer het formalisme 
afnam moest de raad door en aan de rechters misplaatst gevonden worden. 
Het eerste verbod terzake dateert van 1229 en komt van een grote stad: 
"Et ne gheoorlooft eeneghe scepenen noch raedt van diesmaels dat men 
sal hebben beghonnen dinghen met eé;neghe menssche te raede te gaene 
noch te gheraedene, noch zyne taele te beterne in eenegher manieren, 

(1) Cassel 1276. 7: quant ert venus en court ... doit demander conselg et ampar
lier; Roisin. 29 (in een civiele zaak :) ,,jou vos offre, zegt de baljuw, consel et amparlier 
ou ( =au) tiesmoign d'eschevins". Dont yra chius a son consel; Evergem XIIIe, XIVe 
eeuw (DrnRrcx, Lois des Gantois, I, bl. 300): ,,van raede ghecommen zynde Michiel van 
den Broeke toeghede en zeide : ... ; Scheldewindeke. 2 3 : partyen co men te rade ende 
te taelmanne. 

(2) Calais 1253. 26: chascune vérité ... doit iurer ... et puis aler a conseilg. Et 
chou que la verité reportera de conseilg porra elle dire ... ; Facet Sint Amand, 1265. 
XII. 6 : cilz tiesmoignaige (nl. in lichte zaken) n'a pooir de conseille avoir (contra : de 
vertaling der uitgevers : besoin d'être accueilli en chambre de conseil? ?). 

(3) Brugge 1229. 9 : et ne gheoorlooft eeneghe scepènen ... met eeneghe mens
sche te raede te gaene noch te gheraedene ... ; Calais 12 5 3. 2 7 : Nus ne puet aler a con
selg des esqevins ou des kormans ne de le verité se il ne l'apelent. 

(4) Tale en Wedertale. 29; Guines. 255. 
(5) Zaffelare 1260. 63 : unusquisque potest habere scabinum ad consilium suum 

actor unum et reus alium (Vl. Tekst: te zinen rade hebben eenen scepenen); Facet Sint 
Amand 1265. IX. 9: li homs orphenins desous 15 ans qui oncq n'eut femme et li femme 
sans mari doivent avoir a tous besoing le conseil du seigneur et des eschevins s'il le 
demandent. 
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noch stille noch lude, bi teekene noch anderssins up 20 s .... " (1). 
En in de XIVe eeuw vernemen we dat de schepenen van Ieper in 

principe niemand raad geven, uitzondering maken ze evenwel voor 
weduwen en wezen (2). 

3. - KENMERK VAN ÜRALITEIT 

Het oud-Germaanse strafproces was volledig mondeling. Noch voor 
de klacht, noch bij het onderzoek, noch voor de andere stadia van het 
proces, noch voor het vonnis werd geschrift gebruikt. Het geheugen 
diende als "record". Het recht zelf werd trouwens door het geheugen 
overgeleverd. 

Hetzelfde kenmerk vinden we in hoofdzaak terug in het oud-Vlaamse 
proces onzer periode. Nog in het Livre Roisin bvb. vraagt de baljuw aan 
de schepenen dat ze de verschillende handelingen van het proces zorg
vuldig zouden onthouden : ,,Metelle en retenanche" en later zullen 
de schepenen zeggen : ,,Bien nous souvient clou mant" (3). Immers : 
"Eschevin le doivent bien maitre en retenance et avoir ent memore pour 
les drois clou signeur et clou demandant" (4). 

Toch heeft vanaf de xne eeuw het geschrift ingang gevonden in 
het strafproces en de praktijk der rechtbanken, zoals trouwens in de 
overleveringen van het recht zelf. Dit houdt verband met de algemene 
inspanningen van die tijd om het gerecht grotere regelmaat en zijn uit
spraken grotere stabiliteit bij te brengen en anderzijds met het uit de 
algemene geschiedenis bekende fenomeen der uitbreiding van het onder
wijs, dus van het lezen en schrijven. Reeds in de Keurbrief van het Vrije 
wordt melding gemaakt van schriftelijke klachten die ter voorbereiding 
van het gauding samengebracht worden en worden de bewijs- en andere 
vonnissen op perkament gebracht (5). Te Brugge in 1229 vernemen we 
dat voor het "poortersghedinghe" de klachten moeten geschreven worden 
op "een brievekin eenre duimen breet ende eenre spannen breèt ... " met 
daarin de naam van de klager, de beklaagde en de zaak (6). De stadsklerk 

(1) Brugge 1229. 9; analoog verbod in Lod. v. Nevers 1330. 16: que nuJz esche
vins soit ... du conseil de partie, et se est par linaige ou autre cause,il doibt partir du banc. 

(2) Tout Lieu Saint-Dizier. 187 : que il ne conseilleront nulle partie en plaine 
vierscare fors veves et orphenins. 

(3) Roisin. 25. 
(4) Roisin. 24. 
(5) Keur brief Vrije II 90. 5 8 : quando brevia dari poterunt ( = de klachtbrieven 

voor het "gauding"); 61 : omnia sua duella et cetera facta enumerabunt et brevibus 
committent. 

(6) Brugge 1229. I 1. 



speelt er reeds een voorname rol in de procesvoorbereiding ( I ), hetzelfde 
geldt in de Cure Emendende van 't Brugse Vrije uit de XIIIe eeuw : · 
"quicumque alium in causam traxerit ad legem ... debet petitionem suam 
plenius certificare et specificare ... de qua vi. .. sit quod illum vult im
petere" (2). 

Vonnisrollen zijn ons bewaard vanaf 1267 (uit Ieper). Uit de XIIIe 
eeuw zijn ons verslagen van "enquestes" bewaard die door grafelijke 
mannen hier en daar gehouden werden naar aanleiding van zware mis
drijven. De getuigenissen voor deze onderzoekscommissies afgelegd wer
den opgetekend op perkamenten rollen (3). Zijn ze eerst slechts opteke
ningen geweest van publieke verhoren, later werden zij het grote instru
ment in het geheim onderzoek. De ondervraging gebeurde ter plaatse 
geheim, de verklaringen werden opgetekend en naar de rechtbank over
gebracht die er zich op steunde om te vonnissen. Twist bestond over de 
vraag welke gedeelten van dit "record" aan betichte dienden medege
deeld (4). 

Het gaat hier echter óf om uitzonderingsprocedures (enquestes en 
geheim onderzoek) óf om zeer rudimentaire geschriften (klachten met 
een paar summiere gegevens, zeer beknopte vonnissen). Het strafproces 
is in Vlaanderen in de behandelde periode wezenlijk mondeling gebleven. 

4. - KENMERK VAN PUBLICITEIT 

Het ganse proces, in al zijn delen, moet in het openbaar plaats hebben. 
In de Germaanse oudheid moest het zelfs buiten, in de open lucht, door
gaan. Dit is gedeeltelijk nog zo in het oude Vlaanderen, maar zelfs wanneer 
het gerecht binnenshuis zitting houdt moet iedereen er vrije toegang 
hebben, en het publiek maakt er gebruik van : de Brugse keure van I 229 
moet uitdrukkelijk het publiek verbieden op de banken van de schepenèn 
plaats te gaan nemen ! ( 5 ). Allerlei andere rechten bekommeren zich over 
de orde en het stilzwijgen die door het publiek in acht dienen genomen (6). 

(1) Brugge 1229. passim. 
(2) Cure Emendende. 8. 
(3) Mooi specimen is de "enqueste de chiaus de Poperinghes faite par monsingneut 

Sohier de Bailleul" in 1281 gehouden tot opsporing der Poperingse medeplichtigen 
aan de Ieperse Kokerulle, in WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. F!., V, n° XLV. A, bl. 
389-396. 

(4) Salle de Lille. 2 3 8 : se il euïst proposet a avoirle record de le verité et a scavoir 
les noms et les sournoms de ceulx qui l'avoient pourtrait ... 

(5) Brugge 1229. 10: verbod plaats te nemen "up de bancken daer scepenen zitten 
zullen int ghedinghe noch in den naesten banck voor hemlieden". 

(6) Kaprijke 1240 : virscarnam perturbare : 12 d. boete.; Langle 1248. r6: tu
multus in placito; cfr. de formule van het bannen der vierschaar : Tale en Wedertale. 
29 : hier so banne ic dese 4 scarne . . . dat dese niemene verterde, verroupe noch 
verjuke. 
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Men weet dat het oud-Germaanse "ding" een ware volksvergadering was, 
waar allerlei ook niet-gerechtelijke activiteit van publieke aard plaats 
had. Hiervan is ondertussen in het gewone Vlaamse proces niets meer 
te bespeuren, maar de openbaarheid en toegankelijkheid van het proces 
zijn er wellicht een laatste rest van ( 1 ). 

Mettertijd echter zijn enkele geheime uitzonderingsprocedures in 
het strafproces binnengedrongen, met name in het onderzoek. Hierover 
meer in het desbetreffend hoofdstuk. 

5. - PLAATS 

Het gerecht houdt zitting in open lucht, aan een kruispunt van 
wegen ( 2); ook waar een schepenhuis is, zitten de schepenen vaak op 
het plein vóór het schepenhuis (3 ), waar men een afdak, een halle heeft 
gemaakt (4). Het gerecht houdt ook zitting op de markt (5). 

Elders zit het binnenshuis (6), doch si:eeds in officiële gebouwen. 
Pleiten in de kerk - waartegen reeds de Karolingen opgetreden zijn (7) 
- alsook in private huizen is verboden (8). 

De plaats zelf waar de schepenen zitting houden, de vierschaar 
(virscarna, virscarne), bestaat in hoofdzaak uit vier banken (vier scarnen, 
vandaar de vierscarne of vierschaar) die een vierkant vormen met twee 
openingen (9). Deze vier gerechtsbanken zijn een zeer verspreid verschijn
sel in het gebied van het Germaanse recht ( 10 ). 

(1) Tout Lieu Saint-Dizier. 281 : Eschevin doient <lire lor jugement en haut et la 
ou plaidoié et en lieu commun... · 

(2) in quadrivio pretorii : Gent 1191. 21. 
(3) zo wschl. : in quadrivio pretorii : bij het kruispunt vóór het schepenhuis, 

Gent 1191. 21. 

(4) EsPINAS, Douai, P.]., n° 656, III. bl. 489, a0 1278 "enplainnehale"; Guines 
3 9 : en la halle de la ville. 

(5) Brugge 1281. 25; Rijsel: Roisin. 3. 24. 25. 27. 157. 
(6) In de burg van de burggraaf (Chronica Andrensis c. 78 : in castro castellano 

commisso; do mus scabinatus in Johannes de Ypra, Chron. S. Bertini : c. 1 5, bl. 1. - In 
het Sint Pietersdorp zetelen de schepenen buiten, doch voor de beraadslaging, die 
· geheim is, gaan ze binnen (intrant cameram), voor het vonnis komen ze dan weer buiten 
(Strafregister Sint Pieters. 15); Brugge Proostdij 1248. 1 : in domo prepositi; Facet 
SintAmand, 1265. XV. 7.: en le salle Saint-Amand; Gent 1297. 56: up scepenenhuus 
in vierscaren; Brugge 1304. 5 I : int ghiselhuus. 

(7) Hierover GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 428 v. 
(8) Veurne-Ambacht 1240. 32 : nullus debet placitare in ecclesia vel in alicuius 

domo ... 
(9) Brugge 1229. 10 : up de bancken daer scepenen zitten zullen int ghedinghe; 

ibid. 19 : eer die scepenen buuten bancke gaen; Sint Pieters te Erpe 12 5 9 (W ARNKOENIG, 
FI. St. u. Rg. III, n° CCXII, c. 6, bl. 16) : major ... scabinos loci ponet in banco; cfr. 
GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 43 5. 

(10) GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 435. 



6. - TIJD 

Een oud-Germaanse termijn tussen de gerechtelijke zitdagen is deze 
van veertien nachten (tussen volle en nieuwe maan) (1). We vinden deze 
termijn hier en daar in Vlaanderen terug (2). Op andere plaatsen gelden 
andere termijnen, langere of kortere : twee maal per week (3), om de 
week (4), om de twee maanden (5), eens per maand (6). Niet overal heerst 
periodiciteit. Er zijn plaatsen waar de baljuw de schepenen bijeenroept 
wanneer het nodig is (7). 

Men mag zich trouwens afvragen wat er in feite gewerd van de 
theoretische periodiciteit van sommige plattelandsgerechten bvb.; het 
systeem te vergaderen wanneer het nodig was of wanneer het paste moet 
veel zijn voorgekomen. Hier komen de baljuwsrekeningen ons ter hulp. 
In de rekening bvb. van Jan Dote, baljuw van Cassel, voor de periode 
van 3 Mei tot 14 September 1326 (dus ruim 4 maanden) lezen we onder 
meer : ,,In Cassle ambocht niet, omme datter ne waer één dinghedach 
ne was noch toe, ende dat waren al veursten ( = uitgestelde zaken)". -
"Up Swynlant niet, upt ( onl.) niet : hier nes noch niet ghedinct omme 
dat ment al up eenen <lach ne mochte dinghen ( !)" (8). 

Wat de dagen van de week betreft vindt men naast de oud-Germaanse 
Dinsdag (derde dag na aankondiging op Zondag) (9) alle andere week
dagen ( 10 ). Van de kerkelijke "geboden dagen", drie perioden rond de drie 
kerkelijke feesten (Kerstdag, Pasen, Pinksteren), waarop niet 11?-0cht worden 

(1) GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 447. 
(2) Guines. 39 : En ladite court avoit 14 eschevins que de quinzaine en quinzaine 

tenoient plait au conjurement du bailly; Ieper, 1293 (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. 
Ypres, II. bl. 44) : on plaidera a chascun quinsaine Ie mierkedi... 

(3) Brugge 1281. 25. 
(4) Desteldonk 1248. 6. 
(5) Waas 1241. 2 : Sexies in anno, nl. de scabini principales v. h. Waasland te Sint 

Niklaas. 
(6) Noord- en Zuidschote 1266. 7: eens per maand, 's winters: 2 maal per maand. 
(7) Keurbriefvan 't Vrije n90. 38: wanneer iemand heeft te klagen moet hij zijn 

klacht doen op de Zaterdag, de Vrij dag daarop wordt er over gedongen : sabbato 
querelae exhibebuntur, futura feria sexta de iis justificabitur; Waas 1241. 10: er wordt 
.gepleit als het aangewezen lijkt: baljuw en schepenen stellen de dag vast; 4 Ambachten 
1242. 18 :placitare om 'teven wanneer, uitgenomen feestdag en oogsttijd; Calais 1253. 
rr : pleiten wanneer zaken voorgebracht worden; Sint Pieters abdij te Erpe 1259 
(WARNKOENIG, Fl.St. u. Rg. III, n° CLXII, c. 6, bl. 16): quum praepositus ibidem. placi
tare voluèrit; Keure van 't Vrije 1266. 16 : te Aardenburg wordt geklaagd op .W oens
dag en gepleit de Dinsdag daarop. 

(8) Rijsel, Arch. Dép. B. 5958. 
(9) In Aardenburg (keure v. 't Vrije 1266. 16). 
(10) Calais 1253. 11 : qualibetdie anni; Brugge 1281. 25 : om 'teven welke dag; 

in Oudenburg de Woensdag (keure van 't Vrije 1266. 16); 's Woensdags in Ieper, 1293 
(GILLIODTS-VAN SEVEREN, loc. cit.); de Vrijdag in Keurbrief n90. 38. 



gepleit, vinden we in Vlaanderen geen spoor ( 1 ). Over het uur van de 
zittingen wetén we dat ze konden aanvangen met de zonsopgang en 
moesten geeindigd zijn vóór zonsondergang ( of vóór de avondklok in 
de steden). In Rijsel moesten ze in elk geval vóór de middag beginnen, 
omdat daar vóór de middag reeds een eerste vaststelling van verstek 
mocht geschieden (2). De keure van Zaffelare bepaalt uitdrukkelijk dat 
men moet beginnen te dingen "ante nonam" (3) en in Brugge wordt 
zelfs bepaald : om 9 uur (4). De ons bekende formules voor het bannen 
der vierschaar beginnen steeds met de vraag of de dag reeds ver genoeg 
is gevorderd (zie hoger). Volgens het jaargetijde eindigde men 's middags 
of 's avonds (5). Op het land werd in de oogsttijd normaliter niet ge
zeteld (6) - de oorsprong van onze gerechtelijke vacanties ! Wat de 
duur der processen betreft hebben we gezien dat door de wet maxima 
waren gesteld aan het aantal uitstellen dat de rechters nemen mochten 
in moeilijke gevallen. Werden deze maxima overschreden - en ze wa
ren vrij kort - dan stond men vóór rechtsweigering. 

B. - DE PLACITA GENERALIA (7) 

r. - HISTORIEK 

De geschiedenis van de drie ghemeene ghedinghen klimt zeer hoog 
op. In de Germaanse oudheid waren het drie uitzonderlijk plechtige 
gerechtszittingen die samenvielen met de drie seizoenen (8). Het waren 
feestelijke volksvergaderingen met een godsdienstig, politiek en ge
rechtelijk karakter. De vrije mannen kwamen er samen om deel te nemen 
aan godsdienstige plechtigheden en hun rechten als vrije volksgenoten 
uit te oefenen in medezeggenschap aan belangrijke rechtstwisten en 

( 1) PLANCK, Gericht sverfahren, I, bl. 1 15. 
(2) Roisin. 158-160. 
(3) Zaffelare 1260. 61 zegt uitdrukkelijk : incipere placitare ante nonam. 
(4) Brugge 1229. 2 : scepenen ende raet moeten ... wesen inde vierschaere binder 

eerster scelle van halfhonderen luudende ( = 9 uur). 
(5) Brugge 1229. 4 : int ghedinghe wesen zullen van Sinte Baefmesse toote Paes

schen : vanden halfhonderen ... toote der vesperen ... ende van Paesschen toote Bamesse : 
_toote der rioene ludende. 

(6) Waas 1241. 10; 4 Ambachten 1242. 18; Noord- en Zuidschote 1266. 7. 
(7) Men consultere GRIMM, Deutsche Rechtsalterthümer, II, bl. 449 vv.; BRUNNER, 

Rg. II, bl. 296 VV;; PLANCK, Deutsches Gerichtsverfahren, I, bl. 5 4 vv.; ScHROEDER, 
Lehrbuch, bl. 179; GANSHOF, Tribunaux de chátellenie, bl. 76 vv.; BoNGERT, Cours laïques 
bl. 8 5 vv.; BERTEN in GAILLIARD, Keure van Hazebroek, IV, v 0 waerheid, bl. 43 8-468, 
passim; LAMEERE, Communes vérités; GossEs, Rechterlijk1 organisatie Zeeland, bl. 151 vv.; 
-VAN ACKER, Placita genera/ia. 

(8) Zoals bekend kenden de Germanen niet 4 maar 3 jaargetijden : zomer, herfst 
en winter, cfr. GRIMM, Rechtsalterth. II, bl. 449. 



juridische en politieke beslissingen. De deelneming aan de drie grote 
gedingen was een recht, een prerogatief meer dan een plicht of een last. 
Dergelijke bijeenkomsten zijn ook heden bij vele primitieve volkeren 
courant. 

Karel de Grote heeft, toen hij de "echte dingen", waar ieder vrije man 
moest aanwezig zijn, beperkte tot drie, aan de bestaande drie "grote din
gen" van de Germaanse oudheid het voortbestaan verzekerd. Hij heeft de 
drie "gemene dingen" niet ingesteld, wel heeft hij de bestaande drie "gro
te dingen" tot de enige verklaard waarop men op straf van boete verplicht 
kon worden aanwezig te zijn (immers sommige rechten kenden bvb. 
een "echt ding" met verplichte aanwezigheid om de zes weken) ( 1 ). 

Ondertussen hadden de p!acita genera/ia echter reeds een eerste 
devaluatie ondergaan. Uit de capitu!aria blijkt dat ze een verplichting 
aan het worden zijn, een last waaraan men onderworpen is eerder dan 
een recht dat men uitoefent, meer nog: ze blijken in handen van sommige 
publieke agenten middelen tot afpersing te worden (boeten wegens 
afwezigheid !). Daartegenover staat nog dat ze het voorrecht zijn van de 
vrijen. Doch de afglijding is duidelijk waarneembaar en ze zal zich in de 
volgende eeuwen accentueren. De reden is dat de maatschappelijke at
mosfeer en de staatsrechtelijke structuur anders zijn dan die der Ger
maanse oudheid. De p!acita genera/ia zijn niet meer de centrale gebeur
tenissen van weleer. Het godsdienstige ritueel heeft de christianisatie hun 
ontnomen. Aan de rechtsvinding neemt de gemeenschap als dusdanig niet 
meer deel sinds vaste van staatswege aangeduide rechters in deze hoe
danigheid recht spreken. En ook de medezeggenschap van de gewone 
vrije lieden (d. Gemeinfreien) in het staatsbestel en de rechtsschepping 
is ongeveer tot nul herleid. Met de verzwakking van de vrijheid en de 
actieve politieke medezeggenschap van de gemeenschap is de devaluatie 
van de drie placita gener alia correlatief. Wat de drie dingen toch in het 
leven houdt zijn zeer uiteenlopende factoren. Daar is de traditie, de ge
hechtheid aan de eeuwenoude gewoonte op bepaalde tijden van het jaar 
samen te komen, recht te spreken en te beraadslagen (wat uitlegt dat we 
ze in de XIIe eeuw terugvinden met een zeker belang in streken waar 
relatief veel vrijen waren, als Kustvlaanderen). Daar zijn overwegingen 
van gerechtelijke aard: het was gemakkelijk te weten dat men op bepaalde 
zittingstijden alle eventueel in de zaken betrokken personen onmiddellijk 
kon aanspreken, het was een practische vorm van volksverzameling om 
allerlei zaken af te kondigen en het was een geschikte groepering van 
gerechtszaken (zoals men nu nog de assisenzaken in zittingstijden groe-

(1) Zie BRUNNER, Rg. II, bl. 297; GRIMM, Alterthümer, loc. cit.; Ook de Angel
saksers die buiten het Karolingisch staatsverband leefden, kenden de drie placita genera/ia, 
ibid. 
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peert). Voeg hierbij dat, tengevolge van de contractie van de gerechtelijke 
activiteit vanaf de IXe eeuw, deze laatste zo intermittent en gering was, 
dat de drie "gemene gedingen" als het ware de normale gerechtszittingen 
werden, buiten dewelke men slechts in noodgevallen de rechtbank bijeen 
riep. En denk last not least aan de algemene tendens tot fiscalisatie van 
de publieke instellingen ten bate van plaatselijke heren; inderdaad, zoals 
vele instellingen van publiekrechtelijke aard, zijn de placita genera/ia ( o. a. in 
de handen van abdijvoogden) tot verkapte bronnen .-an inkomsten ge
worden (men heeft het over de "placita generalia er eorum exactiones"), 
waaraan de bewoners van de heerlijkheid, onvrijen en halfvrijen, werden 
onderworpen zoals aan een vulgaire karwei. In 1167 stelt Filips van de 
Elzas de inwoners van een plaats in Vermandois vrij van "de gemene 
gedingen en de karweien !" ( 1 ). In 1331 zijn we zelfs getuige van een 
verkoop van "plais genereus !" (2). Vandaar hun lang voortbestaan op 
de domeinen : wegens de inkomsten die hij ervan trok had de voogd, de 
meier of de ridder-provoost er belang bij ze in het leven te houden en 
wel met een bevoegdheid zo breed als maar mogelijk. Al deze zeer uiteen
lopende factoren hebben de placita generalia het voortbestaan Vf rzekerd. 
We vinden ze in het oud-Vlaamse procesrecht terug. De oude glorie is 
echter verdwenen en hun dagen zijn geteld. De bronnen van de xne 
en XIIIe eeuw vermelden ze. Op sommige plaatsen zullen ze nog lang 
voortbestaan, elders zullen ze in die eeuwen verdwijnen, overal echter 
verliezen ze hun wezenlijke inhoud. De door ons genoemde factoren van 
bewaring immers houden in die periode op te bestaan, buiten het con
servatisme dan, dat hen hier en daar ondanks alles in het leven houdt, 
en een zeker nut als bijeenkomsten voor agrarische zaken. Immers ver 
van gerechtelijke contractie vast te stellen, treden we in een periode van 
expansie van de activiteit der rechtbanken, van normalisatie en van intenser 
wordende werking. Nadat ze sinds lang hun politieke en hun godsdien
scige rol hadden uitgespeeld, verloren de placita genera/ia nu ook hun 
gerechtelijk belang. Ze waren niet meer adequaat en hun omslachtigheid 
was buiten verhouding tot de bereikte resultaten. De beweging tot be
vrijding van de herediensten en heerlijke lasten is in volle gang. Een 

(1) CoPPIETERS-STOCHOVE, Régestes Philippe d'Alsace, n° 50: ... de generalibus 
placitis et corveis liberos clamamus; cfr. het verval van deze instelling in Frankrijk, 
BoNGERT, Cours laïques, bl. 30 : ,,Nous sommes arrivés là au terme de l'évolution : 
l'institution ... a disparu, Ie nom seul demeure et ne désigne plus qu'une simple taxe 
fiscale ... puis, passé Ie XIII 0 siècle, elle finit par disparaître à quelques rares exceptions 
près" - zover is het in Vlaanderen niet gekomen : ook wanneer de pl. gen. een last en 
middel van inkomsten geworden waren, bleven zij een gerechtelijke aard bewaren. 

(2) Verkoop op 13-6-1331 door Baudri de Roisin aan de abdij van Sint Amand 
van het ganse leen der "plais genereus de S. Amand" dat hij hield van de koning en al 
de inkomsten van dat leen. (Rijsel, Arch. Départ. 12 H 1 (1° cartul. v. S. Amand) n° 2). 
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moderne ambtenarenstaat is in wording. Daarbij was zich een kapitaal 
feit aan het voltrekken : tallenkante rezen de steden uit de grond, met een 
bevolking van een ander maatschappelijk type dan de landlieden. Welnu 
de stadsrechten kennen de p!acita genera/ia niet en dit ligt niet alleen aan 
het feit dat de stadsbevolking vrij was van heerlijke prestaties, immers 
er zijn vrije plattelandsbevolkingen bij wie de generale gedingen in 
stand zijn gebleven (het Vrije van Brugge bvb.), maar het schijnt wel dat 
het principe van dit soort gerechtelijke volksvergadering verbonden was 
aan eert agrarische, plattelandssamenleving. In de stad waar de sociale con
tacten voortdurend en veelvuldig zijn, de bevolkingsdichtheid groot is 
en de gedachten en inlichtingen vlug circuleren, de gerechtszittingen 
veelvuldig en practisch doorlopend zijn, kent men de behoefte niet om 
op vaste tijden van het jaar te vergaderen en recht te plegen en de ganse 
bevolking daartoe op te roepen. In verband met dit landelijk karakter 
van de p!acita genera/ia verdient het de aandacht dat hetgeen de p!acita 
genera/ia aan het slot van hun verval nog aan competentie zullen be
houden juist de landzaken zijn. Dit alles legt het beeld uit dat de bronnen 
van de xne en XIIIe eeuw in Vlaanderen ons geven : de placita gene
ra/ia, benaming die, in tegenstelling tot de Karolingische tijd, nu een 
technische en beperkte betekenis heeft, bestaan op het platteland. Het zijn 
plechtige gerechtszittingen die drie maal 's jaars op vaste tijdstippen gehou
den worden en waarop de inwoners van het rechtsgebied aanwezig hoeven 
te zijn. In principe heeft het placitum algemene competentie, dit is in 
sommige XIIIe eeuwse teksten nog steeds het geval. In de meeste gevallen 
echter is het generale p!acitum in die eeuw tot een veel bescheidener rol 
afgedaald, men behandelt er slechts de lichte strafrechtelijke gevallen of 
zelfs helemaal geen misdrijven meer : alleen zekere burgerlijke processen 
komen er nog voor, vooral landzaken. Hun belang krimpt steeds meer in, 
op sommige plaatsen verdwijnen ze of wel blijven ze een gelegenheid 
om bepaalde keuren af te kondigen vóór het samengestroomde volk van 
de omschrijving. Zo pover is de inhoud ten slotte geworden op sommige 
plaatsen dat de naam alleen overbleef en soms, bij verwarring, werd ge
bruikt voor een andere, meer adequate instelling, de doorgaande waar
heid, die hun plaats had ingenomen ( en die men soms generale of gemene 
waarheid noemt in plaats van doorgaande of vrije waarheid). 

2. - DOGMATIEK 

a) Definitie. 

In het oud-Vlaamse procesrecht noemt men p!acita genera/ia de 
plechtige zittingen van de rechtbank die driemaal 's jaars worden gehouden 
en waarop de bewoners van het rechtsgebied (kasselrij, heerlijkheid) 
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horen aanwezig te zijn. Er wordt essentieel recht gesproken - hierdoor 
verschilt het placitum generale radikaal van de doorgaande waarheid bvb. 
die een vervolgingsprocedure is - en dit recht wordt gesproken door de 
gewone schepenen. In secondaire orde komen andere activiteiten van 
publieke aard, als het afkondigen van ordonnantiën. De placita genera/ia 
onderscheiden zich niet door procedurale eigenaardigheden : de gewone 
accusatoire procedure is er geldig en, na de invoering van de vervolging 
ex officio in het Vlaams strafproces, ook deze inquisitoire procedure (1). , 

b) Literatuur. 

Er is vrij veel geschreven over de Vlaamse "gemene gedingen", he
laas niet steeds met de vereiste klaarheid of volledigheid van documentatie. 
Gelukkig heeft G. Van Acker onlangs een flink artikel aan het onder
werp gewijd, waarin meno. m. bibliografische gegevens en een uitstekende 
status quaestionis kan vinden (2). Al kunnen we deze auteur niet volgen 
in al zijn besluiten, toch heeft hij o. i. twee kapitale punten in het licht 
gesteld : 1° de bev0<tgdheid van de placita genera/ia was in principe, en 
tot in de XIII8 eeuw ook in feite, algemeen - tenminste in de domaniale 
placita genera/ia (3), 2° er heeft in de bronnen van de tijd een terminolo
gische verwarring geheerst die ons niet mag beletten "gemene dingen" te 
zien waar er zijn, _ook al heten ze dorgingae of duergaende waerheden. 

c) De Bronnen. 

We zegden reeds dat fiscale overwegingen in de geschiedenis der 
"gemene dingen" een grote rol hebben gespeeld. Vandaar dat ze met 
name in de abdijdomeinen vaak het voorwerp zijn geweest van geschillen 
tussen de abten en de voogden om de inkomsten en de invloed die ver
zekerd waren aan hem die het placitum mocht voorzitten. Talrijke rege
lingen dezer voogdijtwisten zijn ons bewaard gebleven door de abdij
cartularia. Deze toevallige omstandigheid van documentaire aard mag 
ons niet bedriegen, de drie placita zijn niet alleen of vooral op kerkdo
meinen van kracht gebleven. Men vindt ze net zo goed bij de sche
penbanken van kasselrij of leke heerlijkheid (4). 

( 1) Facet Sint Amand, 126 5. XV. 11 : chilz dont les chevalierz ( de gerechtsofficier 
op de placita genera/ia) se plaint de cose de Ie pais ... 

(2) VAN ACKER, Placita genera/ia. Het is jammer dat in dit flink gedocumenteerde 
artikel geen gebruik werd gemaakt van het Facet van S. Amand dat aan de plais gene
rau/x zeer talrijke artikels wijdt. 

(3) tegen GossEs, Rechter/. organisatie Zeeland, bl. 151 vv. - VAN AcKER's betoog 
gaat over de domaniale placita genera/ia. 

(4) We noemen Hazebroek, 't Vrije v. Brugge, Veurne-Ambacht, Lieferinge, 
4 Ambachten, Meurchin; zie verder. 
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d) Terminologie. 

3 Placita generalia ( 1 ), 3 veritates generales ( 2 ), 3 generales cause (3 ), 
; communia placita (4), 3 malli (timalli) in anno (5), causa communis (6). 

3 Plais generaulx (7). 

3 ghemeene dinghedaghe (8), 3 ghemeene wareiden (9), 3 gou
dagen ( 1 o ), 3 gaudinghen ( 11 ), 3 gemeyne ghedingen ( 12 ), 1 gouding et 
2 weddinga (13), [1] gouding en [2] campding(en) (14), 3 gauwe ghedin
ghe (15). 

In de termen zijn er twee families. Enerzijds is er de benaming 
,,placita generalia" en haar varianten (,,generale" wordt ook "commune", 
,,placitum" wordt ook "causa" of "veritas") en vertalingen (,,generael", 
,,ghemeen"; ,,placitum" wordt vertaald door "plaid", ,,gheding", ,,din
ghedag"). Anderzijds zijn er, alleen in het Vlaams, de benamingen : ,,één 
gouwdag en twee weddingen (kampdingen)" of "drie gouw-dingen". 
Men weet dat een fractie van de Karolingische placita genera/ia, die in 

(1) SERRURE, Cart. S. Bavon, n° 14, bl. 21, a0 1070 ( ?). 
(2) Veurne-Ambacht 1240. 70: VAN ACKER, Placita genera/ia, bl. 152 heeft zeer 

juist gezien dat de bijvoeging "id est dorginga" een loutere termenverwarring is, het 
gaat hier wel degelijk om de drie algemene gedingen en niet om doorgaande waarheden. 

(3) Galbert. 7. 
(4) Zaffelare 1260. 49. 
(5) Chronica Andrensis, c. 78, a0 1171-79 : in franco scabinatu Sancti Audomari 

quod ... tribus vicibus in anno tenetur et mallorum nomine recensetur. - Uitzonderlijk. 
We sluiten ons aan bij het vermoeden van GANSHOF, Tribunaux chate/1. bl. 78 en zien 
in deze drie jaarlijkse mal!i de overblijfselen van de 3 p!acita genera/ia. Voor p!acita genera/ia 
houden we ook de drie jaarlijkse timalli in de Rijselse kasselrij (timallus = theodima! = 
volksvergadering), cfr. BLOMMAERT, Chátelains, bl. 203, 148 vv. 

(6) BERKIN en STEENWERK II6o. 
(7) Facet Sint Amand, 1265. XV. 
(8) Hazebroek 1326. 2. 
(9) Veurne-Ambacht 1240. 70 : Vlaamse tekst. 
(10) Lieferinge 1437. 47. 
(11) Afsnee, 1219 (VAN LOKEREN, Charles, n° 453,bl.242)_. generale placitum quod 

dictum gaudinghe. 
( r 2) Zaffelare 1260. 49 (Vlaamse tekst). 
(13) Keurbrief van 't Vrije 1190. 7. Terecht geïdentificeerd als de drie p!acita gene

ralia door GANSHOF, Tribunaux de chátellenie, bl. 76 v. Zie ibid. n. J. de uitleg van de term 
"weddinga" : rechtszitting waar zaken behandeld werden die door tweekamp beslist 
werden (wedden = pand geven voor de tweekamp), ofwel "wedding" verwant met 
oud-Germaans wehadinc = tweekamp); cfr. : gouding et campding in 4 Ambachten 
1242. 17. 

(14) 4 Ambachten 1242. 17: de cetero cessabit omne goudhinge et campdinghe 
de re pecuniaria vel hereditate. 

(15) MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II. Bijl., bl. 27, n° E, art. 13, a0 1431. 



het algemeen voor een centena bestemd waren, voor de ganse gouw of 
pagus gehouden werden (1). 

De term "commune" is dubbelzinnig. Nu eens betekent hij "ge
meen", algemeen, ttz. wat de algemeenheid der inwoners aangaat, terwijl 
een gewoon geboden dingslechtsdepartijen aanbelangt-en de drie "com
munia placita" zijn dan de drie placita genera/ia; maar elders betekent 
hij "gewoon" en zo kan "commune verité" soms niet een "placitum 
generale" betekenen maar een "gewone waarheid" ttz. een gewoon on
derzoek of een gewone zitting van het gerecht - zo spreekt men van de 
"plais communs" in tegenstelling met de "plais generaux". Men hoede 
zich dus voor verwarring (2). 

Tot hier deze terminologische nota's. Nu gaan we over tot de analyse 
van de instelling. We zullen ons afvragen waar we ze aantreffen en be
horend tot welk type, wanneer ze doorgaat, hoe lang ze duurt, wie ze 
houdt, wie er aanwezig moet zijn, wat men er doet, welke de competentie 
is en hoe ze vervallen en verdwenen is. Ten slotte volgen een woord over 
de kwestie "dorginga-placitum generale" en een nabeschouwing. 

e) Waar vinden we placita genera/ia? 

Placitageneraliahebben plaats in het ressort van kerkelijke en leke heer
lijke vierscharen zowel als van kasselrijschepenbanken. Zo vinden we 
drie "gemene dingen" 's jaars in de Keurbrief van 't Vrije (3), in de keure 
van de 4 Ambachten (4), in de ambachten van Hazebroek en Cassel (5 ), 
in het Rijselse (6), in VeurneAmbacht(7)en de kasselrij vanSintOmaars(8); 

(1) BRUNNER, Rg. II, bl. 298. 
(2) Facet, Sint Amand 1265. XV. 2 : De cose dont plainte ait estet faict es plais 

commungz, plainte n'en peult estre faict es plais generaulx ( de uitgevers hebben o. i. ten 
onrechte in hun tekst en vertaling de lezing van ms. A. aanvaard dat juist het omge
keerde zegt : wat behandeld is in een "gemeen ding" mag niet meer behandeld in een 
gewoon "ding"); Cassel 1 324. 4 7 : ,, verite commune ne poet nuluy delivrer qu'il ne 
puist estre pourtrais en le franke verité" gaat over tegenstelling "gewone-doorgaande 
waarheid" niet "gemeen-doorgaand". Het betekent : wie in een gewone gerechtszitting 
werd vrijgesproken kan toch nog in een doorginghe (ex officio) vervolgd worden. Contra : 
KocH, Rechterlijke organisatie, bl. 188, n. 1 die de verité commune hier voor een "gemeen 
ding" houdt. Elders is "commune verite" een "gemeen ding", vb. NowÉ, Bai!lis com
taux, bl. 321, n. 3 : la commune verite de 60 sols. 

(3) n90 art. 7, 58-62. 
(4) a0 1242. art. 17. Dit artikel zegt dat er drie soorten gerechtszittingen zijn : van 

der chore, van der haven en van diken di!ven. Vroeger kende men ook "goudingen" en 
,,campdingen" maar die zijn voortaan afgeschaft. 

(5) Cassel: MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II, Bijl. bl. 27, nr. E, art. 13; Hazebroek 
1326. 2. 

(6) Salle Lille. 204; over de drietima/liperjaarzie BLOMMAERT, Cháte!ains, bl. 148 vv. 
(7) 1240 art. 70; cfr. VAN ACKER, op.cit., bl. 152 v. 
(8) Chronica Andrensis, c. 78, a0 II77-79. 
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er is ook een placitum generale geweest voor Zeeland dat te Brugge ze
telde ( 1 ). Tot daar voor de ressorten van niet-domaniale schepenbanken. 
Het valt op dat vooral Kustvlaanderen de placita genera/ia in hun niet
domaniale, vrije vorm heeft bewaard. Hiertegenover staan de domaniale 
placita genera/ia, waarop de laten van leke of kerkelijke heerlijkheden 
aanwezig moesten zijn. We noemen enerzijds het "lantchartere" van 
Geraard van Massemen voor de laten van Lieferinge, en de heerlijkheid 
van Meurchin (2), anderzijds talrijke kerkelijke domeinen: Sint Amand (3), 
Sint Vaast (4), Merville (5), Ardooie (6), Sint Baafs bij Gent (7), Zaf
felare (8), Crombrugge (9), Afsnee (10). 

Opvallend is dat geen enkel stadsrecht de drie "gemene dingen" kent. 
Alleen de keure van Nieuwpoort 1163 maakt hierop een uitzondering, 
voor zover men aan die jonge agglomeratie de titel van stad reeds wil 
toekennen in 1163 (11). 

Wanneer men deze gegevens op kaart brengt valt de specifieke 
fysionomie van Kustvlaanderen, zoals in zovele andere aspecten, alweer 
ten zeerste op. We hebben reeds aangeduid dat er twee soorten placita 
genera/ia voorkomen in het oud-Vlaamse procesrecht : het vrije en het 
laten-type of zo men wil het kasselrij-schepenbank-type en het domein
schepenbank-type. Nu is het merkwaardig dat deze twee types die in een 
zeer verschillende sociale atmosfeer liggen (recht voor vrijen - last voor 
laten) niet diffuus verspreid zijn over het graafschap, maar op weinig na ( 12) 
samenvallen met twee geografisch-homogene delen : Kustvlaanderen in 
ruime zin (van de 4 Ambachten tot de kasselrij Cassel) en de rest van het 
land. In Kustvlaanderen, dat het meest uitgesproken Germaans gebied 
is ( 1 3) en waar de vrijheidstradities het sterkst waren en de domaniale 
vorm van grondbezit en -uitbating het zwakst, is het eerste type bewaard 

( 1) GossEs, Rechter/. organ. Zeeland, bl. 16 3. 
(2) Salle Lille. 205. 
(3) Facet S. Amand, 1265. XV; DuvrvrnR, Actes, I, bl. 61. 
(4) VAN DRIVAL, Cart. Guimann, bl. 256 v.; WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. III, n° 47, 

bl. 81 v. 
(5) Merville 1265. 2. 
(6) Gebied van S. Amand (CoPPIETERS-STOCHOVE, Rég. Thierry d'Alsace, n° 54, 

tekst bl. 54 v.). 
(7) SERRURE, Cart. S. Bavon, n° 14, bl. 21. 
(8) Domein van Sint Pietersabdij te Gent. Keure van 1260. 49. 
(9) Domein van Sint Pietersabdij (VAN LOKEREN, Charles, n° 198, 61. 124; 

VERCAUTEREN, Actes comtes FI., n° 106, 61. 242). 
(10) Insgelijks Sint Pieters. Gent (VAN LOKEREN, Charles, n° 45 3, bl. 242). 
(II) Nieuwpoort II63. 11. 
(12) De placita genera/ia voor allodia, waarover verder. 
( 13) In dit gebied vindt men ook bvb. vele oud-Germaanse termen weer voor mis

drijven, die elders verloren zijn gegaan. 



gebleven, dat het dichtst bij de originele opvatting van de "gemene dingen" 
staat; in de rest van het land is deze traditie verloren gegaan en kent men 
het laten-type van placita genera/ia ( 1 ). 

f) Wanneer worden de jJ!acita genera/ia gehouden ? 

De placita genera/ia vormden een cyclus die alle jaren op dezelfde 
traditionele tijdstippen terugkwam. Oorspronkelijk verbonden aan de 
cyclus der jaargetijden werd hij later aan de grote kristelijke feesten vast
gehecht : Kerstmis, Driekoningen, Pasen, Sint Jansdag (24 Juni), 
Sint Baafsdag (1 Oct.), Sint Maartensdag (II Nov.). 

Te Sint Amand vergaderden de rechters voor de plaids generaulx 
op volgende dagen : de Maandag na Driekoningen, de Maandag na Be
loken Pasen en de Maandag na Sint Jansdag (24 Juni) (2). 

De "homines de generali placito" van de Sint Vaast abdij zijn ge
houden tot verschijnen op het placitum generale op volgende dagen : 
de Vrijdag na Driekoningen, de Vrijdag na beloken Pasen en de Vrijdag 
na Sint Jansdag (3). 

In Lieferinge vallen de drie "dingen" op Donderdag na Driekoningen, 
Donderdag na beloken Pasen en Donderdag vóór Sint Baafsdag ( 1 Octo-

( 1) Hier maken we abstractie van de placita genera/ia op Kustvlaamse domeinen van 
Zuid-Vlaamse abdijen (Poperinge, Ardooie) waarvan ons geen details bekend zijn, 
zodat we hun "type" niet kennen. De "maximale" formulering schijnt in de richting 
van een "Zuiders" type te wijzen, daartegenover staat dat ze geen aanwezigheidsdwang 
Óf -boete vermelden. 

(2) S. Amand. II, V. 1. (MEIJERS en DE GRAVE, bl.151): Lesquelles 3 plais sont assis 
et establi chescun am au lundi apres le 13 e jours du Noël, et ale Pasque le second plais le 
prochain lundi apres Pasque Close ... et le tierch plais est le prochain lundi apres le Na
tivité de sainct Jan Baptist (XIVe eeuw); cfr. Facet S. Amand 1265. XV. 1 : cil plais 
general sont le lundi apres le 13e jour de Noël; li plais general (de la S. Jean) sont tenus 
le lundi apres la S. Jean; voor het paasgeding wordt niet opgegeven wanneer de zitting 
begint, wel wordt gezegd dat de voorbereidende tijd geopend wordt de Vrijdag vóór 
Palmzondag voor roerend goed en vanaf Palmzondag voor alles. Contra de uitgevers 
die vertalen : ,,les plaids généraux sont ouverts ... le dimanche de Pàques pour toutes 
les causes". Doch in hetzelfde recueil n° II, ur, 48, bl. 147 lezen we dat er een vonnis 
is geweest van 13 64 waarin gewezen werd "que li plaidz generaulx de le paix doivent 
entrer le nuit de Grande Pasque" ( dat de placita genera/ia ingaan de vooravond van 
Paasdag) en de opsteller van het recueil heeft aangetekend dat dit in strijd is met het 
Facet van 1265 (,,Li facet dist contre le jugement''), hetgeen klopt met onze stelling dat 
de tekst van het Facet XV. 1. betekent : alle zaken gaan in op Palmzondag - en niet 
op Paaszondag. 

(3) Homo de generali placito tria placita debet in anno: unum 6• feria post Epipha
niam, aliud 6" feria post octavas Pasche, tertium 6" feria post festum Sancti Joannis 
Baptiste. (VAN DRIVAL, Guimann, bl. 256; cf. GANSHOF, Ministeriales, bl. 397; WARN
KOENIG, FI. St. u. Rg., III, n° 47, bl. 81). 
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ber) (1). In 't Vrije van Brugge kennen we slechts de datum van één der 
drie "gemene dingen" : de "goudag" valt er in de week na Driekoningen 
(2). Ook in Nieuwpoort kennen we slechts één datum: een placitum gene
rale van drie dagen wordt er gehouden na Sint Maartensdag (II Novem
ber) (3). Tenslotte houdt men te Afsnee de drie "gemene dingen" kort na 
Kerstdag, Pasen en Sint Baafsdag (4). Overzichtelijk stellen we vast : het 
winterplacitum valt overal na Driekoningen, het lenteplacitum na Belo
ken Pasen, het herfst- of winterplacitum varieert met de plaatselijke voor
keur : Sint Jansdag in Zuid-Vlaanderen, Sint Baafsdag rond Gent, Sint 
Maartensdag in West-Vlaanderen. 

Ziehier een tabel : 
Sint Amand. 

Sint Vaast. 

Lieferinge. 

Afsnee. 

Nieuwpoort. 

't Vrije. 

Maandag na Drie
koningen 

Vrijdag na Drieko
ningen. 

Donderdag na Drie
koningen. 

na Driekoningen ( ?) 

week na Driekon. 

Winter. 

Maandag na beloken 
Pasen. 

Vrijdag na beloken 
Pasen. 

Donderdag na belo
ken Pasen. 

na beloken Pasen ( ?) 

Lente. 

Maandag na Sint 
Jans. 

Vrijdag na Sint Jans. 

Donderdag vóór 
Sint Baafs. 

na Sint Baafs. 

Donderdag na Sint 
Maartens. 

Zomer - Herfst. 

g) Hoe lang duurden de placita genera/ia ? 

Wat de duur van deze grote gerechtszittingen betreft kunnen we het 
volgende mededelen. Op sommige plaatsen duren ze drie dagen (5 ). 

(1) Lieferinge 1437. 47: ten drijen goudagen van oudts gecostumeert te weeten 
tsdonderdachs na derthiendach, des donderdachs na belocken Paeschen ende des don
derdachs voor Baufdach. 

(2) Keurbrief 1190. 5 8 : de Zaterdag na Driekoningen komen de ammans samen, 
de Zondag kondigen ze het "gouding" aan, van de Maandag tot de Zaterdag heeft het 
plaats. 

(3) Nieuwpoort II63. II : Postdiem Sancti Martini precipiet iusticiarius opidanis 
si voluerit placitare diebus tribus. Een S. Maartensgeding komt ook elders voor, zie 
GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 451 en 451 n. 1. 

(4) VAN LOKEREN, Charles S. Pierre, n° 45 3, bl. 242, Afsnee, a0 1219: de schout 
krijgt 1/3 van de boeten die vervallen "a die nativitatis Domini usque ad generalem 
placitum quod dictum gaudinghe (een periode van 14 dagen, als het placitum valt kort 
na Dertiendag ?) ... similiter a die resurrectionis usque ad gaudinghe (van Pasen tot 
beloken Pasen?) ... similiter a die Sancti Bavonis usque gaudinghe". 

(5) Facet S. Amand, 1265. XV. 7 : ... as 3 jours des trois plai generaulx; Nieuw
poort II 6 3. 11. : placitare die bus tribus. 
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Elders duren ze een week ( 1 ). Hoezeer de placita genera/ia van het do
maniale type een last zijn blijkt hieruit : de laten van Sint Amand hebben 
de bijzondere gunst bekomen slechts één dag op het placitum generale 
aanwezig te moeten zijn - althans tijdelijk! (2). 

Men onderscheidt echter rond de kern van de eigenlijke zittingen 
een periode ervóór en een periode erna, waarin zekere voorbereidende 
of beeindigende werkzaamheden plaats grijpen. 

Aldus wordt te Sint Amand het placitum generale, dat plaats heeft 
op de Maandag, Dinsdag en \Voensdag na Driekoningen, geopend ver
klaard vanaf de Vrij dag vóór Kerstdag voor de privaatrechtelijke zaken 
en de Zondag daarop voor alle zaken. Aldus wordt op de vooravond 
van Sint J ansdag het placitum generale geopend verklaard dat pas de 
Maandag daarop gehouden wordt (3). Wat dit praktisch betekent is niet 
te achterhalen. Het kan zijn dat tijdens de voorbereidende periode, 
wanneer het placitum geopend is verklaard maar nog niet effectief door 
de rechters gehouden wordt, de klachten reeds mogen ingediend worden 
en zo meer, dat vanaf die vooravond de bijzondere vrede van het placi
tum ingaat, enz. Hoe het er toeging op een dergelijk placitum weten we 
vrij omstandig voor het "gouding" in het Vrije (4). Eens per jaar werd het 
"gouding" gehouden. Op Zaterdag na Driekoningen kwamen de ammans 
samen ter vierschaar, ontvingen er het afkondigingsbevel (van de burg
graaf?), deden 's Zondags daarop de afkondiging in de kerken en de 
îv1aandag daarop begon het "gouding". Klachten waren op de Zaterdag een 
week te voren reeds schriftelijk ingediend (5 ). Het "ding" duurde een volle 
week, op de eerste en de laatste dag (Maandag en Zaterdag) werd door 
de graaf (in principe zelf) en de geestelijken (homines ecclesie) gedongen; 
gedurende de vier tussenliggende dagen geschiedde dit door de ammans, 
elk met een commissie van schepenen voor de lieden van 't Vrije (homines 
terrae). In de slotzitting, na afloop van het geding, de Zaterdag, kwamen 
alle schepenen in plenaire vierschaar samen, ook ammans en partijen ver-

(1) Keurbrief van 't Vrije u90. 58-62. 
(2) DuvrvIER, Actes et documents, I, bl. 61, a0 1 u6 (wegens het optreden van graaf 

Boudewijn VII tegen de voogd). 
(3) Facet S. Amand 1265. XV. 1: puis l'eur que eschevins sont levé de plais d'assise 

(dus 's avonds) Ie vendredi <levant Ie peneuse semaine del Noël en celle eure doivent 
esqueïr li plaids generaulx en partie si que de catel et Ie dimenche après au soir del 
tout et cil plais genera! sont Ie lundi apres Ie XIIIe jour de Noël; ibid. : Puis l'eur 
qu'il n'est goutte de jour Ie nuict Sainct Jan Baptis sont escheüs li plais genera! (de la 
Saint Jan et chil plais) sont Ie lundi apres Ie Saint Jean Baptiste. 

(4) Keurbrief 1190. 58-62; cfr. de uitstekende ontleding van GossEs, Rechterlijke 
organisatie Zeeland, bl. 15 8 vv. 

(5) Viel Driekoningen op een Zaterdag dan werd de samenkomst der ammans 
geplaatst op de Zaterdag ervoor, de indiening der klachten gebeurde dan de tweede 
Zaterdag vóór Driekoningen - zie GossEs, loc. cit. 
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schenen hier en deden verslag. Hier werden de vonnissen uitgesproken 
en geacteerd, o. a. de bewijsvonnissen, en werden de "wedden" over
gegeven van wie zich tot bewijs verbond. Misschien werd dit later afge
handeld op "genachten" zoals we die uit andere bronnen kennen. Sommige 
rechten kennen enkele bijzondere gerechtszittingen die als een toemaat 
zijn, waarop hetgeen niet werd afgehandeld op het placitum zelf werd 
voltrokken. Men noemt die bijkomende zittingen ghenachten ( 1 ), noc
tes (2), recapitulationes (3), replicationes (4). Er is een tussenperiode van 
veertien dagen (in Hazebroek). Er zijn één of twee "genachten". Dit 
gebruik is zeer verspreid in het Germaanse rechtsgebied (5 ). 

h) Door wie werden de placita genera/ia gehouden? 

Het placitum generale is geen gewone zitting, maar het is een zitting 
van het gewone gerecht. Het vonnis wordt er geveld door de schepenen, 
de rechtspleging geleid door een vertegenwoordiger van de heer (graaf 
of domaniale heer), ttz. een burggraaf, een baljuw, een provoost, een voogd 
of een meier, die ook de boeten int (6). Talrijke conflicten zijn opgerezen 
tussen de abten en hun voogden ter plaatse die het placitum generale 
hielden - men noemt dit placitum soms "voogdgeding" (7). De rege
lingen ervan, onder grafelijke actie tot stand gebracht, beperkten het 
aandeel van de voogden in de boeten die er geïnd werden gewoonlijk 
tot een derde (uitzonderlijk heeft de voogd alles) en steunden erop dat 
ook de drie "gemene dingen", vaak de enige waar de voogd nog iets inde, 

( 1) Hazebroek 1326. 2 : 3 ghemeene dinghedaghe int jaer ende achter elc ghe
dinghe 2 ghenachte telken viertienachten es de dinghetyt so lanc. ,,Genachte" betekent: 
de 14 daagse termijn tussen twee rechtsdagen, de rechtsdagen zelf. 

(2) Letterlijke vertaling van het (onbegrepen?) ,,(ge)nachten", Merville 1265. 2: 
in tribus placitis generalibus et in noctibus placitorum. 

(3) CoPPIETERS-STOCHOVE, Rég. Thierry, bl. 8 5, Voogdij-regeling te Ardooie : 
Sessiones . . . tres tantum in anno et totidem recapitulationes. 

(4) VAN LOKEREN, Charles· S. Pierre, n° 453, bl. 242, Afsnee, a0 1219: generale 
placitum quod dictum gaudinghe et usque ad replicationem eiusdem quod dicitur 
genagte. 

(5) GRIMM, Rechtsa!terthümer, II, bl. 466: ... die nachgeordneten gerichte ... die den 
ordentlichen gerichten zur entscheidung unerledigter sachen nachfolgen (,,afterdinge"); 
BRUNNER, Rg. II, bl. 294 (,,Nachding"). 

(6) Keurbrief 1190. 58-62; Merville 1265. 2; Facet S. Amand, 1265. XV. 6; 
IV. 43 (MEIJERS en DE GRAVE, bl. 193) : Quant le prevost et loi sont assis au 
banc pour plaider les plais genereux; Hazebroek 1326. 2. Over de tegenstelling dor
ginga (baljuw en leenmannen) - p!ac. gener. (voogd en schepenen) op abdij grond zie VAN 
ACKER, op. cit. 

(7) ,,Generale placitum quod dicitur vochghedinghe" in WARNKOENIG, F/. St. 11. 

Rg., III, n° CXXXXIX, bl. 236. 
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"dingen" waren van de heer, die hij er vertegenwoordigde ( 1 ). Er werd niet 
alleen door de gewone schepenen recht gesproken, het was ook het ge
wone recht dat er werd toegepast (2). 

i) Wie diende de p!acita genera/ia bfj te u1onen ? 

De placita genera/ia dienen door bepaalde personen bijgewoond te 
worden. Wanneer we willen bepalen door welke klassen en met welke 
verplichting, stoten we terug op het reeds vermelde onderscheid van 
twee types van p!acita genera/ia. Voor zover onze bronnen ons inlichten, 
kent het domaniale type een stricte algemene verplichting tot aanwezig
heid voor alle (gehuwde) (3) laten (soms ook de vrouwen) van het ressort, 
waarop een boete staat en waarvan de vrijen vrijgesteld worden (4). Het 
kasselrij-type in Kustvlaanderen daarentegen kent blijkbaar slechts een 

(1) Het probleem van de voogden dient hier slechts terloops aangeraakt. Zie 
volg. teksten: SERRURE, Carl. S. Bavon, n° 14, bl. 21, ongeveer 1070 : de voogd heeft 
recht op 1 / 3 van de boeten van geweldmisdrijven, overigens heeft hij recht op de volle 
opbrengst der 3 plac. gen.; VAN LOKEREN, Charles S. Pierre, n° 198, bl. 123 en VER
CAUTEREN, Acles, n° 106, bl. 240 voor Crombrugge, a0 1122 : In advocatia nullum 
placitum habeat Balduinus nisi tria generalia abbalis placita ... Quocumque de placitis 
ad emendationem venerit ... inde tercia pars advocato, due partes abbati dabuntur; de 
uitdrukking "generale abbatis placitum" heeft als Vlaams equivalent "zabbets gauge
dinge" (zie VAN ACKER, op. cil., bl. 153); NowÉ, Manuscril S. Pierre, n° 1, bl. 12, meierij
regeling voor Harnes, a0 1126 : 1 / 3 van de opbrengst der placila genera/ia is voor de 
voogd; VAN LOKEREN, Charles S. Pierre, n° 453, bl. 242, Afsnee, a0 1219,akkoordmet 
de schout : van de boeten die opgelopen worden in een bepaalde periode rond de pla
cila genera/ia heeft de schout 1/3; Facet S. Amand, 1265 XV. 3: ganse opbrengst van de 
plac. gen. voor de ridder-provoost die ze houdt; Merville 1265. 2 : 1/3 voor de voogd. 
- cfr. nog VAN AcKER, op. cil. bl. 146 vv. 

(2) Facet S. Amand, 1265. XV. II : de vredebreker overtuigd op de plac. gen. 
,,doilt estre a teux lois comme on use en aultre plai". 

(3) Facet S. Amand. XV. 8 : que oncque prent compaignie espousee - contra de 
uitgevers die vertalen : qui ont épousé une femme de S. Amand ( ?). 

(4) Zaffelare 1 260. 49 : op de 3 "gemene dingen" moeten alle laten komen op straf 
van 12 d. tenzij noodzaak of vrijstelling; Salle Lille. 205 : uitdrukkelijke aanwezigheids
dwang in de heerlijkheid Meurchin geldt niet voor vrouwen : femme ne doit ples 
generaulx ... se il ne sont semons pour fet especial; Facet S. Amand, 1265. XV. 19 : 
Trestous homme et femme qui en le terre mainent qui marit ont eüt doivent estre as 
plais generaulx, se che ne sont franc homme - que cheulx ne doivent point estre (en 
tenzij de lijfeigenen die in de abdij zelf werken) - straf 5 s.; ibid. XV. 8 : S'il ne se mon
stre au seigneur par <levant le eschevins ainchois que plais soient esparsse cil est a 5 s" 
De costume v. S. Amand uit de XVe eeuw kent die algemene aanwezigheidsplicht niet 
meer, het systeem v.d. individuele dagvaarding heerst alleen (MEIJERS en S. DE GRAVE, 
Lois S. Amand, IV, 43-47, bl. 193 : Les plaix genereux); - de "homo de generali pla
cito" van S. Vaast "debet tria placita in anno", VAN DRIVAL, Cart. Guimann, bl. 2 5 6, 
WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. III, n° 47, bl. 81, a0 1023-36. 



morele verplichting, krachtens traditie, door civiele sancties bekrachtigd, 
en is (in elk geval ook) een zaak voor de vrije inwoners der streek ( 1 ). 

Het placitum werd de Zondag te voren in de kerken aangekon
digd (2). 

i) Wat gebettrde op het placitum generale ? 

Op het placitum generale wordt in de eerste plaats recht gesproken. 
De rechters zetelen en iedereen kan gebruik maken van de algemene 
aanwezigheid om zijn klacht te verheffen en recht te bekomen. We lezen 
bvb. : ,,Zodra de gerechtsofficier en de schepenen plaats hebben genomen, 
zegt de eerste tot de aanwezigen dat hij het placitum voor geopend ver
klaart en belooft hij iedereen die het wenst recht te laten wedervaren" (3). 
En elders lezen we : ,,Zodra het placitttm generale geopend is mag wie 
het wil rechtstaan en zijn eis formuleren tegen zijn tegenpartij" (en recht 
zal over die zaak worden gesproken) (4). We wezen er reeds op dat dit 
recht het gewone recht is en de procedure de gewone procedure. 

(1) Noch Veurne-Ambacht 1240. 70, noch 4 Ambachten 1242. 17, noch Haze
broek 13 26. 2, noch vooral de Keurbrief van 't Vrije 1190. 7, 5 8-62 noemen een ver
plichting tot aanwezigheid, laat staan op straf van boete. En de meier van het allodiale 
gerecht in de kasselrij Sint Omaars die, geïnspireerd door de domaniale p!acita( ?), 
burgers van Sint Omaars, allodiale bezitters, een boete wilde opleggen omdat ze niet 
verschenen waren op de plais generaux werd op dezer protest in het ongelijk gesteld 
(tekst : GrRY, Hist. S. Omer, bl. 114, n. 5, a0 1269). Toch wordt de algemene aanwezig
heid er in principe als verplichtend beschouwd doch de sanctie is niet een publieke boete 
die ipso facto door afwezigen wordt opgelopen maar wel het nadeel dat men kan oplopen 
wanneer men door iemand wordt aangevallen en bij verstek veroordeeld : op het plac. 
gen. immers mocht men direct, zonder voorafgaande dagvaarding, zijn tegenpartij aan
vallen en haar veroordeling vragen zo ze afwezig was. Vandaar dat Keurbrief 1190. 5 9 
bepaalde dat de afwezige kon geborgd worden (door aanwezige familie bvb.) tot de 
Vrij dag inbegrepen, de Zaterdag moest hij verschijnen. Wie afwezig was had geen 
excuus, ibid. 60 : nullus in placito hoc potest sinniri. De principiële algemene aanwe
zigheid liet deze vereenvoudigde procedure toe, zie Salle Lille. 3 12 : loys est que nulz 
n'est tenus de respondre a cause s'il n'a journee par loy et par jugement, s'il n'est en lieu 
ou il ait plais generaux ( daar mag men zonder voorafgaande dagvaarding aangesproken 
worden). 

(2) Keurbrief 1190. 58; Hazebroek 1326. 2: ende dat ghedinghe es hi sculdich 
te doen roupen ende te ghebiedene bi sondaeghe gebode in vulre kerken al overal in die 
vierscaren ten derden daghe na den roupe. 

(3) Hazebroek 1326. 2 : ••• up dat so mach hi bannen die vierscare ende es scul
dich te <loene wet elken meinsche ende den vreimden eerst; S. Amand IV. 43 (MEIJERS, 
bl. 193) (XVeeeuws) : quant le prevost et loi sont assis au banc pour plaider les plais 
genereux le prevost <liet comme seigneur se oeuvre les plais et offre a faire raison et 
justice a tous qui an mestier arront et que m'en requeront en prechenche de loi ... 

(4) S. Vaast, 1023-36 (VAN DRIVAL, Guimann, bl. 256; WARNKOENIG, FI. St. u. 
Rg. III, n° 47, bl. 81; cfr. GANSHOF, Ministeriales, bl. 397) : in hoc generali placito ... si 



De competentie was in principe ( en tot in de XIIe eeuw, in sommige 
rechten zelfs tot in de XIIIe eeuw, ook in de praktijk) algemeen : burger-• 
lijke en strafzaken, grote en kleine kwamen er voor. Dit werd onweerleg
baar tegen Gosses bewezen door Van Acker ( 1 ). Het blijkt ook uit een door 
deze laatste auteur niet aangevoerde tekst, die zegt : ,, Wanneer op de 
"gemene dingen" iemand beticht is van feiten die hem het leven of een 
lid moeten kosten en men op het geding zelf de zaak niet heeft kunnen 
afmaken, dan moet men het later doen en hij moet die straf ondergaan, 
voor het afslaan van een lid zorgt de ridder-provoost, of zijn sergant of 
de beul, het verbannen doet de meier en de terechtstelling de ridder
provoost" (2). Er is meer. Er zijn positieve aanduidingen dat in de periode 
van zwakke rechterlijke activiteit na de ontbinding van de Karolingische 
staatsorganisatie de drie "gemene dingen" zonder meer de enige normale 
zittingen van het gerecht geworden zijn, rond dewelke zich de ganse 
rechterlijke activiteit kristalliseerde (voor Vlaanderen en Artesië hebben 
we teksten uit de xre, xne en latere eeuwen). Blijkbaar waren alleen die 
bijzondere plechtige zittingen van het gerecht bestand geweest tegen de 
grote gerechtelijke crisis en zij waren het waarop zich het gerechtsleven 
normaliter afspeelde. De gerechtszaken werden in principe opgespaard 
voor de drie "gemene gedingen", daar werd alles afgehandeld wat in de af
gelopen maanden voorgevallen was. Slechts bij hoogdringendheid riep 
men daarbuiten het gerecht nog samen (3). Wïe zijn klacht niet deed op 

quis adversus alterum habet querelam, stabit et clamorem suum faciet legitime super 
illum audieturque clamor ejus ... ac res ... dejudicabitur. 

(1) VAN ACKER, Placita genera/ia, bl. 144 vv. 
(2) Facet S. Amand, 1265. XV. 17 : Se es plaix generaulx est plainte fette d'aucun 

qui deservit ait a perdre membre ou vie et s'il n'est bien envoituret cel jour, quan que 
çou soit apres. Est a celui membre tollir : li faict li chevalierz, son sergant mesme ou 
le bourrel ... ; s'il afier a banis, banir le doit li maire; et s'il a mort deservi livré le doit 
li eglise le chevalier dehors le porte ... et li chevalierz en faict faire justice . . . (we 
hebben de punctuatie der uitgevers verbeterd). - cf. ibid. XV. 3 : Li chevaliers ... que 
les plais tient de toutes plaintes qu'il fait ... ne il ne aultre de catel et de le paix ... 

(3) CoPPIETERS-STOCHOVE, Régestes Thierry, n° 54, tekst bl. 85 (Ardooie, a0 u40, 
1167): Sessiones autem et ad agendas causas in ecclesiastico allodio tres tantum in anno ... 
fieri debere judicaverunt, nisi magni sceleris commissor forte sub fidejussore positus 
fuerit et tune ad agendam causam Sancti Amandi prepositus sedeat (bevestigd in 1 19 5, 
DuvrvrnR, Actes et documents Il, bl. 193, n° 96). Nemen van borgen tot het eerstkomend 
"gemene ding" in geval v. misdrijf in BERKIN en STEENWERK 1160: si autem forefactum 
evenerit, minister eorum ponet fidejussores usque dum per dapiferum nostrum vel per 
nostrum nuntium in causa communi jus nostrum habeamus et compositio de fore
facto fiat; ze Cartul. v. S. Amand (Rijsel, Arch. Dép. 12 H 2) fo 214 v 0 , ao u62, 
voogdijregeling van Escaudin : Porro de burriniis, de extraheriis, de latrociniis clamores 
usque ad dies generalium placitorum differentur que per annum ter agi consuetudo habet. 
Op heterdaad betrapte vreemdelingen die geen borg kunnen geven tot het p!acitum 
generale worden terstond berecht; Merville 1265. ro : Si casu aliquo contingente 



het ene p!acitum generale moest er mee wachten tot het eerstvolgende 
daarna (1). Aldus hebben deze gedingen op vele plaatsen een reden van 
bestaan gevonden. Met de heropbloei van de rechtsbedeling in de XIIIe 
eeuw zou deze verzwakken. Een rest of een nabootsing is misschien de 
gewoonte bepaalde lichte zaken globaal drie maal sjaars te behandelen (2). 
In de xne en XIIIe eeuw heeft de competentie van de p!acita genera/ia 
inkrimpingen gekend. Ofwel worden alleen geringe misdrijven erop 
behandeld (3), ofwel alleen nog zaken van civiele aard (4), tenslotte alleen 
enkele categorieën van landzaken (5 ). 

Éen secundaire activiteit, waartoe de "gemene dingen" - gemaks
halve of als een verre naschijn van vroegere wetgevende activiteit der 
gemeenschap - de gelegenheid boden, was het afkondigen van ordonnan
tiën (hans, 1vette!ijkheden). De sporen die we ervan vinden zijn zeer ge
ring doch reëel. Aldus komen te Sint Amand de hoofdmeier, de vijf 
meiers en de ridder-provoost bijeen voor de afkondiging van de ordon
nantiën van (met) de schepenen (6). Volgens het landchartervan Lieferinge 
moet men op de drie goudingen o. m. alle "wettelijckheden" vernieuwen, 

homicidium vel crimen manifestum (een zwaar misdrijf met heterdaad dus) acciderit 
propter que tria placita genera/ia non so/eant vel debeant expectari ... ( dus : buiten de ern
stige misdaden met heterdaad verschuift men alles naar de drie p!ac. gen.); cfr. nog zo in 
1389 : tenir les trois plaids generaulx lesquelz se font en la ville de Menreville par 
certains jours en la court de ladite eglise sur les hommes de ladite ville de toutes que
relles, questions ou debas qui en ladite ville sont advenus de lun plait a lautre ... (Parijs, 
Arch. Nat. X 1c 58 B., n° 173, akkoord vóór het Parlement van Parijs van de hertog van 
Bourgondië met het kapittel van S. Amatus te Dowaai, 3-5-1389). Het geringe aan
tal inwoners van een domein maakte de groepering der zaken rond drie zittingen per 
jaar verwezenlijkbaar. 

(1) Abt Leduinus voor S. Vaast 1023-36, WARNKOENIG, FI. St. u. Rg. III, n° 47, 
bl. 8 1 en VAN DRIV AL, Cart. Guimann, bl. 2 5 7 : Si quis causam clamoris habens in pre
senti clamare distulerit, usque ad diem alterius placiti omnino clamare non poterit. 

(2) Biervliet 13 5 8. 5 3; Aardenburg Keurbrief XIVe eeuw. 136 : ... dit zal men 
bedinghen 3 waerf tsjaers. 

(3) Poperinge 1233. 23: abbas ter in anno ... debet habere veritatem ... de minori
bus forefactis; Veurne-Ambacht 1240. 70: tres veritates generales ... in quolibet anno ... 
de omnibus forefactis trium librarum; cfr. de term "la commune verité de 60 sols" in 
NowÉ, Bai!!is comtaux, bl. 321, n. 3 (Bergen, a0 1307). 

(4) Reeds vroeg in de niet-domaniale pl. gen. buiten Kustvlaanderen nl. in de 
kasselrijen van Sint Omaars en Rijsel (GANSHOF, Trib. de cháte!!enie, bl. 21 v., 25 v., de 
drie ma!!i en de drie zittingen van de timaux houden we voor plac. gen.); 4 Ambachten 
1242. 17 : de cetero cessabit omne goudhinge et campdinghe de re pecuniaria vel here
ditate : blijkbaar waren de drie p!ac. gen. reeds toen beperkt tot civiele zaken. Salle 
Lille. 204 : grondzaken. 

(5) Algemene tendens: GossEs, loc. cit.; VAN AcKER, P!acitagenera!ia, bl. 153, n. 6. 
(6) Facet S. Amand, 1265. XV. 24 : Et tout chil 5 sont - aussi sont le maieur, le 

pruvost chevalierz - aux jours des plais generaulx pour faire l'assens des eschevins 
parmi l'usance du païs et le loi dele ville (de uitgevers vertalen : pour mettre à exécu
tion les décisions des échevins) ( ?). 
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ttz. de (schepen)keuren opnieuw of nieuw afkondigen (1). Te Cassel 
werden in de xve eeuw op de placita genera/ia o. m. de schepenbe
noemingen afgekondigd (2). 

Een verband tussen de "keuren" (.l\Iaartkeure, Meikeure, Oogst
keure, etc.) waarop de landlieden samenkwamen om de afkondiging te 
horen van keuren betreffende de landzaken en zelfs deel te nemen aan de 
berechting van vergrijpen tegen die soort ordonnantiën en de placita 
genera/ia is voor sommige plaatsen aangeduid geworden (3). Men ver
algemene niet : in het Facet van Sint Amand treffen we totaal afzonderlijk 
drie plaids generaulx en vijf keuren aan (bans de marche, bans de mai, bans 
d'aoust, bans de 1vaim, bans d'iviere). 

We laten hier een tabellarisch overzicht volgen van de bijzonderste 
,,gemene dingen", de datum der belangrijke vermeldingen en de compe
tentie. Deze tabel zal tegelijk als basis dienen voor ons exposé over het 
verval der placita genera/ia. 

1. Niet-Domaniale placita genera/ia. - Buiten Kustvlaanderen : 
Sint Omaars 1178 : landzaken, willige rechtspraak (4); Rijsel 1177-
1200 en XIIIe eeuw : landzaken (5 ). 

2. Niet-Domaniale placita genera/ia. - In Kustvlaanderen : 
Gouding van 't Vrije 1190: volle competentie; midden XIIIe eeuw: 
verdwijnt (6); Zeeuws gouding tot in de XIIIe eeuw : volle be
voegdheid; 1328: verdwijnt (7); Veurne-Ambacht, Bergen en Broek
burg 1 240 : strafrecht, onbelangrijke zaken (8); 4 Ambachten : vóór 
1242: private zaken; 1242 : verdwijnt (9); Hazebroek 1326: algemene 

( 1) Lieferinge 143 7. 4 7 : ten drijen goudagen ... als men alle dachten ende wette
Hjckheden sculdich es te vernieuwen ende alle kennessen weethweerdich te maken ... 

(2) MEIJERS, Ligurisch erfrecht II, bl. 27, bijlage E art. 13, a0 1431 : Van gauweghe
dinghe. 

(3) VAN ACKER, op. cit., bl. 15 3. 
(4) Chronica Andrensis, c. 78, a0 1178 : koop van een tiende te Nord-Ausque 

gebeurt vóór de vrije schepenen van Sint Omaars op één der drie placita genera/ia die 
€;r jaarlijks gehouden worden op het castrum der kasselrij van Sint Omaars; cfr. GANSHOF, 
Trib. chátel., bl. 21 v. 

(5) Over de drie timalli per jaar van de scabini de timallo over de allodiale gronden 
(willig en contentieus) zie BLOMMAERT, Chátelains, bl. 148 v. en 203 en GANSHOF, op. 
cit., bl. 2 5 v. 

(6) Keurbrief 1190. 5 8-62; cfr. GANSHOF, op. cit., bl. 77. Tot de volle competentie 
doet besluiten de lange duur, de aanwezigheid van de graaf, de uitgesproken verbannin
gen. - De "weddingen" hadden blijkbaar veel aan belang ingeboet. 

(7) GossEs, Rechter/. organ. Zeeland, bl. 163 vv.; voor de competentie : analoge 
redenering als (6) : aanwezigheid graaf, executoir berijden van ballingen. 

(8) Veurne-Ambacht 1240. 70 : tres veritates generales ... in anno de forefac
tis trium librarum. 

(9) 4 Ambachten 1242. 17 : de cetero cessabit omne goudhinge et campdinghe 
de re pecuniaria vel hereditate. 



competentie ( ?), in feite weinig belang ( 1); Cassel, moderne cos
tuyme : landzaken (2). 

3. Domaniale placita generalia. 
Sint Vaast 1023-36 : volle competentie (3); Sint Baafs 1070 : volle 
competentie (4); Crombrugge 1122 : volle competentie (5); Afsnee 
1219 : volle competentie (6); Merville 1265 : volle competentie (7); 
Sint Amand 1265 : volle competentie (8); Lieferinge 1437 : alge
mene competentie, in feite weinig belang (9); Dottignies 165 6 : 
lanzaken (10). 

k) Verval der placita generalia. 

Het verval van de placita generalia spreekt voor zichzelf uit vol
gende feiten. In het Facet van Sint Amand uit 1265 beslaan de plaids 
generaulx 2 5 artikels; in de "coustume" van de XVe eeuw nog 5 artikels 
( 11 ). In het aanzienlijke vonnisrecueil van het Rijselse leenhof worden ze 
slechts driemaal vermeld (12). In het Brugse Vrije verdwijnen ze rond het 
midden der XIIIe eeuw ( 1 3 ), in 13 2 8 verdwijnt het "gouding" in Zeeland 
bewesten Schelde (14). Ze worden afgeschaft door de Keure der 4 Am-

(1) Hazebroek 1326. 2 : es sculdich (de heer op de 3 generale gedingen) te <loene 
wet elken meinsche - schijnt algemene competentie te zijn; D. BERTEN (in GAlLLIARD, 
Keure Hazebroek, IV, bl. 45 3) denkt : alleen civiele compententie. In elk geval wordt 
het placitum generale in die keure zeer terloops behandeld. 

(2) Na-middeleeuwse costuime zie GossEs, op. cit., bl. 154 : op het gauweghe
efynghe kan men onroerend goed revindiceren. 

(3) Sint Vaast, 1029-36, WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg., III, n° 47, bl. 81; VAN 
DRIVAL, Guimann, bl. 256-258; cfr. GANSHOF, Ministeriales, bl. 397 vv. 

(4) SERRURE, Cart. S. Bavon, n° 14. cfr. het betoog van VAN ACKER, op. cit., bl. 
146 vv. 

(5) VAN LOKEREN, Charles S. Pierre, n° 198; VERCAUTEREN, Actes, n° 106; cfr. 
VAN AcKER, loc. cit. 

(6) VAN LOKEREN, Charles S. Pierre, n° 45 3 (,,quodque etiam forisfactum contingat, 
si placitatur in tribus generalibus placitis"). 

(7) Merville 1265. 2 : slechts hoogdringende gevallen bedingt men niet op de 
generale gedingen. 

(8) Facet S. Amand, 1265. XV. 17 (zelfs doodstraffen). 
(9) Lieferinge 143 7. 47: ,,alle dachten ... " - overigens krijgen de drie "goudagen" 

er slechts een vage, laconische vermelding. 
(10) Op de Spiere bij Kortrijk, denombrement van 1656 : op het ghaugedinge 

vraagt men naar "wegen ghedolfven of coutergaeten elders dan daer zy behooren", 
vissen op verboden plaatsen, verboden wapendracht, etc. (GAILLIARD, Keure van 
Hazebroek, IV, bl. 45 8). 

(u) S. Amand, MEIJERs, IV, 43-47, bl. 193. 
(12) Salle de Lille. 204, 205, 312. 
(13) GANSHOF, Tribunaux chátel!enie, bl. 77. 
(I4) GossEs, Rechter/. organ. Zeeland, bl. 221. 
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bachten in 1242 (art. 17). In de keure van Lieferinge dienen ze blijkbaar 
alleen als aanleiding om over belangrijker zaken te spreken : de op de 
placita genera/ia geënte doorgaande waarheden ( 1 ). Hetzelfde geldt voor 
de keure van Hazebroek.van 1326 (art. 2). We zagen reeds hoe hun compe
tentie verzwakt is in Veurne Ambacht en Poperinge, elders waren ze bij
eenkomsten geworden waar men over de landzaken handelde, de dijken 
en de wegen van de streek en hun onderhoud, de grondeigendommen 
en hun afbakening (2). 

Het is duidelijk welke lijn van ontwikkeling of liever van verval de 
placita genera/ia in Vlaanderen hebben gevolgd. Vroeger gerechts
zittingen met algemene criminele en civiele competentie, zien ze hun 
bevoegdheid beperkt tot de burgerlijke zaken, vooral landzaken ( deze 
tendens geeft Van Acker aan Gosses toe) - voor zover ze niet gewoon
weg verdwijnen. Hiermede is niet alles gezegd. Het merkwaardige in 
dit vervalproces - dat een zeer algemeen verschijnsel is geweest - is, 
wat Vlaanderen betreft, dat het geen diffuus verschijnsel is geweest maar 
duidelijk gedifferentieerd volgens criteria van typologische en geogra
fische aard. De auters en vnl. Gosses en Van Acker hebben over het hoofd 
gezien dat Vlaanderen een domaniaal en een niet-domaniaal type van 
"gemene dingen" kent en dat Vlaanderen bestaat uit Kustvlaanderen en 
de rest. Daarom heeft Gosses ongelijk als hij zegt dat de placita gene
ra/ia in de xne en XIIIeeeuw alleen in landzaken bevoegd zijn, want dat 
geldt niet voor de domaniale en evenmin voor de niet-domaniale van 
Kustvlaanderen, maar ook Van Acker heeft ongelijk wanneer hij op 
basis van domaniale teksten Gosses' theorie en bloc verwerpt, want ze 
geldt wel voor het niet-domaniale type buiten Kustvlaanderen. Beide 
auteurs zijn het er terecht eens over dat in latere eeuwen de placita gene
ra/ia de neiging hebben om óf te verdwijnen ( al of niet vervangen door 
doorgaande waarheden) óf alleen nog een landzaken-competentie te be
houden. Wat is tenslotte het historisch beeld dat we van dit vervalproces 
bekomen, wanneer we rekening houden met de door ons genoemde 
differentiële factoren (3) ? 

1° De niet-domaniale placita genera/ia buiten Kustvlaanderen heb
ben zeer vroeg (XIIe eeuw) slechts een bevoegdheid in landzaken 

(1) Lieferinge 1437. 47 : ten drijen goudagen van oudts gecostumeert te weeten 
( de tijdstippen) als men alle dachten ende wettelijckheden sculdich es te vernieuwen 
ende alle kennessen, weethweerdich te maken (hoe vaag !), soe vermach de baillu ... te 
doen besitten drije duergaende waerheden van allen keuren ende brueken ... 

(2) VAN ACKER, op.cit., bl. 153 (Crombrugge); dit was reeds vroeger gebeurd in 
de placita genera/ia van de vrije schepenen van Sint Omaars en de schepenen van de 
Rijselse kasselrij. Over de algemene tendens van de pl. gen. om alleen in landzaken 
competentie te hebben zie GossEs, op. cit., bl. 151 vv. 

(3) Voor details en referentie, zie tabel van de competentie. 



(Rijsel, Sint Omaars). Ze blijven aldus gans het Ancien Régime door 
bestaan. 

2° De niet-domaniale placita genera/ia in Kustvlaanderen hebben 
in de xne en XIIIe eeuw zowel strafrechtelijke als burgerlijke bevoegd
heid (,,gouding" van 't Vrije, Veurne-Ambacht, Hazebroek, Zeeuws 
,,gouding"), er bestaat een tendens om alleen privaatrechtelijk compe
tent te zijn (4 Ambachten) of om de strafrechtelijke competentie te be
perken (Veurne Ambacht) of om te verdwijnen (,,gouding" van 't Vrije, 
Zeeuws "gouding"). Het laatste stadium is ook hier : gerecht voor 
landzaken (Cassel). 

3 ° De domaniale placita genera/ia bewaren het langst hun bestaan 
en hun volle competentie ( Afsnee, Crombrugge, Sint Amand, Merville, 
Ardooie). Later verzwakt ook hun belang (Lieferinge en Sint Amand in 
de xve eeuw), tenslotte belanden ook zij in de landzaken-competentie 
(Dottignies). Zijn deze drie categorieën van "gemene gedingen" dus in 
het algemeen door dezelfde evolutie gegaan, men ziet duidelijk dat er tus
sen de groepen een onmiskenbaar tijdsverschil bestaat, de niet-domaniale 
buiten Kustvlaanderen hebben het minst, de domaniale het meest weer
stand geboden, de niet-domaniale van Kustvlaanderen liggen tussen 
die twee uitersten in, het niet-domaniale of "vrije" type van placitum 
generale is er langer krachtig gebleven en meer verspreid geweest dan 
buiten Kustvlaanderen. We hebben in de "historiek" aangetoond welke 
factoren o.i. hier een rol hebben gespeeld. We wensen hierbij te preciseren 
dat de directe oorzaak van de verschrompeling van de placita genera/ia 
in de kasselrijen Sint Omaars en Rijsel de verschrompeling is van de 
aloude schepengerechten zelf die ze hielden. De verre oorzaak is echter 
de maatschappelijke structuur van het gebied, waarvan de verschrom
peling der oude gerechten ook zelf een gevolg is (1). Ook kan de aan
wezigheid van talrijke allodia in deze streek er hebben toe bijgedragen 
de algemene ontwikkeling in de richting van "grondrechtspraak" hier 
te bespoedigen. 

1) Algemene Gedingen en Doorgaande Waarheid. 

We hebben reeds uitvoerig het probleem van de relatie tussen deze 
twee instellingen besproken en erop gewezen dat de oplossing is : dat 
er absoluut geen relatie tussen beide is. Hoogstens heeft men de termen 

(1) Hier dient herinnerd te worden aan de kaart van de aloude kasselrijschepen
banken : krachtig in Kustvlaanderen, vervallen of afwezig daarbuiten - zie hl. 8 vv. 
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van de ene soms voor de andere gebruikt - wegens bepaalde uitwendige 
gelijkenissen - en heeft men op de oude placita genera/ia soms door
gaande waarheden geënt, maar dat belet niet dat beide instellingen in 
wezen totaal verschillend zijn en dat elk van hen, de ene naast de andere, 
een afzonderlijke geschiedenis heeft gekend. 

Helaas heeft men, te beginnen met L. A. Warnkönig, tussen beide 
allerlei relaties of zelfs identiteit willen zien tot op onze dag. Onlangs 
heeft G. Van Acker nog eens gepoogd de ene instelling uit de andere 
historisch te laten ontstaan, maar hij stoot zelf op het feit van de tegen
stelling : ,,souvereine waarheid" met het mannengerecht tegenover 
"placitum generale" met voogd en schepenbank ( op abdijdomeinen), met 
als besluit : de placita genera/ia kunnen in geen geval "waarheden" 
(versta : doorgaande waarheden) geworden zijn. Het feit dat de voogd 
mettertijd door de baljuw verdrongen wordt en dat de schepenen er hier 
en daar in slagen medezeggenschap te bekomen in de dorginga of ze zelfs 
in handen te krijgen en dar men op sommige plaatsen het placitum generale 
door een meer adequate doorgaande waarheid heeft vervangen, veran
dert hieraan niets : het zijn zaken die later gebeurd zijn, lang na het ont
staan van de doorgaande waarheden, waarover ze ons niets leren (1). Na 
al hetgeen we over beide instellingen hebben geschreven en al de teksten 
die we hebben aangevoerd zal het wel duidelijk zijn dat we hier staan voor 
twee in wezen TOTAAL verschillende instellingen die een TOT AAL 
verschillende rol en geschiedenis hebben gehad. 

Hier een oeroude en verouderde gerechtelijke vergadering die 
wortelt in een lang vervlogen maatschappelijke constellatie en waaraan 
alles oud is : de naam (placitum, geding), degene die ze houden (voog
den, meiers, burggraven en de schepenen), de procedure ( o. a. ordalies, 
tweekamp); daartegenover een in haar systematische vorm jonge instel
ling die een zeer moderne bedoeling heeft ( de vervolging ex ojjicio van 
staatswege te verzekeren) en waaraan, op de Karolingische inquisitio
embryo na, alles jong is (baljuw, leenmannen, ex ojjicio vervolging en rati
onele procedure, tot de term toe : doorgaande waarheid) en die in de vorm 
en de brede toepassing waarin we ze kennen, we mogen nu ons vermoeden 
wel uitspreken, zelf een schepping is van Filips van de Elzas, net als 

(r) Ook KocH, Rechter!iJke organisatie, bl. 184 vv. is in die verwarring gevangen 
en wil in de algemene waarheid een soort doorgaande waarheid zien. De goede weg was 
nochtans aangewezen door auteurs die dorginga en "gemeen ding" als totaal afzonder
lijke instellingen hadden behandeld, zie GANSHOF, Tribunaux de chátellenie, bl. 40 : 
enquêtes; bl. 76 : gouding. - Dat een jonger type ambtenaar het pl. gen. in handen 
krijgt verandert niet de natuur dezer procedure. Zoals de baljuw de voogd opvolgt, 
volgt te Rijsel de baljuw de burggraaf op in de re helft der XIIIe eeuw, zie BLOMMAERT, 
Chátelains, bl. 148. 
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degenen aan wie ze werd toevertrouwd, de baljuws (ontstaan 1170-80) (1) 
en de leenhoven (idem) (2). 

m) Epiloog : Rechtsgeschiedenis en Sociale geschiedenis. 

Voortdurend spannen we ons in de geschiedenis van het oud
Vlaamse strafproces te zien in zijn breedste maatschappelijk verband. 
Nergens misschien zo zeer als in dit hoofdstuk is de invloed van de 
sociale geschiedenis op de rechtsgeschiedenis zo duidelijk geweest. We 
willen er hier nog eens bij wijze van nabeschouwing op terugkomen. 
Men weet uit de algemene geschiedenis dat er in Vlaanderen twee ge
bieden waren met een sociaal ( en wellicht ethnisch) zeer uiteenlopend 
karakter : ,,Kustvlaanderen" en de rest. In Kustvlaanderen had de 
graaf de massa van het grondbezit, Kustvlaanderen was weinig gefeoda
liseerd, kende in geringe mate het systeem van de heerlijkheden, de oude 
(niet-domaniale) gerechten van de gouwen en hun onderdelen waren er 
krachtig gebleven en het had een aanzienlijke vrije bevolking; de rest 
van het graafschap was sterk gefeodaliseerd, bezaaid met heerlijkheden, 
de oude publiekrechtelijke schepengerechten waren er verkommerd, het 
telde vele onvrijen, het had het grote verschijnsel der Westeuropese feo
dalisatie vanaf de IXe eeuw grondig meegemaakt in tegenstelling met 
Kustvlaanderen dat veel beter allerlei vóórfeodale publiekrechtelijke 
trekken had bewaard. 

Dit is het milieu. Brengen we hierin de placita genera/ia. Wat zal 
er gebeuren ? De placita genera/ia, een oud-Germaanse instelling, heb
ben twee uiteenlopende lijnen van ontwikkeling gekend. Enerzijds 
heeft zich, volgens een ontwikkeling waarvan in de Karolingische tijd 
reeds een aanloop is te bespeuren ( misbruik van gezagdragers tot fiscale 
afpersing), een domaniaal type ontwikkeld waarbij het placitum gene
rale een door de heer of diens vertegenwoordiger, die er zich het per
soonlijk profijt van heeft toegeeigend, aan de laten van zijn heerlijkheid 
opgelegde last is, waaraan dezen zich op straf van boete niet mogen ont
trekken. Dit type, met als grote trekken : last, fiscaal middel, voor on
vrijen of halfvrijen, in domaniale rechtbanken, vinden we het verst 
doorgedreven in een gebied als centraal en Noord-Frankrijk waar de 

(1) KocH, op. cit., bl. 201 vv. 
(2) KocH, op. cit., bl. 175. Een bijzondere vermelding verdient D. BERTEN in 

GAlLLIARD, Keure van Hazebroek, IV, bl. 547, die scherp het nodige onderscheid maakt 
en waarschuwt tegen verwarrende omstandigheden die de deurg. waerh. zouden doen 
afleiden uit de plac. gen., als daar zijn: de terminologie, het feit dat op sommige plaatsen 
de deurg. waerh. samenviel met de pl. gen. ( en dit laatste misschien verdrong) en tenslotte 
de neiging van de onderzoekers (enquesteurs) om te wijzen als rechters. 
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feodalisatie en de teleurgang der vrijheid het verst zijn gegaan (1). Van 
een publiekrechtelijk prerogatief van de vrije mannen tot een last voor 
laten, waar men de "franc homme" uitdrukkelijk van vrijstelde (,,Trestous 
homme et femme ... doivent estre as plais generaulx, se che ne sont franc 
homme") ( 2 ), daartoe had de tweede en grote devaluatie van de placita 
genera/ia cijdens de feodale eeuwen deze oude instelling gebracht. Daar
tegenover staat het niet-domaniaal of :vrij type dat relatief dicht bij het 
Germaanse origineel is gebleven, dat essentieel gerechtelijk en niet fiscaal 
is, door vrijen wordt bezocht en gehouden wordt niet in domaniale maar 
in rechtbanken die afstammen van de publiekrechtelijke gouw- of hon
derdschapsgerechten. 

Wat stellen we nu vast in Vlaanderen ? We zien dat in het sterk ge
feodaliseerde deel van het graafschap de placita genera/ia van het domaniale 
type een zeer krachtige, belangrijke en verspreide instelling zijn, terwijl 
de placita genera/ia van het vrije type er een verschrompelde instelling zijn, 
onbelangrijk en die een verkommerd bestaan leiden. 

Daarentegen in het niet-gefeodaliseerde deel van het land is het 
placitum generale van het domaniale type zeer zwak vertegenwoordigd 
of misschien helemaal niet, het vrije type kent er, tot in de XIIIe eeuw 
althans, een wezenlijk belang. Dat in latere eeuwen het domaniale en het 
vrije type (ten gevolge van de staatsorganisatie, de uitbreiding van de 
gewone gerechtelijke activiteit en de verstedelijking van de maatschappij 
enerzijds, de beweging tot ontvoogding van heerlijke rechten ander
zijds) in hun respectieve gunstige klimaten toch vervallen verandert niets 
aan dit beeld. Beeld dat zeer illustratief is voor de afhankelijkheid van 
het procesrecht van de sociale structuur van een gegeven gebied. 

C. - ANDERE BIJZONDERE GERECHTSZITTINGEN 

Een woord over bepaalde bijzondere zittingen van het gerecht buiten 
de placita genera/ia. 

Een door ons gepubliceerde keure van Brugge uit 1229 stelt het 
,,poortersghedinghe" in (3). Het betreft een periodieke bijzonder plech
tige zitting van het gerecht, bestemd voor de poorters, zoals de naam het 
zegt, en waarin alle schepenen en raden van de stad moesten zetelen. 

(1) BoNGERT, Cours laïques, bl. 86: ,,Les textes de la période féodale révèlent une 
profonde transformation de l'institution : de public le plaid général devient domanial"; 
bl. 87 spreekt de auteur van een "évolution dans le sens d'un caractère servile de plus 
en plus accentué". 

(2) Facet, S. Amand 1265. XV. 19. 
(3) VAN CAENEGEM, Een onbekende Brugse keure uit 1229. (Hand. Kon. Comm. 

oude wetten en verord. België, 19 5 2 ). 
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Helaas ontsnapt ons totaal welke het bijzondere doel, welke de bestaans
reden van dit "poortersghedinghe" was, welks tegenhanger de heerlijke 
,,dinghedaghe" waren. De desbetreffende keure bevat technische gege
vens die in onze ogen niet meer dan procedure-details zijn (aanwezigheids
plicht, verbod van schepenen om raad te geven of te krijgen tijdens de 
zitting, gegevens over procedure van dagvaarding der tegenpartij, het 
gebruik van het geschrift, de beteugeling der rechtsweigering, etc.). 
Aangezien deze keure van 1229 de enige bron is tot in de xve eeuw over 
het poortersding in Vlaanderen, moeten we onze onwetendheid over zijn 
natuur en oorsprong bekennen ( 1 ). 

Even mysterieus zijn de "hiechtdaghe" te Gent, ons bekend door 
schaarse en al te laconische posten in de Gentse stads- en baljuwsreke
ningen en de Gentse keure van 1 297. Over haar wezen en oorsprong 
weten we niets. Enkele procedure gegevens zijn alles wat ons werd 
overgeleverd. Er worden o. a. strafrechtelijke zaken behandeld. Zijn 
aanwezig de baljuw, de amman, de schepenen en het grafelijke en stede
lijke politiepersoneel "metsgaders den anderen diere mede volghen omme 
de officie te doene" ! (2). Wat dat officie is blijft helaas onbekend, de 
baljuwsrollen vermelden alleen dat "al ghedaen (es) datter officien behoor
de ghedaen te sine !" (3). Posten uit de stadsrekeningen leren al even 
weinig (4). 

Op de gewoonte bepaalde zaken in groep af te handelen op drie spe
ciale zittingen 's jaars (vb. dobbelspel) hebben we reeds gewezen. Iets ana
loogs zijn wellicht de zittingen die in de Brugse baljuwsrollen "wany
mete" genoemd worden (5 ). 

( 1) Zie hierover de inleidende nota in VAN CAENEGEM, op. cit. 
(2) Baljuwsrol. Brussel, A. R. A. n° 1367. Gent, ais 1372-73; n° 1363, als 1364-65. 
(3) Baljuwsrol. Brussel, A. R. A., n° 1963, Gent als 1364-65. 
(4) N. DE PAUW en J. VuYLSTEKE, De rekeningen der stad Gent. T[jdvak van]. Van 

Artevelde 1336-49, bl. 246 : cos te die scepenen vander keure ghedaen hebben als sy 
gheseten hebben te gadere up ychte daghe ... ; bl. 140, etc. Onduidelijk is ook Gent 
1297. 68 : ,,menne mach niemene verwinnen no yechten van sinen hoefde no van 60 
ponden no van haven ... het ne sy na noene". Yechten schijnt hier synoniem van verwin
nen (overtuigen, schuldig bevinden, afwijzen). VERWIJS en VERDAM, Midndl. Woordenb. 
v 0 gichten: verklaren, officieel getuigen, doen verklaren, doen bekennen; STALLAERT, 

Gloss. v 0 gichten : bekennen, wettelijk in bezit stellen. 
(5) Brussel, A. R. A., n° 1015, a0 1375: om te ghebiedene de waerhede die men 

heet wanymet ( = wanmaat). 
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II. - DE BEWIJSPROCEDURE 

A. - ALGEA1ENE HISTORIEK 

De bewijsprocedure is het gedeelte van het strafproces dat het de 
rechter mogelijk moet maken zich over schuld of onschuld van de betichte 
uit te spreken. Ze is als dusdanig zeker als het kernstuk, het hart van het 
strafproces te beschouwen. Immers wat baten strafwetten, die de mis
daden en de overeenstemmende strenge straffen bepalen, wanneer de 
rechter niet in de mogelijkheid wordt gesteld de misdadigers te ontdekken 
en tegen hen deze straffen uit te spreken ? Wanneer het waar is dat de 
strafrechtspleging ertoe dient om het strafrecht in de werkelijkheid te 
verwezenlijken, dan is het bewijsrecht er bij definitie het kapitaal gedeelte 
van. Het stelt zeker tevens het moeilijkste probleem voor de menselijke 
geest. De drang om de dader van een gegeven misdaad te straffen en de 
wens geen onschuldigen te treffen, de vrees schuldigen vrij te laten gaan 
en de schrik onschuldigen leed te doen, staan licht in tegenstrijd met el
kaar. Daarbij komt de onmogelijkheid voor het menselijk verstand om 
alles te weten en juist te beoordelen. Dat alles maakt het bewijsrecht tot 
een probleem dat de mens veel heeft bezig gehouden en waaraan de vol
keren in de loop van hun geschiedenis zeer uiteenlopende oplossingen 
hebben gegeven. Sommige hiervan lijken ons zó vreemd of zó buiten
sporig dat ze, zoals de godsoordelen en de inquisitoire folterbank, de 
historici steeds sterk hebben geïnteresseerd. Vandaar dat we dit hoofd
stuk over het bewijsrecht een afzonderlijke uitvoerige en zeer grondige 
behandeling waardig hebben geacht. 

Hoe uiteenlopend en talrijk de bewijsprocedures ook zijn geweest 
in de loop der geschiedenis, toch is het mogelijk ze bij nader onderzoek 
in twee hoofdgroepen in te delen, die op alle punten van elkaar verschillen 
en werkelijk slechts hierin overeenstemmen dat ze allebei tot doel hebben 
de schuldvraag op te lossen. 

Het ene kunnen we het primitieve stelsel noemen, omdat men het 
bij praktisch alle volkeren in hun oudste, zgn. primitieve, stadium aan
treft - ook bij de Romeinen; het andere kan men het geëvolueerde of 
geciviliseerde bewijsrecht noemen, omdat het, blijkens de vergelijkende 
rechtsgeschiedenis van de volkeren, met een recentere toestand van be
schaving overeenstemt. 

In het primitieve bewijsrecht ziet de rechter ervan af om bij middel 
van een rationeel, objectief verzamelen van tegenwoordige inlichtingen_: 
uit de mond van getuigen en uit allerlei stoffelijke sporen - het verleden 
getrouw in zijn geest weder samen te stellen en aldus de schuldvraag op 
te lossen. In de plaats daarvan is het aan de partijen om, tenzij de schuld 
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patent is (d.i. bij heterdaad, bekentenis), te bewijzen dat zij gelijk hebben, 
resp. de klager met zijn klacht en de beklaagde met zijn ontkenning. Dit 
gebeurt dan meestal zo dat de beklaagde, ten bewijze van zijn onschuld 
en om de vlek die de betichting op hem heeft doen kleven uit te wissen 
(,,se purgare iudicio dei"), zich onderwerpt aan een proef, waarvan aan
genomen wordt op grond van irrationele overwegingen (rol van geheime 
natuurkrachten, van God) dat slechts een onschuldige hem met goed 
gevolg kan doorstaan (,,deus iudex inter utrosque adsciscitur") ( 1 ). De rol 
van de rechter beperkt er zich toe aan te tonen welke partij tot het bewijs 
wordt toegelaten en welk bewijs dit zal zijn en verder vast te stellen of 
de aangeduide proef al of niet met goed gevolg werd doorstaan. De vraag 
die de rechter rechtstreeks moet beantwoorden is dus niet wat er eigen
lijk is voorgevallen (materiële waarheid) maar wel, en hierin ligt een uit
gesproken formalistische trek, wie faalt en wie slaagt in de voorgeschreven 
proef. Uit het antwoord op deze vraag wordt af geleid wie de schuldige 
is. Het bewijs is een formele proef en kent als dusdanig slechts winnen of 
verliezen (wie de proef doorstaat gaat vrij uit, wie hem verliest verliest 
zijn zaak). Het zoekt niet de materiële waarheid die genuanceerd kan zijn 
en tussenmogelijkheden kent tussen de zuivere ontkenning en de zuivere 
bevestiging. ,,Schuldig" en "onschuldig" worden verbonden aan een 
uiterlijk teken, een vorm, en vanuit die uiterlijke vorm ( = de proef) 
concludeert men naar de inhoud ( = de schuldvraag), dit is, zoals we 
zegden, uitgesproken formalistisch. 

Waarom is dit zo ? Vooreerst omdat de primitieve psychologie vlug 
geneigd is beroep te doen op de geheime krachten van natuur en boven
natuur die het heelal bevolken en met de mens in voortdurend verband 
staan ( 2 ). Ook stelt het rationeel onderzoek van de schuldvraag de men
selijke geest (zelfs nog van de zeer gerationaliseerde moderne mens) 
soms vóór zeer moeilijke opgaven (zelfs een reconstitutie aposteriori van 
de feiten laat vaak duistere punten voor wie er niet aanwezig was), terwijl 
het formalistische proefprocédé een ongecompliceerde geest moet bevallen. 
Tenslotte is er nog het belangrijke feit dat het tegen de basisprincipes 
van het primitief proces zou zijn aan de rechter de actieve rol toe te kennen, 
nl. de waarheid zelf te ontdekken, initiatieven te nemen om getuigen te 
doen verschijnen, zich ter plaats van het misdrijf te begeven, enz. Het 
primitieve proces is het proces van de partijen. De primitieve rechter 
speelt een passieve rol, hij stelt vast wat er vóór hem gebeurt en spreekt 
dienvolgens uit, dat is alles. De actieve rol wordt gespeeld door de par
tijen, zij brengen het proces in gang en zij trachten er elkaar te verslaan. 
Vandaar de grote rol van de wederzijdse bewijsproeven, waarbij de par-

( 1) Zo Galbert, c. 108 - bij tweekamp. 
(2) L. LÉVY-BRUHL, La mentalité primitive, 1922. 
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tijen elkaar bestrijden met eden (vooreed - onschuldseed) of met een 
stok ( tweekamp !) ( 1 ). Het is dus normaal dat ook zij actief zijn in de 
bewijsprocedure en niet de rechter, die er zich toe beperkt de winnaar van 
de bewijsproef te belonen. 

Het oude procesrecht gaat trouwens uit van een zeer eenvoudig 
principe waaraan een zekere logica ten grondslag ligt : nl. dat de partijen 
bij definitie best weten wat er gebeurd is, beter dan de rechter in elk geval 
( en zelfs veelal beter dan getuigen) en dat men dus aan hen best kan over
laten de schuldvraag op te lossen (het subjectieve kenmerk van het oude 
bewijsrecht) (2). Het grote gevaar hierbij, de leugen van de partijen, 
wordt tegengegaan door het geloof in dadelijk (bij godsoordeel, twee
kamp) of toekomstig (ingeval van meineed) bovennatuurlijk ingrijpen. 
Het is historisch bewezen dat de vrees hiervoor de partijen, soms op het 
laatste ogenblik, weerhouden heeft een godsproef te doorstaan of ze er in 
heeft doen mislukken. Hierdoor komt het dat de bewijslast ( of eerder het 
recht zijn onschuld te bewijzen) door de betichte gedragen werd, hij kon 
best weten of hij schuldig was of niet. 

Aldus hebben we zeer beknopt op de voornaamste kenmerken van 
het primitieve bewijsstelsel gewezen : het is irrationeel, formalistisch, 
subjectief en accusatoir (in die zin dat het vooral een aangelegenheid van 
de actie der partijen is), terwijl de bewijslast op de betichte rust. 

Het recentere systeem, dat we het geëvolueerde bewijsproces hebben 
genoemd, kan men als volgt typeren. Wanneer het antwoord op de schuld
vraag niet patent is, tracht de rechter door het inwinnen van allerlei inlich
tingen en gegevens - waarbij hij vrij is het initiatief te nemen - zich een 
beeld te vormen van de werkelijke toedracht die de voor hem gebrachte 
feiten in het verleden hebben gehad en hieruit met zekerheid of tenminste 
met grote waarschijnlijkheid af te leiden of de betichte al of niet schuldig 
is. Hij steunt zich hierbij op observatie van feiten, weegt menselijke ge
tuigenissen en inlichtingen af, combineert deze gegevens en tracht door 
dit louter geesteswerk zonder enig rechtstreeks beroep op irrationele 
krachten tot een redelijk besluit te komen, kortom hij gaat rationeel te 

(1) Cf. BEYERLE, Entwicklungsproblem im germanischen Rechtsgang, bl. 424 v. :,,Ur
sprünglich gegen den fehdeführenden V erletzten ausgebildet, wird das V erfahren 
(vor Gericht) nun zu seiner eignen Waffen durch die er ohne die Gefahr des Fehdegangs 
sich materielle Genugtuung verschafft ... In wachsendem Masse werden dem Kläger 
wirksame Mittel in die Hand gegeben die Durchführung des Prozesses an Stelle der 
Fehde und damit Busse oder Reinigungsbeweis sich zu erzwingen; Cfr. ScHROEDER, 
Lehrbuch, ~ I 3. 

(2) z'eer typisch zegt het Friese landrecht (17e Kest, XIe eeuw) : Elk man mag 
zelf op de heiligen weten wat hij gedaan heeft (zie FOCKEMA ANDREAE, Bewijs in straf
zaken, bl. 27). 
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werk. Zijn opdracht is de waarheid te ontdekken, hij moet ze zelf opspo
ren, hij neemt hiertoe vrij de initiatieven die hij nodig acht, hij doet ge
tuigen verschijnen, begeeft zich ter plaatse, onderzoekt, ondervraagt, 
wi t en weegt om de waarheid uit te maken. Kortom het bewijs is niet 
for alistisch en de rechter is actief geworden, hij is de voornaamste, de 
dri vende kracht in de bewijsprocedure, meer dan de partijen : het proces 
is nquisitoir, veel meer dan accusatoir. 

Het bewijsproces is ook objectief. Hier is de tegenstelling met het 
ou e proces bijzonder treffend, daar was het geloof aan het woord van de 
pa tijen (met zijn bovennatuurlijke waarborg) de basis van het proces, 
hi is de verdachte de onbetrouwbare persoon bij uitstek. Zijn uitspraken 

subjectief, vooringenomen, ook die van zijn familieleden, men mag 
iet in aanmerking nemen. Immers het onderzoek moet objectief zijn, 
moet alleen de waarheid kennen en zorgvuldig alles wat van de be

ghebbenden komt schuwen. Vandaar dat men er niet aan denkt de 
be ichte op zijn woord te geloven, zelfs als hij zijn bewering van onschuld 
op bovennatuurlijke krachten steunt. De bewijslast ligt nu bij de klager 
en de rechter. 

Aldus verschijnt ons de moderne bewijsprocedure met als kenmer
ke : rationeel, op de materiële waarheid gericht, objectief en inquisitoir 
(i die zin dat de rechter er het actieve en leidende element in is), de 
bewijslast ligt bij de vervolgende partij en de rechter. 

De ethnologie en de vergelijkende rechtsgeschiedenis hebben uit
gemaakt dat alle volkeren in hun primitief stadium de irrationele bewijs
middelen hebben gekend of nog kennen. Assyriërs, Babyloniërs, Perzen, 
Grieken, Romeinen, de oude Hebreeuwen, Indiërs, Japanners en Slaven, 
de Kelten en de Germanen en nog heden Arabieren, Polynesiërs, negers, 
Maleiers dienen hier onder andere vermeld ( 1 ). 

Onder al deze zijn voor ons van belang de Germanen, die de ethnolo
gische basis van de Vlaamse bevolking hebben geleverd. De grondslag 
van het bewijsrecht is Germaans zoals gans het door ons beschreven 
Vlaamse strafprocesrecht. We moeten het dus speciaal hebben over dit 
oud-Germaans bewijsproces, dat geheel beantwoordt aan het door ons 
beschreven primitieve type. Ziehier dus enkele algemene gegevens over 
de voorgeschiedenis van het Vlaamse bewijsrecht (2). 

(1) NoTTARP, Gottesurteile, bl. 21 vv.; DEKKERS, Godsoordelen in Rom. recht, bl. 9 vv.; 
ERLER, Ursprung der Gottesurteile; basiswerk blijft nu nog : PATETTA, Le ordalie. 

(2) Hiervoor volgen we in algemene lijnen BRUNNER, Rg., II, § 105-no, 117, 
II8, 122. 
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I. - HET GERMAANSE VOLKSRECHT 

a) De gewone bewijsregels. 

De klager heeft van de betichte voldoening geeist, deze heeft gewei
gerd en zijn onschuld bevestigd. De klager heeft hem vóór het gerecht 
gedaagd. Beiden bevestigen hier hun standpunt. De rechtbank spreekt 
een vonnis uit dat tegelijk over de bewijsvraag beslist en over de eventuele 
straf (het "zweizungiges Urteil" van de Duitse rechtshistorici). Als bewijs
oordeel schrijft het voor welke bewijssoort zal gebruikt worden en waar
over, wie het bewijs zal leveren (klager, verweerder), binnen welke ter
mijn en waar dat zal gebeuren. Die partij mag het bewijs leveren die het 
best de oplossing van de schuldvraag kan kennen, omdat ze het dichtst 
bij de feiten betrokken was, gewoonlijk was dat de beklaagde zelf die dus 
bewijslast en -plicht van zijn onschuld heeft. Hij heeft aldus een dterna
tieve verbintenis het bewijs te leveren (=met succes de proef te doorstaan) 
of de opgelegde straf te ondergaan. 

Hieromtrent komen de partijen overeen en verbinden zich het vonnis 
uit te voeren. 1vfen kan nu tot de uitvoering van de bewijsproef overgaan. 
De afloop ervan zal op streng formalistische wijze beslissen over de 
schuldvraag, de beklaagde is schuldig of niet al naargelang hij de proef 
wint of niet. De proef beslist rechtstreeks over de schuldvraag. De ver
schillende Germaanse bewijsmiddelen worden door bovennatuurlijke 
overwegingen beheerst. \Ve vinden de volgende : 

1. De eed met eedhelpers is het gewone bewijsmjddel. Deze zuive
rings- of onschuldseed wordt door één der partijen afgelegd, waarbij zich 
de eden aansluiten van een aantal andere personen, normaliter zijn bloed
verwanten, die de geloofbaarheid van de hoofdeed bevestigen. De eed 
door de partij alleen is als bewijsmiddel een zeldzaamheid. De beëdigde 
verklaring van partij en helpers is totaal verschillend van de getuigen
verklaring. Bij deze laatste betreft het een verklaring omtrent de feitelijke 
vraag (ik heb gezien, gehoord) en hij is promissorisch (ik beloof onder 
eed te antwoorden naar waarheid op alle vragen); de eerste gaat om de 
rechtsvraag en is assertorisch (ik bevestig dit, ik ontken dat). De onschulds
eed is streng formalistisch : een verkeerd gebaar, een onjuiste uitdrukking 
zijn de zwerende partij noodlottig. 

2. De godsoordelen (vooral : water- en vuurordalie enerzijds, twee
kamp anderzijds) komen in bijzondere gevallen tot aanwending bij voor
keur op de eed (ratione materiae, o. a. wanneer de klager de zuiveringseed 
vals gescholden had .of ratione personae). Deze proeven, waarbij beroep 
wordt gedaan op sakrale krachten, zijn in de oudste Germaanse tijden een 
ondervraging van de grote heilige natuurkrachten, water en vuur vooral, 



waarbij wordt aangenomen dat ze de onreine mens in het verderf zullen 
storten, terwijl ze de reine die in harmonie leeft met de regels der natuur 
gunstig zijn. Bij het duel heerste het inzicht dat wie zeker was van zijn 
goed recht ook de kracht zou vinden zijn beklager te verslaan. Onder 
kristelijke invloed is de voorstelling gaan overheersen dat de alwijze en 
rechtvaardige God door de ordalies op onrechtstreekse wijze zijn wil liet 
kennen die niet anders zijn kan dan de overwinning van het goed op het 
kwaad. Niet alleen verkregen de godsoordelen aldus een kristelijke zin 
(hetgeen met vele heidens-Germaanse gebruiken het geval is geweest), 
maar de kerkelijke liturgie kende bijzondere rituelen voor de verschillende 
godsoordelen die door geestelijken, vaak in de kerk onder de mis, werden 
voltrokken ( 1 ). Ze worden voorafgegaan door een eed die liet goed recht 
van de partij bevestigt. 

Men kent de ordalies van het koud en het kokend water, het gloeiend 
ijzer, de beet in het brood, het lot, de kruisproef en dan de tweekamp (2)~ 

Het staat historisch vast dat het oud-Germaanse recht het getuigen
bewijs in strafzaken niet heeft gekend, ook de Lex Salica niet (3). We 
bedoelen toevallige getuigen van misdrijven die in rechte komen ver
klaren wat ze weten van horen en zien. Men moet ze dus wel onderschei
den van de instrumentaire getuigen (bijgeroepen om een rechtscheppend 
feit vast te stellen), de getuigen van algemene bekendheid, de eedhelpers 
en de getuigen bij de hete-daadsprocedure. 

b) De be1vijsprocedure bij betrapping op heterdaad. 

De rechtspleging bij heterdaad is steeds een zeer bijzondere geweest. 
Het Germaanse strafproces is gedetermineerd door de beschouwing dat 
de op heterdaad betrapte een vredeloze is, wiens rechten hierdoor zeer 
zijn beperkt. Bij betrapping op heterdaad volgt een spoedprocedure 
waarbij bijgelopen lieden zweren de dader op heterdaad te hebben betrapt 
en gegrepen, waarna deze, zonder tot het onschuldsbewijs te worden 
toegelaten, wordt veroordeeld. 

(1) Cfr. C. v. ScHWERIN, Rituale für Gottesurteile. 
(2) Hier dringt een terminologische noot zich op. Wij geven de voorkeur aan de 

verdeling v. d. oude bewijzen in ordalies (eenzijdige en tweezijdige) en onschuldseed. 
Er is inderdaad geen essentieel verschil tussen de tweekamp en de andere ordalies. We 
gaan akkoord met KALIFA, Prédroit dans la Prise, bl. 15, 39 vv. dat de onschuldseed 
als voorwaardelijke zelfvervloeking eigenlijk ook op een ordalie neerkomt. Het is 
echter ongebruikelijk deze eed onder de ordalies te rekenen. Voor een goede beschrij
ving van de onderscheiden godsoordelen, zie LEITMAIER, Kirche und Gottesurteile, bl. 9-31 

(3) Hierover is vroeger heel wat geredetwist. Zie het o. i. beslissende woord in 
H. LÉVY-BRUHL, Les témoins de la loi salique. 
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2. - HET KAROLINGISCHE RIJKSRECHT (1) 

De Karolingen hebben in het kader van hun staatsexperiment onder 
andere een bijzonder strafrecht opgebouwd dat, als een soort aequitas, 
niet gebonden was aan de strenge traditie van het volksrecht en voor 
de koninklijke rechtbank en de rechtbanken van de missi gold. Naast 
het gebruik van getuigenbewijs voor de koninklijke lechtbank dient 
in dit verband met nadruk gewezen op de door de Frankische staatsmacht 
ingevoerde en ontwikkelde wroegingsprocedure ( d. Rügeverfahren). Deze 
is een opsporings- en vervolgingsprocedure waarbij een koninklijke 
onderzoeker van de geloofwaardige lieden van een gebied vorderde om 
onder eed (een promissorische) te getuigen (het zijn ware gerechtelijke 
getuigen) wat ze wisten omtrent aldaar gepleegde misdrijven. Het is 
duidelijk dat in die opsporingsprocedure een kiem lag voor een modern 
georienteerd bewijsproces, hoewel dat toen nog niet actueel was, immers 
de betichten kwamen in de Frankische tijd tot het (primitieve) onschulds
bewijs. 

3. - VLAANDEREN 

Wanneer we de blik wenden naar het graafschap Vlaanderen in de 
XIe en XIIe eeuw, dan vin'.den we daar voor het bewijsrecht de oud-Ger
maanse elementen omzeggens onveranderd terug. Bij de rechtbanken 
heerst een bewijsprocedure die irrationeel, formalistisch, accusatoir, sub
jectief is en waarbij de beklaagde de bewijslast heeft. Deze komt tot de 
zuiveringseed met eedhelpers, zijn verwanten; hij ondergaat de water- of 
vuurproef of kampt met de klager. De rechter beperkt er zich toe een 
bewijsvonnis uit te spreken en de afloop van de proef vast te stellen en 
dienvolgens te vonnissen. De partijen alleen zijn actief in het bewijspro
ces, dat volledig door sakrale elementen beheerst is. Kortom het Vlaamse 
procesrecht is het eeuwenoude, primitieve Germaanse strafproces. Dit ten 
minste was zo tot in de loop van de xne eeuw. 

Onwillekeurig rijst bij de historicus de vraag naar de verklaring 
van het bestaan zelf van een dergelijk bewijsrecht. Het geloof aan de 
verklaringen van de betichte is er de basis van. De partijen overtroeven 

(1) ,,Rijksrecht" is een gebruikelijke term voor de nieuwe instellingen van vorste
lijke oorsprong, in tegenstelling met het traditioneel Germaans volksrecht. Dat we 
deze term gemakshalve aanwenden betekent niet dat we in enige zin stelling nemen 
wat betreft de communis opinio die in de tegenstelling Rijksrecht-Volksrecht een wezenlijk 
en diepgaand verschijnsel van het Frankische rijk ziet. 
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elkaar met formalistische bewijsmiddelen die nauwelijks die naam ver
dienen, direct de rechtsvraag betreffen en niets leren omtrent de materiële 
stand van zaken; de rechter is totaal passief op stuk van bewijs en men 
verwacht van allerlei geheime krachten een ingreep op de materie, telkens 
als het de mens belieft ze daartoe op te roepen. Hoe een rechtsfenomeen 
te verklaren dat ons stuk voor stuk onbegrijpelijk lijkt en in tegenstrijd 
met onze meest elementaire begrippen ? 

En toch moet men aannemen dat dit systeem iets algemeen-mense
lijks bezit en aan mensen van een bepaalde ontwikkelingsgraad redelijk 
en normaal lijkt en voldoening schenkt. Het beantwoordt blijkbaar vol
ledig aan de primitieve psyche die er haar natuurlijke uitdrukking 1n 
gevonden heeft, met haar groot betrouwen op het woord van een man 
en haar geloof in de bovenzinnelijke bezieling van alle voorwerpen. Van
daar dat we ook de vraag of dit bewijsrecht adequaat was (m. a. w. of het 
werkelijk de schuldvraag kon oplossen) tot op een zekere hoogte bevesti
gend dienen te beantwoorden. Zolang een samenleving de opvatting 
heeft dat de misdrijven in de allereerste plaats de private zaak van de 
partijen zijn, zolang moet ook het bewijsrecht een aangelegenheid zijn 
waarbij alleen de partijen actief optreden. Zolang daarbij de mens ge
looft in de actie van de wrekende en helpende krachten van het heelal, 
moet de valse bevestiging van onschuld een zeer geriskeerde onderneming 
lijken, de ware bevestiging van onschuld echter een lichte taak. Het schuld
bewustzijn en de vrees hebben zeker velen doen terugschrikken of mis
lukken, te meer daar de godsoordelen door de kerk met een indrukwekkend 
en tot de verbeelding sprekend ritueel waren voorzien ( 1). Vandaar 
dat het primitieve bewijsproces eeuwenlang in de Germaanse volkeren 
geankerd is geweest, zelfs andere volkeren in Gallië, Spanje en in 
Italië heeft veroverd en in het kanoniek proces, dat zo trots was op 
zijn Romeinse oorsprong, werd opgenomen. En toch is er een moment 
gekomen waarop deze eeuwenoude bewijzen niet meer voldeden en ver
dwenen zijn. In Europa is dit gebeurd in de xne en XIIIe eeuw door de 
actie van hun twee grote vijanden, de groeiende staatsmacht en het eerste 
doorbreken van kritisch denken en rationalisme, dit merkwaardig mo
ment in de geschiedenis van de primitieve volkeren. Dat dit in elk geval 
zo gebeurd is in het Vlaanderen van de xne eeuw zal verder blijken. 

In de xne eeuw heeft Europa, en Vlaanderen heeft aan die beweging 
zeker deelgenomen, een intellectuele crisis doorgemaakt waarbij het voor
goed de tijd van het primitieve barbaarse denken verlaat en een nieuwe 
beschaving grondvest. In de bouwkunst ( 2 ), de literatuur (3 ), de filoso-

(1) De godsoordelen psychosomatisch adequaat, zie NoTTARP, op. cit., bl. 12 vv. 
(2) FocrLLON, Art d'Occident, Parijs 1938. 
(3) DE GHELLINCK, L'essor de fa littérature latine au XII• siècle, Parijs 1946. 
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fie (1), de theologie (2) en de rechtswetenschap (3) zien we in deze eeuw 
een verrassende opbloei van een nieuwe wetenschappelijke, kritische 
geest, een sprong vooruit in het geestesleven en een ontplooiing van het 
redelijk denken die terecht van een "renaissance van de xne eeuw" doen 
spreken (4). Deze intellectuele revolutie verraadt een psychologische 
verschuiving in de samenleving en moet, naast een elite van intellectuelen, 
een bijzondere weerklank hebben gevonden in de brede lagen van de 
handeldrijvende en beweeglijke stadsbevolking met haar praktische geest, 
die trouwens reeds in de vorige eeuw blijk had gegeven in staat te zijn 
het initiatief te nemen om nieuwigheden en verbeteringen in te voeren 
(we bedoelen de stichting van vredesbonden in de steden met een nieuw 
arbitrage-strafrecht, de actie voor de afkondiging van de godsvredes en 
van allerlei vrijheden). De nieuwe psychologische houding onderwerpt 
allerlei oude instellingen aan een kritisch onderzoek, waaraan ze nauwe
lijks konden weerstaan. Men bemerkt de misbruiken waartoe de oude 
leges aanleiding geven, men ziet dat bekende schurken de godsproef 
met succes doorstaan en terwijl men er zich vroeger uit traditie bij neer
legde, vindt men het nu onredelijk. De theologen vinden het hemeltergend 
telkens weer van God een mirakel te eisen en noemen de godsoordelen 
een zonde. De burgers vinden het lastig aan pijnlijke en gevaarlijke proe
ven onderworpen te worden waarvan de "efficiency" betwijfeld wordt 
en bekomen er vrijstelling van. De oude bewijzen maken een crisis door. 
De mensen, de geleerden en de stedelingen, geloven er niet meer in (,,men 
were beginning to mistrust them") ( 5); doch met het geloof (van de 
partijen en de brede lagen van de bevolking) (6) in hun doelmatigheid 
staan of vallen de oude bewijzen. Vanaf de xne eeuw, in sommige landen 
vroeger in andere later, in Vlaanderen zeer vroeg, verzwakt en verdwijnt 
dit vertrouwen, derhalve zijn ze ten dode opgeschreven en geen spits
vondigheden van clerici zullen ze redden (7). 

Immers naast de nieuwe rationele zakelijke geest is er een tweede 

(1) BRÉHIER, Histoire de la philosophie, l, 3, M~en áge et Renaissance, Parijs 1947. 
(2) DE GHELLINCK, Le mouvement théologique du XJJe siècle, Parijs 1914. 
(3) POLLOCK en MAITLAND, Hist. Engl. Law, I, bl. 111 : ,,Of all the centuries the 

twelfth is the most legal". Het is de eeuwvan de herleving van de studievan het Romeins 
recht, de eeuw van het decreet van Gratianus en van grote vooruitgang in het publiek 
recht van de Europese staten en de kerk. 

(4) HASKINS, The renaissance of the XIIth century, Cambridge (Mass.) 1927. 
(5) PoLLOCK en MAlTLAND, op. cit., II, bl. 599. 
(6) Protesten tegen de ordalies door alleenstaande gçesten had men reeds onder 

de Karolingen gekend (zie o. m. over Hrabanus Maurus en Agobard van Lyon 
LEITMAIER, Kircbe und Gottesurteile, bl. 47-5 3), doch precies de bijval van de brede lagen 
der bevolking heeft hun blijkbaar ontbroken. 

(7) Voor details voor Vlaanderen, gesteund op duidelijke gegevens uit de tijd zelf, 
zie verder blz. 136 vv. 
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vijand van de oude bewijzen, in wiens ogen ze geen genade vinden, omdat 
ze totaal inadequaat zijn voor de uitvoering van zijn plannen : de vorste
lijke bestraffingswil, de staatsmacht die het zich tot taak heeft gesteld de 
misdadigheid in het land op eigen initiatief en met eigen middelen te 
beteugelen. De graven van Vlaanderen hebben sinds de XIe eeuw, onder 
de drang van de bedrukte bevolking, de oude Karolingische staatstraditie 
weer opgenomen en hebben tegen de criminaliteit een kruistocht ingezet. 
In het kader van een algemene opbouw van de administratie van het 
graafschap heeft Filips van de Elzas het land van een modern ambtenaren
korps voorzien (de baljuws) en dezelfde graaf heeft ook de handhaving 
van de openbare orde stevig ter hand genomen. Zijn opvatting was dat 
alle misdadigers in het graafschap door de publieke macht moesten ver
volgd en na vonnis gestraft worden. En juist hier vond hij het oude be
wijsrecht in zijn weg. Het kon hem geen voldoening schenken. Wanneer 
de staatsmacht alle misdrijven wil bestraffen lijkt het oude bewijsrecht 
inadequaat, omdat het aan de misdadiger te veel kans laat te ontsnappen 
door zegevierend de proeven te doorstaan. De kronieken bewaren het 
verhaal van lieden die de publieke opinie schuldig wist en die toch zege
vierend de godsoordelen doorstonden. Men zegde dat God hun genadig 
was en hun een kans wilde geven tot beter leven. Dat was heel mooi, 
maar de graaf was er niet mede gediend, hij wilde dat alle schurken ge
straft werden omdat het handeldrijvende land vrede en orde nodig had 
en hij het zijn taak achtte daarvoor te zorgen. Een bewijsrecht dat mis
dadigers, wier schuld men op een andere wijze kon aan het licht brengen, 
liet ontsnappen was in zijn ogen veroordeeld. De publiekrechtelijke op
vatting van het strafrecht determineert het bewijsrecht : het kon de staat 
vroeger weinig schelen welke van de partijen, klager of beklaagde, won; 
dat was hun zaak. Doch nu is de staat er direct bij geïnteresseerd dat de 
schuldige in het bewijsproces verliest, omdat de staat wil dat hij gestraft 
worde. En zo is het gebeurd dat in Vlaanderen de samenwerking van beide 
voornoemde sociale strevingen, de ene van psychologische, de andere van 
strafpolitieke aard, een nieuw bewijzenrecht in het leven heeft geroepen 
dat vlug het oude heeft doen vergeten en dat gesteund was op opvattingen 
die nu nog ten grondslag liggen aan ons bewijzenrecht : we bedoelen de 
,, veritas" -procedure van Filips van de Elzas' keuren van de grote steden ( 1). 

(1) Reeds PATETTA, Le orda!ie, merkte op (bl. 30) : ,,La maggiore o minore durata 
dei giudizi di Dio presso un determinato popolo dipende quasi esclusivamente dalla 
forme di governo e di constituzione sociale. Dove l'elemento teocratico prevale ... il 
giudizio di Dio si conserva nonostante una civilta assai elevata. Dove invece lo stato, 
l'elemento laico si affermano di fronte al sacerdozio e all'elemento religioso, il giudizio 
di Dio perde ben presto terreno" - en dit op basis van universeel vergelijkend onder
zoek; KALIFA, Pré-droit dans la Prise, bl. 9 gelooft dat de zeer grote invloed v. d. Friese 
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Wat de veritas -procedure is zullen we verder in detail zien. Hier 
komt het op de algemene gang der zaken aan. De veritas - of waar
heidsprocedure is een moderne bewijsprocedure, waarbij de schuldvraag 
door de rechter wordt opgelost, door relatief vormloze en vrije aan
wending van rationele middelen (getuigenverhoor, onderzoek ter plaatse, 
huiszoeking), waarbij de rechter het initiatief in handen heeft en de plicht 
heeft naar best vermogen en objectief de volle waarheid omtrent het 
misdrijf op te sporen en dienvolgens, zonder dat de betichte tot de on
sch~ldseed of andere oude onschuldsbewijzen wordt toegelaten, te von
nissen. Er kunnen oudere pogingen in die zin geweest zijn. Zeker is dat 
het moderne bewijsrecht in het stedelijk Vlaams strafproces zijn defini
tieve intrede doet onder impuls van Filips van de Elzas ( dus door de 
actie van de wetgever) ten laatste in n63. De verandering is revolution
nair. Het nieuwe bewijs heeft de basis-kenmerken van het geciviliseerde 
bewijsrecht. Het accusatoir karakter is verzwakt, de rechter is het actieve 
element bij uitstek, op hem berust tenslotte de" plicht de waarheid te 
ontdekken, hij onderzoekt het gedrag van de beklaagde. Deze laatste wordt 
eenonderzoeks-object in het bewijsproces, terwijl hij vroeger actief subject 
was. De procedure is rationeel en objectief, ze is niet formalistisch, ze 
zoekt integendeel direct de materiële waarheid te ontdekken. Deze laatste 
trek is zo belangrijk en de tijdgenoten waren er zich zo wel van bewust 
dat ze terecht de ganse procedure zelf "de waarheid" hebben genoemd 
naar haar hoofddoel. En wanneer ze de oude met de nieuwe procedure 
vergelijken, zeggen ze dat de misdrijven vroeger "per legern" ( = de 
technische naam van de formalistische proeven) en voortaan "per veri
tatem" ( = na onderzoek van de ware toedracht van de feiten) berecht 
zullen worden (1). Blijkbaar voelde men de oude bewijzen aan als het 
tegenovergestelde van de waarheid en dit toont duidelijk hoe deficient 
ze geworden waren en in welk discrediet ze bij een deel van de publieke 
opinie waren gevallen. 

De nieuwe procesvorm is vlug en zonder noemenswaardige tegen-
,,.. stribbeling door de schepenbanken in Vlaanderen toegepast geworden 

en met name ook op het platteland vrij spoedig aanvaard. Hij is het ge
meen recht van Vlaanderen gebleven. Dit toont aan dat hij werkelijk aan 
een behoefte voldeed en op zijn tijd was gekomen. 

Werd aldus vanaf de tweede helft van de xne eeuw het principe van 
het rationeel, objectief getuigenonderzoek door de rechter algemeen aan-

geestelijken een factor was die o. a. aan de ordalies (gechristianiseerde heidense ritussen) 
aldaar een uitzonderlijk lang voortbestaan heeft bezorgd. 

( 1) Giselbert van Bergen, c. 67, bl. 106 signaleert omtrent de nieuwe strafbepalingen 
in Henegouwen van graaf Boudewijn V, a0 1171 : ,,Hee autem omnia non per legem sed 
per veritatem tractanda sunt". 
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vaard, toch waren erin de uitvoeringsmodaliteiten verschillen naar de plaats 
en naar de tijd. Niet alleen bleef hier en daar de oude zuiveringseed sub
sidiair in zwang, maar het moderne bewijsproces zelf was niet eenvormig. 
Men kende het verschijnen van getuigen vóór de rechtbank nu eens met 
het systeem van het wettig bewijs, dan weer met het moreel bewijs; men 
kende de deputatie van een onderzoekscommissie van schepenen die 
vóór de rechtbank verslag uitbrachten (te vergelijken met onze huidige 
onderzoeksrechter); men kende de bewijsjury, al dan niet uit vaste ge
zworenen samengesteld. Elk van deze bewijsvormen vinden we in de 
xne e:n XIIIe eeuw. Ze waren dan stilaan traditioneel geworden. Ze 
kregen vanaf de tweede helft van de XIIIe eeuw jongere broertjes, wier 
verschijnen niet zo enthousiast zou aanvaard worden als met hen 
honderd jaar te voren gebeurd was, wel integendeel ( doch daarover 
verder). 

Het objectieve bewijssysteem dat in de XIIe eeuw in Vlaanderen 
het licht zag schonk voldoening op vele punten, het beantwoordde aan 
de rationelere mentaliteit van de bevolking en het was een vrij adequaat 
middel om de overtreders te identificeren. Het experiment mocht geslaagd 
heten. Nochtans mettertijd kwamen zekere tekorten aan het licht, vooral 
van strafpolitieke aard, ttz. in betrekking met de mogelijkheid van de 
vervolgingsambtenaren om alle misdadigers effectief vóór de schepenen 
te overtuigen van schuld en hun veroordeling te verkrijgen, hetgeen toch 
per definitie de drijfveer van hun optreden was. Het objectief bewijs
proces dat we, in de hierboven geschetste vormen, het klassieke of gewone 
bewijsproces kunnen noemen, had natuurlijk niet met één slag al zijn oude 
trekken afgelegd. Zo had het zekere accusatoire trekken bewaard, door
dat gedurende gans het proces de partijen en hun getuigen tegenover 
elkaar stonden en aan de verdediging vrij spel werd gelaten om getuige
nissen aan te vallen en de getuigen te intimideren of vals te schelden. 
Het proces was publiek en mondeling, wie ten laste getuigde deed het 
dus ten aanzien van iedereen en moest de verantwoordelijkheid daarvoor 
op zich nemen, hetgeen risico's meebracht die zeker velen deden terug
schrikken. Het bewijsproces had soms een formalistische inslag bewaard 
(vb. vereiste van twee getuigen van horen en zien). Dit alles had tot gevolg, 
hoewel niet bewust bedoeld, dat de verdediging heel wat troeven in 
handen had en dat de vervolgingsambtenaar soms met lede ogen moest 
toezien hoe betichten, van wier schuld hij vast overtuigd was ( en een 
vervolgingsambtenaar verdenkt vlug), vrij uitgingen, omdat hij o. m. 
wegens voornoemde oude trekken van de bewijsprocedure niet in sta~t 
was geweest hun schuld te doen blijken. Vandaar dat de vervolgings
ambtenaren of, zo men wil de bestraffende staatsmacht, tegelijk uit in
stinctieve politionele reactie én met het oog op het welbedoeld bestrijden 
van de criminaliteit, naar nieuwe middelen uitzagen, die hen moesten in 
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staat stellen, zo was tenminste de bedoeling, in alle geval de schuldige 
te overtuigen, door zijn verweermogelijkheden flink te kortwieken : we 
bedoelen de geheime geschreven procedure en de af geperste bekentenis, 
twee technieken die we de buitengewone bewijsmiddelen kunnen noemen. 
De gewone bewijsprocedure had ongetwijfeld haar gebreken, ze liet de 
verdediging zeer sterke wapens. Doch de buitengewone procedure slaat 
de verdediging deze wapens stuk voor stuk uit de hand. Men geeft zich 
rekenschap wat dat betekent voor het individu, dat zich gesteld ziet tegen
over de actie van het staatspolitieapparaat en de vervolgingsambtenaar, 
zijn tegenstander. De beschuldigde wordt in dit bewijsproces bijna uit
sluitend een passief object in handen van hen die vervolgen en onder
zoeken, men ontneemt hem alle initiatief. Ons lijkt het dat de gewone 
procedure een punt van evenwicht had bereikt tussen het ontzag voor de 
persoonlijke vrijheid en de rechten van de verdediging enerzijds en de 
rechten van de vervolgende staatsmacht anderzijds. Men had op dit punt 
kunnen blijven staan. Het is in Engeland zo geweest. Op het continent 
en ook met name in Vlaanderen is men verder doorgegaan en heeft men, 
uit doelmatigheidsoverwegingen, de rechten van de verdediging zodanig 
beknot dat men o. i. het doel is voorbijgeschoten, waar vroeger wellicht 
te weinig schuldigen werden gestraft waren het er nu te veel, ttz. dat een 
groot getal onschuldigen ten offer zijn gevallen aan de buitengewone 
procedures. 

Men krijgt duidelijk de indruk dat het recht een deuk heeft gekregen 
uit pragmatische, doelmatigheidsoverwegingen. De geheime onderzoeken 
en de folterbank zijn langs de praktijk in het Vlaamse strafproces binnen
gedrongen en zijn er, naast de andere methodes, in gebleven, blijkbaar 
omdat tenslotte geen macht in staat geweest is de absolutistische stre
vingen van het staatsgezag een halt toe te roepen en het al te strenge 
strafproces, één zijner correlaten, tegen te gaan. 

Het verdient hierbij aangestipt te worden dat het invoeren door de 
staatsmacht van de buitengewone procedures in Vlaanderen het punt· is 
waar de wegen van de graaf en de steden scheiden. In de plaats van de 
samenwerking die we tot dan toe konden vaststellen inzake bewijsrecht 
ontstaat een meningsverschil dat wortelt in de verschillende opvatting 
van beiden over de ideale vorm van organisatie: het absolutisme enerzijds 
en de vrije verenigingsidee anderzijds. Het bewijsrecht is een voorwerp 
van politieke wrijving geworden. Het fatale gevolg was dat de (subjec
tieve) verdenking stilaan de plaats innam van het (objectieve) bewijs en dat 
zodoende een subjectief element in het bewijsproces is binnen gedrongen 
dat noodlottig is voor het recht. Men zal bemerken dat we hiermede het 
andere uiterste hebben bereikt van de evolutie van het bewijsrecht : terwijl 
het primitieve bewijsrecht subjectief was ten gunste van de betichte, 
is er gevaar dat het geciviliseerde in zijn scherpste vormen subjectief 
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wordt te zijnen nadele. En zover is het in feite ook voor een goed deel 
gekomen (1). 

Het past tot slot van dit breed historisch overzicht enkele rechts
sociologische beschouwingen te formuleren, die trouwens direct af geleid 
zijn uit het historisch gebeuren dat we geschetst hebben. Welke zijn de 
factoren die het bewijsproces hebben gedetermineerd? 

Het nieuwe rationele recht is vooral de vrucht van het streven van 
de twee grote sociale krachten van het middeleeuwse Vlaanderen, de 
graaf en de steden. Het zijn die jonge vooruitstrevende krachten, die 
precies in de xre en XIIe eeuw hun macht steeds zien groeien en wel 
doordat ze op elkaar steunen en beiden aan iets nieuws bouwen. Zij zijn 
het die het nieuwe bewijsrecht hebben ingevoerd en gevestigd omdat het 
voldeed aan hun beider aspiraties, tenrr.inste tot op de hoogte die we heb
ben aangeduid (2). Doordat deze sociale krachten, dynastie en poorterij, 
in Vlaanderen sterker waren dan elders is het nieuwe bewijsrecht hier ook 
vroeger gevestigd. Immers de meer conservatieve krachten, adel en 
plaatselijke geestelijkheid, hebben in Vlaanderen een zwakke positie. De 
eerste vooral nadat de Elzassers, met de hulp van de steden aan het be
wind gekomen, hun macht geknakt hadden, de tweede omdat van de grote 
Vlaamse steden slechts Atrecht de zetel was van een bisdom (3) en de kerk 
er als zodanig een onbeduidende politieke rol speelde (4) (zeer vroeg 
zien we hoe de Vlaamse graven bezield zijn door het Karolingische ideaal 
dat in de vorst de gezagvolle beschermer van de kerk van zijn rijk zag) (5 ). 

(1) Het is duidelijk dat men hiermee in het rijk van de willekeur belandt. Het 
verdient aangestipt te worden dat deze proces-willekeur chronologisch samenvalt met 
de strafrechtelijke willekeur in de vrije straftoemeting door de rechter. Beide zijn ver
schijnselen uit de ze helft der XIIIe en volop dan de XIVe eeuw (zie VAN CAENEGEM, 
Strafrecht, bl. 160). 

(2) De historische feiten in Vlaanderen stellen de socioloog Max Weber in het 
gelijk die in de rationalisering van het strafproces de vrucht van het streven van het 
centraal gezag en de steden ziet, M. WEBER, Wirtschaft und Gesellscheft, I, bl. 487 : 
"ein Bündniss von fürstlichen und von Interessen bürgerlicher Schichten gehörte 
daher zu den wichtigsten treibenden Kräften formaler Rechtsrationalisierung" ;cfr. 
ook BouMAN, Sociologie, bl. 11 5. 

(3) Vlaanderen behoorde tot de diocesen Terwaan, Atrecht en Doornik. 
(4) Deze zwakke machtspositie van de kerk in Vlaanderen is een constante. Om 

op zuiver juridisch terrein te blijven wijzen we erop dat er in de XJVe eeuw om die reden 
in Vlaanderen omzeggens geen strijd is geweest tussen de kerkelijke en de geestelijke 
rechtbanken om de bevoegdheid ( cfr. BuNTINX, Audientie van de graven van Vlaanderen, bl. 
227 : ,,de Vlaamse kapittels en abdijen waren niet opgewassen tegen de graaf ... zij 
stonden sterk onder zijn invloed"), in tegenstelling met Frankrijk bvb., waar deze strijd 
hevig was (zie FouRNIER, Oj/icialités, bl. 94-127. 

(5) Zie DRoGo, Vita Godeliph, 6 waar graaf Boudewijn VI zegt : ,,Episcopi 
est christianitatem regere, meum habetur in his que per se superare non quit hunc 
ipsum adiuvare". 
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Nu waren het juist deze conservatieve krachten die geneigd waren de 
oude bewijzen een lang leven te bereiden. Men weet dat de adel eeuwen
lang gehecht is geweest aan de tweekamp en we zullen verder zien dat 
de plaatselijke kerken in de XIIe eeuw tegenover de onbloedige gods
oordelen niet ongunstig stonden en ze zelfs trachtten te redden tegen alle 
hoop in. 

Tot zover ons algemeen overzicht van de geschiedenis van het Vlaam
se bewijsrecht tussen xre en XIVe eeuw. Nu hebben we de plicht in 
detail en aan de hand van de feiten bovenstaande conclusies van onze 
opzoekingen te rechtvaardigen. 

B. - DOGA1ATIEK 

1. - DE OUDE BEWIJZEN 

Over de fundamentele kenmerken van de primitieve bewijsmiddelen 
hebben we in het vorig hoofdstuk uitgeweid. We beschrijven nu die welke 
we in het Vlaamse strafproces aantreffen. 

a) D e w a t e r - e n v u u r p r o e v e n 

1) Terminologie 

iudicium ( 1 ), ordeil ( 2 ), ad iudicium venire (3 ), se purgare iudicio 
(excusare) (4), subire judicium (5), stare iudicio (6), ad iudicium ad
duci (7). 

Deze twee vormen van godsoordeel zijn - naast de tweekamp -
in het Vlaamse strafproces van de XIe en XIIe eeuw veelvuldig in ge
bruik, rechtstreekse voortzetting van het recht van het oud-Germaanse 
en Frankische tijdperk. 

de Vuurproef : iudicium ferri (8), iudicium ferri candentis (9), ferrum 

(1) Nullus ... provocari potest ad judicium quod vulgo ordeil dicitur (verdrag 
Vlamingen met Keulen 1197) (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI., II, bl. 429, n° 8). 

(2) Ibidem. 
(3) Keurbrief Vrije ± 1190. 31. 
(4) Keurbrief v. 't Vrije ± 1190. 28; Nieuwpoort 1163. 6: candenti ferro se 

excusabit. 
(5) Poperinge 1208. 8. 9. 
(6) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 3. 
(7) (SrGEBERTI) CoNTIN. AQurc. a0 118 3 : ad iudicium ferri sunt adducti. 
(8) Keurbrief v. 't Vrije ± 1190. 61. 
(9) S. Amand 1164. 

V. C. 9 



candens ( 1 ), ferrum ignitum ( 2 ), iudicium ferri arden -
tis (3), iudicium ferri igniti (4), iudicium ignis (5), 
ignitum iudicium (6), calidum iudicium (7), ferri caute
rium (8), ignitum examen (9), igniti ferri examen (10), 
ferrum calidum (11), juïce du fu (12), la juize de caut 
fer (13). 

de Waterproef: iudicium frigide aque ( 14), iudicium aque ( 15 ), periculum 
aque (16), 

De terminologie wordt gedetermineerd door de gedachte van de god
delijke uitspraak, het oordeel dat door God geveld wordt langs de ordalie 
(judicium), doch ook door de gedachte van de proef die men moet door
staan (examen) en van het risico dat de beklaagde loopt (periculum). 

2) Ontleding. 

De vuurproef was strenger, moeilijker dan de waterproef, vooral 
dan de koudwaterproef. 

Immers, naar we uit de algemene rechtsgeschiedenis weten ( onze 
bronnen geven geen detail-inlichtingen, het is zelfs niet steeds duidelijk 
of ze de heet- of de koudwaterproef bedoelen : zo onder de term "judicium 
aque") bestond de vuurproef in het grijpen van gloeiend ijzer of het gaan 
over gloeiende ploegscharen. De heetwaterproef was het grijpen van een 
voorwerp dat op de bodem van een ketel kokend water lag. Dadelijk 
werd de brandwonde verbonden, bleek ze na enkele dagen genezend en 
zuiver, dan was de proef met succes doorstaan, bleek het een kwaad
aardige brandwonde te zijn (,,si arsus fuerit") (17) dan was men verloren. 

(1) Nieuwpoort II63. 6. 
(2) Galbert. 105. 
(3) Keurbrief v. 't Vrije ± 1190. 3 I. 

(4) Ieper II 16. 
(5) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 3. 
(6) Poperinge 1208. 8. 9. 
(7) Poperinge 1208. 20. 
(8) (SrGEBERTI) CoNTIN. AQurc. a0 II 8 3. 
(9) Galbert. 108. 
(10) Galbert. 108. 
(II) Sint Omaars II64. 23. 
(12) Facet S. Amand, XXVII. 7. 
(13) Facet S. Amand, 1265, II 4. 
(14) Keurbrief v. 't Vrije II90. 28. 
(15) Geraardsbergen II90. 1201 ( ?). 1274. 3. 
(16) (SrGEBERTI) CONTlN. AQUIC. a0 II83. 
(17) Nieuwpoort II63. 2. 



Bij de koudwaterproef werd de beklaagde aan een koord te water 
gelaten, ging hij onder dan had hij de proef gewonnen, dreef hij boven dan 
was hij verloren. Deze proef was dus gunstiger dan de twee vorige voor 
de betichte. Nochtans blijkt men er mettertijd wel iets op gevonden te 
hebben om ook bij de gloeiend-ijzer-proef steeds te lukken : van de twaalf 
ketters die in II 8 3 te Ieper de vuurproef ondergingen ( allen schuldigen) 
was er geen enkel die de proef verloor ( 1 ). Het zijn ongetwijfeld zekere 
sluwheden die geholpen hebben de godsoordelen te discrediteren als 
bewijsmiddel. Van de andere godsoordelen, uit vroegere eeuwen bekend, 
hebben we in Vlaanderen geen sporen gevonden (2). 

De bronnen van bepaalde Germaanse stammen vertonen de neiging 
om de eenzijdige ordalies eerder voor onvrijen voor te schrijven (3). 
Hiervan zijn ook in het Vlaamse strafrecht sporen te vinden. De kort
stondige Gentse keure van 1191 vermeldt deze waterproef specifiek voor 
de onvrijen (4). Het is geen regel : Lambert van Rodenburg in Galbert's 
verhaal (c. 105) is een ridder, hij ondergaat de vuurproef; de burgers 
van Sint Omaars zijn vrijen. Deze associatie van eenzijdige ordalie met 
onvrijheid kan de afkeer van de stedelingen hebben versterkt, een be
slissende factor is ze niet geweest : de tweekamp, bewijs van de vrijen, 
deelt het historisch lot van de andere ordalies. 

Voor de vrijen waren van oudsher de zuiveringseed en vooral de 
tweekamp voorbehouden (5 ). Voor Vlaanderen zien we daarvan sporen 
in de zoëven geciteerde Gentse keure en, wat de tweekamp betreft, in de 
beroemde anecdote van Galbert, waarin verteld wordt hoe de onvrijheid 
van de echtgenoot van de nicht van de onvrije Bertulf aan het licht kwam 
doordat een vrije weigerde met hem te duelleren (6). 

(1) Zo verteld in (SrGEB.) CONTIN. AQurc. a0 1183. Onze zegsman ziet in hun ont
snapping een bovennatuurlijke beloning omdat ze hun misdrijf hadden bekend (ge
biecht?). 

(2) Geen belang dient gehecht - voor Vlaanderen - aan het relaas van het laat
middeleeuwse CHRON. Sr BAVONIS, bl. 5 56 waar gesproken wordt van een gewijde
broodproef (d. Imbiss) die aan een misdadige .Engelse graaf in de XIe eeuw het leven 
zou hebben gekost. Het hele verhaal is in de XIIe eeuw verzonnen door Normandische 
kronijkschrijvers en gaat terug op oud-Germaanse gegevens (cfr. T. HooGKIN, Polit. 
bist. Eng!. I, bl. 460). 

(3) BRUNNER, Rg. II, bl. 540. 
(4) Gent 1191. 7 : Si cui imputetur et convictus non fuerit, si sit liber homo, per 

duodecim liberos homines se purgabit; non liber, judicio aquae frigidae. 
(5) BRUNNER, loc. cit. 
(6) cap. 7: Sed contigit quod miles qui neptem prepositi duxerat in uxorem ad 

singulare bellum alium quemdam in presentia comitis appellaret militem, qui ... liber 
erat, at appellatus indignationis sibi repulsa viriliter respondit scilicet se non fuisse de 
servili conditione ... et hoc ad bellum singulare non se fore parem appellanti congres
surum. 



De godsoordelen werden in het openbaar ondergaan, in tegenwoor
digheid van de tegenpartij ( 1 ). 

De misdrijven waarvoor de water- of vuurproef werden voorgeschre
ven waren over het algemeen de zwaarste, hetgeen aansluit bij hun pijnlijk 
en gevaarlijk karakter. We vinden ze nl. bij betichting van verraad (2), 
ketterij (3), herhaalde diefstal (4), diefstal (5), veeroof (6), landdief
stal (7), doodslag (8), zoenbraak (9), valsmunterij (10), verwonding 's 
nachts (u). Omgekeerd vindt men ze te Gent in 1191 slechts in subsi
diaire orde en voor lichtere misdrijven, verwonding, verminking, roof. 
Ze hadden reeds veel aan belang ingeboet (12). We zullen zien dat de 
zuiveringseed een veel algemenere toepassing vond. 

Soms laat het recht de keus tussen water- of vuurproef ( 1 3 ), tussen 
vuurproef of schepenonderzoek (14), tussen vuurproef of zuiverings
eed ( 1 5 ), soms wordt alleen de waterproef voorgeschreven ( 16); toch geeft 
de gewoonte lichtjes de voorkeur aan de vuurproef, de strengste vorm 
van de godsoordelen (17). Deze plaatselijke verscheidenheid van regels 
is een normaal verschijnsel in het oude middeleeuwse recht. 

Het gebruik dat de klager een plaatsvervanger voor zich de gods
oordelen liet ondergaan (bvb. een horige voor zijn heer) is bij de water
proef verspreid geweest (18); het wordt door de Keurbrief van het Vrije 
verboden (19). 

Een chronologische lijst van de vermeldingen van deze godsoordelen 
in het graafschap Vlaanderen is leerzaam omdat ze aanschouwelijk aan
toont hoe vroeg ze alhier verdwenen zijn. De stadsrechten zijn op het 

(1) BRUNNER, Rg. II, bl. 581. 
(2) GALBERT. 105. 
(3) (SIGEB.) CoNTIN. AQUIC. a0 u83. 
(4) Poperinge 1208. 20. 
(5) Nieuwpoort 1163. 6. 
(6) Sint Omaars u64. 23. 
(7) Keurbrief v. 't Vrije 1190. 31. 
(8) Poperinge 1208. 8. 
(9) Keulen-Vlamingen, 1297 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI. II, bl. 429, n° 8). 
(10) Ibidem. 
(u) Nieuwpoort u63. 2. 
(12) Gent 1191. 7. 8. 12. 
(13) Sint Omaars u64. 43. 
(14) Keurbrief van 't Vrije. 31. 
(15) Sint Omaars 1164. 23. 
(16) Keurbrief. 28; Gent 1191. 7. 8. 12. 
(17) GALBERT 105; Nieuwpoort u63. 2. 6; S. Amand u64; (S1GEBERTI) CoNTIN. 

AQUIC. a0 II 8 3; Poperinge 1208. 8. 9. 20. 
(18) BRUNNER, RG., II, bl. 5 5 1. 
( 19) c. 28 : Si ... de forto impetitus venerit, purgabit se judicio frigidae aquae in 

suo corpore tantum. 



plattelandsrecht vóór, maar het verschil is niet zeer groot, soms werd het 
nieuwe stadsrecht bijna onmiddellijk na zijn verschijnen op het platte 
land overgenomen (1). We laten hier de lijst volgen : 

1. Bij de stichting van de stad Geraardsbergen (1067-70) (z) zou 
aan de toekomstige stedelingen vrijstelling zijn toegezegd van water- en 
vuurproef door Boudewijn VI (3). 

z. In 1 u6 wordt aan de Ieperlingen eenzelfde vrijheid (libertas) 
toegekend door Boudewijn VII. 

3. In uz8 doorstaat Lambert van Rodenburg met succes de vuur
proef wegens de beschuldiging van medeplichtigheid aan de samenzwe
ring tegen Karel de Goede die tegen hem was uitgebracht (4). 

4. In n63 voorziet de keure van Filips van de Elzas voor Nieuw
poort het aanwenden van de vuurproef voor bepaalde misdrijven, o. a. 
voor diefstal. 

5. In 1164 schrijft de lex pacis van Filips van de Elzas voor Sint 
Amand de vuurproef voor als subsidiair bewijsmiddel voor moord, brand 
en diefstal. 

6. Water- en vuurproef zijn voorzien o. a. voor diefstal (5) in de 
keure van Filips van de Elzas voor Sint Omaars, die ten laatste in I 164 
is uitgevaardigd. In deze keure komt het getuigenbewijs reeds voor (6). 

7. In 117 z wordt te Atrecht een priester door talrijke personen 
beticht dat hij een ketter is : ,,Purgare ergo famam suam de objecta haeresi 
judicia candentis ferri frustra proponens, tam manifeste Deo operante 
cecidit ut non solum in dextra in qua ferrum gestabat (maar over zijn 
ganse lichaam) ustura mirabiliter apparuit. Unde ... combustus est" (7). 

8. In 1183 worden ketters vóór graaf en bisschop aan de vuurproef 
onderworpen te Atrecht en te Ieper. Doch dit gebeurde in uitvoering van 

(1) Aldus baseert de keure van Lalleu 1163, art. 7 zich uitdrukkelijk op de keure 
van 1157-1163 (wschl. 1163) van Filips van de Elzas voor Atrecht. 

(2) Of deze privileges werkelijk tot 1067-70 opklimmen is zeer onzeker. Ze worden 
als oud Geraardbergs recht bevestigd in 1190 en later. Zie bl. XXVIII n. 2 en 308 n. 2. 

(3) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 3. 
(4) GALBERT, c. 105 : Lambertus ex Reddenburg ferro ignito purgabat se in pre

sentia comitis Theodorici a traditione et morte domini Karoli consulis. 
(5) Diefstal is het heimelijk misdrijf bij uitstek dat, tenzij in geval van heterdaad, 

moeilijk door getuigen te bewijzen valt. 
(6) Sint Omaars 1164. 23. 43. 
(7) Anna/es Colonienses Maximi, MM.GG.SS. XVII, bl. 784, gecit. bij FREDERICQ, 

Corpus Doe. Inquisit. I, n° 46, bl. 45). 
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de beslissingen van het concilie van Reims van 1 1 5 7 ( 1) en is eerder deel 
van het kanonieke strafprocesrecht. 

9. De keurbrief van 't Vrije van Brugge (omstreeks 1190) kent de 
waterproef in een zeer beperkte toepassing, o. a. bij betichting van dief-_ 
stal (2). Latere Vlaamse vertalingen laten de vermelding van de ordalies 
wegvallen (3). 

10. De keure, die de Gentenaars van "koningin" Mathildis in 1191 

afdwongen en die als een politieke reactie op het doortastende optreden 
van Filips van de Elzas is te beschouwen, kent de koudwaterproef voor 
enkele lichtere misdrijven, alleen voor het geval dat het gewone getuigen
proces niets heeft opgeleverd en alleen voor onvrijen (in de stad Gent !) 
- zodat men deze bepaling meer voor woorden dan voor werkelijkheid 
mag houden. De keure van Mathildis heeft overigens een kort bestaan 
gekend. 

11. In 1 197 wordt een overeenkomst gesloten tussen Vlaanderen en 
Keulen waarin bepalingen van strafprocesrecht voorkomen (het probleem 
was aan de orde van de dag !). Hierin is sprake van water- en vuurproeven 
voor enkele zware misdrijven (4). In de jaren 1209-1215 wordt opnieuw 
een dergelijke overeenkomst afgesloten, doch hierin is van de oude 
proeven geen sprake meer (5). 

12. In 1208 geeft de abt van Sint Bertijns aan Poperinge een ver
nieuwingskeure waarin de vuurproef, zij het dan slechts in subsidiaire 
aanwending, voorkomt (6). De vernieuwingskeure van 1233 aldaar ver
noemt de godsoordelen niet meer. Hiermede wordt de rij voor Vlaande
ren, stad en platteland, afgesloten en meteen een hoofdstuk van zijn 
rechtsgeschiedenis (7). 

(1) HEFELE, Conciliengesch., V, bl. 568 v. : maatregelen tegen Katharen vooral in 
Vlaanderen (tekst in MANSI, Ampliss. Coli., XXI, bl. 843). 

(2) Keurbrief. 28. 3L 6I. 
(3) Keurbrief Vl. tekst. art. 23 (oud art. 28); oud art. 31 valt gans weg. 
(4) WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Pl. II, bl. 429, n° 8 : Nullus de terra eorum 

( = een Vlaming) apud nos ... provocari potest ad judicium quod vulgo ordeil dicitur, 
nisi forte homicidium fecerit aut alicui vulnus dederit sive de falsa moneta deprehensus 
fuerit vel pacem violaverit. - Het privilge bevat dus een gedeeltelijke vrijstelling van 
de Vlaamse handelaars van de te Keulen gebruikelijke ordalies. 

(5) Ibidem, bl. 430 v., n° 9. 
(6) Poperinge 1208. 3. 9. 20. 

(7) Het Facet v. Sint Amand 1265 vermeldt de vuurproef (iuize de caut fer) in 
kap. II § 4. Dit deel is de vertaling van de lex pacis Sancti Amandi v. u64 waarin de 
vuurproef voorkwam als subsidiair bewijsmiddel. We staan hier niet voor een recht dat 
in 126 5 nog gold. De auteur van het Facet, dat een commentaar is op de oude lex pacis, 
heeft trouwens lelijk verveeld gezeten met die oude paragraaf. Hij eist in zijn commen-



Bovenstaande tabel, hoe armzalig ook - ze bevat nauwelijks twaalf 
vermeldingen voor anderhalve eeuw en gans Vlaanderen - toont ons de 
ganse geschiedenis van de godsoordelen in het Vlaamse proces op spre
kende wijze. Ze leert ons hoe de ordalies, die eeuwenlang een over het 
ganse graafschap verspreide toepassing hebben gekend, in de loop van 
de XIIe eeuw op allerlei wijzen worden tegengewerkt, hoe ze als een last 
worden beschouwd, waarvan men zoekt vrijgesteld te geraken, hoe hun 
toepassing wordt ingekrompen of geweerd. Dit gebeurt : 

• Negatief. 1° Door afschaffing (,,Hujusmodi libertatem omnibus bur
gensibus Ipre ... dedi quatinus nee duellum nee judicium igniti ferri aut 
aque infra jus I prense faciant" - de zuiveringseed komt in de plaats) ( 1) of 
door vrijstelling, ttz. dat het onschuldsbewijs door de water- en vuurproef 
aan de vrije wil van de betichte wordt overgelaten en niet door de sche
penen of tegenpartij mag worden geëist (,,Nemo nisi spontaneus stabit 
duello vel judicio ignis vel aque" zegt art. 3 van het nieuwe recht van 
Geraadsbergen) (2). Eén van de privileges waardoor de stad zich van het 
platteland onderscheidt is dat men er van ordalies vrij is. 

2° Door beperking van de toepassing der ordalies tot een begrensd 
aantal misdrijven, de zwaarste en dan nog vooral zulke die nauwelijks 
door getuigenonderzoek opgehelderd konden worden en waarvoor men 
niet beter wist dan de oude bewijzen nog toe te passen (3). Ook doordat 
men de betichte de keuze liet tussen de ordalies en de "waarheid" of de 
onschuldseed (4). 

3° Bijzonder leerrijk is het feit dat de godsoordelen in de laatste 
periode van hun bestaan zuiver subsidiair zijn geworden en aldus van 
bewijsprocedure zijn afgedaald tot de rang van ontlastingsformaliteit, te 

taar ( cap. XXVII, § 7) in de plaats van de niet meer bestaande vuurproef een "onschulds
proef die ermee kan vergeleken worden" (escondit qui tant forment soit creaules que 
par dit de jugeurs puis estre comparet a juïsse de fu, <lont li chartre de le paix devise 
et dist : ... ) - hetgeen een zeer vreemde uitleg is en moeilijk te realiseren. Doch daar
bij toont hij dat hij de oude tekst niet begrepen heeft : hij eist een subsidiair onschulds
bewijs van iemand die vooraf werd overtuigd van schuld! (qui prouvés est que il 
(heeft gemoord, gebrand, etc.) ... lois ne le peult tensser ( =vrijspreken) sil n'en fait 
escondit etc. (zie hoger). 

(1) Ieper II 16 : dat deze stedelingen het als een privilege beschouwden van de 
ordalies verlost te zijn is sprekend voor de mentaliteit van alle poorters en het lijdt 
geen twijfel dat Ieper, waarvan dit privilege ons toevallig is bewaard niet de enige stad 
is geweest om een dergelijke "vrijheid" te verkrijgen. 

(2) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274 bevestigen een oude vrijheid. Deze 
vrijheid werd gegeven om bewoners aan te lokken, blijkbaar was er reeds een soort tra
ditie aan het groeien dat de poorters van de oude ordalies vrij waren. 

(3) Diefstal, nachtelijk misdrijf, zie bl. 133. 
(4) Sint Omaars II 64. 2 3; Keur brief 31. 
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vergelijken met de huidige beslissende eed ~an de schuldenaar bij onvc 
doende bewijs in het privaatrecht. De normale procedure van onderzot 
- en de enige die werkelijk telde - was het moderne objectief getuigen
verhoor geworden, doch wanneer dit onderzoek geen klaarheid bracht 
greep men nog terug naar het oude recht en moest de beklaagde de ou·
onschuldsproef ondergaan alvorens definitief te worden vrijgelaten. Dez..., 
formaliteit heeft een kort bestaan gekend, ze heeft wellicht de overgang 
naar de volle toepassing van het nieuwe recht verzacht, zoals het vast
houden aan oude vormen vaak doet. Zo vindt men : ,,Si cui imputetur 
et convictus non fuerit (men heeft zijn schuld langs de gewone proce
dure niet kunnen doen blijken) se purgabit ... judicia aquae frigidae" ( 1 ). 

Hetzelfde was dertig jaar vroeger voor Sint Amand afgekondigd door 
Filips van de Elzas (1164) : ,,Qui crimine occulti homicidii aut incendii 
aut quod dicitur vulgo tixiam ( = diefstal) vocatus fuerit, convictus justicie 
subjacebit; si convinci non potuerit (door de getuigenprocedure), non 
tarnen nisi per judicium c~ndentis ferri liber erit". 

Positief werd de doodsteek aan de ordalies gegeven door het stel
selmatig invoeren, vanaf 1157-63, door Filips van de Elzas, eerst in de 
grote steden en met hun samenwerking, van het moderne rationeel bewijs. 
Dit geschiedde in een reeks keuren die de oude bewijzen volledig igno
reerden en de blijvende basis van het moderne strafprocesrecht in 
Vlaanderen zijn geworden. De talrijke XIIIe eeuwse keuren ~- buiten 
Poperinge 1 208 - kennen de water- en vuurproeven niet meer, ook de 
plattelandskeuren niet. 

De godsoordelen, vroeger zo algemeen toegepast, zijn in de xne 
eeuw kennelijk geweerd, afgeknot en tenslotte tot niets herleid. Ze zijn 
vervangen geworden door de zuiveringseed en vooral door de moderne 
waarheidsprocedure. 

We zegden vroeger reeds dat het verdwijnen van de ordalies en hun 
vlugge en vlotte vervanging door de rationele bewijsprocedures verband 
hielden met een crisis van het geloof in hun doelmatigheid en met een 
kritisch onderzoek waaraan ze geen weerstand konden bieden. De bekende 
Galbert van Brugge brengt ons hieromtrent enkele feiten en, wat meer 
is, enkele kritische beschouwingen die het noteren overwaard zijn. Gal
bert's bedachtzame overwegingen laten ons toe vast te stellen dat de 
basis zelf van de ordalies aangetast is. Het geloof dat God bij elke ordalie 
de schuldige zou aanduiden en aldus de onmacht van de menselijke geest 
zou ter hulp komen bestaat niet meer. Al te talrijk zijn de gevallen waarin 
misdadigers met succes de proeven doorstaan. Ze missen blijkbaar hun 
psychologische werking, ze spreken niet meer zoals vroeger tot de men-

(1) Gent 1191. 7. 8. 12. 



fdijke geest. En ondertussen lopen de misdadigers vrij rond, immers de 
1l';:dalies deugen zolang men er in gelooft. Galbert ziet de moeil_ijkheid 
.zeer goed en zijn oplossing is de volgende: wanneer de Heer een schuldige 
toch de godsproef laat winnen, is dit een opzettelijke genade uit barm
:~rtigheid verleend aan een berouwvolle zondaar. 1J en ziet de theolo
-gische inslag en de zwakke juridische redenering. Want door deze rede
nering wordt het ganse ordalieën-systeem ondermijnd : van bewijsmiddel 
- waarvoor het blijkbaar niet meer deugde -- maakt men er een genade
middel van om berouwhebbende zondaars aan hun aardse straf te laten 
ontsnappen! Galbert vertelt ons namelijk de geschiedenis van Lambert 
van Rodenburg, die algemeen was gekend als medeplichtig aan het ver
raad tegen Karel de Goede. Hij was door een uitgebreide beschuldigings
jury (,,ex unaquaque vicinia circa nos (=rond Brugge) et ex civibus Brug
gensibus meliores et magis fiddes") van verraad b(;ticht (,,quem traditionis 
reum notaverant") ( cap. 87). Hij werd volgens de aloude traditie bij de 
wroegingsprocedure tot de ordalie van het gloeiend ijzer toegelaten en 
... won de proef en zijn leven, hoewel hij de doodstraf dubbel en dik ver
diend had (,,Lambertus ex Redden burg ferro ignito purgabat se . . . a 
traditione et morte domini Karoli consulis") ( c. 105 ). Dit gebeurde, zegt 
Galbert, omdat God hem in zijn goedheid door een gunstige ordalie 
gelegenheid tot beternis wilde bieden, immers hij had berouw getoond 
(,,dominus indulget servo secundum legem penitentiae agenti") ( c. 108). 
Lambert bedreef echter kort daarop nieuwe misdaden en, toen hij enkele 
maanden later in een gevecht om het leven kwam, ontving hij slechts 
zijn verdiende straf, omdat hij zich Gods medelijden onwaardig had ge
toond (,,merebatur ipse occidi oblitus misericordiae Dei et dispensationis 
qua eum reservaverat vitae cum omnibus occidendus videretur ... ") 
(c. 108). 

Helemaal in dezelfde trant zijn de beschouwingen van een ander 
geestelijke, die 60 jaar later schrijft ( 1 ). In Ieper en Atrecht zijn in 1183 
twaalf ketters gevat en van schuld overtuigd. Ze hebben hun fout bekend 
(gebiecht? - confessio). Ze worden tot de vuurproef toegelaten -
overeenkomstig de canones van het concilie van Reims van II 5 7, dat de 
vuurproef voorschreef bij betichting van ketterij ( 2) - en ... ze door
staan hem allen met succes. Ze ontsnappen aldus aan de dood, ,,per Dei 
misericordem gratiam a ferri cauterio et aque periculo evaserunt incolu
mes" en dit als beloning, steeds volgens de geestelijke kronijkschrijver, 
omdat ze hun fout hebben beleden : ,,hic apparuit preclara virtus confessio
nis" en ,, ... per eamdem confessionis virtutem ... salvati". Het berouw 
heeft hen gered zoals de boosheid Lambert van Rodenburg tenslotte in het 

(1) (SrGEB.) CoNTIN. AQurc. a0 u83. 
(2) HEFELE, Conciliengesch. V, bl. 568 v. 
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verderf heeft gestort ( 1). Het is klaar dat dit hopeloze pogingen zijn om 
te redden hetgeen reddeloos af gedaan heeft. De ordalies waren geen 
adequate instellingen meer. Van bewijsmiddel om misdadigers te over
tuigen en zo te straffen waren ze een genademiddel geworden om ze aan 
hun straf te laten ontsnappen ! Als instelling van het strafproces waren 
ze waardeloos en zinloos geworden. Geen wonder dat men er wenste 
van verlost te zijn. 

Galbert beseft trouwens wel dat hij met zijn genadetheorie op de 
verkeerde weg is. Hij ziet in dat de ordalies slechts te redden zijn door er 
echt een adequaat middel van bewijs van te maken. En hij overtreft 
zichzelf in sofismen om daarin te slagen (het treft dat hij om uit de malaise 
te geraken alleen aan verbetering van het oude systeem denkt, geen 
nieuw voorstelt) (2). Hij redeneert als volgt. Hij houdt vast aan de 
opvatting van God = rechter in de ordalies, maar hij betreurt (strafpo
litiek gezien !) dat God zo goed is voor de misdadigers en ze zo vlot laat 
ontsnappen, Galbert zou daar een stokje vóór willen steken en dat door 
het algemeen gebruik van de tweekamp. Immers hier kan de hemel de 
dader niet laten ontsnappen zonder de onschuldige tegenpartij te laten 
verslaan, doch zover kan de goedheid niet gaan dat het recht ervoor 
opgeofferd wordt : ,,cum ... Deus judex inter utrosque adsciscitur, fidem 

(1) Cfr. NoTTARP, Gottesurteile, bl. 186 vv., die de volgende anecdote weergeeft : 
een overtreder werd door de publieke opinie beschuldigd en vreesde de vuurproef te 
moeten ondergaan. Hij zocht raad bij een priester die hem zegde dat hij zijn misdrijf 
rustig kon loochenen en de vuurproef met succes doorstaan indien hij maar biechtte en 
berouw en goede voornemens had, dan : ,,spero autem quod virtus confessionis libe
rabit te" en aldus gebeurde het, tot verbazing van de goede gemeente. Het verhaal dat 
Cesarius van Heisterbach geeft van de ketters die rond 1217 te Kamerijk werden gevat 
wijst o.i. in de richting van een opzettelijke tussenkomst van sommige geestelijken om 
de godsoordelen van berouwhebbende ketters te doen slagen en aan straf te onttrekken 
als beloning voor hun inkeer : ,,In Cameraco civitate episcopali ... plures haeretici 
comprehensi sunt qui omnes timore mortis suam perfidiam negaverunt. Missus est 
ab episcopo clericus qui negantes per candens ferrum examinaret, adustos haereticos 
sententiaret". Allen worden op de proef gesteld. Eén van hen "confessus est suum 
errorem ... Deo promittens si vita concederetur satisfactionem". Terstond gebeurt een 
mirakel : ,,coepit et ipsa combustura in manu confitentis paulatim min ui ... V ovatus est 
vir a judice (die het mirakel niet had gezien) ad ignem. Ad quem clericus (aan wie de 
ketter had bekend en beternis beloofd) ostendens manum eius sanissimam liberavit eum a 
poenis, ceteris igne consumtis". (Ces. v. Heisterbach, Dia/. Mirac. cap. XVI, gecit. bij 
FREDERICQ, Corpus doe. inPuis. I, n° 69, bl. 69); cf. PoLLOCK en MAITLAND, Hist. Eng/. 
Law, I, bl. 599, naar aanleiding van een geval in Engeland: ,,Of fifty men sent to the 
ordeal of iron all had escaped. This certainly looks as if some bishop or clerk had pre
ferred his own judgment to the judgment of God and the king did well to be angry" ( !). 

(2) De moeilijkheden van Galbert (zoals van sommige grote tijdgenoten als 
Ivo van Chartres) komen voort uit het feit dat hij er niet aan denkt de principes van het 
oude systeem aan te tasten. Pas een generatie later zullen kritische theologen de basis 
zelf van de godsoordelen verwerpen. 



juste agentis Deus juvat, injustum hominem a causa prosternens et in 
obstinatione sua confundens" (c. 108) (1). Vandaar het grote (strafpoli
tieke) voordeel van het duel: ,,Unde fit ut in bello ( = duel) alter iniquus 
prosternatur, in judicia aquae vel ferri iniquus, penitens tarnen (indien hij 
door zijn berouw genade verkrijgt), non cadat ( de proef met succes door
staat)" (c. 108). Galbert is een kritische geest, maar de tijd was blijkbaar 
nog niet rijp voor een constructieve revolutionnaire kritiek en nieuwe 
bewijsmiddelen. \Ve zijn namelijk nog maar in 1128. 

b) H e t g e r e c h t e 1 i j k t w e e g e v e c h t . 

Deze tweezijdige oud-Germaanse bewijsprocedure, voornamer dan 
de andere godsoordelen, en de ordalie bij uitstek van de vrije mannen, 
vinden we als rechtstreekse erfenis van de hoge Middeleeuwen in het 
Vlaamse strafproces van de xne en XJIIe eeuw terug als een zeer ver
breid bewijsmiddel. De weerstand van de kerk in de vroege Middeleeuwen 
is, blijkens de algemene verspreiding van het duel in de latere Middel
eeuwen, vergeefs geweest (2). 

1. Terminologie. 

bellum (3), campus (4), bellum singulare ( 5 ), duellum (6), stare duel
lo (7), camp de bataille (8), bataille (9), camp (10), camp (n), camp
dinghe ( 1 2 ), campvechten ( 1 3 ), 

ad bellum 1 

d 11 •· evocare (14), - appellare (15) - provocare (16), 
ue urn\ 

(1) Niemand minder dan Dante heeft in de XIV 0 eeuw nog gezegd : ,,Justitia in 
duello succumbere nequit" (De Monarchia, II, 10, gecit. door LEIGHT, Ultime menzioni, 
bl. 98). 

(2) BRUNNER, RG. II, bl. 5 39, 543. 
(3) GALBERT, c. 70. 
(4) WARNKOENIG, F/. St. u. RG. III, n° CLV, bl. 6: Marchiennes a0 1038. 
(5) GALBERT, c. 44. 
(6) Keurbrief Vrije 1190. 61. 
(7) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 3. 
(8) Salle Lille. 237- 1. 
(9) Salle de Lille. 227. 
(10) Salle de Lille. 227 : ,,de camp entre nobles". 
( 11) Scheldewindeke. 5 5. 
(12) 4 Ambachten 1242. 17. 
( 1 3) Scheldewindeke. 5 5. 
( 14) GALBERT, C. 44. 
(15) GALBERT, C. 7. 
(16) Verdrag Keulen en Vlaanderen 1197 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI. 

II, bl. 429, no 8). 
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- proclamare (1), - inclamare (2), - accusare (3), 
appeler de bataille (4), appieller de champ de bataille (5 ), appel (6), 
te campe beroepen (7), te campe roupen (8). 

2. Ontleding. 

Naar we uit de algemene rechtsgeschiedenis weten is het gerechtelijk 
duel een bewijsmiddel waarbij klager en betichte, in persoon of door een 
plaatsvervanger (hun kampioenen), een gevecht aangingen, waarin de 
geheime natuurkrachten of de goddelijke voorzienigheid geacht werden 
de overwinning te bezorgen aan degene die het recht aan zijn zijde had. 
Wanneer de beklaagde voor zonsondergang niet verslagen was had hij 
de proef met succes doorstaan. Het is essentieel een godsoordeel gelijk 
de water- en vuurproeven en het wordt vaak in de bronnen in één adem 
met deze laatste genoemd. Hun geschiedenis vertoont, om reden van hun 
gelijke aard, in hoofdzaak onmiskenbare historische parallellen. Toch 
zijn er een aantal verschillen die een afzonderlijke behandeling wettigen : 
de tweekamp heeft een langer leven gekend dan de andere ordalies en 
hij is zeer geliefd gebleven bij de adel, hij was van ouds het orda!ium van 
de vrijen en heeft die sociale differentie zeer duidelijk bewaard. Tenslotte 
hebben dezelfde vijanden hem de dood bezorgd zoals ook de water- en 
vuurproef : de burgerlijke mentaliteit en het rationeel staatsbewijsrecht. 
De tweekamp is het bewijsmiddel dat het meest typisch is voor de accu
satoire inslag van het oude bewijzenrecht, zoals van het oude strafrecht 
zelf. De partijen zetten zich allebei tegen elkaar in met hun leven (de !eurs 
corps contre lez !ettrs) (9), ze vechten het werkelijk ondereen uit, doch het 
is een gerechtelijk gevecht en het zal aanleiding geven tot een rechterlijk 
vonnis. De rechter treedt hierbij om zo te zeggen niet op tenzij om de 
modaliteiten van de strijd vast te stellen, de strijd gebeurt door de par
tijen onder zijn toeziende blik. 

Het tweegevecht wordt van ouds uitgelokt door de klager die 
aanbiedt met de inzet van zijn lichaam zijn betichting te bewijzen. Hij 
beweert zeker te zijn van zijn goed recht en Gods hulp : ,,dient ... que cil 

(1) Desteldonk 1248. 28. 
(2) Waas 1241. 29. 
(3) GALBERT, c. 70. 

(4) Salle de Lille. 227. 
(5) Vrije van Brugge 1330. 97. 
( 6) Salle de Lille. 2 3 7. 2. 

(7) Brugge 1304. 33· 
(8) Scheldewindeke. 5 5. 
(9) Salle de Lille. 239. 



ont leur proisme occis mauvaisement et en trayson et che offrent il a prou
ver de leurs corps contre lez leurs" ( 1 ). Derhalve daagt hij de beklaagde 
uit tot de strijd zo hij durft (vandaar de termen: ad duel/um provocare, evocare, 
etc.) en zweert hij zijn goed recht. Dit volstaat soms om de schuldige tot 
bekentenis te bewegen (2). Zoniet zegt deze de strijd te aanvaarden en 
insgelijks zeker van zijn recht te zijn. Hij zweert en de strijd begint. Nu 
moeten sakrale krachten de waarheid onthullen. De partijen kennen de 
waarheid, één van hen is een leugenaar en de hemel zal hem als meinedige 
in het verderf storten. Dit is het wezen van het tweegevecht. 

Omtrent zijn uitvoeringsmodaliteiten in het Vlaamse recht vinden 
we - anders dan voor water- en vuurproef - wel enkele gegevens omdat 
de tweekamp in bepaalde sociale middens vrij lang heeft voortbestaan. 
Vooral de vonnissen van het leenhof van Rijsel, dato. a. een strafrechte
lijke jurisdictie had over de kasselrij Rijsel (niet de stad) en dus over rid
ders en plattelandsbewoners vonnist, zijn hiervoor een bron van inlich
ting. Daar vooral vinden we de volgende zeer spaarzame gegevens (einde 
XIIIe eeuw, begin XIVe eeuw). De tweestrijd wordt er uitgelokt door de 
klager terwijl hij zijn beschuldiging uitbrengt (3), ofwel bij het valsschel
den van de getuigen van de tegenpartij (4), zoals vanouds de tweekamp 
uitgelokt werd door directe klacht of valsschelden van de zuiveringseed 
van de beklaagde (5 ). Slechts voor bepaalde zeer ernstige misdaden is 
de uitdaging ten kwip toegelaten (6). Op misbruik staat straf (7). De 
tweekamp gevoerd door ( overigens gespecialiseerde) vertegenwoordigers 
(combatre par advoët) (8) is een normaal verschijnsel. De advoè't deelt 

( 1) Salle de Lille. 2 3 9. 
(2) DE PAs, Bourgeois Saint-Omer, bl. 274: In de cartularia van het kapittel van Sint 

Omaars kwamen enkele gegevens voor over oude tweegevechten. Ze zijn ons, na de 
vernieling van deze cartularia, slechts door een analyse van Giry bewaard gebleven : 
"a0 1088 - Notice d'un combat judiciaire. Eustache ... , aprés avoir causé de grands 
dommages à l'église, accepte le combat avec Jean de Bergues, avoué du chapitre; mais 
au moment de jurer sur les reliques apportées par les moines de Saint-Bertin, il avoue 
son crime". 

(3) Salle de Lille. 239 : beschuldigen en : che offrent il a prouver de leurs corps. 
(4) In Salle de Lille. 237. I. 2. wordt geen uitdagen van de getuigen toegestaan: 

oyr (temoins) en hault et que dire pooit contre cascun tesmoing sans appiel et sans camp 
de bataille; ... oyr le proeve en hault ... sans appel et camp de bataille. Doch in n° 303 : 
Apres sen tesmoing portet ly procureurs d'Anchin (de tegenpartij) dist qu'il avoit 
porté faulx tesmoinage et l'offroit a prouver par son advoët a tel jour ke court diroit et 
par armendement de advoët et en demandant cheval et armes. 

(5) BRUNNER, RG. II, hl. 558. 
(6) Salle de Lille. 239 : il n'y a appel ne camp de bataille car nulle traysons n'y 

fu (ttz. het was gewone doodslag, moord was vereist voor duel). 
(7) Salle de Lille. 227. 
(8) Ibidem. 



het lot van de partij voor dewelke hij vocht. Na afloop van de tweestrijd 
treedt het gerecht prompt in werking. De verliezende partij (klager of 
betichte !) en haar strijder worden geëxecuteerd; het wapentuig en het 
paard, zo er zijn, zijn verbeurd ( 1 ). Oude lieden, invalieden of jongelui 
mogen geen duel aangaan (2). 

In een tekst van de xre eeuw zien we de geestelijkheid medewerken 
aan de sakrale inrichting van de tweekamp : bij het ontworpen tweege
vecht van Eustacius tegen de vertegenwoordigers van het kapittel van 
Sint Omaars brengen de monniken van Sint Bertijns de relikwieën aan 
waarop moet gezworen worden (3). De tweekamp kan ook - op sugges
tie van de verdediging - door de rechtbank opgelegd worden (4). Deze 
bepaalt er tegelijk de uitvoeringsmodaliteiten van : de kamp geschiedt 
te voet of te paard (5 ), met volle wapenrusting of zonder ( de edelen 
strijden normaliter re paard en met volle wapenrusting) (6), door verte
genwoordiger of niet (geen regel vastgesteld), binnen een bepaalde ter
mijn (7). Als edelen door middel van vertegenwoordigers kampen moeten 
deze ook adellijk zijn (8). 

Deze detailregeling van de Vlaamse tweekampregels stemt overeen 
met de gemene Europese praktijk van de tijd (9). We zegden reeds dat 
de tweekamp in grote lijnen bijna de zelfde geschiedenis heeft gekend 
als de andere ordalies. Zoals deze is hij in de primitieve periode van het 
Vlaamse strafprocesrecht verbreid en verdwijnt hij met de invoering van 
het moderne strafrecht. Het lijkt ons aangewezen een overzicht te geven 
van de vermeldingen en van het duel in Vlaanderen, men kan er als het 
ware zijn geschiedenis uit aflezen : 

a0 1038 : Volgens de voogdijregeling voor de abdij van Marchiennes 
door Boudewijn V in 103 8, mag de voogd er geen betichten 

(1) Salle de Lille. 227 : Advoës qui seroit vainqus seroit pendus et chieux pour 
qui il le feroit; ly sires aroit le cheval et les armures. 

( 2) Scheldewindeke. 5 5 . . 
(3) DE PAs, Bourgeois de Saint-Omer, bl. 275. 
(4) Salle Lille. 227 : fu dit par loy que bataille devoit estre : het gebruik heeft be

staan dat de betichte zijn onschuld zocht te bewijzen door een tweekamp (Cout. Artois 
XLVII. 8). 

(5) Salle Lille. 303 : Ly hommes furent conjuret. Il disent par loy que seloncq les 
rennes des parties, bataille debvoit estre. Ly baillieux demanda comment, ou a piet 
ou a cheval. Ly homme dirent au baillieu qu'il demandast a R. (verwerende partij) 
comment elle le voloit '.!Voir, ou a piet ou a cheval; et elle dist a piet. 

( 6) Salle Lille. 2 2 7. 
(7) Salle Lille. 227. 303. 
(8) Salle Lille. 227. 
(9) Zie vooral CttÉNON, Hist. droit fr., I, bl. 673 v. en TARDIF, Proc. civile et cri

minelle, bl. 91 vv. 



ten kamp uitdagen, maar de onschuldseed zal er het wettige 
bewijsmiddel zijn (1). 

ao 1070 : Beschuldiging van verraad op Robrecht de Fries uitgebracht 
tegen enkele edelen, voorstel van staving door tweekamp (2). 

a0 1067-70 ( ?) : Bij de stichting van de vrije stad Geraardsbergen wordt 
verzekerd dat aldaar niemand meer tot tweekamp mag worden 
verwezen tegen zijn zin (3). 

a0 1088 Eustacius die aan de kerk van Sint Omaars schade heeft toe
gebracht ziet op het laatste ogenblik af van de tweestrijd en 
bekent (4). 

Eind XI0 eeuw : De consuetudines van de gilde van Sint Omaars voorzien 
hulp aan een gildebroeder die ergens tot een duel wordt be
roepen (5). 

a0 1116 Als gunst voor de poorters van Ieper wordt aldaar de twee
kamp als bewijsprocedure afgeschaft door Boudewijn VII (6). 

a0 112 7 Vermelding van een duel vóór de grafelijke curia. Het duel 
gaat niet door omdat de uitdagende partij, een onvrije, een 
ridder beriep ( 7). 

a0 II27-28 : De poorters van Sint Omaars krijgen als voorrecht van 
graaf Willem Clito (in 11 2 7) en van Diederik van de Elzas (in 

I128) algemene vrijstelling van duel op alle Vlaamse mark
ten (8). 

a0 1173 Er wordt aan de Vlaamse handelaars in Duitsland vrijstelling 
van duels toegezegd (9). In II97 nochtans, bij de overeen
komst van Vlaanderen met Keulen, is deze vrijstelling slechts 
gedeeltelijk (10). In het verdrag van 1209-1215 worden de 
duels niet meer vermeld. 

(1) WARNKOENIG, FI. St. u. RG. III, n° CLV, bl. 6: non interpellabit quemquam 
ad campum de hominibus ecclesiae ... 

(2) GALBERT, C. 70. 
(3) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 3: Nemo nisi spontaneus stabit duello ... 

Over de datum zie bl. 1 3 3 n. 2. 

(4) DE PAS, Bourgeois de Saint-Omer, bl. 274 v. 
(5) PIRENNE en ESPINAS, Les coutumes de la gilde marchande de Saint-Omer. 1. 

(6) Ieper 1116 : Hujusmodi libertatem omnibus burgensibus Ipre dedi quatinus 
nee duellum nee judicium igniti ferri aut aque infra jus Iprense faciant. 

(7) GALBERT, C. 7. 
(8) Sint Omaars II27-28. 8. : In omni mercato Flandrie si quis clamorem adversus 

eos suscitaverit judicium scabinorum ... sine duello subeant; a duello vero ulterius 
liberi sint. 

(9) Privilege van Frederik I, W ARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI. II, bl. 42 5, n° 6. 
(10) Ibidem, bl. 429, n° 8. 
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a0 1177 : Voor de "cité" ( de bisschopsstad) van Atrecht wordt bepaald 
dat de regeling (en meteen de opbrengst) van de duels aan de 
bisschop toekomt (1). 

± 1190 : In de Keurbrief van 't Vrije, art. 61 wordt één enkele blote 
vermelding gemaakt van due!Ja (2). 

a0 1202 : de opbrengst van de duels in het Artesisch dorpje Etrée
Wamin zal verdeeld worden tussen de abdij van Sint Vaast 
(2/3) en de graaf van Saint Pol (1/3) (3). 

Tot hiertoe stemt het bovenstaande beeld vrij goed overeen met dat van 
de andere ordalies (zie blz. 133 vv) : hier zoals daar steeds verminderende 
toepassing. De tweekamp is echter niet zoals de water- en vuurproef met 
het intreden van de XIIIe eeuw uit de Vlaamse geschiedenis verdwenen : 
de adel blijft hem nog altijd toepassen en ook het plarteland, hoewel in 
zeer beperkte mate. 

Een aantal plattelandskeuren van de XIIIe en XIVe eeuw wijden 
aan de tweekamp één artikel waarin onveranderlijk gezegd wordt dat 
niemand tegen zijn wil ten tweestrijd mag gedwongen worden (4). Dit 
klopt overigens met de praktijk van de Zaal van Rijsel (5 ). De plattelands
lieden passen de tweekamp verder toe en hij is wettig, hoewel hun keuren 
nergens de tweestrijd voorschrijven. Integendeel ze bevatten uitsluitend 
restrictieve bepalingen. Het is duidelijk dat de kamp door de officiële 
instanties ongunstig gezien wordt. Doch het feit is dat hij op het platte
land niet totaal en overal verboden is, zoals in de steden. 

De praktijk van het leenhof van Rijsel kent onder andere een aantal 
duels tussen edellieden (6). In Vlaanderen zoals elders zijn ze blijkbaar 

(1) ESPINAS, Rec. droit munic. Artois, n° 226, I, bl. 565, art. 8 : Dedictio sive 
falsificatio scabinorum suorum et duella episcopi erunt (competentie-regeling tussen 
Filips van de Elzas en bisschop Frumaldus). 

(2) In de keure van Hesdin in Artesië 1207. 4. dat onder Franse heerschappij stond 
sinds n91 komt het duel als bewijsmiddel voor. Het is moeilijk uit te maken of dat op 
Franse invloed berust. 

(3) ESPINAS, Rec. droit munic. Artois, n° 461, II, bl. 49 3, art. 7 : Si duellum inciderit, 
per nuntium nostrum (v. d. abdij) et servientem comitis in ipsa domo de Stratis tracta
bitur et si quis exinde profectus evenerit, due partes ecclesie, tertia comitis erit. 

(4) Arques, 1232. 31 : Non poterit esse duellum inter duos de chora nisi ambo 
voluerint, sed omnia per choram judicabuntur; Desteldonk 1248. 28 : Nemini liceat 
infra scabinagium proclamare alterum ad duellum nisi de voluntate utriusque partis; 
Scheldewindeke. 5 5 : Men mach niemen te campe roupen die camp vechten sal ende 
niet vechten en wille ende scamps ontgaen wille; - De keure van Waas 1241. 29 ver
biedt alle duel. 

(5) Salle de Lille. 239: On ne fait respons de bataille de camp se on ne voelt, proecq 
que on voele attendre le bonne verite du paiis du fait dont on est sievit. Vermeldingen 
van het tweegevecht in de Zaal van Rijsel of andere mannengerechten (op het platte
land rond Rijsel) in Salle de Lille n°s 227 (a0 1307), 239, 303 (a0 1296), 320 (a0 1296). 

(6) Salle de Lille. 227 : de camp entre nobles (a0 1307), 303 (a0 1296). 
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nog een zekere tijd hun geliefkoosd bewijsmiddel gebleven (1). Echter 
in de "Leen boeken van de mannen van Vlaanderen" ( ten laatste 13 5 o) 
leest men dat zelfs onder edelen het duel zo zeldzaam is dat het haast de 
moeite niet loont erover te schrijven (2). 

In radikale tegenstelling hiermede staan de stedelijke keuren : geen 
enkele kent het duel als bewijsmiddel. Wel wordt het duel nog in de keu
ren van de XIIIe en XIVe eeuw vermeld, maar uitsluitend om het radikaal 
te verbieden (3). Dat ze in tegenstelling met de andere ordalies nog ver
meld werden, was enkel en alleen omdat andere rechten in Vlaanderen de 
duels wel nog aanwendden en een bepaling van het stadsrecht op dat 
gebied noodzakelijk was, terwijl de water- en de vuurproef ook elders 
uitgeschakeld waren (4). De uitschakeling van de tweekamp in de steden 
betekent vooreerst dat de stedelijke procedure hem niet kent, maar ook dat 
de stedeling, als hij vóór andere rechtbanken verschijnt die hem wel toe
passen, er van vrijgesteld is (5) - dit ligt in de lijn van een oude traditie. 

(1) Men weet welke moeite Lodewijk IX in Frankrijk ondervonden heeft vanwege 
de edelen toen hij de duels afschafte. Filips de Schone moest ze zelfs terug toelaten in 
het kroondomein. Cfr. CHÉNON, Hist. droit Jr. I, bl. 673 v. en EsMEIN, Proc. crim. Fr. 
bl. 78 vv. 

(2) GILLIODTS-VAN SEVEREN, Leenboek, c. 54, bl.231 : Dat upperste recht es camp
recht ... Daer of ware zeer lanc te segghene. Ende het comt in Vlaenderen litel te doene, 
daeromme willict cort over liden, maer doch moeter wat of ghenomt zyn. cfr. ibid. c. 156, 
bl. 287: Dit latic watter mer of zyn zoude omdat zo zelden ghescien es neist ghene noot 
te scrivene. 

(3) Gent 1297. 69: Niemene ne mach poertere van Ghend beroupen te campe in 
Vlaendren; Brugge 1304. 33; Kortrijk 1324. 23; Harelbeke, XIVe eeuw. bl. 70: So wie 
dat poertre te campe beroupt, hij verbuert 60 lb. en 10 lb. jeghen de stede; Brugge 
1329. 19_. 

( 4) We moeten hier een excurs openen. In 1 32 9 heeft de grafelijke raad de keuren 
van het opstandige Brugge aan een herziening onderworpen. In het verslag daarover 
komt o.a. voor: ,,L'article 3 3 (van de keure van 1304, over de vrijstelling van tweekamp) 
est acorde ( = goed bevonden voor de toekomst) sauve che que chieus qui est appeles 
en camp s'il veut deffendre, li camp doit aler avant". - Hieruit heeft men afgeleid dat 
de tweekamp in de steden van de XIVe eeuw toch een wettig bestaan zou hebben ge
kend (BENNECKE, Strafverfahren, bl. 66). Het is de zin van bovenstaand artikel mis be
begrijpen. De bedoeling van de herzieners is alleen geweest aan de stad het privilege 
te ontnemen (het ganse stuk is één lijst ontnomen vrijheden en voorrechten) van de 
algemene vrijstelling van de Brugse poorters van tweekamp (privilege dat strict ver
bonden is aan de hoedanigheid van poorters, zie 1304. 33 waar de voorwaarden van het 
poorterschap behandeld zijn). Aldus wou men de oproerige stad haar uitzonderlijke 
positie ontnemen en haar recht terugbrengen tot de rang van het plattelandsrecht, dat 
precies bestond in de gelding van de tweekamp ingeval van aanvaarding door de be
tichte (men ziet alweer hoe het recht de politieke bewegingen volgt). Doch, in de tekst 
van het nieuwe privilege (Brugge 1 329. 19) wordt het advies van de herzieners niet 
gevolgd; het bevat integendeel het verbod ten kamp te dagen. 

(5) Salle de Lille. 239 : dont dient les deux hommes que on sivoit del omecide 
que il ne volloient mie que ly bourgeois de Lille demourassent au jugement par raison 
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Een poorter van Gent, een poorter van Rijsel, een poorter van Brugge, 
enz. mogen nergens "ten campe" beroepen worden op zware straf. 

Het "mauvais privilège" van Lodewijk van Nevers, dat in 13 30 aan 
het Vrije van Brugge werd opgelegd, bevat het verbod van het gerechte
lijk tweegevecht en straft zowel het uitdagen tot als het aanvaarden van 
het duel met de zware boete van 60 lb. (1). 

Globaal genomen valt het op dat het Vlaamse strafproces reeds in 
de xne eeuw, en a fortiori later, een zeer secundaire plaats toekent aan 
de duels. Deze zijn quantitatief zeker onbeduidend geweest, hoewel ze 
in vroegere eeuwen wellicht het voornaamste bewijsmiddel van de vrije 
volksgenoten waren geweest. 

De geschiedenis van het gerechtelijk tweegevecht in Vlaanderen is 
leerzaam. Geen enkele van de oude bewijzen is met zulke hevigheid door 
de opkomende poorterij bekampt. De water- en vuurproef komen in 
verscheidene stadsrechten voor als geldend recht. De tweekamp niet. 
Hij wordt uitsluitend vermeld naar aanleiding van vrijstelling of af
schaffing. En het is begrijpelijk. Immers, de psychologische bezwaren 
die tegen de andere ordalies golden, golden ook hier. Ook de tweekamp 
moest mettertijd bij kritisch en zakelijk beschouwen als ijdel gevaar en 
zinloze last voorkomen. Als gevaar vooral : terwijl het nog mogelijk was 
om bij eenzijdige ordalies te ontsnappen zonder al te veel kleerscheuren, 
was het bij de tweezijdige kamp één van de twee die als slachtoffer moest 
vallen. Men stelle zich voor wat het voor handelaars betekende in den 
vreemde zo maar te worden "ten campe gheroepen" en totterdood te 
moeten strijden voor hun recht ! Hierop waren slechts twee reacties 
mogelijk. Ofwel konden de handelaars zich aaneensluiten, groeperingen 
vormen, zodat de aangeslotene die ergens ten kamp gedaagd werd niet 
hulpeloos alleen stond maar op de hulp van zijn gildebroeders kon reke
nen : één onder hen, bedreven in de strijd, kon zijn kampioen zijn, of de 
gildekas betaalde voor een kampioen van eerste kwaliteit die de onge
lukkige gildebroeder uit zijn treurige toestand kon redden (de gilde
statuten voorzagen uitdrukkelijk deze voorzorg, waarbij de tweekamp in 
één adem genoemd werd met allerlei rampen) (2). Ofwel kon men vrij-

de chou que il ne feroient mie responsse ou on les appelloit de camp de bataille se il ne 
voloient; Gent 1297. 69 : Niemene ne mach poertere van Ghend beroupen te campe 
in Vlaendren ... ende de poertre es sculdech qui te te gane van den campe. 

(1) Vrije v. Brugge 1330. 97. Een uitzondering wordt er gemaakt voor het geval 
van een betichting van verraad of samenzwering vergezeld van het aanbod deze be
tichting te bewijzen door het duel - zozeer spookte het recente verleden en de schrik 
van de opstand in de geesten ! 

(2) EsPINAS en PrRENNE, Gilde marchande S. Omer : het eerste artikel van de con
suetudines gilde mercatorie luidt : Si quis mercator ... in gildam nostram intrare noluerit 
et pergens alicubi deturbatus fuerit vel res suas amiserit vel ad duellum fuerit pro-
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gesteld worden door de landsheer en vreemde vorsten van die gevaarlijke 
en onredelijke procedure in alle plaatsen. Typisch is hierbij verder dat 
uitdrukkelijk de handeldrijvende, reizende poorters vernoemd worden in 
de bronnen. De afschaffing van de tweekamp in een nieuwe SLad (we 
denken aan Geraardsbergen) had een dubbele uitwerking: ten eerste lokte 
ze bewoners aan en ten tweede lokte ze reizende handelaars aan, die er 
zich in dat opzicht veiliger konden voelen dan elders ( 1 ). 

Naast deze praktische overwegingen en de veranderde mentaliteit 
tegenover de oude bewijzen in het algemeen heeft ongetwijfeld ook het 
grote principe van de stedelijke solidariteit een rol gespeeld in de afbraak 
van het duel : een duel onder amici, ,,broeders" vloekt inderdaad met 
de grondgedachte zelf van de stedelijke werk- en strijdgemeenschap (2). 

Strafpolitiek gezien, ttz. in de ogen van de graaf, waren ze als b::wijs
middel even ondeugdelijk als de andere oude bewijzen. Ten eerste omdat 
de tweestrijd als bewijsmiddel niet adequaat was en de schuldigen al te 
licht kon laten ontsnappen, ten tweede omdat al te veel gerechtvaardigde 
klachten achterwege moesten blijven indien het risico bestond dat de 
betichte tot de onschuldskamp tegen de klager werd toegelaten - en de 
klacht van de partijen is lang de hoofdfactor geweest die het strafproces 
in gang zette (3). En, daar graaf en steden de fysionomie van Vlaanderen 
determineerden, hoeft het ons niet te verwonderen dat het gerechtelijk 
tweegevecht er een vroegtijdig en roemloos einde vond - ondanks de 
speculaties van Galbert van Brugge ! (4). 

c) D e o n s c hu 1 d s e e d met eed he 1 p er s . 

1. Algemene gegevens. 

Het meest gebruikte van de oud-Germaanse sakrale bewijsmiddelen 
in het primitieve Vlaamse procesrecht is de onschuldseed van de betichte. 

" Deze eed vertoont al de kenmerken van de primitieve bewijzen : hij is 
formalistisch, irrationeel, accusatoir ( vaak : antwoord op de vooreed van 

r- de klager) en subjectief. Het is dit laatste kenmerk dat bij de onschuldseed 
het sterkst naar voren treedt. Men steunt zich op het woord van een man 

vocatus, omnino nostro carebit auxilio" (sociale voorzorg tegen de gevaren van de 
procedure). 

( 1) Voor de teksten hieromtrent, zie hoger, bl. 133 v., 142 vv. 
(2) Hierop heeft DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 15 3 de aandacht gevestigd. 

,• (3) Aldus zeer juist in het Coutumier d' Artois XL VII, 8 : car s'il convenoit que 
; · cil qui les accusent ou poursievent s'en conbatissent, jamais nus fais ne seroit seus, ne 
·' corrigiet ne seroient. 

(4) Zie hierboven bl. 136-139. Hieraan is het te wijten dat de Vlaamse bronnen 
zeer weinig mededelen over de uitvoering van de tweekamp. 
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die God zelf als borg inroept. Een vrij man wordt beticht. Men keert 
zich tot hem : wie is beter in staat op de betichting te antwoorden? (1). 
Hij weet zelf best of hij schuldig is of niet. Hij ontkent met klem alle schuld 
(in het formalistisch proces is geen middenweg tussen een absolute ja 
een absolute neen), bezweert de rechters hem te geloven en roept de vloek 
van alle geheime natuurkrachten ( of van God) over zich en zijn sippe 
(waaruit de eedhelpers gerecruteerd werden die zijn eed bevestigen) zo 
hij de waarheid niet spreekt. Deze zelfvervloeking maakt indruk op de 
primitieven. Men gelooft hem op zijn woord : indien hij meinedig is zal 
de duivel zijn gebeente hebben ! Dat is de essentie van ·de onschuldseed. 
Wegens de grote gevaren aan de meineed verbonden zegt de maner, op de 
vraag van de eedaflegger of hij mag zweren, dat hij het mag doen "als 
hij durft" (2). De betichte gaat vrij uit als hij het "aandurft" de onschulds
eed te doen (3). De eed moet tot op zekere hoogte een adequaat bewijs
middel geweest zijn in tijden met een sterke sakrale irrationele inslag in 
het geestesleven van de mensen. Het psychologisch effect van de zelf
vervloeking werd trouwens eventueel verhoogd door allerlei vermaningen 
en bedreigingen (4). Het was zo erg dat het zelfs een vos als ... Reinaert 
de Vos zelf schrik kon aanjagen ! We lezen immers 

"Het was sint so verre comen 
Datter eenen dach af was ghenomen, 
Ende Reynaerd soude hebben ghedaen 
Sine onsculde, ende also saen 
Alse die heleghe waren bracht, 
Was hi andersins bedacht, 
Ende ontfoer ons in sine veste" (5 ). 

(1) Aldus zegt het Friese landrecht : ,,Elk man mag zelf op de heiligen weten wat 
hij gedaan heeft" (FocKEMA ANoREAE, Bewijs in strafzaken, bl. 2.7). 

(2.) Roisin. 44. 47. 
(3) Salle de Lille. 193 : se il en ose jurer. Ondertussen dient eraan herinnerd dat 

ook zware aardse straffen op de meineed stonden - zie VAN CAENEGEM, Strafrecht in 
Vlaanderen, bl. 1 32.. 

(4) HERMAN VAN DooRNIK, c. 73 brengt ons het volgende verhaal : bisschop 
Radbod van Noyon-Doornik is beticht van simonie, hij komt tot de zuiveringseed. ,,Ubi 
vero ei multis intervenientibus concessum est ut sola manu se purgaret, Hugo Lugdu
nensis archiepiscopus et apostolice sedis legatus videns eum velle iurare, surgens coram 
omnibus: ,,Quid facis, inquit, infelix, qui male iurando animam tuam interficere queris? 
Desine ab hoc iuramento et nos impetrabimus ut modo non deponaris sed per biennium 
dilationem habens, postea pontificatum sponte quasi religionis vel senectutis causa 
honeste dünittas. Si enim iuraveris, ecce tibi predico quod de hoc anno cum honore non exibis". 

(5) Van den Vos Reinaerde, verzen 79-86. 



2. Terminologie (1). 

se purgare sacramento (2), se purgare simplici juramento (3), se 
purgare proprio juramento (4), se purgare sola mariu (5), se purgare 
super sacrosancta (6), se purgare juramento (7), purgare innocentiam 
suam (8), jurare tertia manu (9), jurare proprio juramento et quatuor 
hominum ( 10 ), jurare cum quatuor viris (II), jurare juramento 
quinque hominum (12), jurare quinta manu (13), septima manu (14), 
se septimo ( 1 5 ), novem hominum juramentis ( 16), per duodecim 
homines (17), 
jurer (18), mettre se main sur les sains (19), aler as sains (20), jurer 
sur sains (21), jurer par se seule main (22), son corps purgier (23), 
serment jurer (24), par son simple serment (25), se defendre par lui 
tierche main (26), etre quite par 5 serments (27), jurer luy sep
tieme (28), 
den eed zweren (29), hande te heleghen legghen (30), zweeren ten 

( 1) Sommige aangevoerde plaatsen gaan niet precies over onschuldseden in 
strafzaken; doch het betreft hier de termen alleen. 

(2) St. Omaars 1164. 23. 
(3) Verdrag Keulen met Vlaanderen 1197 (WARNKOENlG-GHELDOLF, Hist. FI. 

II, bl. 429, n° 8). 
(4) Arques 1232. 24. 
(5) Keulen met Vlaanderen 1209-1 5 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI. II, bl. 431 

no 9). 
(6) Veurne-Ambacht r 240. 39. 
(7) Ieper II 16. 
(8) Hesdin 1207. 2. 
(9) Baljuwsordon. v. Filips v. d. Elzas. 6. 
(10) Arques 1232. 24. 
(n) Veurne-Ambacht 1240. 23. 
(12) Poperinge 1208. 20. 
(13) Ieper 1116. 
(14) Hesdin 1207. 4. 
(15) Watervliet 1258. 28. 
(16) Poperinge 1233. 10. 
(17) Gent 1191. 7. 
(18) Salle de Lille. 193. 
( 1 9) Salle de Lille. 2 8 5 . 
(20) Roisin. 43. 
(21) Facet. S. Amand. XIII. 6. 
(22) Roisin. 43. 
(23) Salle de Lille. 237. 2. 
(24) Roisin. 47. 
(25) Ieper. Sentences. 14. 
(26) Roisin. 43. 
(27) Ieper. Sentences. 15. 
(28) Salle de Lille. 237. 2. 
(29) Lieferinge 143 7. 29. 
(30) Ieper. Sentences. 350, bl. 197. 
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helighen dat hi onsculdich es (1), sinen eet doen (2), hem ontsculdigen 
hem derder ter heijligen (3), sine onsculde doen (4), hem verweeren. 
met vive. eeden (5). 

De termen tonen aan dat de onschuldseed van de betichte geen loutere 
bevestiging was van zijn onschuld maar dat een gevoelsmoment mee
speelde. De eer van de betichte werd bevlekt door de betichting. Door de 
eed zuivert hij zich van die vlek en herstelt zichzelf door een plechtige 
publieke daad in de achting van zijn volksgenoten. Waar wij bvb. zouden 
verwachten juramento innocentiam conftrmare heet het : juramento innocentiam 
suam purgare. Vandaar dat de onschuldseed evenzeer een recht als een 
plicht was (6). 

3. De Eed. 

Nu enkele technische gegevens over de eedaflegging zelf, zij ver
raden stuk voor stuk de rechtstreekse Germaanse afstamming van het 
oud-Germaanse recht (7). 

De eedformule is stereotiep en streng formalistisch (8). Wie zich mis
spreekt, een woord verkeerd plaatst in de zin of stottert, legt een slechte, 
ongeldige eed af, faalt in zijn eed en verliest definitief zijn zaak (male 
jurare) (9), (in juramento deftcere) (10), (entreprendre au dire) (II). 

Het prompte gevolg van de slechte eed is de veroordeling. ,,Car a 
le loy et al usage de cheste ville en plaidiant on piert et waigne par en
trepresure" (12), zegt Roisin. 

Men noemt daarom die eed een eed "met gevaar" (cum vara) ( 1 3); 

(1) Tale en Wedertale. 7. 
(2) Tale en Wedertale. 4. 
(3) Lieferinge 143 7. 29. 
(4) Van den Vos Reinaerde, vers 81. 
(5) Ieper Sentences. 304. 
(6) In dezelfde zin STuTZ, Beweisrolle, die uitweidt over de psychologische mo

tieven voor het leveren v.h. onschuldsbewijs door de beklaagde (i. p. v. het schuldbe
wijs door klager). 

(7) BRUNNER; Rg. II, bl. 513-528; 568-576; GRIMM, A!terthümer, II, bl. 541-563. 
(8) Roisin. 44: dire les parolles telles que usages et lois porte. Over. dit formalisme 

zie LAMEERE, Formalisme dans Ie droit flamand, bl. 9 vv. 
(9) Nieuwpoort II63. 3 : Si male iuraverit, tres libras dabit (boete van wonden). 
( 1 o) Ieper II 16 : Si au tem jurare non poterit aut in juramento ... defecerit. 
( I 1) Roisin. 44 : s'il ne disoit les parolles telles que il est uset ou s'il ne les disoit 

si qu'il deveroit al entente d'eschevins ( die hierbij optreden als de scheidsrechter bij 
een spel) ou qu'il y entrepresist au <lire, il aroit se querielle pierdue, se amparliers (van 
de tegenpartij) le reprent et tourne a atainte ou a delivre. 

(12) BRUNNER, Rg. II, bl. 513-528; 568-576; GRIMM, Alterthümer, II, bl. 541-63. 
(13) De Vlaamse handelaars in Duitsland krijgen het privilege de onschuldseed 

aldaar absque vara af te leggen (Frederik I, II73, WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl., II, 
bl 426, n° 6.; cfr. Damme 12 52 : se purgare sine vera (sic). 
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"met overtreding", ttz. volgens strenge regels wier overtreding fataal is 
voor de zwerende (interpressura) (1), (par entrepresure, entreprendre) (2); 
cum captione verborum (3), cum reprehensione, interceptione (4), bi begripe (5) 
en nog bi bevanghe (6), tiz. dat de eedaflegger bij de minste vergissing op 
zijn woord gevangen, gevat werd (bevangen, capere, reprehendere, repren
dre) (7) door de tegenpartij die op loer stond, en zo zijn zaak verloor 
(het tegenovergestelde van "onbevangen spreken") (8). Mettertijd zijn 
hierin verzachtingen gekomen die we verder behandelen. 

De inhoud van de onschuldseed is louter affirmatief en assertorisch 
en heeft direct betrekking op de rechtsvraag. Zonder enig woord van 
uitleg of voorbehoud bevestigt de hoofdzwerende dat hij onschuldig 
is en de eedhelper dat de hoofdzwerende geloofwaardig is (9). 

De tekst van de onschuldseed bij Roisin luidt als volgt : ,,Ik zweer 
op de heilige afbeelding van Jesus Christus, onze schepper, en bij de 
heilige evangelies die hierin geschreven staan dat ik bevestig dat mijn 
zaak goed en rechtvaardig is wanneer ik de eis van de klager ontken" ( 1 o). 

(1) Een gallicisme (entrepresure), Watervliet 1258. 28. 
(2) Roisin. 44. Roisin beschrijft de civiele procedure, de enige waar de eed in de 

XIIIe eeuw nog de aanzienlijke rol speelt van vroeger. Wegens de eenheid van het 
straf- en burgerlijk proces in het primitieve recht en de hoge ouderdom van Roisin's 
gegevens mogen we ze hier gerust gebruiken. 

(3) Keulen met Vlaanderen 1209-15 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl., II, bl. 
431, n° 9) : expurgare se ... sine captione verborum quod vulgo bevanc dicitur. 

(4) In Veurne-Ambacht 1240. 20 wordt, in tegenstelling met vroeger, toegestaan 
sine interceptione te zweren ( overtuigingseed). 

(5) LAMEERE, Formalisme dans ie droit flamand, bl. 1 I. 

(6) Privilege voor de Vlaamse handelaars te Keulen sine interceptione quod bivanc 
est te zweren (WARNKOENIG-GHELDOLF, op. cit. II, bl. 429, n° 8); Ieper Sentences. 304 : 
eeden bi bevange. STALLAERT, v 0 bevanc, ziet hierin "arglist" ! Hoe kan men dan het 
voorrecht verlenen in het vervolg "zonder arglist" te mogen zweren ? En hoe kan men 
het vonnis uitleggen : J. J. est qui te de tout ce que J. E. luy demanda par 5 serment 
qu'il fist bi bevanghe bien et soffisaument ? (Ieper Sentences, J 5 ), Vóór hem kon men 
hetzelfde lezen in G AILLIARD, Hazebroek, IV, bl. 5 2 5 e_n DrnRrcx, Mém. Çand, I bl. 121. 

(7) Roisin. 44 : de eed wordt slecht afgelegd, de tegenpartij reageert onmiddel
lijk : se amparliers le reprent ... il aroit se querielle pierdue. 

(8) Zie BRUNNl;IR, Wortu. Form im altfranzösischen Process, c. 4, Forschungen, bl. 260. 
(9) Baljuwsordonnantie. 6 : jurare quod bannitum in domum suam receptum esse 

nescierit; Facet S. Amand, 1265. XIII 6: jure sur sains que oncq ne lui avient che cas; 
Keurbrief. 28: jurabunt illum adducere non posse; Roisin. c. 47 : men zegt de verweer
der de eed voor : ,,vous jures par le sainte figure de Jeshucripst no createur et par les 
saintes euwangilles qui la sont escriptes que vous tenes a avoir boine cauze et juste de 
vous deffendre contre le claim et demande que teuls a fait contre vous"; Salle de Lille. 
23 7 : jurer ... qu'il en fuïst sans couppe et ly aultre jurer a leur enssient qu'il en fuïst 
sans couppe. 

(10) Roisin. 48. 
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In het "Coutumier d' Artois" wordt iemand die niet op de rechts
zitting verschenen is uitgenodigd als volgt· te zweren dat hij een wettige 

• reden (essoine) had : ,,Zo helpe mij God en de heiligen die hier zijn en alle 
anderen dat ik de wettige reden, die ik genoemd heb, op de genoemde dag 
werkelijk heb gehad zonder dat er enige bijbedoeling was of list, noch 
van mij noch van anderen" (1). 

Men kan zich in de physieke onmogelijkheid bevinden aan de eisen 
van de formalistische eed te voldoen : moeilijkheden van taal, spraakge
brek, ziekte, enz. Hiervan moet men de schepenen op de hoogte brengen, 
die een verzachting kunnen toestaan van de regels zodat men zijn zaak 
niet verliest. De bepalingen hieromtrent zijn leerzaam. ,,Zo hij, zegt 
Roisin, ziek is of enig beletsel (empeeschement) heeft om ten ede te gaan, 
of dat hij een spraakgebrek heeft (empeeschement de Je langhe), of stottert 
(bauber) of slecht Picardisch spreekt of het helemaal niet spreekt, dan 
moet degene die hem "ten heiligen" voert zijn beletsel kenbaar maken 
(faire protestastion de son empeeschement) zodat, wanneer hij bij de eed de 
voorschriften overtreedt (entreprendre), hij niets verlieze wegens dit be
letsel". Als één der betrokkenen geen Picardisch kent, mag hij zweren 
in de taal die hij het best kent (2). 

De eedformule kent de zwerende niet noodzakelijk van buiten, hij 
heeft ze ook niet op papier vóór zich staan, ze wordt hem voorgezegd. 
Dit voorzeggen heet : iemand "de eed staven", de voorzegger heet 
"eedstaver" ( staver, divisor iuramenti) (3 ). Het staat vast dat hij hierbij 
oorspronkelijk een waardigheidsstaf in de hand hield. De term "de eed 
staven" heeft later de gewone betekenis van de eedformule voorzeggen (4). 
Ze wordt voorgezegd door een gerechtelijke officier (5 ). 

Het afleggen van de eed gaat met bepaalde rituele gebaren gepaard. 
De zwerende moet bepaalde heilige voorwerpen (les sains, sacrosancta, 
de heijligen), een kruisbeeld (6), het evangelieboek (7), relieken van hei-

( 1) Cout. Artois. III, 2 5 : Ensi vous ait Dieu et li saint que ei sont et tout li autre 
que l'essoine que vous aves nomme que vous l'eustes loialement du jor qui fu dénommé 
sans porcaje et sans barat que vous en fesissies, ne vous ne autres. 

(2) Roisin. 44. 
(3) Veurne-Ambacht 1240. 78 : petendo ... divisorem iuramenti hoc est stavera; 

Gent 1297. 131 : van den heede die damman stavet in vierscaren. 
(4) BRUNNER, Rg. II, bl. 5 69 vv.; GRIMM, A!terthümer, II, bl. 5 5 4. 
(5) Gerechtsofficier in Roisin. 47, Gent 1297. 131 en Coutumier d'Artois. III, 25. 

In Veurne-Ambacht 1240. 78 is het niet zeker of een gerechtsofficier of de tegenpartij 
de eed voorzegt : petendo sacrosancta et divisorem iuramenti hoc est stavera stabit in 
placito suo; DrnRrcx, Gends charterb., bl. 3 (a0 125 2): nemaer de scoutete en mach deede 
niet staven also alse hi wille, nemaer also alse scepenen recht dinct. 

(6) Roisin, 47 n. 2 : le sainte figure de Jeshucripst. 
(7) Roisin. 47 n. 2 : les saintes euwangilles qui la sont escriptes. 
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ligen, ( 1) aanraken met de rechter hand ( 2 ), de duim naar binnen geplooid 
onder de andere vingers (3). 

Ook hierbij heerst het strengste formalisme : wie een bevende hand 
had of ze bewoog tijdens het zweren, of ze te vroeg van de heil~ge voor
werpen terugtrok deed een slechte eed en verloor zijn proces net als wan
neer hij zich versprak, het is allemaal 1t1ale jurare ! Doch ook hier werd 
rekening gehouden met physieke gevallen van overmacht (4). 

Dit strenge formalisme heeft ongetwijfeld door een psychologisch 
effect de doelmatigheid van de eed enigszins gered, men kan zich voor
stellen dat degene die gerust was in zijn goed recht, kalm de eed aflegde, 
terwijl de meinedige uit zenuwachtigheid en angst, zich wellicht verried 
door beven, stotteren of andere onhandigheden (5). 

De onschuldseed - al of niet met eedhelpers - is een bewijsmiddel 
voor een hele ladder lichte en zware misdrijven (6). 

4. De eedhelpers. 

jurantes (7), auxilium ad jurandum (8), hulpe hem mede te ont
sculdigen (9). 
Wanneer de beklaagde tot de onschuldseed komt, zweert hij ge-

(1) Coutumier d'Artois, III, 25 : men zweert bij "de heiligen die hier zijn (ttz. op 
wier relieken men zweert) en alle anderen"; cfr. Roisin. 47. 

(z) Roisin. 40 : tenir les sains a le diestre main. 
(3) Roisin. 44: Si convient ... que li pos dele maindont il jure soit mis en le paume. 
(4) Roisin. 44 : S'il oste se main des sains ains qu'il ait juret et dit les parolles telles 

que usages et lois porte ... il aroit se querielle pierdue ... Si con vient ... qu'il tiegne 
se main sour les sains sans croller ( = beven) et sans remuer, (doch :) se malladie ou 
meschies qu'il aroit, ne li fait (dan is hij geëxcuseerd) ... Quiconques remueroit ne 
crolleroit le main en jurant sour les sains, il aroit se querielle pierdue. 

(5) Op de emotieve vrouwen echter moet de plechtige en uitzonderlijke atmosfeer 
steeds zulke indruk hebben gemaakt dat ze, ook in hun goed recht, gevaar liepen slecht 
te zweren. Daarom mogen ze zich laten helpen : Roisin. 44 : Se femme va as sains ... li 
lois se consent bien que li amparliers ... tiegne se main sour leur puign au jurer pour che 
que femme est de hastive corage et de vollage volenté plus que li hom ne soit ( dat moet 
de ondervinding aan de schepeneri hebben geleerd); dergelijke hulp was aan mannen 
strikt ontzegd : Roisin. 47 n. z : et chius les y doit tendre touls seuls sans avoir aucune 
aiiuwe ou siuwant. 

(6) Ieper 1116: Si quid alicui eorum obicitur; vechten en kwetsen (Nieuwpoort 
1163. 3); roof (Sint Omaars 1164. 23); herbergen van ballingen (baljuwsordonnantie 
6.); Gent 1191. 8; diefstal: Poperinge uo8. zo; doodslag : Poperinge u33. 8; vals
munterij: Salle Lille. 237; niet verschijnen op het gerecht : Cout. Artois III, 25; soo 
wien men aenspraeke van mesdade ... : Lieferinge 1437. 29. 

(7) Nieuwpoort 1163. 4. 
(8) Arques 1232. 24. 
(9) Lieferinge 143 7. 29. 
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woonlijk niet alleen. Een zeker aantal mannen zweren na hem (1) dat zij 
borg staan voor de waarde van zijn eed, het zijn de eedhelpers. Slechts 
het gezamenlijk gewicht van hun beëdigde onschuldsbevestigingen vermag 
de rechters te overtuigen (2). 

De eed van de medezweerders is assertorisch : zij bevestigen formeel 
en zonder meer bepaalde waarheid. Er kunnen hun verder geen vragen 
gesteld worden. Ze zweren "dat de betichte een eerlijk en onschuldig 
man is" (3), ,,dat hij naar hun beste weten onschuldig is" (4), ,,dat hij naar 
hun weten een goede eed gezworen heeft" (5). Er is geen sprake van dat 
men hun naar de feitelijke toedracht zou vragen, we weten dat niemand 
in het gewone primitieve proces het daarover heeft; ook de eedhelpers 
getuigen direct en exclusief over de rechtsvraag. 

Het vereiste van eedhelpers geeft aan het eedbewijs een - zeer 
relatieve - objectieve inslag. Het moet moeilijk denkbaar geweest zijn 
dat een aantal eerlijke mannen gevonden kon worden om bvb. te be
vestigen dat iemand die algemeen slecht bekend stond een onschuldig 
man was zonder dat ze zich zelf in de achting hunner volksgenoten 
discrediteerden. Temeer daar de klager soms de eedhelpers uitkoos en 
daartoe zulke personen van aanzien kon kiezen dat ze zich wel wachtten 
een boosdoener te dekken. Het is een correctief, hoe gering ook, op de 
buitensporige subjectieve inslag van de onschuldseed (6). 

Steeds wordt door de teksten het aantal eedhelpers vermeld. Men 
eist volgende aantallen eden (ttz. van de eedhelpers en betichte samen) : 
één (7), drie (8), vijf (9), zeven (10), negen (11), twaalf (12). Het zijn 

(1) Althans zo in Salle Lille. 2.37 : jurer luy VIIe <lont il deuïst jurer premiere
ment ... 

(2.) Nieuwpoort u63. 4 : Si quis de quinque iurantibus defecerit, acusatus debet 
tres libras et percusso decem solidos (straf voor slagen). 

(3) Salle de Lille. 100: qu'il soit preudons et bons varlés innocens et sans couppes 
des fais que on ly met sus. 

(4) Salle de Lille. 2. 3 7 : mettre le deuïst-on a se purge seloncq l'usage de le court 
c'est assavoir jurer luy VII" <lont il deuïst jurer premierement qu'il en fuïst sans couppe, 
et ly aultre jurer a leur enssient qu'il en fuïst sans couppe. 

(5) Roisin. 47 : Tel sierment que J. (hoofdman) chi jura, boin sierment y jura, 
au mien ensiant, si m'ait Dius et chist saint. 

( 6) Zie bl. 1 5 5 . 
(7) Over de éénmanseed, zie verder. 
(8) Drie eden in Nieuwpoort u63. 13; de baljuwsordon. 3; Gent 1191. 12.; Hesdin 

12.07. 3, 11, 12.; Facet S. Amand II, 9; Lieferinge 1437. 2.9; Parike 1472.. 6. De bronnen 
die drie eden eisen zijn de talrijkste. 

(9) Vijf eden worden geeist in Ieper 1 u6; Nieuwpoort u63. 3, 4, 5; Poperinge 
12.08. 2.0; Arques 1232.. 24; Veurne-Ambacht 1240. 23. Het is de tweede grootste reeks. 

( 1 o) Zeven eden geeist in Hesdin 1 207. 4.; Salle de Lille. 1 oo, 2 37. 
(u) Negen eden in Arques 1232.. 24; Poperinge 1233. 8, 10. 
(12) Twaalf eden in Gent n91. 7, 8. 
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cijfers waarvoor het primitieve Germaanse recht in het algemeen een voor
keur had ( 1 ). Er heeft oorspronkelijk een rechtsverhouding bestaan 
tussen de ernst van het misdrijf en het aantal medezwerenden (2). Men 
vindt hiervan slechts een zeer zwakke weerklank in het Vlaamse pro
cesrecht (3). 1fen vindt eerder een toevallige diversiteit van d~ verschil
lende schepenbanken die typisch is voor het particularisme van de rechts
traditie in de vroege Middeleeuwen. 

De helperseed was oorspronkelijk een sippe-eed waardoor het ganse 
geslacht zich voor de betichte inzette. Hiervan is overgebleven dat men 
in het oude procesrecht als eedhelpers bloedverwanten van de betichte 
eiste. Dit berustte verder op het subjectieve element van de bewijzen : de 
bloedverwanten stonden het dichtst bij de betichte en wisten dus best wat 
zijn eed waard was (zoals hij best wist of hij schuldig was of niet). Ook 
in het Vlaamse recht werd soms geeist dat de eedhelpers uit de bloed
verwantschap van de hoofdzwerende werden genomen (4). 

Wie de eedhelpers aanduidde wordt in de normen niet bepaald. 
Slechts in het privilege van Ieper uit 1116 wordt gezegd dat ze door de 
tegenpartij worden aangeduid onder de verwanten van de betichte ( de 
term electi is dezelfde als in de Frankische tijd). Verder wordt daar voor
zien dat de eedafl.egger die eedhelpers mag vervangen indien ze openlijk 
met hem in onmin leven en hem daarom in de steek laten (5). 

Ondertussen is men minder streng geworden en eist niet precies 
bloedverwanten als eedhelpers. Reeds in Ieper wordt voorgeschreven 
dat bij gebreke aan verwanten om het even welke legales viri als eed
helpers mogen optreden. Dit is de algemene regel geworden. 

Van de eedhelpers worden meestal ( 6) bepaalde eigenschappen ver
eist die een minimum gezag verlenen. Het moeten zijn : vrijen (7), probi 

(1) GRIMM, Alterthümer,I, bl. 285 vv.Integenstelling met het oudere recht, waar deze 
getallen nu eens de eedhelpers dan weer de totale som eden betreffen, is het in de Vlaamse 
bronnen klaar dat ze steeds de totale som eden betreffen. Alleen Gent u91. 7, 8 zou 
enige twijfel kunnen wekken. 

(2) BRUNNER, Rg. II, bl. 521 vv. 
(3) Drie eden voor : slaan, schelden, kwetsen, diefstal; vijf voor vechten, slaan, 

zwaard trekken, ballingen herbergen, roven en a)lerlei; zeven voor kwetsen en vals
munterij; negen voor kwetsen, diefstal, doodslag; twaalfvoor kwetsen en verminken. 

(4) Ieper 1116 : quinta manu per quatuor electos parentes suos juramento se 
purget; Veurne-Ambacht 1240. 23 : boni viri de genere suo. 

(5) Ieper 1u6: ... quinta manu per quatuor electos parentes suos juramento se 
purget. Quod si parentes electi pro cognito odio aut pro cognita faida ei defecerint, 
alii de parentibus quatuor eligantur. Qui si ab inclamatore inveniri non poterint, quatuor 
legales viros secum ad juramentum habeat. 

(6) Anders Nieuwpoort u63. 3 : homines.; id. in Poperinge 1208. 20. 
(7) Gent 1191. 7, 8. 
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viri (1), boni viri (2), goede lieden die "goed te ghelooven" zijn (3), des hom
mes dignes de foy non reprocables (4), legales viri (5), wettige lieden (6), legitimi 
homines (7) (iets anders dan wettige kinderen !) (8), ze moeten tot de 
erf achtige lieden van de stad behoren ( onroerend goed in de stad be
zitten) (9), soms moeten het geburen zijn (10). 

Na al het gezegde is het een gemakkelijke taak even te wijzen op 
het grote verschil tussen de primitieve eedhelpers en de moderne getuigen. 
Bij definitie kent de getuige de feiten door eigen ervaring, de eedhelper 
niet; de getuige antwoordt over de feitelijke vraag, de eedhelper over de 
rechtsvraag; de getuige legt een promissorische eed af, de eedhelper een 
assertorische; de getuige kan zowel pro als contra getuigen, de eedhelper 
zweert voor zijn hoofdzweerder; de getuige weet, de eedhelper meent 
( objectief tegenover subjectief); het getuigenis hoewel onder eed afgelegd 
is een rationeel bewijsmiddel, omdat het door redenering en combinatie 
de rechter moet in staat stellen te beslissen, de eedhelper geeft geen 
aanleiding tot dergelijk verstandswerk, zijn werking is louter sakraal en 
irrationeel. De getuigenis heeft een accusatoire inslag in diè zin dat de 
partijen er getuigen tegen elkaar kunnen aanvoeren, doch tenslotte beslist 
de rechter, de getuigenissen zijn slechts een middel tot zijn beslissing, die 
een persoonlijke vrije daad is; de eedhelpers hebben een zuiver accusa
toire inslag, ze zijn er om de aanklager die de vooreed heeft gezworen te 
overtroeven en te verslaan met hun eden ( de strijdgedachte in het gerechte
lijk proces) en het is de tegenpartij die de eed afneemt (n), aan haar wordt 
hij afgelegd (12), niet aan de rechter (zoals de getuigen wel doen) en geeft 

(1) Baljuwsordonnantie. 6. 
(2) Veurne-Ambacht 1240. 23. 
(3) Lieferinge 1437. 29. 
(4) Salle de Lille. 100. 
(5) Ieper 1116. 
(6) Lieferinge 143 7. 29. 
(7) Arques 1232. 24. 
(8) In een Zeeuwse keure wordt v. cl. eedhelpers geeist dat ze de legitimo thoro 

procreati zijn! (BENNECKE, Strafverfahren, bl. 57). Niettemin is legalis "onberispelijk, 
eerlijk"; cfr. voor "wettige lieden" VERWIJS en VERDAM, v0 wettich, kol. 2407, in 
dezelfde zin; cfr. LuYKX, Klachtenlijst, bl. 30 : de schepenen zijn overtuigd van de 
onschuld van een door de baljuw beticht persoon : ipsum pro bono homine et legali 
tenuerunt. 

(9) Gent n91. 12 : viri hereditarii. 
( 10) Zaffelare 1260. 33 : Evictio rei furate debet fieri juramento principalis persone 

et duorum vicinorum suorum; idem in Saaftinge 1263. 45. 
(n) Privil. Frederik I voor de Vlaamse kooplui, a0 1173 (WARNKOENIG-GHEL

DOLF, Hist. Fl. II, bl. 426, n° 6) : Si quid in eum habet dicere (de klager), juramentum 
illius (van de verweerder) absque vara recipiat. 

(12) De gedachte komt in de teksten klaar naar vorèn dat ofwel de eed aan de 



de rechter gelijk aan één der partijen, dan stelt hij alleen vast dat één van 
de partijen de andere verslagen heeft. 

De eigenlijke éénmanseed, wel te onderscheiden van de fictieve eed 
met eedhelpers waarover verder, was bij de Franken onbekend ( 1 ). Hij 
komt in het Vlaamse strafproces voor, doch als uitzondering ( 2) of als 
privilege voor vreemdelingen (3). 

5. Teksten. 

Het is aangewezen hier een beknopt overzicht te geven van de oud
Vlaamse bronnen die de eed als bewijsmiddel aanwenden : 

a0 · 1 II 6 : te Ieper wordt de zuiveringseed ingevoerd in de plaats van 
duel en vuur- en waterproef. De eedhelpers zijn vier verwanten 
door de klager aangeduid of vier om het even welke legales 
viri (indien de verwanten niet kunnen gevonden worden). 

a0 u63 te Nieuwpoort kent de keure van Filips van de Elzas nu eens 
de zuiveringseed als primair bewijsmiddel (4), dan weer als 
subsidiair, ttz. dat de betichte slechts tot de onschuldseed wordt 
toegelaten als het niet mogelijk is geweest door het moderne 
bewijs (getuigen) zijn schuld te doen vaststaan (5). 

a0 u64 : in de keure van Sint Amand van Filips van de Elzas wordt 

eiser moet geleverd worden ofwel de voldoening van zijn eis (vb. zoensom) : beide 
zijn prestaties aan de klager en staan op gelijke voet, het is een echte alternatieve ver
bintenis. Zie Sint Omaars n64. 23 : de betichte (van roof) : opportebit eum aut sacra
mento ... se purgare aut capitale reddere; cfr. S. Amand n64 : qui in dampno alterius 
inventus fuerit ... in causa vocatus aut tercia manu purgabit se aut ... ei cui dampnum 
intulit duobus (solidis) emendabit. 

(1) BRUNNER, Rg. II, bl. 527. 
(2) Voogdijregeling voor abdij Marchiennes van Boudewijn V in 1038 (WARN

K0ENIG, Fl. St. u. Rg. III, n° CL V, bl. 6), blijkbaar als verweermiddel tegen de al te 
grote ijver van de voogd·: ille contra quem aget, judicio scabinorum cum sacramento 
sola manu purgabit se. Verder in een aantal omstandigheden waar het inwendig schuld
moment ter sprake is en geen uitwendige gegevens voorhanden zijn. Keurbrief van 
't Vrije. 28 : de borgen van een dief die in herhaling valt: jurabunt illum adducere non 
pos se; Cout. Artois III 2 5, hier ook : de eed dat men niet is kunnen verschijnen vóór 
't gerecht. 

(3) Vredesverdrag Vlaanderen met Keulen, 1209-15 (WARNKOENIG-GHELDOLF, 
Hist. Flandre, II, bl. 430 n° 9); privilege voor Duitsers, Damme 1252. 

(4) Nieuwpoort 1163. 3 : Si quis alii vulnus imputaverit et ille negaverit, iura
mento quinque hominum se excusabit. 

(5) Nieuwpoort n63. 5 : (iemand wordt beticht :)Si ... ille a legitimis hominibus 
protractus fuerit (straf); si protractus a legitimis hominibus non fuerit . .. acusatus 
se excuset iuramento quinque hominum. 
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in één enkel geval de onschuldseed voorzien (primair bewijs
middel) ( 1). 

a0 n64 Sint Omaars' keure van Filips van de Elzas kent in één enkel 
geval de onschuldseed (primair bewijsmiddel) (2). 

a0 1173 Keizer Frederik I staat aan de Vlaamse handelaars in Duitsland 
toe zich in de plaats van met duel met de zuiveringseed te 
bevrijden ( 3). 

a0 ± 1178 : De "baljuwsordonnantie" van Filips van de Elzas schrijft 
de zuiveringseed voor in één geval : wanneer de vrouw een 
balling geherbergd heeft tijdens de afwezigheid van de man, 
kan deze zich bij zijn terugkeer bij eed bevrijden van de ver
denking van medewerking (4). 

a0 ± 1190 : De Keurbrief van 't Vrije voorziet de onschuldseed in één 
enkel geval : de borgen van een dief die hem bij herhaling moes
ten aan het gerecht uitleveren en dit niet hebben kunnen doen, 
mogen zweren dat ze het niet konden (5 ). 

a0 u91 Als reactie tegen de strenge politiek van Filips van de Elzas 
bekomen zekere Gentse kringen voor korte tijd een afschaffing 
van diens nogal radikale keure en invoering van een nieuwe 
die, zoals te verwachten bij dergelijke reacties, de klok wat 
meent achteruit te kunnen zetten : de objectieve bewijs
procedure wordt behouden doch het is er één waar de erfach
tigen een grote rol spelen. De zuiveringseed wordt weer inge
voerd (als subsidiair bewijs en voor lichte gevallen) (art. 7. 8.), 
waarbij ook weer aan de viri hereditarii is gedacht (art. 12). 

a0 1207 In Hesdin komt de eed als subsidiair bewijs voor (6). 
a0 1208 De Poperingse keure kent de eed als primair bewijs bij diefstal

beschuldiging (7), als subsidiair bewijs bij doodslag (8). 
a0 1232 De keure van Arques kent de eed als primair bewijs bij een 

eerste betichting van diefstal, als subsidiair bewijs ( dus steeds 
in geval van gebrek aan resultaat van de moderne procedure) 
bij een tweede betichting van diefstal (9). 

(1) S. Amand u64 : qui in dampno alterius inventus fuerit ... in causa vocatus 
aut tercia manu pur ga bit se aut ( straf en vergoeding). 

(2) Sint Omaars u64. 23. 
(3) Frederik I, a0 1173 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl. II, bl. 425-27, n° 6). 
(4) Art. 6. 
(5) Art. 28. 
(6) Hesdin le Vieux 1207. 3. 4. 11. 12. 
(7) Art. 20. 
(8) Art. 8. 
(9) Arques 1232. 24. Deze keure bevat de oudste vermelding van de ficti ve 

éénmanseed waarover verder. 



ao 1 z 33 De nieuwe Poperingse keure kent de eed als subsidiair bewijs 
bij betichting van verwonding. 

a0 1240 De keure van Veurne-Ambacht kent de eed als primair bewijs 
bij een eerste betichting van diefstal ( 1 ). We hebben vroeger 
reeds gezien dat het moderne getuigenbewijs voor deze heime
lijke misdaad het moeilijk heeft gehad de oude middelen te 
verdringen. 

a0 1252 Te Damme geeft gravin Margaretha aan de Duitse kooplieden 
het privilege dat ze zich door een onformalistische onschulds
eed kunnen bevrijden van de verdenking van zedelijke deel
neming aan een misdaad (,, van landgenoten" wordt zeer waar
schijnlijk bedoeld). Hier dus een niet medeweten, zoals in de 
keure van 't Vrije een niet kunnen en in de baljuwsordonnantie, 
in een vonnis van de Rijselse zaal (verder) en in het Oudê
naardse keurboek een niet weten ; telkens een criminele factor · 
die zich bijna niet veruiterlijkt (z). 

a0 IZ65 Het Facet van Sint Amand bevat een bepaling dat de eed als 
subsidiair zuiveringsmiddel kent wanneer de gewone proce
dure zijn schuld niet kan doen uitkomen ( omdat er maar één 
getuige was, en men hem wegens dit getuigenis toch niet zo 
maar wilde laten gaan) ( 3). 

Een vonnis van de Zaal van Rijsel - die zoals gezegd geen stadsrecht 
wees - kent de eed als primair bewijsmiddel van iemand die zweert niet 
te hebben geweten dat hij op een bepaalde "waarheid" moest zijn (4) en 
andere vonnissen kennen de onschuldseed als subsidiair bewijs ( eind XIIIe 
eeuw) (5 ). In het Oudenaardse keurboek mag men zweren dat men niet 
wist dat de geherbergde een putier was (6). In "Tale en Wedertale" uit 

(1) Art. 23. 
(2) Damme, 1252 : Nullus mercator imperii potest per cecam veritatem de aliqua 

re convinci, nisi sola manu poterit se purgare sine vera, ... nisi forefactum fecerit manu 
propria (stoffelijke deelneming of daderschap); cfr. Wettelijkhede. IIo, waar een 
betichte tot de eed werd toegelaten over het bewijsthema dat het delict onopzettelijk 
en toevallig gebeurd was. 

(3) Facet S. Amand, 1265 XIII 6; in II. 9 wordt ook van de eed gesproken, maar 
het betreft hier een vertaling van de lex pacis van II64. 

(4) Salle de Lille. 193 : Quant uns sires fait crier ses franques verités et uns homs 
qui en tint ( = die er moest verschijnen) maint hors dele ville ... , s'il en est adjournés, 
il doit dire qu'il n'en scet nient et qu'il est venus pour dire ce qu'il en scet et par tant 
s'en doit passer, se il en ose jurer. 

(5) Salle de Lille. 2 3 7 : Sire, zegt betichte, quant vous me sievés ( = vervolgt) ... 
et ne vous vouquiés mie en ayewe de loy de ce dont vous me sievés ( = ge de gewone 
bewijsprocedure niet aanvoert om mij te overtuigen) sire, je dis que je en suy sans 
couppe et m'en offre a purgier seloncq usage dele court ... " (a0 1297); ibidem, n° 100. 

(6) Keurboek van 1328, bl. 62 : putiers herbergen wordt gestraft "en ware of men 
dorste zweeren" dat men niet wist dat het putiers waren. 
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Aardenburg (XIVe eeuw) biedt een betichte aan een alibi-bewijs voor 
te brengen met betrouwbare getuigen en daarbij een onschuldseed te 
doen (1). In de dorpskeuren van Lieferinge (1437) en Parike (1472) vinden 
we de eed als subsidiair bewijs (2). 

Bovenstaand lijstje is instructief. Het wijst als vanzelf drie stadia aan in 
de geschiedenis van de onschuldseed in het Vlaamse bewijsproces. De 
grote caesuur tussen oud en nieuw ligt in de regering van Filips van de 
Elzas. Inderdaad weten we dat vanaf de jaren 1157-63 deze graaf begonnen 
is met aan allerlei Vlaamse steden keuren te geven die de moderne straf
rechtelijke opvattingen voorgoed invoerden in Vlaanderen. In de grote 
steden radikaler dan in de kleine steden en op het platteland, maar overal 
bespeurbaar, heeft zijn invoering van een moderne rationele procedure 
het bewijsrecht grondig veranderd. Als we nu onze lijst aan de hand van 
deze gegevens bestuderen, onderscheiden we : 

1° een periode, die gaat tot het zesde decennium van de twaalfde 
eeuw, waarin de zuiveringseed heerst en het zelfs haalt op de ordalies. 
Het zijn de laatste jaren van de heerschappij der oud-Germaanse bewijzen. 

2° een periode die loopt van het zesde decennium tot het einde van 
de xne eeuw. Slechts korte tijd heeft Filips van de Elzas het bestuur in 
handen genomen (in 11 5 7 ter gelegenheid van de afreis zijner ouders naar 
het H. Land, vanaf welke datum hij in de oorkonden optreedt als graaf 
van Vlaanderen) of we bemerken dat de moderne procedure de zuiverings
eed zeer sterk verdringt. Deze wordt door de keuren van de grote steden 
uitgeschakeld, in de kleine steden komt hij nog voor, steeds als primair 
bewijsmiddel, doch in een zeer beperkt aantal gevallen. 

3 ° Sedert het eerste decennium van de XIIIe eeuw is de eed definitief 
op de achtergrond geraakt en komt hij normaliter slechts als subsidiair 
of bijkomstig bewijs voor; in deze toepassing zal hij op het platteland 
nog lang in gebruik blijven (trouwens ook het kanoniek recht is lang 
trouw gebleven aan de subsidiaire zuiveringseed, de purgatio canonica). 
Dit schema laat de revolutionnaire invloed van Filips van de Elzas sterk 
uitkomen : 

ervóór - de eed is een gewoon primair bewijs 
tijdens zijn regering - de eed is uitzonderlijk primair bewijs 
na zijn regering - de eed is (op het platteland) een subsidiair bewijs. 

Eén feit dient nog vermeld : deze ommekeer van het strafproces betekent 

(1) Tale en Wedertale. 4: toge en segghe dat ic dies ontsculdich bem ... ende biede 
daertoe te doene minen eet ... ende biede scepenen wel te informeerende met goeder 
informasien met meer goeden lieden ... dat ic up die zelve tijd dat fait gheviel ... was 
te deser stede (nl. elders). 

(2) Lieferinge 1437. 29; Parike 1472. 6. 
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tegelijk het scheidingspuntvan straf-en civiel proces. Immers het burgerlijk 
procesrecht heeft veel langer aan de onschuldseed vastgehouden (1). 

In de geschiedenis van de zuiveringseed vinden we geen spoor terug 
van de strijd die de poorters hebben gevoerd tegen de andere primitieve 
bewijzen. De eed had van alle drie ( eed, vuur- en waterproef, duel) zeker 
de voorkeur van de bevolking en werd in rechte ook als de gemakke
lijkste beschouwd (2). Het is trouwens natuurlijk dat men liefst niet aan 
tweekamp en ordalies met hun eventuele nefaste gevolgen voor de ge
zondheid of het leven werd onderworpen. Waar de afschaffing van de 
ordalies bekomen wordt, treedt de eed in de plaats (3). Dit past trouwens 
in het kader van de algemene beweging om de bewijslast te verzachten (4) 
en beter recht te zoeken, die door de juridisch en politiek mondig ge
worden stadspoorterij gevoerd werd. Doch de zuiveringseed zou het 
al evenmin uithouden als de ordalies. De psychologische reden voor de 
verdwijning van deze laatste geldt ook voor de eed : de rationelere men
taliteit, de zwakkere greep van de irrationele krachten en voorstellingen 
op de mensen. 

Strafpolitiek gezien had men door de grote vergemakkelijking van 
het onschuldsbewijs binnen de oude procedure tegelijk het graf van deze 
laatste gedolven. De onschuldseed, het gemakkelijkste onschuldsbewijs, 
moest meer dan welk oud bewijs de straffeloosheid van talrijke boos
wichten medebrengen, een toestand die tegen de vervolgingswil van de 
staatsmacht botste en voor de maatschappij nadelig moest blijken. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat, zodra de graaf iets positiefs stelde in 
de plaats van de oude bewijzen nl. de veritas, ook de eed een vlugge 
teleurgang kende. Het rationeel onderzoek voldeed klaarblijkelijk aan 
de psychologische en ~trafpolitieke wensen van bevolking en regering. 

(1) Zie vooral: R. MoNIE'R, Procédure civile à Lille; Gent 1297. 131: de inkomsten 
van de amman worden opgesomd, o. m. bij het staven van de eden (dit komt blijk
baar alleen nog voor in civiele zaken) : van sammans rechte : ... ende van den heede die 
damman stavet in vierscaren van haven : 3 schellingen. 

(2) Wie een eerste maal beticht wordt van diefstal komt tot de eed, wordt hij een 
tweede maal beticht, de bewijslast wordt verstrengd : hij moet de vuurproef ondergaan : 
Poperinge 1208. 20. In Hesdin 1207. 4 mag de klager, mits goedvinden der schepenen, 
wanneer hij ontevreden is met de eed, de tweekamp eisen. 

(3) Ieper 1n6; Privilege van Frederik I, a0 n73 (WARNKOENIG-GHELDOLF, 
Hist. F!., II. bl. 425, n° 6); Verdrag Keulen met Vlaanderen, 1209-15 (ibid. bl. 430, n° 9): 
alleen eed voorzien waar het verdrag van 1 197 nog de ordalies kende; Poperinge 123 3. 
10 : eed (in plaats van de vuurproef in Poperinge 1208. 9). 

(4) Hoe men het de betichte gemakkelijk trachtte te maken blijkt duidelijk uit 
Ieper 1 116 : vroeger moest betichte ordalies ondergaan, nu niet meer : hij komt to 
de eed; normaliter mag de klager de eedhelpers aanwijzen, doch men staat de betichte 
toe ze te wraken als ze zijn vijanden zijn; normaal moeten de eedhelpers verwanten 
zijn, vindt betichte geen verwanten genoeg die zijn onschuld willen zweren, men mag 
om het even wie nemen ! 
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Ziehier enkele typische kenmerken van het eedbewijs in zijn laatste 
periode. Waar de eed na de regering van Filips van de Elzas nog voor
komt - we zegden het reeds - is het bijna uitsluitend als subsidiair be
wijs. Het verschijnsel verdient hier in extenso te worden behandeld. Het 
is een typisch geval van subsidiair voortleven van een uitgeleefde in
stelling, die uit formalisme en conservatisme in stand gehouden wordt, 
hoewel ze helemaal in strijd is met de grondslagen van de nieuwe pro
cedure, die in primaire orde wordt toegepast. De schuld van de betichte 
wordt door een rationeel en objectief bewijsproces onderzocht. Is hij 
schuldig bevonden, hij wordt gestraft; is hij onschuldig, hij gaat vrij uit. 
Het kon echter voorkomen (en het moet veel gebeurd zijn) dat men geen 
zekerheid kon bekomen met de nieuwe bewijzen. Dit was het moment 
waarop de oude traditie omtrent de bewijslast de bovenhand kreeg. De 
gaping van het nieuwe systeem werd aangevuld met oude elementen : 
de betichte kwam tot de onschuldseed; slaagde hij, hij was vrij; mislukte 
hij, hij was overtuigd (1). Wellicht is deze procedure mettertijd louter 
aanleiding geweest om op plechtige wijze een zaak die op niets uitgelopen 
was voor afgedaan te verklaren en de betichte definitief in zijn eer te 
herstellen? (2) - hoewel mislukking in de eed in principe fataal was (3). 
Zo "Si protractus a legitimis hominibus non fuerit ... acusatus se excuset 
iuramento quinque hominum" (4). Op een analoog formalisme wijst de 
Gentse keure van 1191 (art. 7, 8.) ,,Si cui imputetur et convictus non 
fuerit ... per duodecim liberos homines se purgabit" ( de keuren van Filips 
voor de grote steden waren consequenter : is hij schuldig : straf; is hij 
niet schuldig : ,,liber et in pace recedat"). In dezelfde zin de volgende tek
sten, een greep uit vele : ,,Novem juramentis ... se purgabit si per chore
mannos liberatus non fuerit vel damnatus" (5 ). ,,Soo wien men aenspracke 
van mesdade daer die waerheyt niet aff gheproeft en ware hij sal hem 
ontschuldigen hem derder ten heijligen met wettigen lieden die wel sijn 
te ghelooven" (6). 

Hetgeen het formaliteitskarakter van de eed in de XIIIe eeuw en 
zijn verval accentueert is volgende fictie (men mag zich steeds aan ficties 
verwachten wanneer formalisme en conservatisme aan het woord komen 

(1) Poperinge 1233. 8. 
(2) De gedachte dat men slechts door succesvolle ordalie of eed definitief zijn 

eer reinigt van de smet der betichting wordt tegengegaan in Hesdin 1207. 2, waar 
gezegd wordt : Wie beschuldigd is en niet door getuigen kon overtuigd worden zal 
zonder meer in zijn eer hersteld zijn door het wettige vonnis van de schepenen (per 
rectum judicium scabinorum innocentiam suam purgabit). 

(3) Zie hoger nota 1. 

(4) Nieuwpoort 1163. 5. 
(5) Arques 1232. 24; cfr. bijna letterlijk hetzelfde in Poperinge 1233. 9. 
(6) Lieferinge 1437. 29. 
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in het recht). Het kon gebeuren dat het nodige aantal eedhelpers ( die de 
lokale gewoonte voor bepaalde misdrijven nu eenmaal eiste) niet werden 
gevonden of dat één van hen zijn eed slecht aflegde. Het prestige van de 
eed was echter zo verminderd dat men daarom de betichte nog niet wilde 
veroordelen. Men kwam er echter ook niet toe de oude gewoonte hele
maal af te schaffen. Men voerde een fictie in : de betichte zwoer zelf in de 
plaats van de afwezige of slechte eedhelpers tot wanneer hij het vereiste 
aantal eden had verkregen en dan was hij vrij. Dit is een zinloze forma
liteit : ondanks de schijn had men de oude gewoonte in feite de rugge
graat gebroken (het verraad aan de idee die aan de oude eedhelpers ten 
gronde lag is evident) (1). 

Een paar voorbeelden nu : ,,Si aliquis (jurantium) male juraverit, 
deinde supplebit propria manu quae ei defuerint juramenta usque ad 
novem" (2) en "Si (impetitus) auxilium ( = eedhelpers) habere non poterit 
ad jurandum, hoc primo jurabit et deinde quinquies jurando propria manu 
se purgabit" (3). ,,Up dat eeneghe ... ghevechte ghevalle sonder ghe
tuyghenesse ende de gheinjureerde hem daeraf beclaghen wille dat hy 
daertoe ontfanghen sal zyn up synen eedt ende de verwerre met drie 
warf alleene zynen eedt te doene" (4). 

Voor de lage positie van de eed in de XIIIe eeuwse rangorde van be
wijzen spreekt nog het volgende. In één der zeldzame keuren die hem als 
primair bewijs kennen is hij slechts geldig bij een eerste betichting; zodra 
een tweede betichting voorkomt zijn ernstigere middelen nodig : het 
schepenonderzoek ( en subsidiair de eed); bij een derde betichting : uit
sluitend het schepenonderzoek (5 ). 

In de Middeleeuwen is het gebruik verspreid geweest aan de vreem
delingen faciliteiten te verlenen bij het afleggen van de eed (6). Analoge 
ficties werden hiervoor ingevoerd. Zo vinden we in het Vlaamse recht 
(slechts in een late bron) : ,,Soo wien men aenspracke van mesdade daer 
die waerheyt niet aff gheproeft en ware hij sal hem ontschuldigen hem 
derder ten heijligen met wettigen lieden die wel sijn te ghelooven; ten 
ware dit saecke dat hij vremdt man ware ende dan sal hij sweeren twee 
eede dat hij egheenen hulpe en can ghekrijghen hem mede te ontsculdi
gen; ende ten derden male sal hij sweeren dat hij onschuldich is vanden 
stucken daer menne heeft aff aenghesprocken (7). 

( 1) Deze fictieve éénmanseed kwam zowel voor met de primaire als de subsidiaire 
onschuldseed. 

(2) Poperinge 1233. 8. 
(3) Arques 1232. 24. 
(4) Parike 1472. 6. 
(5) Arques 1232. 24; Veurne-Ambacht 1240. 23 is analoog hoewel niet gelijk. 
(6) Het zgn. ,,Gästerecht", cfr. H. RuoORFF, Rechtsstellung der Griste im mittelal-

terlichen Prozess, bi. 29 vv. ( de Elendeneid); PLANCK, Gerichtsverfahren, II, bl. 13 8 v. 
(7) Lieferinge 1437. 29. 



6. Historisch verband tussen eedhelpers en getuigen. 

We hebben gewezen op het essentieel verschil tussen beiden. Toch 
is het niet ondenkbaar dat allengs van de eedhelpers door een steeds gro
tere objectieve inslag getuigen zouden gemaakt worden. En het is in feite 
zo gebeurd in vele landen in de Middeleeuwen (1). Men hoede zich echter 
voor veralgemening : wat het Vlaamse procesrecht betreft is het evident 
dat van een dergelijke ontwikkeling niets te bespeuren valt, zelfs geen 
aanloop. 

Het bewijs met eedhelpers is streng gescheiden gebleven van het 
getuigenbewijs. Er is geen spoor van terminologische verwarring in 
de teksten (2), hetgeen gewoonlijk het geval is bij instellingen die in de 
voorstelling van de tijd ineenvloeien of aanrakingspunten hebben. In 
de Vlaamse bronnen is het bij een eerste lezing klaar of getuigen of eed
helpers bedoeld zijn. De eedhelpers treden steeds op met de betichte om 
hem te "ontsculdigen" (purgare), de getuigen (testes) voornamelijk om 
de betichte te overtuigen (convincere). De invoering van de objectieve 
bewijsprocedure als gemeen recht is hier zo vroeg en zo vlug gebeurd 
dat er geen aanleiding meer bestond om de eedhelpers - die naast haar 
voortvegeteerden - tot een meer objectieve instelling om te vormen. 
Het streven naar objectiviteit, naar "waarheid", dat elders deze omvorming 
gaandeweg heeft teweeggebracht, had in Vlaanderen reeds zeer vroeg 
een eigen bevredigende uiting gevonden in een zelfstandig en adequaat 
instituut : de "waarheids" -procedure van Filips van de Elzas. 

d)De Bekentenis. 

Eén enkel woord nog over dit bewijsmiddel, het enige dat gemeen 
is aan primitieve en moderne procedure (3). Het is het universeel over
tuigingsmiddel bij uitstek. Zijn belang is echter in het moderne proces 
veel groter, het is er mettertijd de grondslag van geworden en heeft als 
dusdanig de foltermethodes in het leven geroepen. Niets van dat alles in 
het oude recht. De bekentenis moet zeldzaam geweest zijn. Indien de 

(1) R. RuTH, Zeugen und Eideshelfer, bl. 9 : ,,Allenthalben finden wir im späteren 
Mittelalter einen Uebergang vom Eideshelfer zum Zeugen sich vollziehen" en passim. 

(2) In tegenstelling met vele gebieden waar deze verwarring bijna onoverkome
lijke moeilijkheden biedt, RUTH, op. cit., bl. 4 vv. : ,,die Terminologie lässt völlig im 
Stich". 

(3) BRUNNER, Rg. II, bl. 504. Het feit dat dit bewijsmiddel zowel in het archaïsche 
als in het modernere systeem voorkomt legt uit dat het op twee plaatsen wordt be
handeld. De lezer zal vlug inzien hoe verschillend de oude bekentenis zal worden in 
de greep van de inquisitoire tendens (zie bl. 205). 



verweerder geen voldoening wilde schenken aan de buitengerechtelijke 
vraag van de eiser was er weinig kans dat hij in de gerechtelijke pro
cedure zou toegeven, immers deze was juist gesteund op het geloof 
aan de ontkenning van de betichte; ze was er ver vandaan zijn bekentenis 
te zoeken. Het kwam nochtans voor dat de schuldige terugschrok voor 
de gevolgen van de meineed, de schande van een mislukte godsproef 
of de oneer van de verloren kamp en bekende in fout te zijn (1). 

2. - DE MODERNE BEWIJSMIDDELEN 

We hebben in de voorgaande bladzijden de geschiedenis geschetst 
van de primitieve bewijzen. We hebben aangetoond dat ze vanaf de late 
XIe eeuw een crisis doormaakten en dat ze in de tweede helft van de 
xne eeuw een fatale eclips beleefden die zich in de volgende jaren slechts 
zou accentueren. 

We hebben erop gewezen welke oorzaken hier werkzaam waren: 
de oude bewijzen waren niet adequaat om de nieuwe opvattingen over 
het staatskarakter van het strafrecht en de vervolging aller misdrijven 
door de staatsmacht te verwezenlijken. ,,Es handelte sich ja nicht mehr 
darum, schrijft E. Schmidt, dem Verletzten Gelegenheit zu geben den 
Verdächtigen vor Gericht zu überwinden, sondern darum den Ver
dächtigen gegebenenfalls der staatlichen peinlichen Strafe zu unterwerfen. 
Die formalen Beweismittel des alten Rechtsganges konnten hier nicht 
mehr befriedigen. Dem Gefangenen Gelegenheit zum Reinigungseide zu 
geben, konnte nicht der Sinn der amtlichen Bemühungen und des ganzen 
Kraftaufwandes (van het staatsapparaat) sein" (2). 

Verder waren de oude bewijzen niet meer aangepast aan de geëvo
. lueerde psyche van de tijd. Doch het historisch proces dat we tot hiertoe 

beschreven hebben is negatief, het is een proces van ontevredenheid met 
her oude. 

Nu is het onze taak de positieve zijde van het gebeuren te beschrijven, 
de geschiedenis van het opkomen van het nieuwe, vnl. de waarheids
procedure, de rivaal die van bij haar verschijnen aan de oude instellingen 
de doodsteek zal geven. Men moest meer hebben dan verbeteringen en 
omvormingen van het oude stelsel, er was behoefte aan een nieuw systeem 
dat het geschikte middel zou zijn om de nieuwe aspiraties in de werkelijk
heid om te zetten. Er moest een systeem van bewijs komen waarbij, indien 
men kon vaststellen dat iemand de dader van een misdrijf was, hij ook 

(1) cfr. bl. 143, a0 1088 (DE PAS, Bourgeois St. Omer, bl. 274 v.). 
(2) SCHMIDT, Deutsche Strafrechtspftege, bl. 8 5. 



schuldig verklaard en gestraft werd, zonder dat hem de kans werd ge
gund onverdiend te ontsnappen. Dat systeem moest ook vrij zijn van 
mystieke en geheimzinnige invloeden, maar redelijk, klaar en door her 
menselijk verstand controleerbaar; een systeem dus waarin de waarheid 
van de feiten en niet het winnen of verliezen van een proef de grondslag 
van de veroordeling of de vrijspraak van de betichte zou zijn. Hier ligt 
de kern van de tegenstelling tussen nieuw en oud. Een tijdgenoot van die 
verandering, die een cruciaal moment is in de geschiedenis van het straf
proces en de beschaving zelf, heeft het zeer juist ingezien en gezegd : 
in het vervolg "haec autem omnia non per legem ( = het oude proefbe
wijs), sed per veritatem tractanda sunt" (wij zouden zeggen : niet volgens 
de formele maar volgens de materiële waarheid moeten de misdrijven be
straft worden) ( 1 ). 

Dit element van materiële waarheid in het nieuwe bewijsproces is de 
tijdgenoten zo kapitaal gebleken dat ze de nieuwe procedure van onder
zoek zelf de "waarheid" hebben genoemd. Deze term is in de volgende 
eeuwen in Vlaanderen - en zelfs daarbuiten - de technische term waar
mede men het rationeel onderzoek onder zijn talrijke vormen aanduidt (2). 
Doch zo groot is het succes van het woord en de instelling geweest dat 
men in Vlaanderen gans de gerechtszitting, naar de naam van de bewijs
soort die er in voorkwam, de "waarheid" heeft geheten (zo heten de pla
cita genera/ia bvb. gemene waarheden) en deze term heeft de oude benaming 
van ding, ghedinghe haast volledig verdrongen (3). 

De kenmerken van die waarheidsprocedure die vanaf de zestiger 
jaren der xne eeuw stormenderhand de Vlaamse rechtbanken verovert 
zijn stuk voor stuk eigen aan het moderne type van bewijs. 

1° De "waarheid" is een objectieve procedure. Ze is niet meer ge
steund op het woord van de betichte, integendeel ze steunt op de be
vindingen van personen die buiten en boven de partijen staan. Hun 
objectieve uitspraak is wet, wat ook de betichte bewere. Is de betichte 

(1) GISELBERT VAN BERGEN, c. 67: naar aanleiding van analoge hervormingen in 
Henegouwen. 

(2) Slechts bij uitzondering is het niet duidelijk of "waarheid" een technische 
term is of niet, zo Harelbeke, XIVe eeuw, 61. 71 : ,,waere dat saeke dat eenich poertre ... 
worde ghecondaempneert in eeneghen van den voers. pointen, hy moeste hebben 
drie daeghe gheleede naer dien dat de waerede waere ontploken en hy van den sticke ... 
waere verwonnen". Het "ontpluuk van de warede" komt voor als technische term voor 
het publiek maken ter zitting van het (geheim) vooronderzoek; hier is het net zo goed 
mogelijk dat we moeten verstaan: ,,nadat de waarheid aan het licht is gekomen". 

(3) Het Vlaamse strafproces is werkelijk door de term "waarheid" bezeten ge
weest. Het rationeel onderzoek tot vaststelling der feiten en dat tot ontdekking van de 
dader heten waarheid. Het verslag van de schepenen heet waarheid. De verklaring van 
de getuigen heet waarheid. De getuigen zelf heten waarheden. De bewijsjury heet 
waarheid. Het proces zelf heet ook waarheid. 
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door hen schuldig bevonden hij wordt veroordeeld, blijkt uit hun onder
zoek dat hij onschuldig is, hij gaat vrij uit. In het eerste geval wordt hem 
geen kans gegund tot onschuldseed of ordalie te komen, in het tweede 
zijn deze overbodig ( 1 ). Zo zegt artikel 2 van de grote keuren van Filips 
van de Elzas : Wanneer de betichte van huisvredebreuk verschijnt, ,,si 
( scabini) illum intellexerint assultum fecisse, 60 libras amittet; si cogno
verint illum assultum non fecisse, liber et in pace recedat". 

2° De "waarheid" is een rationele procedure. De schuldvraag wordt 
opgelost door louter menselijke en redelijke middelen, geen sakrale in
vloeden spelen een rol. De laïcisering van het proces is volledig ( op de 
eed van de getuigen na, punt waar zelfs ons huidig proces niet over heen 
is). De onderzoekers bezoeken de plaats van het misdrijf, onderhoren 
getuigen, beraadslagen ondereen en besluiten. 

3° In de "waarheid" gebeurt de oplossing van de schuldvraag langs 
de reconstructie van de feiten om. Het oude formalisme dat de oplossing 
van de rechtsvraag aan een uiterlijke vorm verbond heeft afgedaan. Slechts 
langs de feitelijke vraag om wordt de rechtsvraag opgelost. 

4° In de "waarheid" is het leidende, actieve element de onderzoeker 
(rechter of lid van bewijsjury). Hij draagt het proces. Hij moet optreden. 
Hij moet zoeken en nadenken welke de feiten zijn geweest. Hij moet 
de schuld van de betichte doen blijken (convincere !). Hij is verantwoor
delijk geworden omdat hij - binnen zekere perken - vrij is. Vroeger 
had hij toe te zien hoe de partijen elkaar trachtten ten val te brengen en 
naargelang de uiterlijke en gemakkelijk vast te stellen tekens sprak hij 
uit en die uitspraak kon niet anders zijn dan hetgeen door het forma
listisch bewijs werd gedicteerd. Alles hing af van God en de partijen, zij 
waren verantwoordelijk, de rechter legde zich neer bij hun uitspraak. 

Van zodra de "waarheid" verschijnt, vinden we haar uitgerust met 
alle bovenstaande kenmerken. En ze verschijnt onder de regering van 
Filips van de Elzas ( 1157-1191). Vóórdien is er geen spoor van te bekennen, 
we horen alleen van oude, overigens zwaar zieke, irrationele bewijzen. 
Rond 1160 verandert het beeld. De talrijke keuren van Filips' regering 
voeren systematisch de "waarheid" in en ze blijft voorgoed de gewone 
bewijsprocedure in Vlaanderen (in de heerlijkheden wordt het grafe
lijk initiatief nagevolgd). 

Twee zaken zijn hier op te merken. Ten eerste de vlugheid waar
mede de rationalisatie van het bewijsproces werd doorgevoerd: nauwelijks 
enkele decennia waren voldoende om de "waarheid" tot het gemeen 

(1) We schematiseren bewust. We zagen vroeger reeds welke rol de oude bewijzen 
in subsidiaire orde hier en daar nog speelden. Het is ons hier om de kern van het nieuwe 
bewijs te doen. -



recht te maken. Ten tweede de hoge graad van exclusiviteit van deze 
rationalisatie. Men kan niet van een overgangstijd spreken. Zeker, een 
aantal keuren van Filips kennen nog de oude bewijzen, maar op één na 
(Nieuwpoort 116 3) spelen deze een onbeduidende rol, die in de XIIIe 
eeuw nog geringer zal worden. En zijn keuren voor de grote steden 
kennen uitsluitend de "waarheid". Wie gewoon is aan de langzame evolu
tie van de Middeleeuwse instellingen vindt hier stof tot verbazing. De 
leemte die door het nieuwe bewijs werd gevuld moet nijpend geweest zijn. 

Tenslotte treft ons ook nog de vlugge verovering van het platteland 
door de nieuwe procedure. Reeds in de weinige plattelandskeuren van de 
xne eeuw is ze toonaangevend; in de XIIIe eeuw voert ze een absolute 
heerschappij. Doch in een land dat zo bezaaid was met steden als Vlaan
deren lijkt dit niet zo vreemd. 

We laten een overzichtelijke lijst van de keuren volgen waarin het 
rationeel onderzoek vermeld wordt ( op één na heeft dat getuigenonder
zoek er ook de hoofdplaats of heerst het exclusief). 

ao 1157-63 
en volgende jaren : 

a0 1162. 

Atrecht, voornaamste stad van het graafschap, 
krijgt van Filips van de Elzas een keure waarvan 
het recht het moederrecht van de Vlaamse steden 
is. Dit recht zal immers in de volgende decennia 
langs talrijke keuren ook in de andere grote en in 
kleinere steden ingevoerd worden ( 1 ). Deze keu
ren kennen exclusief het moderne bewijssysteem 
(veritate scabinorum teneri, si (vulnus, etc.) veritate 
scabinorum agnoscatur, ... testimonio scabinorum con
victus, legitime per scabinos convictus) - de alles 
overheersende term convincere is typisch, vroeger 
hoorden we alleen van se purgare; de rollen zijn 
juist omgekeerd, het bewijs is niet meer subjectief, 
maar objectief. 
Het dorp Oppy bij Atrecht krijgt van zijn heer 
een vrijheidskeure. De overigens sporadische en 
vrij onbelangrijke strafrechtelijke bepalingen ken
nen een jong bewijsrecht : Vera inquisitio scabi
norum, testimonio scabinorum vel veridicorum con
victus (2). 
Keure van Lalleu (in Artesië) (3) (iudicium sca-

(1) Zie de lijst van deze steden in VAN CAENEGEM, Date première charte Arras, 
bl. 482. 

(2) EsPINAS, Recueil droit munic. Artois. n° 608, III, bl. 2n. 
(3) Sommige bepalingen van deze keure nemen uitdrukkelijk recht over uit 

Filips' keure voor Atrecht. 
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binorum et veritas juratorum, illis qui jurati dicuntur 
testimonium perhibent). 

a0 116 3 Keure van Nieuwpoort, de enige waar het oude 
recht nog de bovenhand heeft op het nieuwe (a 
legitimis hominibus protractus). 

ten laatste in 1164 Keure van Sint Omaars (testibus convictus, testes 
alii quam jurati, testes jurati, testes ... verum dicent 
secundum quod viderint et audierint). 

a0 1164 Keure van Sint Amand (convincere, de omnibus 
forefactis que negantur veritas pro posse inquirenda 
est). 

a0 ± 1190 : Keurbrief van 't Vrije van Brugge (veritatem acci
pere, protractus veritate scabinorum, veritatem sca
binorum accipere, protractus a veritate a scabinis 
accepta, recto scabinatu convictus, veritatem habere). 

a0 1191 (na Filips' overlijden) : Gentse reactie-keure (con
victus per virum hereditatum). 

a0 1194 Keure van ten Hamere, Biervliet (veritate con
vincere). 

XIIIe eeuw en later overal heerst het getuigenbewijs. De oude be
wijzen spelen een minieme rol. 

Hiermede besluiten we deze schematische gegevens over de invoering 
in Vlaanderen van de moderne bewijsprocedure. Hoewel Filips van de 
Elzas vrij consequent en systematisch is te werk gegaan, mene men niet 
dat hij voor gans zijn gebied, zoals een moderne wetgever, één standaard
type van procedure heeft ingevoerd. De invoering van dit recht heeft 
ondanks alles een pragmatisch karakter gehad en berustte niet op een 
wetenschappelijk doordacht systeem. Het is juist dat het ganse graafschap 
in de enkele decennia van Filips' regering een objectief, rationeel pro
cesrecht heeft aangenomen dat de algemene kenmerken heeft die we 
hebben beschreven. Het zou een simplisme zijn te menen dat van meet 
af aan, wat de modaliteiten van dit waarheidssysteem betreft, één bepaald vast 
systeem werd uitgewerkt en altijd in Vlaanderen behouden. Integendeel, 
tengevolge van de pragmatische groei van het recht en de geringe zoniet 
onbestaande invloed van een geleerd en logisch doordacht systeem, alsook 
ten gevolge van het bekende middeleeuwse particularisme, bestaat inzake 
de modaliteiten van verwezenlijking van het nieuwe waarheidsideaal een 
zeer rijke verscheidenheid naar de plaats en naar de tijd. 

Wat al mogelijkheden kan men zich in abstracto redenerend niet 
vóór de geest roepen ! Publiek en mondeling proces vóór de rechter, 
waarbij partijen getuigen aanvoeren die publiek optreden, al of niet met 



vooraf gaand onderzoek van de rechter ter plaatse van het misdrijf; systeem 
van het wettig bewijs of van het moreel bewijs; gebruik vari een jury met 
gezworenen van beroep of gelegenheidsgezworenen; bewijsjury of ver
dictjury; onderzoek door een commissie van rechters-commissarissen, op 
basis waarvan de rechtbank vonnist; geheim en schriftelijk onderzoek 
waarbij de rechten van de verdediging in het gedrang komen, deze 
laatste de getuigen ten laste en hun verklaringen niet kent; bewijsproce
dure vooral gericht op de ondervraging van getuigen ofwel op de onder
vraging van betichte, op zijn bekentenis; vandaar gebruik van folterbank 
om bekentenissen uit te lokken. We noemen alleen de procedurevarianten 
die het middeleeuws Vlaams bewijsrecht heeft gekend. Er kunnen zeker 
nog andere uitgedacht worden. Maar welke verscheidenheid reeds ! Het 
zijn allemaal bewijsprocedures die objectief zijn, de materiële waarheid 
zoeken, rationeel ( of tenminste niet sakraal) zijn en waarbij de onder
zoekende personen met officieel mandaat de actieve elementen zijn. Doch 
met deze algemene kenmerken eindigt hun gelijkenis. 

We zullen in de volgende hoofdstukken deze verschillende bewijs
vormen en hun geschiedenis en toepassing bestuderen. We delen ze in 
twee grote groepen in ( een traditionele indeling) : de gewone en de buiten
gewone. De buitengewone onderscheiden zich doordat ze recenter zijn 
en de rechten der verdediging zeer beperken. Het zijn het geheim onder
zoek en de pijnbank. De gewone zijn de oudere, die in de strijd tussen 
staat en betichte een zeker evenwicht van wapens kennen. 

a) DE GEWONE BEWIJSPROCEDURES 

1. De schepenwaarheid. 

Eén der oudste en belangrijkste van de moderne bewijsprocedures 
is de veritas scabinorum. We hebben, ondanks de talrijke vermeldingen 
in de bronnen, zeer weinig gegevens over de details van deze procedure. 
De hoofdtrekken kunnen we nochtans vrij nauwkeurig bepalen. 

a) Kenmerk. 

Hoofdkenmerk van de veritas scabinorum is dat men uit het ge
heel van het strafproces de bewijsprocedure heeft afgescheiden tot een 
zelfstandige, voorbereidende procedure die gevoerd wordt door een 
afzonderlijk college van onderzoekende schepenen. In plaats dat de ge
tuigen rechtstreeks hun verklaringen komen neerleggen vóór de rechters 
die, zoals in ons huidig correctioneel proces, onderzoeken én vonnissen, 
wordt het onderzoek van de feiten toevertrouwd aan een afvaardiging 
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van de rechtbank, aan een groepje schepenen en het is op basis van het 
verslag van die commissie dat de schepenbank vonnis zal vellen. De sche
penwaarheid berust dus op een scheiding van de feitelijke vraag en de 
rechtsvraag. 

Men kan dit optreden vergelijken met dat van onze huidige onder
zoeksrechter die de feiten verzamelt met het oog op het proces of nog aan 
onze assisenprocedure, waarbij de gezworenen de schuldvraag oplossen 
en het vonnis vervolgens uitgesproken wordt op basis van dit verdict. 
Sed comparatio claudicat ! Immers, anders dan onze gezworenen, hebben 
de onderzoekende schepenen het initiatief van het onderzoek en spelen 
er de actieve rol; anders dan in onze instelling van de onderzoeksrechter 
gebeurt, is met hun onderzoek de instructie af gesloten en de schuldvraag 
definitief opgelost. Hun besluit is een verdict, geen getuigenis dat nog 
moet gewogen worden. 

b) Mechanisme en terminologie. 

De teksten waaruit we dit beeld kunnen afleiden zijn, indien men 
zich niet door de misleidende terminologie laat bedriegen, duidelijk 
genoeg. 

Wanneer een misdaad moet opgehelderd worden stelt men een onder
zoekscommissie aan van schepenen wier onderzoek (veritas scabinorum) 
op de eerste plaats locus en corpus delicti betreft ( si vulnus etc. veritate sca
binorum agnoscatur) en die de zaak verder onderzoeken door het horen 
van getuigen en het inwinnen van allerlei gegevens (inquirere veritatem). 

Zij lossen de schuldvraag op volgens het systeem van het zedelijk 
bewijs : indien zij weten ( si sciverint, si cognoverint) dat de betichte schuldig 
is, wordt hij voor schuldig gehouden (veritate scabinorum tenetur); zien 
zij in (si intellexerint) dat hij onschuldig is, dan wordt hij voor onschuldig 
gehouden (liber recedat). Hun collectieve overtuiging wordt souverein 
gevormd, niet door wettige voorschriften bepaald. Nu kunnen ze over 
het resultaat van hun onderzoek verslag uitbrengen bij de rechtbank 
(veritas, testimonium, testijicare). Op basis van hun verslag volgen vrij
spraak of veroordeling (veritate scabinorum convictus, testimonio scabinorum 
convictus . . . 60 libras etc. amittet) ( 1). 

(1) Voor deze terminologie zie vooral de grote keuren van Filips van de Elzas, 
we geven brede uittreksels op blz. 172 v. Dat veritas hier soms "onderzoek" en soms 
,,verslag over dit onderzoek" betekent en testimonium ook "verslag van hun onder
zoek" en geenszins "getuigenis" werd reeds ingezien door FocKEMA ANDREAE, Het 
bewijs in strafzaken, bl. 47. Veritas, testimonium scabinorum betekenen "onderzoek" ot 
"verklaring van de schepenen", niet "getuigenis". Dit blijkt vooreerst uit de practische 
onmogelijkheid te eisen dat bij elk misdrijf schepenen als getuigen zouden aanwezig zijn 
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Het is niet onmogelijk na te gaan ho.e talrijk deze onderzoekscom
missie was. We zullen het daarover verder hebben. 

Wat sommige plattelandsrechten aangaat kunnen we erop wijzen dat 
de onderzoeksdeputatie van coratores, die in sommige gebieden de rol 
van de schepenwaarheid overneemt, geregeld bestaat uit vijf keur
heren (1). 

c) Teksten 

We laten in extenso een keus van artikels volgen uit de grote keuren 
van Filips van de Elzas (2). 
art. 1 : Si aliquis vulnus fecerit alicui infra miliare ab oppido et il/ud 

veritate scabinorum agnoscatur, de quacumque re factum sit, ad 
domum in qua ille manet qui vulnus imposuit per scabinos et per 
justitiam comitis submoneatur. Qui submonitus si scabinis 
se praesentet, veritate inquisita de illo qui vulnus imposuerit, 
per sexaginta libras forefactum illud emendabit et, si scabini 
sciverint quod vulnus non fecerit, liber et in pace permanebit ... 

art. 2 Si vero aliquis aliquem in domo sua assiluerit unde clamor 
factus sit, scabini et justitia domum ibunt inspicere et si scabini 
poterunt videre assultum esse apparentem, ille de quo clamor 
factus est submoneri debet; quod si scabinis se praesentaverit et 
illum intellexerint assultum fecisse, 60 libras amittet. Si vero cogno
verint illum assultum non fecisse, liber et in pace recedat. (Over de 
deelnemers :) si comes super hoc veritatem requisierit scabini veritatem 
inquirere debent et quotquot veritate scabinorum de assultu tenebuntur, 
unusquisque 60 librarum reus erit ... 

art. 3 Qui cum armis molutis aliquem ... fugaverit, si veritate scabino
rum convincatur, forisfacto 60 librarum tenebitur. 

art. 6 Quicumque testimonio scabinorum convictus fuerit de rapina 60 
libras de forisfacto dabit ... 

art. 8 Qui bannitum de forefacto 60 librarum in hospicio susceperit, 
veritate scabinorum convictus 60 libras amittet. 

art. 12 Qui alicui convicia dixerit, si testimonia duorum scabinorum con-

en verder uit een zin als deze : si vulnus veritate scabinorum agnoscatur ... over de feite
lijkheid van een kwetsuur moet wel geen getuigenis gehoord worden, die kan men 
best tijdens het onderzoek vaststellen en er de ernst van beoordelen. 

(1) Zie verder bi. 178. 
(2) We nemen de standaard tekst (keuren van Gent, Brugge, de ze keure van 

Atrecht, etc.). We verwijzen in geval van afwijkingen naar de varianten van de 1 e keure 
van Atrecht, de keure van Dendermonde, etc. 



vincatur, illi cui conv1c1a dixerit 5 solidos dabit, justiciae vero 
12 denarios ( 1 ). 

art. 15 Qui ea quae a scabinis in judicio vel testimonio ajfirmata fuerunt 
dedixerit, 60 libras amittet ... 

art. 16 Quicumque per malum manus in scabinos miserit, si scabini 
illud testificentur, 60 libras dabit (2). 

art. 17 Quicumque foeminam per vim violaverit, si de eo veritate scabi
norum convincatur ... 

art. 23 Si aliquis de infracturis castri coram scabinis falsum testimonium 
portaverit et scabini illud cognoverint 60 libras amittet. 

We zien dus een aantal schepenen de waarheid onderzoeken (art. 1, 2, 

veritatem inquirere). Hierbij worden getuigen gehoord of althans mensen 
die enige informatie kunnen geven; als ze de onderzoekende schepenen 
trachten te bedriegen worden ze gestraft (coram scabinis falsum testi
monium portare) (art. 23). Op basis van dit onderzoek komen die sche
penen tot een overtuiging omtrent de schuldvraag ( scire, cognoscere, intel
ligere illum reum esse; non esse) (art. 1, 2). Nu brengen ze vóór de rechtbank 
verslag uit over hun bevindingen (testimonium, veritas, testificari, in testi
monio ajfirmare) (art. 6, 7, 12, 15, 16) (3) ze doen dit gezamenlijk. Deze 
verklaring, die iets weg heeft van een getuigenis (vandaar de terminolo
gie) (4), gebeurt plechtig en publiek, in aanwezigheid van de betichte. 
Immers deze is in de materiële mogelijkheid (maar het is hem verboden) 
de schepenen hierbij tegen te spreken (net als hij de schepenen kan -
maar niet mag - tegenspreken wanneer ze een vonnis vellen) (ea que a 
scabinis in testimonio affirmata fuerunt dedicere) (art. 15) (5). 

(1) De oudste keure van Atrecht kent voor dit ene, lichte misdrijf de veritas sca
binorum niet, maar wel gewone getuigenis. 

(2) Wegens de speciale aard van het misdrijf had men hier aan een werkelijk 
getuigenis van de schepenen kunnen denken. Daarom wellicht wordt in de latere keure 
van Dendermonde, die Filips' keure letterlijk overneemt, in de plaats gesteld veritate 
convictus, dus ook hier de gewone veritas-procedure. 

(3) Het is onmogelijk in dit testificari van de schepenen een verklaring te zien 
die door de rechters zelf zou worden afgelegd (in een unitair proces). Waarom eerst van 
dezelfde rechters een verklaring omtrent de schuld en later een vonnis verlangen 
(duidelijk onderscheiden in art. 15)? en hoe.uit te leggen dat (in art. 12) dit testimonium 
door twee schepenen wordt afgelegd, terwijl we weten dat de rechtbank uit een groter 
aantal schepenen was samengesteld? Waarom zou een deel van de rechters een verkla
ring moeten afleggen omtrent de schuld van de betichte, terwijl ze allen het onderzoek 
zouden hebben bijgewoond? 

(4) Testimonium heeft men trouwens nog gekend in de Middeleeuwen voor "rap
port, verslag". Bekend bvb. is het testimonium van de Merovingische comes palatii die, 
als eerste bijzitter aan de koning, verslag (testimonium) deed over de aan diens recht
spraak onderworpen zaken. - In de keure van Brugge 1281. 28 wordt dit oude testi
monium weergegeven in het Frans door record ( = optekening, verslag). 

(5) Analoog verbod zich aan de uitspraak van de onderzoekende schepenen te 
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De verklaring van de onderzoekers is een verdict, men wordt doç -: 
hun verklaring en niet door een verder onderzoek of bespreking over
tuigd (veritate scabinorum convicttts, testimonio scabinorum convictus, veritate 
scabinorum teneri) (art. 2, 3, 6, 7, 12, 16, 17). 

Het verslag van deze onderzoeksschepenen - technisch gezien -
speelt in het proces precies dezelfde rol als de oude ordalies. De rechters 
die het vonnis uitspreken lieten zich vroeger wat de schuldvraag betrefo 
voorlichten door een ordalie, nu door de veritas. In het laatste evenmin 
als in het eerste geval zijn ze zelf actief betrokken bij het onderzoek ( 1 ). 

Een niet onbelangrijke vraag is nog de volgende : hoe talrijk waren 
de onderzoeksrechters die het testimonium, het rapport van hun onnerzoek 
uitbrachten? Artikel 12 van Filips' keuren (tweede golf) zegt : ,,Si 
testimonio duorum scabinorum convincatur". Doch het betreft hier een 
licht misdrijf (iemand uitschelden). Mag men veralgemenen ? Een andere 
latere bron komt ons ter hulp en kent het verslag (kennesse) van twee 
schepenen als algemene regel; wanneer één van de schepenen die wegens 
traagheid in het uitbrengen van hun rapport moesten "inliggen" zijn 
"kennesse draagt", mag hij vrij uit gaan, ook al hebben ze BEIDE nog 
niet uitgesproken en moet men de uitspraak van de TWEEDE nog af
wachten. Dit is dus een aanduiding te meer dat het onderzoeksverslag van 
twee schepenen noodzakelijk en voldoende was (2). 

d) Verband met het formalisme. 

De splitsing van het strafproces in twee delen houdt verband met 
het feit dat het jong en niet-formalistisch waarheidsonderzoek moeilijk 

houden in Fauquembergue ongeveer 12 5 o (EsPINAS, Droit municipal Artois, n° 464 
II, bl. 5 09): (scabini :) quorum testimonia stabitur dummodo duo vel plures testimonium 
perhibeant veritati et quorum judicia similiter stabitur. 

( 1) Iets analoogs gebeurde met de bekende Friese "seventuig". Terecht zien we 
dan ook in een grafische voorstelling door DE GOEDE, Seventuig, bl. 44 hoe in het 
middeleeuwse Friese recht eenvoudigweg "seventuig" de plaats inneemt van "gods
oordeel" ( of, zoals DE GOEDE zegt, vox populi i. p. v. vox Dei), terwijl de rest van het 
procesmechanisme gelijk blijft. Zie nog over het "Seventuig" bl. 180. 

( 2) Brugge 1 229. 24 : So wat kennessen die scepenen sculdich zyn te kennen dat 
zy die kennesse nieuwers moghen draghen zonder in vierschaere ... Ende dese kennesse 
moeten zy draghen binnen vier naesten dinghendaghen nagaders . . . Ende ne daden zys 
niet dat zy ghehouden waeren int ghiselhuus te blivene up 50 1. (dwangprocédé) ... 
Ende eist dat eene scepene zyne kennesse alleene draecht also hy sculdich es te draghene, 
eist heer hire of blivet ligghende of daer naer, dat hij daer mede ghelooft wordt. Ende 
die kennesse zal dieden indien hyre of ghevolch hevet van zyne gheselle al eist dat zyt 
niet BEEDE up eenen tyt ne segghen. Cfr. een terloopse aanduiding in Roisin. 
12 5, waar gezegd wordt dat men aan alle schepenen vergoeding moet, ook al heeft 
men maar DE TWEE alleen gescholden : ,,et se on n'en desdisoit fors ke LES 2 sans 
plus" - waarschijnlijk de twee schepenen-verslaggevers. 
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paste met de rest van het proces ter vierschare dat volgens de aloude 
t tditie werd gehouden : men heeft de oude formalistische bewijzen ver
wijderd en vervangen door het moderne niet-formalistische systeem en 
dit laatste buiten het formalistische proces van de vierschare gebracht. 

Immers het onderzoek werd niet ter vierschare gevoerd - waartoe 
anders de noodzaak aldaar verslag erover uit te brengen? - maar zeer 
waarschijnlijk ter plaatse of in de wijk waar het misdrijf voorgevallen 
.vas en de gegevens het gemakkelijkst te verzamelen waren (1). 

e) Mechanisme van het onderzoek. 

Een duister punt is de manier waarop dit onderzoek werd gevoerd. 
De bronnen laten ons onwetend. Toch kunnen we enkele vermoedens 
opperen, die men echter moet nemen voor wat ze zijn : een redelijke 
hypothese! 

Men zou geneigd zijn aan een getuigenverhoor in onze moderne 
zin te denken ttz. een verhoor waarbij de partijen getuigen ten laste en 
ten ontlaste aanvoeren en de onderzoeker zo hun verklaringen afweegt. 
Doch dit is al een vrij geëvolueerd systeem en we zullen het pas later 
aantreffen. We zouden veeleer denken aan een andere mogelijkheid : de 
getuigenjury. Deze getuigenjury bestond hierin dat de onderzoeker de 
betrouwbaarste lieden uit de buurt van de plaats van het misdrijf vóór 
zich deed verschijnen, ze een promissorische eed deed zweren en hun de 
ene na de andere allerlei vragen stelde aangaande het onderzochte mis
drijf (in het bijzijn van de betichte, zo er een was). De ondervrager of an
deren konden zich op basis hiervan een overtuiging vormen (2). Dergelijke 
bewijsjuries hebben onder de naam verité, verité du pais in Vlaanderen be
staan (zie 61. 194 vv.). Een aanduiding dat iets dergelijks in de oude schepen
waarheid is aangewend vindt men misschien in het volgende voorstel van 
de Curae Emendendae (XIIIe eeuw) c. 8 ter. Hierin wordt voorgesteld dat 
een grens worde gesteld aan de vrijheid van beslissing der schepenen: ,,De 
quacumque causa veritas per scabinos accipitur ( een onderzoek wordt 
ingesteld of beter "een bewijsjury wordt opgeroepen"?) duo de veritate 
(minstens twee gezworenen; veritas is hier een korps, een jury) poterunt 
protrahere universos de forefacto trium librarum ... , de forefactis al
tioribus opportet protraxiones fieri et teneri per majorem partem veri
tatis (een bezwarend getuigenis van de meerderheid van de opgeroepen ju
ry)". Een andere aanduiding biedt misschien de Keurbrief van 't Vrije 19: 

(1) Reden waarom men nu nog aan de rechtbank loci delicti commissi de voor
rang geeft in zake bevoegdheid. 

(2) Beschrijving ontleend aan de Salle de Lille - vonnissen, zie 61. 195 vv. 
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"protractus a veritate a scabinis accepta" - hetgeen men eleganter kan 
vertalen door "overtuigd door de jury die door de schepenen werd opge
roepen" dan door "overtuigd in het door de schepenen ondernomen 
onderzoek". En nog duidelijker art. 2 3 : wanneer de schepenen een on
derzoek hebben gehouden (veritatem accipere) en de baljuw beweert dat 
er valse getuigen opgetreden zijn (veritatem contradicere et j alsiftcare) da'l 
moet hij een bijkomend onderzoek van de schepenen eisen. Hierbij zijn 
twee schepenen voldoende om een geestelijke en drie schepenen om een 
vrij man onder de getuigen van valse verklaringen te overtuigen (falsift
care). De schuldigen zullen 3 lb. boete betalen en zij zullen nooit meer deel 
uitmaken van een bewijsjury (veritati nulli intererunt), de zaak zal op
nieuw onderzocht worden met een nieuwe jury in plaats van de wegens 
valsheid veroordeelde (veritas alia loco eorum accipienda erit) - alleen deze 
interpretatie biedt een bevredigende uitleg. Met veritas wordt hier een 
groep lieden bedoeld die als een geheel optreden en verklaringen om
trent de feiten afleggen. 

Trouwens het feit dat de schependeputatie zich ter plaatse begeeft 
voor het onderzoek kan verband houden met het gekende gebruik de 
bewijsjury samen te roepen en te horen ter plaatse van het misdrijf. Deze 
getuigenjury kon wel verklaringen afleggen maar geen verdict uitspreken; 
ze onderzocht niet zelf maar werd ondervraagd door rechters die souve
rein het verdict over de schuldvraág velden en de schakel waren tussen 
de plaatselijke jury en de rechtbank. 

De oude veritas scabinorum zou dus als volgt hebben gewerkt : de 
onderzoeksschepenen begeven zich in de buurt van de plaats van het mis
drijf ( of de buurt van de woonplaats van de betichte of verdachte), roepen 
er een aantal van de betrouwbaarste lieden op ( dus niet precies allen ge
tuigen), brengen ze samen (jury die ook veritas heet), doen ze zweren en 
ondervragen ze dan één na één in bijzijn van de betichte die ze kan wraken, 
over alles wat ze weten (van zien en horen en van horen zeggen) over de 
betichte. Daarnaast steunen ze zich op alle andere gegevens die van 
belang kunnen zijn om hun toe te laten tot een conclusie over de schuld
vraag te komen. Hierop komen zij tot een besluit over schuld of onschuld 
en delen later ter vierschare hun verdicf mee op basis waarvan het eind
vonnis valt. 

In de tweede helft van de xne eeuw heeft Filips van de Elzas, ten 
aanzien van het discrediet van de oude onschuldsbewijzen, in de meeste 
vierscharen het onderzoek door de schependeputatie ingevoerd voor de 
oplossing van de feitelijke vraag. Of hij het procédé der schepenwaarheid 
zelf heeft uitgedacht weten we niet; in elk geval heeft hij het tot het ge
meen recht van de Vlaamse steden gemaakt. 

Maar nog eens het gaat hier om een "redelijke hypothese" die een 
zekere steun vindt in de bronnen. Voorlopig echter weten we niet met 
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zekerheid welke vorm van getuigenverhoor de onderzoekende schepenen 
bij de veritas scabinortt1n gebruikten (1). 

f) Verbreiding in ruimte en tijd 

De schepenwaarheid is zeer verspreid en populair geweest in de 
steden en het Vrije van Brugge, zoals het onderzoek van de vijf keurheren 
in kustvlaanderen (2). 

Reeds in de tweede helft van de XIIIe eeuw blijkt zij in de steden in 
onbruik te zijn geraakt ten voordele van het unitair proces waarbij de ge
tuigen van de partijen vóór de rechtbank verschijnen en de oplossing van 
feitelijke en rechtsvraag door dezelfde schepenen gebeurt. In de XIVe 
eeuw behoorde de veritas scabinorum blijkbaar reeds lang tot het ver
leden. Niet alleen was ze in onbruik, maar de juristen van de tijd verston
den ze niet meer. Bij de herziening van de Brugse keuren door de grafe-

(1) Wijzen we erop dat in deze hypothetische "waarheid" de leiding van het onder
zoek bij de schepenen berust - de baljuw komt niet tussen - en dat deze onderzoe
kende schepenen ter plaatse de getuigenissen en verklaringen afnemen en een oordeel 
vellen. De veritet of getuigenjury die we verder aan de hand van teksten zullen 
beschrijven verschilt hiervan grondig : het verzamelen der gegevens gebeurt door de 
baljuw (vervolgingsambtenaar), die natuurlijk geen verdict velt, dit gebeurt door de 
rechters die de getuigenjury niet direct kennen. Het stelsel van Filips lijkt wijs (steeds 
in de hypothese) doordat het de nadelen niet heeft van de vonnisjury (gebrek aan 
leiding en beroepsbekwaamheid) en ook niet de nadelen van het onderzoek door de 
vervolgingsambtenaar (gebrek aan objectiviteit en neiging tot drukking). Immers Filips' 
baljuwsordonnantie, art. 4 zegt uitdrukkelijk : cum ... scabini ... iudicia facient vel inquisi
tiones veritatis vel protractiones non intererit baillivus. De invoering van de schepen
waarheid was dus in elk geval een originele rechtsschepping, hoewel ze enkele elementen 
aan een oude procedure kan ontleend hebben. De originaliteit van Filips is geweest 
tussen de bewijsjury en de rechtbank de onderzoeksrechters in te voegen of althans 
dit systeem te veralgemenen. 

(2) De schepenwaarheid is het gemeen recht van de modelkeuren van Filips voor 
de grote steden - en men kent de grote verspreiding die deze keuren ook in kleinere 
steden hebben gekend. Chronologisch ligt haar invoering dus tussen de jaren 11 5 7 en 
1163, datum van uitvaardiging der eerste grote keure te Atrecht. In 1162 wordt een 
vera inquisitio scabinorum vermeld te Oppy. De veritas scabinorum is vele jaren het ge
meen recht in de Vlaamse steden geweest. Ook in de keurbrief van 't Vrije van Brugge 
komt ze voor (29 : veritas scabinorum; 9 : veritas a scabinis accepta; 23 : veritas accipienda 
per scabinos) en in de Curae Emmdendae. En ze is het gemeen recht van de XIIIe eeuwse 
keuren van een goed deel van Kustvlaanderen, onder de benaming van het onderzoek 
per 5 coratores, per coremannos, per choram (Poperinge 1208. 8; 1233. 8; Arques 1232. 
24; Veurne Ambacht 1240. 3 5 : nulla veritas potest accipi nisi per coratores de hiis 
que spectant ad coram); Langle 1248. 27: veritas accipietur per coram et cora secun
dum auditam veritatem judicabit emendam). Men vindt ze ook, onder invloed van 
de keure van Atrecht op het Artesische platteland buiten Oppy ( ?), zie Fauquembuer
gue, ca 1250, (EsPINAS, Droit municipal Artois, n° 464, II. bl. 509. 1.). 
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lijke raad in 13 29 werd onder meer de keure van Filips van de Elzas onder 
het vergrootglas genomen. Ze doorstond schitterend de proef van dp 
strenge examinatoren, alleen de veritas scabinorum leek hun een 
surde instelling. Immers waar stond dat de vierschaar iemand als schuluLb 
moest veroordelen "si convictus testimonio scabinorum" en "si scabini 
illud testificentur", lazen de heren niet, zoals het hoorde : ,,op grond van 
het verdict van de onderzoekende schepenen" maar "volgens de getuige
nissen van schepenen !" Hier had de eerbiedwaardige graaf zich toch 
blijkbaar vergist : hoe kon men in een grote stad als Brugge gaan eisen 
dat bij elk misdrijf toevallig schepenen zouden aanwezig zijn om als ge
tuigen te kunnen optreden ? Dit diende te worden veranderd ! ( 1). 

g) De commissie van v!JJ keurheren (2) 

Een analoog proces van bewijs komt voor in een aantal plattelands
keuren. De schuldvraag wordt er bijna steeds toevertrouwd aan een de
putatie van vijf keurheren, ttz. vijf van de rechters van de vierschaar 
(keurheren, coratores heten de rechters in criminele zaken in een aantal 
gebieden die een bijzonder strenge vredes-cora gekregen hadden van de 
graven). De instelling is dezelfde als de onderzoeksdeputaties van de 
stadskeuren van Filips op dewelke ze waarschijnlijk teruggaat. 

Wanneer we ze afzonderlijk behandelen is dit alleen omdat men, 
misleid door de terminologie, in het onderzoek der keurheren een zuive
ringseed met eedhelpers heeft gezien. Aldus interpreteert H. Bennecke, in 
het spoor van L. A. Warnkoenig, het "se purgare per coratores" (3). Men 
heeft op die vergissing reeds gewezen (4). We zullen de zaak kort behan
delen. 

Zoals men in de tijd van de oude bewijzen zich kon zuiveren van een 
betichting door eed en dergelijke (se purgare juramento cum ... hominibtts, 

(r) GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. ville Bruges, I, n° 36, 61. 394 vv.: Li coere li 
conte Philippe sanle bonne et clerc et recevable. Mais la on parole des tesmoignages 
des eschevins sanlera il bonn a mettre avec ches paroles "ou par tesmoins ou par verite 
que eschevin orront" a che seule raison que a tous fais que on fait ne puevent mie estre 
eschevin present et nus namaine volentiers eschevins a porter tesmoignage a son mef
fait. 

(2) Bij uitzondering kent men een onderzoeksgroep van negen, Poperinge r 233. 
8, of wordt geen getal vermeld : Arques 1232. 24. 

(3) BENNECKE, Strafverfahren, bl. 56 vv. Schrijver ziet in de keurheren in ons geval 
gequalificeerde eedhelpers : in sommige zwaardere gevallen zouden gewone viri probi 
of legales niet volstaan en zouden alleen vijf keurheren als eedhelpers optreden. Dit alles 
staat slechts impliciet in zijn studie, de onmogelijkheid dat deze coratores hier een andere 
functie zouden vervullen heeft hij niet onder ogen genomen. 

(4) R. RuTH, Zeugen u. Eideshelfer, bl. 67. Schrijver noemt de coratores een be
wijsjury - ja, maar dan een bewijsjury samengesteld uit een afvaardiging van rechters, 
dus van zeer bijzondere aard ! 



· 1;;-.) zo moest dit in latere jaren geschieden door een onderzoek vart 
~.eurheren. Wat is normaler dan dat de oude uitdrukking voortleefde 

'-·' 'men hiervoor sprak van "se pur gare per coratores". En inderdaad 
was het verdict van de onderzoeksdeputatie juist in de plaats getreden van 
de oude bewijzen, in die zin dat de eigenlijke rechtbank passief bleef en 
het verdict van de vijf coratores aanvaardde zoals ze vroeger het verdict 
van de godsoordelen aanvaardde. Doch "se purgare per quinque corato
res" betekent "vrijgesproken worden door het verdict van de vijf onder
zoekende keurheren". En die vijf keurheren zijn geen eedhelpers bij de 
onschuldseed. Ten eerste omdat we nergens in Vlaanderen het geval 
van zes eden bij de zuiveringseed aantreffen. Ten tweede omdat men 
bij zuiveringseed steeds zegt : ,,se purgare tribus juramentis" of "suo et 
quatuor aliorum hominum juramento, etc.'' terwijl bij de vijf coratores 
nooit van eden gesproken wordt. 

Dikwijls staat de procedure van het bewijs door eedhelpers tegen
over die van de coratores en wel zo bvb. dat de subjectieve eed met eed
helpers niet meer toegelaten wordt bij een tweede betichting van een 
analoog misdrijf, omdat men het ongepast vindt de betichte steeds maar 
verder te laten vrij uitgaan en in dat geval eist men het objectief onder
zoek per coratore s ( 1 ). 

Tenslotte is het beste bewijs dat de coratores objectieve onder
zoekers zijn en geen subjectieve eedhelpers van de betichte dat ze evenzeer 
veroordelen als vrijspreken (2) en dat men in de keuren de mogelijkheid 
voorziet dat ze niet tot een definitieve uitspraak kunnen komen en hun 
vruchteloze opzoekingen aangevuld worden door de oude bewijzen (3). 
Er zijn trouwens plaatsen waar we zeer duidelijk zien hoe een college van 
vijf rechters voorzien wordt om bepaald ernstig en duister geval te onder
zoeken (4). Er is dus geen twijfel dat de vijf coratores een onderzoekscollege 
en geen eedhelpers zijn. 

h) Het onderzoek door de vijf "probi viri" 

Een afzonderlijke vermelding verdient de verordening door gravin 
Margaretha in 1261 uitgevaardigd ter beteugeling van de brandstichting 

( 1) Zie bl. 15 8, 244 v.; Cfr. R. RuTH, loc. cit. 
(2) Poperinge 1233. 8; Veurne Ambacht 1240. 24: convictus per quinque cora

tores ex huussoec. 
(3) Zie bl. 158; Cfr. R. RuTH, loc. cit. 
(4) Hoop van Hazebroek 1277. 1 : Que s'il avient ainssi que uns homs est ars de 

fu qui vient de dehors, on li doit rendre de chiaus de le ville la ou il maint, quant il 
l'ara prouvé par le vérité; il doit meismes jurer que li fu vint de dehors et qu'il ne sait 
qui l'apporta la; il clamera <levant le signeur et <levant eskevins du brant. On fra se
monre en l'eglize sur le dimenche tous chiaus de la ville et tous les eskevins de le 
vierscare, et li bailli y doit avoir 5 eskevins du brant et li eskevin de le vierscare doivent 
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in de Vier Ambachten. Ze voorziet in geval van brandstichting de aan
stelling van vijf probi viri van het gebied om een onderzoek in te stellen 
en de schuldige aan te duiden. Op grond van hun verklaring, die de 
definitieve oplossing is van de feitelijke vraag, zullen de schepenen hun 
vonnis wijzen ( 1 ). 

In talrijke landen is men er rond deze tijd toe gekomen de "mening 
van het volk" op een of andere manier een rol te laten spelen in het be
wijsproces. Het dichtst bij onze "schepenwaarheid" en ons "onder
zoek door de vijf keurheren" staat wellicht - op de gevallen van directe 
Vlaamse beïnvloeding na - de Friese instelling van het "seventuig". 
Inderdaad hier kwamen zeven personen met ambtelijk mandaat ter zitting 
,,getuigen" i. e. de conclusies van hun onderzoek neerleggen en deze ver
klaring was het laatste woord over de schuldvraag. Hun conclusie be
rustte niet op eigen waarneming van de feiten maar op de overtuiging 
waartoe ze waren gekomen door een kritisch onderzoek o. m. met ver
hoor van getuigen ( 2). 

Hiermede besluiten we de studie van het gesplitste proces met de 
onderzoeksdeputatie van rechters. In een volgend hoofdstuk zien we 
de tweede hoofdvorm van het oud-Vlaamse bewijsrecht, nl. het unitair 
proces waarin het getuigenverhoor integraal deel is van de rechtszitting, 
en waarin door dezelfde rechters tegelijk de feitelijke- en de rechtsvraag 
opgelost worden. 

2. H et unitair p r o ces met ge t ui g en 

Door "unitair proces" verstaan we hier het strafproces waarbij getui
gen vóór de rechters ter vierschaar·verschijnen, er hun verklaringen afleg
gen, op basis waarvan deze rechters, tegelijk over de feitelijke en over de 
schuldvraag beslissend, hun vonnis vellen. De bewijsprocedure is hier 
dus een integraal deel van het ganse proces. 

Naargelang de vrijheid van appreciatie van de rechters kan men on
derscheiden het bewijssysteem van het wettelijk bewijs en van het moreel 
bewijs. In het eerste is de rechter gehouden aan zekere dwingende regels 

prendre Ie verite et nommer (nl. een bewijs- of getuigeQjury) et les eskevins du brant 
les doivent oyr et s'il troeuvent que Ie fu vint de dehors on li paie ... 

(1) 4 Ambachten 1261 : Er is een brand geweest : ... ballivus coniurabit scabinos 
ut quinque probos viros illius virscarnie ... eligant ad inquirendum de illo incendio. 
Als er brandstichting blijkt te zijn geweest : illi quinque ... debent ... inquirere de 
quantitate dampni et nomen illius ... per quem ... fuerit perpetratum. Qui culpabiles 
invenientur per inquisitionem dictorum quinque et per judicium scabinorum banniri 
debent ... 

(2) DE GOEDE, Seventuig, bl. 44, 54 vv., VAN OosTEN, Fries bewijsrecht, bl. 469 vv. 
Deze instelling was in zwang in de periode XIIIe-XVe eeuw. 
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van qualitatieve of quantitatieve aard, die met betrekking tot de getuige
nissen gesteld zijn en die zijn uitspraak determineren; in het andere is hij 
vrij naar eigen overtuiging al de voorgebrachte bewijzen te toetsen, te 
appreciëren en af te wegen en dienvolgens uit te spreken. De vrijheid van 
de rechter is hier dus het criterium. Beide systemen zijn in het oud
Vlaamse recht bekend geweest. Beide zijn er van hoge ouderdom. We 
zullen ze afzonderlijk bestuderen. 

a) Het wettelfjk bewijs 

Een aantal keuren gaan uitvan de opvatting dat, indien het getuigenis 
ten laste aan bepaalde quantitatieve of qualitatieve eisen voldoet, het een 
beslissend getuigenis is waarop de rechtbank niet anders dan met een 
veroordeling antwoorden kan. Dergelijk getuigenis is nodig en voldoende 
daartoe. 

i) De f!_equaliftceerde getuigen 

,, Wie door een erfachtige man overtuigd wordt, wordt veroor
deeld" zegt de Gentse reactie-keure van 1 191 ( 1). Het getuigenis ten 
laste uitgaande van één der vooraanstaanden uit de stad is nodig en vol
doende om de rechtbank tot veroordeling te doen overgaan. Deze buiten
sporige bepaling behoort tot de uitzonderingen. Sommige keuren wijzen 
uitdrukkelijk het getuigenis van één man van de hand, zelfs van een 
schepen (2). Andere kennen er bewijswaarde aan toe indien het bevestigd 
wordt door een "commune renommee" (3). 

Men vindt andere qualitatieve eisen : de getuigen moeten jurati, 
veridici zijn. Het gebruik heeft immers sporadisch bestaan in de gemeente 
een aantal gezworenen als gequalificeerde getuigen aan te stellen, mensen 
van aanzien en hoge morele waarde, die als opdracht hadden in rechte 
te getuigen omtrent de misdrijven die in hun buurt voorkwamen (jurati, 
veridici) (4). Het duidelijkst vinden we dit systeem in het territorium van 

(1) Gent 1191. 7. 8. 12. 
(2) 4 Ambachten 1242. 32; Oudenaarde, 1241, Privilege v. Thomas en Johapna 

(LrMBURG-STIRUM, Cout. Audenarde, n° XII, II, bl. 18) : concedimus ... quod unius solum · 
testimonia nemo condemnetur. 

(3) Calais 1298. 9. ro. 
(4) Lalleu II 63. 13 : si illi qui jurati dicuntur testimonium perhibent ... ; Sint 

Omaars II64. 49 : meineed van één derjurati: verbeurt lijf en goed; 39 : andere ge
tuigen dan jurati worden nu ook toegelaten. Dit was wellicht vroeger niet zo ? Ze 
worden blijkbaar nog als de getuigen bij uitstek beschouwd : quotiens testes alii quam 
jurati producentur ... ; Oppy II62. 7 : testimonia scabinorum vel veridicorum; 8 : 
vera inquisitio scabinorum vel juratorum (veridici = jurati !) (EsPINAS, Rec. dr. mun. 
Art. n° 608, III, bl. 2II). We voeren deze tekst alleen aan voor de term veridici die er 
als synoniem van jurati gebruikt wordt. De instelling verschilt van de hier besprokene : 
het gaat er om het schepenonderzoek en de vonnisjury, die naast elkaar in gebruik 
blijken te zijn. 

181 



de tempeliers te Ieper. In 122 5 wordt zijn immuniteit opgeheven. De 
schepenen van Ieper zullen er komen recht spreken. In de tempelwijk 
worden tien gezworenen aangesteld die, naast hun andere politionele 
bevoegdheid, speciaal de opdracht hebben vóór de Ieperse schepenen te 
getuigen over alles wat bedreven werd in hun wijk. Hiertoe worden ze 
bij hun indiensttreding speciaal beëdigd (1). 

ii) De twee getuigen van horen en zien. 

Quantitatief gezien vindt men de "volle preuve" van twee getuigen 
ten laste (2). Ze komt reeds voor in de Consuetudines gilde mercatorie 
van Sint Omaars (einde XIe eeuw) (3). Ze gaat wellicht terug op bijbelse 
elementen, zoals de bekende talio-formule die rond dezelfde tijd in zwang 
komt (4). Er lag in deze procedure een trek van formalisme doordat men 
getuigen van horen en zien eiste en blijkbaar alleen die (twee) getuigen 
ten laste werden aangevoerd (5 ). Dit sloot uit dat de rechter uit allerlei 
meer zijdelingse en tegenstrijdige gegevens en aanduidingen toch tot de 
waarheid of waarschijnlijkheid kon geraken. Neen : er moesten vóór 
hem twee mannen verschijnen die gezien hadden dat Jan Piet had geslagen 
of gehoord dat Jan van Piet kwaad had verteld. Hierop moest de rechter 
veroordelen. Kon dit bewijs niet geleverd worden, dan kon hij niet ver
oordelen (6). 

Men mag deze twee getuigen, die werkelijk toevallige getuigen zijn 
van een misdrijf, niet verwarren met de twee instrumentaire getuigen 

(1) Ieper 1225, gravin Johanna (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl. V, n° 18A, 
bl. 342) : illi decem possunt testimonium perhibere scabinis de Ypra de omnibus rebus 
quas viderint et audierint per sacramentum suum. (Immers :) quando isti decem eli
gentur ad hoc officium, fratres templi facient eos jurare quod legitimum testimonium 
perhibebunt scabinis de Y pra. 

(2) Eerste keure van Atrecht II 57-63. 14 : testimonio duorum virorum commu
nionis ... convictus; Sint Omaars II64. 18. 19 etc. : duobus testibus convictus; Destel
donk 1 248. 2 3 : de klager moet bewijzen duobus testibus idoneis (inzake kleine diefstallen); 
Scheldewindeke. 22 : Wien men bedraghen sal ... die moet bedreghen syn met 2 man
hoefden of van meer van hoerne of van ziene of van hoeren verliene ( = bekennen). 

(3) EsPINAS en PIRENNE,Consuetudines. 3 : testimonio duorum de gilda convinci 
poterit ... Het gaat hier om verenigingsrecht, niet om de gewone procedure van de 
rechtbank. 

(4) Cfr. de twee getuigen in Matth. XXVI. 60. 
(5) Sint Omaars II64. 39 (getuigen:) oportebit eos prius jurare quia verum dicent 

secundum quod viderint et audierint; 48 : testes proferat qui secundum quod audierunt 
et viderunt quod verum perhibent testimonium jurabunt. Dat die getuigen alleen 
gedacht worden als aangevoerd door klager blijkt uit meerdere door ons geciteerde 
teksten. 

(6) Zie hierover EsMEIN, Proc. crim., bl. 48; Facet S. Amand XI, 1; XIV. 18 : 
dechus par deux tiesmoing. 
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(d. zugezogene Zeugen), die de partijen bij een rechtshandeling bij
haalden en wier getuigenis later "volle preuve" van deze rechtsha!).de
ling zal vormen ( 1 ). Men mag ook hiermede niet verwarren de bepalingen 
die aan de rechterlijke vrijheid een perk stellen door een minimum van 
getuigenis te eisen (2). Indien men dit vóór ogen houdt, en de rechts
historici doen het soms niet (3), dan blijkt dat in het oud-Vlaamse proces 
het formalistische wettige bewijs een zeer ondergeschikte rol heeft ge
speeld en dat het er spoedig een zeer archaïsch figuur moet hebben gesla
gen. We vinden het systeem van het wettig bewijs in enkele keuren van 
de xne eeuw (4). En verder sporadisch in een paar teksten van de XIIIe 
eeuw (5 ). Blijkbaar is het in de oudste periode verdrongen geworden door 
de schepenwaarheid en in latere jaren door het unitair proces met het 
moreel bewijssysteem. In andere landen is dit systeem, vooral in de leen
hoven, zeer verspreid geweest (6). 

b) Het moreel bewfjs met getuigen 

1° Het unitair proces met als kenmerk het stelsel van het moreel 
bewijs, dat we nu gaan bestuderen, heeft in het Vlaamse procesrecht een 

(1) Voorbeelden van dergelijk instrumentaire getuigen vinden we in Waas 1241. 
1 2 : ballivus nullum molestare potest pro aliquo forefacto ( = vervolgen) quod non 
probatum fuerit per duos pro bos viros ... quod evenerit (indien het feit van het misdrijf 
niet werd vastgesteld door twee "zugezogene" eerlijke mannen met klager meegeko
men); en Brugge 1304. 37: zo welke tiid dat een twist bedinghet es ... ende dit moet 
scepenen kenlic ziin bi haere kennessen iof bi oorcondscepe van tween goeden lieden 
iof meer : het feit dat de twist aan de paisierders werd voorgelegd moet bevestigd wor
den door schepenen of twee man; zelfs zo in Gent 1297. 37 : als een gezworen cnape 
iemand wil aanhouden die gewapend loopt moet hij dat betoeghen met 2 scepenen of 2 

hervachteghen lieden die hij daar moet aanvoeren om dat feit te komen vaststellen. 
(2) We zagen reeds dat men in de Cure Emendende van 't Vrije. 8 ter, de vrijheid 

van het schepenverdict in de schepenwaarheid beperkte; cfr. Oudenaarde 1241, pri
vilege van Thomas en Johanna (LIMBURG-STIRUM, Cout. Audenarde, n° XII,II, bl. 18): 
concedimus ... quod nemo unius solum testimonia condemnetur : tegen misbruiken ! 

(3) LAMEERE, Preuve testimoniale, bl. 700 (bl. 4) doet het niet, de eerste twee door 
ons in noot 1 aangevoerde teksten heeft hij aldus verkeerd begrepen. 

(4) Atrecht II 57-63 (in zeer beperkte aanwending); Lalleu II63; Sint Omaars 
II64; Gent 1191 (2 keuren van geen of kortstondige practische geldigheid). 

(5) Calais 1198. 9, we vinden er ook de raadsman van de getuigen; de tempe
lierswijk, Ieper 122 5 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl. V, n° XVIII A, bl. 342); 
Desteldonk 1248. 23 in één bepaald geval; Facet v. S. Amand XI. 1; XIV, 18, het 
is niet het normaal systeem van het Facet.; Scheldewindeke. 22. 

(6) EsMEIN, Proc. Crim., bl. 48 - het Franse materiaal is vrij uitvoerig. Esmein 
geeft van bovenstaande procedure een goede beschrijving. Interessante gegevens over 
deze formalistische procedure met de twee door klager voorgebrachte getuigen - er 
bestond geen gerechtelijke "Zeugenzwang" - met de raadsman en de voorspreker 
van de getuigen en met de uitdaging van de getuigen ten tweekamp wegens meineed 
(procedure die vooral in de oudfranse leenhoven grote toepassing heeft gevonden) in 
BRUNNER, Schwurgerichte, bl. 440 vv. 



veel belangrijker plaats ingenomen dan het vorige. Het is het gewoon pro
ces geworden. 

Het is gekenmerkt ten eerste door zijn unitair karakter : de afwezig
heid van een splitsing van het proces in behandeling van de rechtsvraag 
en behandeling van de feitelijke vraag; ten tweede doordat de rechters 
vrij zijn in de appreciatie van de voorgebrachte bewijzen en bij het von
nissen alleen, tenminste wat de schuldvraag betreft, op hun persoonlijke, 
morele overtuiging moeten steunen. Dit karakter had ook de oude schepen
waarheid reeds, het treedt hier nog veel duidelijker uit de teksten te voor
schijn. 

Hier is de rechtbank niet gebonden aan gequalificeerde getuigen om 
haar oordeel te vellen. Integendeel : ,,alle misdaden die syn gheproevet 
bi alle manieren van goeden lieden syt porters iof andre, ende elkerlyc 
mach bringhen alsulke orconde alsi wille... ware dat goede lieden syn" 
aldus de Brugse keure van 1281, art. 12. En inderdaad dit is de principiële 
houding in het gewoon unitair proces, alleen zal er wat gekibbeld worden 
over de vraag of vrouwenenvreemdelingenaldan niet getuigen mogenzijn. 

Hier evenmin gebondenheid van de rechtbank aan de formalistische 
uitspraak van de twee getuigen van horen en zien. De rechter geniet de 
grootste vrijheid. Zo is ons een vonnis bekend waarbij de rechtbank de 
beschuldiging van het slachtoffer aanvaardde als bewijs omdat de betichte 
reeds vroeger wegens het toebrengen van kwetsuren was veroordeeld 
geworden (1). Men ziet het, verschillende gegevens worden zonder hin
dernis van reglementering gecombineerd om tot een zekerheid of grote 
waarschijnlijkheid te komen. Het is het moderne systeem. 

De bewijsprocedure die we nu gaan beschrijven is het gemeen recht 
van Vlaanderen geworden sinds het in onbruik geraken van de schepen
waarheid waarvan zij de erfgename is (2). Het is het belangrijkste van de 
bewijzen in het Vlaamse recht. Zeer waarschijnlijk is het aan practische 
behoeften toe te schrijven dat deze verandering zich voltrokken heeft. 
Mettertijd moet de toename der stadsbevolking en dus van het aantal zaken 
het voor de schepenen te lastig en te omslachtig hebben gemaakt om tel
kens ter plaatse een onderzoek te gaan instellen en er een reeks lieden te 
ondervragen waarvan vele toch niets of weinig aanbrachten en dan ver
slag te gaan uitbrengen. Waarom niet dadelijk een selecte groep getui
gen - aangewezen door baljuw en partijen - vóór de rechtbank doen 
verschijnen en onmiddellijk op basis van de daar bijeengebrachte gegevens 
uitspreken? 

(1) Tout Lieu de S. Dizier. 272. 
(2) Men vindt ze in de steden, waar ze de plaats v.d. schepenwaarheid ingenomen 

heeft en in een aantal plattelandskeuren van de XIII0 eeuw, die het onderzoek door de 
vijf keurheren niet kennen. 



Het ogenblik waarop dit plaats vond kunnen we niet bepalen. 
Zoals alle omvormingen van practische aard is zij wellicht langzamerhand 
geschied, hier vroeger daar later, doch zeker is dat ze reeds in de eerste 
helft van de XIIIe eeuw in zwang is en dat ze de gewone procesvorm 
van de volgende eeuwen zal wezen. 

Het eerste gegeven over het unitair proces, met bijzonder gedag
vaarde getuigen, in een plaats die vroeger alleen de schepenwaarheid 
had gekend komt uit Brugge. Hier vernemen we, toevallig en eigenlijk 
naar aanleiding van andere bepalingen, dat de beide procedures naast el
kaar in zwang zijn (a0 1229). Men kent er het onderzoek en het verslag der 
twee schepenen, maar ook het verhoor ter vierschaar der getuigen die door 
partijen werden aangeduid. Deze getuigen worden door het gerecht ge
dagvaard en moeten op straf van boete verschijnen (1). 

\Vanneer we deze procedure best willen typeren treffen ons volgende 
kenmerken - naast het unitair karakter en de morele aard van het bewijs: 
de bewijsprocedure is publiek en mondeling, ze heeft een sterke accusa
toire inslag, de rechten van de beklaagde en van de vervolging zijn er 
in een gezond evenwicht. Over het unitair karakter van het nieuwe proces 
zullen we niet verder uitweiden. De andere kenmerken zullen we één 
voor één bespreken. 

2° We zegden reeds dat de rechtbank in haar oordeel niet gebonden 
is aan gequalificeerde getuigen en we haalden de Brugse keure van 1281 

aan (2). Elders lezen we "Tout meffait. .. seront prouvees par toutes 
manieres des gens dignes de foy, soient eschevins, bourgois ou aultres et 
poura chascuns admener telz gens comme luy plaira, mais que loyal gens 
soient" (3 ). 

Andere teksten zijn minder uitvoerig maar even duidelijk. Men 
vraagt dat de getuigen zouden zijn : ,,goede lieden", ,,wetachtige man
nen", legitimi testes, legitimi homines, probi viri, tesmoins sans souspicion, bons 
temoins dignes de foi (4). Er zijn een reeks vermoedens van partijdigheid 

(1) Brugge 1229. 18: Ende es dat zake dat men wysdekennesse te hooren van scepenen 
of waerheden van yemende, dat die clercq die naemen onthouden sal ende doense ghebieden 
ten naesten dinghedaghe ... ; 24 : So wat kennessen die scepenen sculdich zyn te kennen 
dat zy die kennesse nieuwers moghen draghen zonder in vierschaere . . . Ende die 
kennesse zal dieden indien hyre of ghevolch hevet van zijne gheselle al eist dat zyt niet 
beede up eenen tijt ne segghen; 26 : Voort dat scepenen hebben macht ter waerhiden 
te doen commene den ghonen daer hem elc menssche up vermeten sal up 20 s. ende 
deelen die boete van den ghonen dier niet ne quamen. - Brugge 1229 wordt op de 
voet gevolgd door Lalleu 1230. 6, waar we een veritas capta a scabinis zien, waarin 
de partijen hun getuigen aanvoeren en doen horen. 

(2) Zie bl. 184. 
(3) Lod. v. Nevers 13 30. 84. 
(4) In Lalleu 1230. 6 worden allerlei lieden toegelaten : dejurati (van u63. 1) 

et etiam alii; 4 Ambachten 1 242. 30 : legitimi et sufficientes testes; 32 : 1 getuige volstaat 



die toelaten getuigen te wraken (1). Evenmin vindt men formalismen van 
quantitatieve aard. Men eist een bewijs door "goede getuigen" zonder 
enige bepaling omtrent het getal of de aard van het getuigenis (vb. horen 
en zien). Indien men geen zekerheid kan vinden moet men zich met waar
schijnlijkheden behelpen en de omstandigheden van elk geval nagaan 
( de individualisatie van de gevallen is een belangrijk kenmerk van rechter
lijke vrijheid). 

Hoever men hier durfde gaan blijkt uit hec volgende hoofdvonnis 
van de Ieperse schepenen voor hun collega's van Saint-Dizier (2). Een 
man was 's nachts overvallen en gekwetst geworden. ,,Li navrez dist : 
Martins m'at navrey ... Onle noie et ne puet estre prové per tesmoingnage"; 
er is alleen de aanwijzing van de gekwetste. Wat nu ? De schepenen moeten, 
antwoordt men, ,,demander (le navré) sur le peril de s'ame qui fut cilz qui 
le navraet li doient ajurer qu'iln'en encorpora neluimais quecelui qui at fait 
la plaie. Se li navrez nomme aucun et il muert de la plaie, celui qu'il aura 
nommé d' omicide sera corpables d' omicide" ! Men steunt dus op theolo
gische overwegingen : niemand zal durven de eeuwigheid ingaan met een 
zware leugen op het geweten. Doch geneest het slachtoffer, dan valt die 
overweging weg en blijft er alleen zijn beschuldigend getuigenis, dat ele
ment is onvoldoende om te veroordelen. Elders laat men in een analoog 
geval de betichte tot de oude onschuldseed komen (3). De schepenen van 
Ieper kennen dat niet meer in strafzaken. Ze zoeken naar andere gegevens 
en vinden ze, en het is redelijk, in het verleden van de betichte : ,,on doit 
resgarder se cil qui avera estez reclamez de la plaie soit de bone ... renommee 
ou de malvaise; se de bone, nulle tiens ne sera prové contre lui loiaument" 
maar "s'il a esté criez autrefois de tel blasme" (bijzondere herhaling), dan 
zal hij voor schuldig gehouden worden. Het aangehaalde geval is een 
uiterste maar het is zeer typerend. 

Men eist natuurlijk dat de getuigenissen ernstig genoeg zijn, dat 
zij "suffisante" zijn. Doch nergens wordt wettelijk geregeld welke ge
tuigenissen "suffisant" zijn (4), dit wordt aan het redelijk oordeel van de 
rechtbank overgelaten. De klager zal een veroordeling verkrijgen, lezen 

niet; Zaffelare 1260. 21; 34 (per probos viros, legitime convictus); Facet S. Amand 
XVI. 2 : Par trois cose est li crestiens jugies: s'il est pris en mal faict ou s'il connoit le 
meffaict ou s'il est convaincus par tiesmoingnage creable (agreable et convenable); Brugge 
1281. 10: goede lieden; Aardenburg consuetudines ± 1328. 11 : convictus per legi
timos testes; Lod. v. Nevers, 13 30. 84, 65, 21: bonnes gens dignes de foy, bons tesmoings. 

( 1) Over de getuigen handelen we in extenso op bl. 200 
(2) Tout Lieu S. Dizier. 272. 
(3) Facet S. Amand, 1265. XIII. 6; Parike 1472. 6. 
(4) 4 Ambachten 1242. 30 : testes quos actor produxerit legitimos et sufficientes; 

Facet S. Amand XVI. 2 : tiesmoingnage creable, agreable, convenable; Gent 1297. 5 5 
wert hys suffisantelike bedreghen voer scepenen. 
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Wè, ,,indien dat ment mach prouven met alsulker orconscepen als scepenen 
redene sal dinken" (1). En verder : iemand kan veroordeeld worden 
,,s'il est prouvés par se reconnissanche ou il soit prouvet sour lui sou
ffissamment par tiesmoignages al entente d' eschevins" ( 2) en ... op voor
waarde "que li fais soit prouvés par eiaus (getuigen) jusques a le souffis
sanche d' eschevins et de chiaus qui le véritet oront" ( onderzoek door 
schepenen en voir:Jurés van de stad) (3). Ondertussen worden toch wettige 
grenzen gezet aan die principiële rechterlijke vrijheid, die per definitie 
een zeker gevaar van willekeur inhoudt. Het getuigenis van één man is 
volgens sommige keuren nooit geldig bewijs (4). ,,Ly loys et ly usages est 
teulx que on ne doit avoir grief ne damage par vreté portee sour cuidier 
(menen), ne sour oyr dire" (5 ). En op praatjes en het-zou-wel-kunnen
zijn-getuigen moet men geen veroordeling steunen, zegt het Facet van 
Sint Amand (6) - de rechters moeten met zorg onderzoeken! (7). 

3° De bewijsprocedure, zoals gans het aloude proces, is publiek en 
mondeling. Dit biedt grote waarborgen van goede rechtspleging. Ook onze 
huidige procedure is van deze waarheid doordrongen. 

Het is van belang dat de gemeenschap haar rechters kan controleren. 
De getuigenissen worden publiek en mondeling afgelegd, het vonnis pu
bliek gewezen. Iedereen kan dus nagaan of de rechters al of tJ.iet op ernstige 
gronden hun vonnis vestigen. Men kent de getuigen die tot het vonnis 
aanleiding gaven, men weet wat ze moreel waard zijn (8). De ganse be
wijsvoering heeft plaats ten aanzien van het volk en luidop. Ieder moet er 
volgens zijn verantwoordelijkheid handelen. De schepenen die lichtvaar
dig vonnissen zullen door hun medeburgers geschuwd en becritiseerd 
worden (9). Doch naast de contróle van de publieke opinie is er de con-

(1) Gent 1297. 12. 
(2) Roisin. 172. 
(3) Ibidem. 3. 
(4) Privilege van Johanna voor Oudenaarde, 1241 (LrMBURG-STIRUM, Cout. Aude

narde, n° XII, II, bl. 18). 
(5) Salle de Lille. 241. 
(6) Facet S. Amand, 1265. IX, 5 : Sur kacongne ne sur cuidier ne sur ensi-peult-il

bien-estre ne doilt jugement coure. 
(7) Ibidem, XI, 4 : enquis doit estre fermement des juges. 
(8) Salle de Lille. 237: on les (getuigen) devoit oyr en hault; EsPINAS, Douai, 656, 

III, bl. 489 : oir tesmoingnage de mort de home etc .... se ce nest en plainne hale ... 
(9) Deze actieve controle van de publieke opinie kon zeer ver gaan. De praktijk 

kent voorbeelden van een veroordeelde aan wie de baljuw zijn straf kwijtscheldt onder 
de druk van de publieke opinie die hem ondanks zijn veroordeling voor onschuldig 
hield. Baljuwsrekening van de souverein baljuw, a0 1373 (NELIS, Inv. Comptes en rou
leaux, n° 843) : De Aernoud f. Willems de Ie Zale bani de Flandre par Ie loy de Hulst 
de murdre de Ie mort Willeme Julyen dont pluseurs disoiient que il fu desculpablez; 
pais pour 24 lb.; Analoog geval in n° 846 (ibid.) a0 13 74 : in een bendemisdrijf waren 
alleen enkele arme lieden veroordeeld geworden, de rijken niet. Men protesteerde en 



tróle van de verschillende tegenstanders in het proces. Ieder van hen weet 
wat de andere beweert en waarop hij zich steunt. De betichte in het bij
zonder ziet wie getuigt. Hij kan de getuigen wraken, wegens vijandig
heid, wegens familiebanden, wegens onbetrouwbaarheid. Hij kan de 
getuigen en de aanklager in het gezicht zien en ze interpelleren (con
tredire) (1), hun preciese vragen stellen, over hen aan de rechters inlich
tingen verschaffen en dezen moeten er rekening mee houden. Van kapitaal 
belang is hierbij dat de betichte, zelfs indien hij in voorarrest verkeert, 
vrij en zonder boeien op zijn proces moet verschijnen. De beruchte "sel
lette" van het Ancien Réglme is hier onbekend. ,,Alle orconscepen sweren 
up scepenenhuus in vierscaren". De betichte heeft het recht "te siene 
ende te hoerne de ghene die sweren" en het recht vrij "te segghene 
alse verre als sijn raed ghedraghet". Dit zowel als hij uit eigen beweging 
verschenen is of in voorarrest verkeert: in dit geval moet hij "uten ysere" 
verschijnen op zijn proces" (2). ,,Partie doit veoir les tesmoings qui vont 
a verité sour li, et illeuc il les puent contredire s'il y ont cause et celle 
cause il doivent dire, et sour ce la loy a a prendre regard se li debas soit 
de value ou nom" (3). In een proces vóór de Rijselse zaal wordt gevraagd 
"comment on devoit oyr le verité ou en bas ou en hault" - ,,Dit fu par 
loy que on les devoit oyr en hault, et que dire pooit (de betichte) contre 
cascun tesmoing ... " (4). De nota bij dit vonnis zegt dat de getuigen 
luidop ttz. publiek hun verklaringen moesten afleggen omdat de zaak 
,,touqoit honneur de corps". De getuigen zweren luidop (ttz. in het pu
bliek) dat ze de waarheid zullen zeggen ( 5 ). Alle getuigen moeten verschij
nen ter zitting, alle getuigenissen moeten mondeling worden af gelegd. 

de baljuw schold de straffen kwijt. Trouwens het is bekend hoe de poorters de gedra
gingen van de magistraat gade sloegen : zo is er te Gent een oploop geweest omdat men 
veroordeelden wilde opknopen terwijl volgens de wet de onthoofding hun ... toekwam 
(DE PAUW, Dit es tbesouck); talrijke plaatsen in de baljuwsrekeningen getuigen voor 
de tussenkomst van "de goede lieden van de gemeente" en de invloed die ze op de 
gerechtelijke autoriteiten had. 

(1) In het oudste proces, toen de tweekamp nog subsidiair gold, is het ten kamp 
dagen van getuigen toegelaten geweest. In de leengerechten is dit veelvuldig voorge
komen in Frankrijk (EsMEIN, Proc. crim., bl. 48). In Vlaanderen is er een spoor van te 
vinden in de vonnissen van de Zaal van Rijsel, waar men zegt dat de getuigenissen ge
hoord worden zonder dat er uitdaging ten kamp mogelijk is : Salle de Lille. 237: Dit 
fu par loy que on les devoit oyr en hault et que <lire pooit contre cascun tesmoing sans 
appiel et sans camp de bataille. 

(2) Gent, 1297. 56. Cfr. de behandeling in extenso van dit probleem op bl. 71 vv. 
( c. ,, Voorarrest"). 

(3) Tout Lieu S. Dizier, n° 7. 
(4) Salle de Lille. 237. 
(5) Facet S. Amand. 1265. XII. 6 : ... en hault sur sains jurer ... 
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Schriftelijke verklaringen buiten het proces opgesteld mogen niet gebruikt 
worden (1). 

De partij die verstek laat gaan op een bepaalde zitting van het proces 
verliest het recht de op die dag door de tegenpartij voorgebrachte ge
tuigenissen nog aan te vallen (debatre, dire encontre leur tesmoinnage). Dit 
is het gewoon recht van de partij die verschijnt (2). 

4° Het bewijsrecht kent een sterke accusatoire inslag in die zin dat 
het voor een goed deel berust op het initiatief en de actie van de partijen. 
Deze zijn drie in aantal en alle drie voeren ze hun getuigen aan. 

Allereerst - natuurlijk - hij die moet bewijzen : de klager (3), de 
baljuw (4) (als gevoegde of als hoofdpartij) en de betichte. Op hen rust 
de plicht de getuigen aan te voeren die licht in de zaak moeten brengen 
(faire oir se veritet, se preuve conduire) (5 ). Deze plicht is tevens een recht. 
Ze moeten het vrij kunnen uitoefenen : ,,poura chascuns admener telz 
gens comme luy plaira" (6), ,,mach elkerlyc bringhen al sulke orconde 
alsi wille ende hem goet sal <linken (teiles prueves ke boen li samblera), 
ware dat goede lieden zyn" (7). 

Juridische belemmeringen worden weggenomen. Wil iemand een 
getuige laten horen die buiten de stad blijft omdat hij verbannen is of 
onder verdenking staat of schuldenaar is, men zal zijn getuige een vrij
geleide geven. Hij moet hem kunnen voorbrengen (8). 

Indien de getuigen, die de klager of betichte willen voorbrengen, 
niet goedschiks willen verschijnen, worden ze door de baljuw daartoe 

(1) Gent 1297. 120 kent één uitzondering op die regel : End~ hervachtech man 
die leghet te stervene hi mach recort doen van sire kenlicheden voor eenen scepene 
ofte vor meer ende dat recort es sculdech te draghene ghelyc of hy levede ende hy 
orconscepe droughe. 

(2) Salle de Lille. 30 : Se uns homs a journee encontre une autre partie d'un 
plaidiet et a celli journee chieus se presente de se prueve conduire et li partie ne s'aperce 
mie ( dan zal men op een bepaald uur overgaan tot het verhoor) : que chi:::us face oïr 
se veritet et de tant qu'il en conduira a celli journee ly partie n'a pooir des tesmoins 
debatre ne de riens dire encontre leur tesmonnage. 

(3) Gent 1205. 1 : de betichte wordt door de klager overtuigd; 4 Ambachten 
1242. 30 : audiantur testes a scabinis quos actor produxerit legitimos et sufficientes; 
Gent 1297. 28 : de klager moet zijn getuigen hebben "tallen dingedage". 

(4) EsPINAS, Douai, 15 8, III, bl. 109 : se li baillius u si sergant semonent home u 
feme por venir devant eskevins por tesmoignage porter; Ronse 1240. 13 : ... le veritei 
en doit faire oir li sires u ses sergans as eschevins ... ; Gent 1297. 34 : ,,onse orconscepe" 
(v. het 0. M.). 

( 5) Salle de Lille. 30. 
(6) Lod. v. Nevers 13 30. 84. 
(7) Brugge 1281. 12. 

(8) 4 Ambachten 1242. 30 : baljuw geeft vrijgeleide aan de getuigen; Gent 1297. 
66 : vrij komen en gaan verzekerd aan de getuigen. 



verplicht (1) : ,,Si (actor) vero nominaverit (testes) quos pro se 
( op eigen kracht) habere non potest, debet eos cogere ballivus ad perhi
bendum testimonium veritati" (2). De partijen geven direct de namen 
van hun getuigen op aan de gerechtsofficier die ze krachtens zijn publieke 
macht vóór de rechtbank daagt (3). 

Uiteraard zal de betichte minder getuigen moeten aanvoeren. De 
klager moet bewijzen en het onschuldsbewijs, zijnde een negatièf bewijs, 
is met getuigen moeilijk te leveren. Toch komt het bewijs door beklaagde 
voor (4). Vooral dan in het geval van een alibi : indien betichte getuigen 
voorbrengt die zijn alibi staven, moeten ze gehoord worden na de ge
tuigen van de vervolgende partij. ,,Ic biede ... scepenen wel te infor
meerende met goeder informasien... met meer goeder lieden ende met 
sufficanter danne ghi, zegt de betichte, dat ic up die zelve tijd dat dat fait 
gheviel also als men heeft gheseit, was te deser stede (noemt de plaats)" (5 ). 

Het feit dat elkeen zijn getuigen mag voorbrengen heeft het bedrog 
in de hand gewerkt. Lieden worden veroordeeld omdat ze getuigen 
,,gehuurd" hebben (6). 

Eerst nadat alle partijen hun getuigen hebben voorgebracht en 
hun opmerkingen hebben gemaakt over elkaars getuigen en getuigenissen 
en gepleit hebben, beraadslagen de schepenen en spreken uit : ,,Sowieso 
te rechte comt van dinghen daer hy af beteghen es ende hem vermeit an 
goede liede dat hy elre was te diere wile dat tfait gheviel des hy beteghen 
es, scepenen sullen horen sine orconscepe naer onse orconscepe ende naer 
der orconscepe van den claghere, ende daerna recht inde verclaringhe van 
scepenen" (7). Heeft de klager zijn betichting niet kunnen bewijzen, dan 
gaat de beklaagde zonder meer vrij uit (8). 

(1) Richebourg 1231. 8 (EsPlNAS, Rec. droit mun. Artois, n° 620, III, bl. 271): 
beslagneming van het bezit als dwangmiddel om getuigen te doen verschijnen; Ver
plichting op straf van boete en de getuige wordt toch met de sterke arm voorgebracht : 
Lod. v. Nevers 1330·. 35. 

(2) Zelfde als bl. 189, n. 8 : 4 Ambachten 1242. 30. 
(3) Lalleu 1230. 4 : (de klager) quos voluerit preposito ... testimonio perhibendo 

indicabit; quos prepositus ... debet scabinis nominare et etiam alios si voluerit. Deze 
getuigen moeten eerst en vooral gehoord worden. 

(4) Zo volgend aanbod van de betichte tot het onschuldsbewijs met zijn getuigen 
te komen : ,,ic toghe ende segghe ... dat ic naerere bem met miere informasieti ende bi 
minen eede des faits of te gane danne ghie (schepenen en tegenpartij) met eenegher 
warede mi van desen faite te belastene; ende heesche dat ghi ontfanget dese presentacie 
te voren ghepresenteerd ende mi quite sceldet ... " (Tale en Wedertale. 4). 

(5) Mooi voorbeeld van onschuldsbewijs met alibi getuigen uit Tale en We
dertale. 4. 

(6) Ieper Sentences. 448 : M. C. banis pour ce qu'il lieuwa gens pour dire fause 
veriteit. 

(7) Gent 1297. 34· 
(8) Ieper Sentences. 171 : schepenen wijsden nadat ze eiser hadden gevraagd of 



Spelen dus de partijen een zeer actieve rol, toch zijn de rechters niet 
passief, niet beperkt tot het luisteren. Ze kunnen zelf het initiatief nemen 
tot een of ander onderzoek. Zo wordt hun voorgeschreven de instructie 
te openen met een onderzoek ter plaatse van het misdrijf en een onder
vraging van het slachtoffer. Dit kan resultaten van belang opleveren die 
ze wel moeten onthouden als ze later ter vierschaar vonnissen ! ,,Zo waer 
dat eene manslachte ghevallen es, dat die heere zal gaen ter stede met vive 
scepenen ten minsten binden zesten daghe nadien dat hie staerf diere ghe
sleghen was ende daer zullen scepenen die waerheide horen van der 
manslachte. Ende dat die waerhede hemlieden daer gheven zal dat zullen 
scepenen onder hemlieden houden tote der tyt dat men den twist be
dinghet" ( 1 ). ,,Apries le plainte monstree a eschevins et au consel on doit 
prendre eschevins 2 au mains et 2 voirs jurés au mains ou 2 jurés ... qui 
yront pour oir et pour enquerre le verité dou bourgois qui batus ... aroit 
estet". Na dit vooronderzoek ter plaatse laten ze de baljuw weten dat het 
geding moet voorbereid worden (2). Zij doen op eigen initiatief getuigen 
dagen, zelfs indien deze niet door de partijen werden voorgesteld, wan
neer ze uit hun getuigenis iets menen te kunnen vernemen (3). Ze hebben 
ook het recht huiszoekingen te doen volgens hun eigen vrij initiatief (4). 

5° \Vat tenslotte dit gewoon strafproces van Vlaanderen in de Mid
deleeuwen kenmerkt is de eerbied voor de rechten van de betichte, de 
waarborgen van publiciteit, de controle van de rechters op het verloop 
van het ganse proces, een gezond evenwicht tussen de vervolging en de 
verdediging. De staatsvervolging offert niet alles op aan de doelmatigheid 
van haar apparaat, ze laat de verdediging een goede kans en grote be
wegingsvrijheid en neemt het gevaar dat aldus enkelen aan hun straf zullen 
ontsnappen op de koop toe. De strijd wordt loyaal en met open vizier 
gestreden en de staat heeft nog geen gebruik gemaakt van zijn macht om 
de betichte alle wapens uit de hand te slaan. Het proces wordt niet be
heerst door het vermoeden dat de betichte een schuldige is met wie men 

hij enige preuvèn wilde horen en nadat hij bekend had er geen te hebben "so was (be
tichte) ywijst los ... van den hesche"; Cfr. ibid. 822: M. B. jugiet quitte dele calaingne 
... pour ce qu'elle fist le dicte calaingne sans offrir a prouver se demande. 

(1) Brugge 1304. 17. 
(2) Roisin. 3. 
(3) Lalleu 1230. 4 (EsPINAS, Ree droit munic. Artois, n° 5 39, III, bl. 29) : Scabini 

audire debent primo illos quos prepositus ... nominabit; juratos et etiam alios debent 
audire quos iidem scabini scire crediderint melius veritatem et debent secundum hoc 
j udicare; Ieper Sentences. 8 5 o. 

(4) Roisin. 21 : Baillius, prevos ne nulle des justiches de ceste ville ne puent chier
quier ne esquerre le maison de nul bourgois ne nul manant de cheste ville se n'est par 
eschevins et que eschevin meismes y soient present al hostel chierkier et enquerre et 
voisent li eschevin de liu en liu ... partout si que boin leur samblera sans le bailliu, sans le 
prevost, sans justiche ... 



alles mag doen om hem die schuld te doen bekennen. De betichte wordt 
vermoed onschuldig te zijn, daarom verschijnt hij vrij ter vierschaar. En 
wanneer de tijdgenoten het gewoon proces de "goede en wettelijke" 
waarheid noemen ( 1 ), waarmede men alles moet bewijzen, dan zijn die 
predicaten wel gekozen. De moderne strafvordering heeft aan de oude 
mondelinge publieke procedure met accusatoire inslag de eer gedaan ze 
als haar gewone rechtspleging te aanvaarden. 

Men kan de vraag stellen in hoeverre de opbouw van deze procedure 
in de XJIIe eeuw bewust is gebeurd. We zijn overtuigd dat deze opbouw 
in de eerste plaats historisch is gedetermineerd geweest : de publiciteit 
en oraliteit van het proces en de accusatoire inslag zijn zovele direct uit 
de eeuwenoude Germaanse traditie overgenomen kenmerken. Dit neemt 
niet weg dat de mensen van de tijd en vooral de politiek mondige grote 
steden, over de problemen hebben nagedacht en dat ze vooral wegens 
het invoeren van nieuwe procesvormen tot bezinning moeten gekomen 
zijn over de waarde die hun gewoon proces voor de vrijheid van de bur
gers had. De tegenstand die ze tegen de strenge nieuwe procesvormen 
hebben gevoerd is hiervan getuige. Doch hierover verder. 

3. De Jury 

Een onderzoekstechniek die in het oud-Vlaamse strafproces veel
vuldig is aangewend geworden, is de ondervraging van een jury. We 
zien inderdaad rechtbanken commissarissen uitsturen om juries te ver
zamelen en te ondervragen en de verzamelde gegevens aan de rechters 
te rapporteren; elders worden juries opgeroepen die ter zitting van de 
rechtbank zelf worden gehoord. 

a) Definitie 

De jury kan men in de ruimste zin bepalen als "een groep lieden uit 
de buurt (van de plaats van het misdrijf) die door een magistraat of amb
tenaar opgevorderd worden om onder eed een waarachtig antwoord te 
geven op een vraag of een aantal vragen" ( 2 ). 

b) Soorten 

Naargelang de rol van dergelijke juries kan men ze onderscheiden 
in vervolgings-, bewijs- en verdictjury. 

( 1) Loia!e vérité in Richebourg 12 31. 8 (EsPINAS, Droit municipa! Artois, n° 620, 

III, bl. 271) en Bailleul-sir-Berthoult 1245. 1 (EsPINAS, Droit municipal Artois, n° 246 

II, bl. 5) en "goede waerhede" in Brugge 1281. 20. Oudenaarde, Keurboek 1328, bl. 70: 

dese keure sal men berechten metter wettelike waerhede. 
(2) Cfr. PüLLOCK en MAITLAND, Hist. English law, I, bl. 138 : a body of neighbours 

is summoned by some public officer to give upon oath a true answer to some question. 



De vervolgingsjury heeft tot doel aan de publieke macht bekend te 
maken welke misdrijven gepleegd zijn en wie in de ogen van de gemeente 
of het gehucht voor de dader dient te worden gehouden. Het betreft dus 
een opsporings- en betichtingsprocedure. Het bewijs van de schuld van 
de betichte is een andere vraag ( 1 ). 

De verdictjury is verdictjury in die zin dat ze tot doel heeft door eigen 
gemeenschappelijk actief onderzoek de waarheid omtrent de schuld van 
de betichte op te helderen. De gezworenen spreken autonoom een ver
dict uit over de schuldvraag en de rechtbank moet er zich aan houden : 
de feitelijke vraag ligt buiten haar bevoegdheid, alleen de rechtsvraag 
is haar domein. 

Tussen beide in ligt de bewijsjury. Ze is meer dan een opsporings
procedure : zij levert de bewijzen voor het onderzoek der zaak, de ge
zworenen zijn getuigen meer dan betichters. Doch ze is geen verdictjury, 
ze spreekt geen verdict uit over de feitelijke vraag, ze levert feitenmate
riaal aan anderen. Haar gegevens zijn geen uitspraak maar een stel be
wijsmiddelen die anderen - de rechters - moeten in staat stellen de 
schuldvraag op te lossen. Ze onderscheidt zich anderzijds van het gewone 
getuigenverhoor doordat ze niet gedifferentieerd is in getuigen voor en 
tegen en ze dus niet door de partijen (ambtelijke of private) aangeduid en 
opgeroepen wordt en ook omdat het niet alleen werkelijke waarnemings
getuigen betreft maar ook lieden die alleen de roep van het land komen 
weergeven of een persoonlijke opinie. De gezworenen werden inderdaad 
in groten getale uit de ganse buurt samengeroepen en de één na de andere 
ondervraagd. Velen onder hen wisten dus niets of wisten alleen maar te 
vertellen wat algemeen in het land verteld of gefluisterd werd - ,,retailing 
the gossip of the countryside" zoals T. Plucknett oneerbiedig maar juist 
zegt (2). 

c) Oor sprong 

Men mag aannemen dat de vervolgings- en de opsporingsjury der 
latere Middeleeuwen afstammen van de Karolingische inquisitio, de 
wroegingsprocedure die de vervolging ex officio mogelijk maakte. Deze 
instelling vindt men overal in de latere Middeleeuwen verbreid, waar het 
Karolingische rijksrecht had gegolden ( o. m. in Vlaanderen, waar we 
hoger een toepassing ervan uit het jaar 1128 bestudeerden) (3) en ook in 
Engeland, waar ze door de Normandiërs werd ingevoerd. Het is o.i. vrij 
zeker dat de bewijsjury, tenminste wanneer ze in zekere mate ook een 

(1) Het beroemde voorbeeld van een dergelijke betichtingsjury zijn de "Rügege
schworenen" van de frankische inquisitio. Nadat zij hun promissorische eed hadden 
afgelegd en objectieve gegevens verstrekt, kwam men tot het onschuldsbewijs van de 
betichte door de primitieve bewijzen. 

(2) PLUCKNETT, Concise History Common Law, I, bl. 120. 

(3) Zie bl. 37 v. 

v. C. 13 



opsporend en vervolgend karakter heeft bewaard, afstamt van de oudere 
aanklachtjury en zo van de Karolingische inquisitio. In Engeland kan men 
best volgen hoe zich uit die betichtingsjury wegens de crisis van de oude 
bewijzen in de tweede helft van de xne eeuw de bewijsjury en van in de 
eerste helft der XIIIe eeuw reeds de verdictjury ontwikkeld heeft. Deze 
verdictjury is,het gemeen recht van Engeland tot op heden en werd door 
het Franse revolutionnaire recht overgenomen en naar het continent over
geplant ( 1 ). Doch ook op het continent heeft de oude Karolingische op
sporingsjury, onder de werking van analoge factoren, een analoge evolmie 
gekend (2). Tot een volgroeide verdictjury is het er echter niet gekomen. 
Waarom dat zo geweest is in Europa moeten we hier niet onderzoeken; 
wat Vlaanderen betreft zullen we wel een antwoord moeten geven. 

d) Aanwending in Vlaanderen (3) 

1. Als bewijsjury werd de jury misschien bij de veritas scabinorum 
aangewend. We spraken reeds het vermoeden uit dat in de schepenwaar
heid de onderzoekende schepenen hun toevlucht namen tot de onder
vraging van een turbe van gezworen lieden uit de buurt. Zekerheid hebben 
we helemaal niet. We volstaan hier met te verwijzen naar hetgeen we 
hoger hebben gezegd bij de studie van de schepenwaarheid (4). 

2. Als bewijsjury (met opsporings- en vervolgingsaspecten) vinden 
we deze techniek regelmatig in gebruik bij het grafelijk hof (in zijn en
questes), bij grafelijke mannen-gerechten en ook bij een aantal schepen
banken. 

Veelvuldige aanwending van de jury werd gemaakt door het grafe
lijk hof. Werd ergens een misdrijf (vaak opstootjes) of een misbruik (vaak 
machtsmisbruik van ambtenaren) gesignaleerd, dan stuurde de grafelijke 
rechtbank er gerechtsofficieren heen - vaak baljuws vertrouwd met de 
gerechtelijke praktijk - om een plaatselijke jury samen te roepen en te 
ondervragen. Van de resultaten van deze enqueste of beso11c werd een 
verslag opgemaakt waarin de verschillende uitspraken van de onder
hoorde gezworenen werden opgetekend en dat soms af gesloten werd door 
een samenvattende nota van de onderzoekende officier. Het werd ver-

(1) De geschiedenis van de jury werd opgehelderd in BRUNNER, Entstehung der 
Schwurgerichte. Zijn conclusies werden vrij algemeen aanvaard, zie PoLLOCK en MArT
LAND, Hist. Eng/. Law, I, cap. 6; PLUCKNETT, Conc. bist. common law, bl. 106 vv. We 
geloven nochtans dat men ongelijk heeft gehad de oud-Engelse antecedenten der jury 
in Engeland te verwaarlozen. 0. i. is de Engelse jury het resultaat van twee ontwikke
lingslijnen, een oud-Engelse en een Karolingisch-Normandische. 

(2) EsMEIN, Proc. crim., bl. 5 3 v. 
(3) De bewijsjury heet ook alweer "veritet", men kon het verwachten. Men vindt 

ook Ie bonne vretet dou païs, Ie vretet dou pais (Salle de Lille. 237). 
(4) Zie bl. 171 vv. 



volgens naar de rechtbank gestuurd. Een groot aantal dezer verslagert 
zijn in onze archieven bewaard. Een prachtig voorbeeld is de enqueste 
door Zeger van Belle gehouden te Poperinge op 3-4-1281 aangaande de 
lieden die meegedaan hadden aan de Ieperse Kokerulle. ,,Cest li enqueste 
de chiaus de Poperinghes ki furent au fait dYpre ... " : 52 gezworenen ko
men vóór de onderzoeker en leggen allerlei verklaringen af, gaande van de 
bewering van onwetendheid tot waarnemingsgetuigenissen en formele 
betichtingen (1). Het Parlement van Parijs gebruikte deze procedure par 
enqueste reeds in de eerste helft van de XIIIe eeuw (2). 

Ook bij mannengerechten vinden we een dergelijke techniek in 
gebruik, namelijk de verzameling van uitspraken in de buurt vart de 
plaats van het misdrijf, verricht door enkele gerechtsofficieren en/of 
mannen ten behoeve van de rechtbank, die op basis van hun geschreven 
verslag (ie record) zal uitspreken over feitelijke- en rechtsvraag. In het 
vonnisboek van de Rijselse mannen vinden we gegevens uit de praktijk. 
Ziehier hoe het er toeging. Naar aanleiding van een misdrijf en op maning 
van de baljuw wijzen de schepenen dat er een verite moet gehouden 
worden ten einde de dader op te sporen en inlichtingen en bewijzen te 
verzamelen (3). Hierop begeeft zich de baljuw of stuurt zijn mannen naar 
het dorp waar het misdrijf gepleegd werd ( en het omliggende) en dus de 
verite gehouden dient te worden (prendre ie verité, mettre en ie verité). In 
de kerk op Zondag of feestdag werden de lieden tot het onderzoek 
opgeroepen voor de Dinsdag daarop (4) (crier ie vretet, semoner les gent). 
De bewijsjury werd onderhoord (entendre ie verite). Naast deze occasionele 
aanwending, naar aanleiding van een bepaald misdrijf, kende de be
wijsjury ook een periodieke aanwending in de jaarwaarheden die tot 
op het einde van het Ancien Régime werden gehouden om al de ver
borgen misdrijven en misdadigers op te sporen en te berechten en waar
bij de gegevens verstrekt door de lieden van de buurt tegelijk de basis 
zullen zijn van het vonnis van de rechtbank (5 ). 

Het systeem is wegens zijn practische voordelen in zwang gebleven. 
Men vermeed dat een groot aantal lieden uit een ver af gelegen streek 
zich naar het gerechtshof moesten begeven en men spaarde de rechtbanken 
het voortdurende rondreizen in hun district - dit geldt vooral voor de 

(1) Het stuk is gepubliceerd in WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Flandre, V, n° 45 A, 
bl. 389; een ander mooi voorbeeld in N. DE PAuw, Dit es tbesouch: een besouc over 
een volksoploop te Gent tegen het grafelijk gerecht in 1306, 115 gezworenen werden 
verhoord. 

(2) BRUNNER, Schwurgerichte, bl. 449. 
(3) Salle Lille. 6, 32, 214, 273. 
(4) Cassel 1288. 27; Salle Lille. 214, 273; Cassel 1324. 7. 
(5) Over de doorgaande- of jaarwaarheden, zie bl. 3 5 vv. 



kasselrijgerechten en het grafelijk hof, die over een uitgebreid territorium 
bevoegdheid hadden ( 1 ). 

Bij sommige schepenbanken vinden we een jury die vóór de schepe
nen verschijnt en dus rechtstreeks vóór de rechters die zullen vonnissen 
verklaringen aflegt (2). 

Men treft in de bewijsjuries duidelijk sporen aan van opsporings
en betichtingsactiviteit. Ongesignaleerde of ongestrafte misdrijven moeten 
aan het licht gebracht, betichtingen uitgesproken (3). 

3. We hebben de regelmatige aanwending van de bewijsjury be
studeerd in het grafelijk hof, in mannengerechten en in Cassel en Haze
broek. Daarbuiten vindt men ze bij uitzondering gebruikt, nl. in 
bijzondere (duistere) omstandigheden, waar haar oorspronkelijke opspo
rings- en betichtingsrol onmisbaar werd geacht (hoewel ze ook hier bewijs
materiaal levert voor de schuldvraag). Zo wordt in Sint Amand de verite 
aangewend wanneer de baljuw ex officio vervolgend de naam van de 
onbekende misdadiger wil ontdekken of wanneer de benadeelde partij 
klaagt maar zelf de dader niet kan of durft vermelden (4). 

(1) Zoals bekend werden de gegevens ter plaatse verzameld door enkele officieren 
of / en mannen, de behandeling der zaak gebeurde op de vaste zetel v. h. gerecht. 

(2) Cassel 1276. 2; Cassel 1288. 27; Cassel 1324. 7. 0. i. geldt hetzelfde voor 
Hazebroek. 

(3) Hoop van Hazebroek 1326. 2 : Daernaer es hi sculdich te maenne scepenen 
omme te nemene eetsvers (de gezworenen van de vonnisjury) omme te bringhene voert 
die mesdaden die men heeft mesdaen in die vierscare aldaer de here recht an heeft dat 
beboert te haren heede (dat opsporen van het recht van de heer door de jury is typisch 
voor de oud-Karolingische inquisitio); Salle de Lille. 6 (a0 1289) : Se uns sires se plaint 
que on a portet sur se tierre armures deffensaules et deffendues sour se tierre li jugeur 
en doivent ensignier le vretet; s'en celli vretet gent y sont pourtret et puis semonge 
li sires que on li die loy des amendes, on les doit ensignier a adjourner a quinsainne; 
ibid. 32 (a0 1290): Se uns homs remue le planque d'une pietsentte (= voetpad) hire
table et sour chou li sires s'en plaigne li jugeur doivent ensignier que on en prengne le 
vretet - telkens gaat het om misdrijven waarvoor nog niemand werd in beschuldiging 
gesteld. De vretet dient ook nog als opsporingsprocedure; zie ook Salle de Lille. 214 : 
Quant le bailli scet aucun fait avenu il asanle hommes et dist que a se congnoissance li 
est venu que tel ont occis ou murdrit ... et de ce se plaindra afin d'avoir une verite. Et a se 
deplainte dit sera par loy que avoir le doit par si que il prengnent hommes et sergans, 
se aller n'y veult et les envoice par diemence ou par jour d'apostelle a l'eglise prouchaine 
ou il tint estre fait le dit delit et la face crier en l'eglise la dicte verité a tenir de celi 
jour en tierch jour ou sa son aisement. Zie ook Salle de Lille. 273. In dit vonnisboek 
ziet men duidelijk een sterke band tussen de vervolging ex officio door de baljuw en het 
houden van een verite. Men kende in de Zaal de unitaire procedure ook, waarbij de 
baljuw of de klager de dader kenden en zij hun getuigen aanvoerden ter vierschaar 
(Salle de Lille. 2 3 7, 3 o); indien echter geen dader aangewezen, geen getuigen voor
handen waren en de baljuw ex officio opspoorde en vervolgde was er steeds een verite. 

(4) Facet S. Amand, 1265. XI. 17 : S'aulcun se plaint de domaige que faict li ait 
aucuns qu'il ne saiche nommere ne voeille nommer, ne voeille ne n'ose de tel cas ad-



De oorsprong van de bewijsjury, ten minste van deze besproken 
onder 2 en 3, uit de oude betichtingsjury lijkt ons vrij zeker. Niet alleen 
is er de procedure van het verzamelen van lieden uit de buurt voor 
ondervraging door de gezagdrager, er is ook de analogie met Engeland 
en het feit dat de bewijsjuries ook tegelijk, getrouw aan hun oorsprong, 
betichtingsjuries gebleven zijn en dat de gezworenen van de bewijsjury 
ook als aangevers optreden (1). De oude betichtingsjury heeft zich dus 
tot een jury ontwikkeld wegens het wegvallen van de primitieve on
schuldsbewijzen. Tot een verdictjury is ze niet volgroeid : de rechters 
hebben voor zichzelf het definitieve woord behouden (2). 

e) Verdere analyse van de pr~cedure 

1° De wet heeft soms voorgeschreven dat er een minimum van ge
zworenen (eetz1nrs) samengeroepen moet worden om een geldige jury 
te vormen - men noemt het getal 21. Ook wordt soms een minimum 
van uitspraken ten laste vereist om iemand te veroordelen - men noemt 
het getal 5. De juries zijn gelegenheidsjuries, de gezworenen hebben deze 
hoedanigheid niet bestendig. Uit de naar aanleiding van een misdrijf 
samengeroepen inwoners wordt een gelegenheidsjury van 21 leden sa
mengesteld (3). De wet bepaalt soms uit welke omschrijving de jury moet 
gerecruteerd worden : soms uit het dorp waar de misdaad is voorgevallen, 
soms uit dit en een paar aangrenzende dorpen (4). 

journ'on les verites des vinnaige ( = voisinage) (en de gewone procedure komt niet 
tot aanwending); in S. Amand XVI. 3 komt het verhoor van de verités des vinnaige 
voor als een procedure van inbeschuldigingstelling, liggend tussen de klacht van de 
partij en het eigenlijk onderzoek van de zaak. 

( 1) Zie hoger bl. 194. 
(2) Volgens sommige rechten is de rechtbank gebonden wanneer een bepaald 

minimum van gezworenen (bvb. 5) in een of andere zin overeenstemmen, zie n. 3. 
(3) Cassel 1288. 24 : (betichte : ) s'envouka en le verité ... et le verité li fu jugié 

(werd hem toegestaan) et l'eut et en fut quite ... et en fu quite par le verité; ibid. 26 : 
De verite de mort domme ne poet avoir mains de 21 personnes par jugement et par 
tant le poet on passer et se on se deffent de verite, 5 personnes le poent rescourre et nient 
mains; ibid. 27 : et li 5 (gezworenen) poent un homme tuer (hun uitspraak heeft de 
terdoodveroordeling ten gevolge als ze "schuldig" luidt); en omgekeerd ibid. 28 : 
5 hommes le poent delivrer de le mort; Hazebroek 1326. 36 : ... ende van dustane 
fayte sal men nemen de waerhede van 21 mannen ende die van den 5 uten 21 sullen 
syn ghehouden, die syn sculdich te boetene elc de boete vorseit; 37 : hi verbuert 12 lb. 
indien dat hys ghehouden es bider waerhede; 40 : die ghehouden es van eetzweres van 
vechtene ... de boete es 62 s.; 46 : ende hys ghehouden ware van eetswers, de boete ware 
62 s. - het vonnis wordt door de schepenen geveld. 

(4) Cassel 1276. 4: Toutes coses que li sires radreche pour verite commune(= de 
gewone verité) ne poet il par loy semonre que 3 villes et la dedens prendre gent assés 
selonc le fait; Cassel 1288. 27 : voor diefstal neemt men alleen gezworenen uit het dorp 



2° De gezworenen, die hun verklaringen afleggen vóór de schepenen 
die vonnis zullen wijzen, kunnen in Cassel gewraakt worden door de 
beklaagde in wiens bijzijn zij publiek optreden ( 1 ). Onder invloed van 
inquisitoire overwegingen is men er op sommige plaatsen toe gekomen 
de ondervraging van de jury geheim te maken. Hierbij geschiedde het 
onderzoek "achter de rug" van de betichte en werd hij achteraf op de 
gerechtszitting, waar het resultaat van dit onderzoek ontploken werd, 
voor het voldongen feit gesteld van het bezwarend verslag van hen die 
het onderzoek hadden ingesteld (2). 

3° Over de aard van de meeste dezer juries kan geen twijfel bestaan, 
het zijn bewijsjuries. In de verslagen van de enquestes van de baljuws 
bvb. is geen spoor van een "verdict" door de gezworenen. In de Zaal 
van Rijsel worden de gegevens van de verite aan een onderzoek onder
worpen en kunnen ze o. m. door de betichte becritiseerd worden, het 
gaat dus om geen verdict (3). Hetgeen we in Hazebroek en Cassel aan
treffen is echter op de grenzen van bewijs- en verdictjury. Het oud-Vlaamse 

. strafproces heeft de volgroeide verdictjury niet gekend. De juries van 
Cassel en Hazebroek staan er dicht bij. De minimum vijf gezworenen, 
wier uitspraak ten laste tot veroordeling leidt, zijn geen ( of in elk geval 
niet steeds en allemaal) echte getuigen (hoe vaak krijgt men bij een misdaad 
vijf echte getuigen bijeen ?) ; hun uitspraken "doden de betichte", het 
zijn verklaringen van "schuldig", gesteund op overtuiging na onderzoek 
of op overtuiging uit eigen kennis van zaken. Zo men wil, kan men de 
uitspraak van die vijf als een verdict van "schuldig" bestempelen, zijnde 
het laatste woord over de feitelijke vraag, waarop veroordeling volgt. 
Wat ons echter belet van een volgroeide verdictjury te spreken is het feit 

loci delicti commissi : Se on veut faire verite de larechin il ni doit avoir semons que 
le gent d'une ville ou li larechin fu fait; bij moord moeten ze uit drie dorpen genomen 
worden : ibid. 1324. 7 : Se li sires veut tenir 1 verite de murdre il ne le poet faire fors 
des 3 villes prochaines de la li fais avint. Salle de Lille. 273 : Se ungs sires se plaint d'un 
homme que on a ocis sur se terre, on ly doit <lire qu'il en fache prendre le verité et le 
face criier par <levant hommes en l'eglise en quel parrosse ly fais a esté fais par dymence 
ou par jour d'apostle et apres le tierch jour passet du cry, le proeve assaie, se aucuns 
homs est pourtrais en le verité qu'il ait cel homme occis, et après le verité entendue 
ly sires se plaigne et voele celuy avoir attaint dele mort de celuy ( dan gaat het proces door 
vóór de rechtbank te Rijsel binnen de 14 dagen). 

( 1) Cassel 12 76. 2 : Se uns homs de posté est prins de tel fait on le doit amener en le 
verite sans fers et la faire jurer pardevant li ( = de gezworenen doen zweren en deponeren 
vóór hem), et la poet il desdire (wraken) homme de faide et de hayne souffisans que 
il ne dient sur li et on doit au tres prendre en leur lieu; Cfr. ibid. 13 24. 3 : debatre. 

(2) Zie verder bl. 211 vv. 
(3) Salle de Lille. 238 : duidelijk blijkt dat het record van de verite geen verdict 

inhoudt van de jury maar relazen van feitelijke gegevens verstrekt door de verschillende 
ondervraagde personen. 



dat we niet staan vóór een collectief verdict uitgesproken door de jury als 
één lichaam, maar voor (minimum) vijf uitdrukkelijke individuele ver
klaringen uit een totaal van bvb. 2 r, en deze vijf individuele verklaringen 
samengeteld volstaan om over de feitelijke vraag te beslissen. We be
vinden ons hier in een soort no man' s land tussen onze klaar af gelijnde 
begrippen, halfweg tussen bewijs- en verdictjury, waar getuigenissen 
uit observatie en verklaringen uit overtuiging niet scherp onderscheiden 
worden en als het ware in één bedding samenvloeien. 

f) Ver schil met de schepenwaarheid 

Het proces met de bewijsjury, zoals we het zopas hebben beschreven, 
verschilt grondig van de schepenwaarheid en van het onderzoek der 
vijf keurheren. Inderdaad hierbij beslissen de onderzoeksschepenen en 
keurheren zelf over de feitelijke vraag in tegenstelling met de loutere 
verzamelaars van gegevens die we zopas hebben bestudeerd, die een
voudigweg informatie inwinnen en ze aan de rechtbank te harer discretie 
rapporteren. Anderzijds verschilt de schepenwaarheid van hetgeen we in 
Cassel en Hazebroek zagen omdat in die twee plaatsen geen tussenschakel 
bestaat tussen de rechtbank die vonnist en de jury die verklaringen aflegt : 
de jury verschijnt er onmiddellijk ter vierschaar (r ). 

g) Vergelijking met Engeland 

In Engeland is de betichtingsjury pragmatisch en organisch uitge
groeid tot de verdictjury die het gemeen recht is geworden. Hier is geen 
ingrijpen van buiten af geweest, de koning heeft niets positiefs verordend, 
hij heeft alleen de ordalies die hem reeds lang dwars zaten afgeschaft. 
Aan de rechtbanken en de praktijk heeft hij overgelaten zich uit de toe-

( 1) In Salle Lille. 2 3 7 vinden we in de teksten zelf het contrast tussen twee proce
dures aangestipt, nl. tussen de verité en de bekentenis afgelegd in het bijzijn van getuigen, 
die door de baljuw worden aangevoerd. We lezen: De faux monnoiiers. De baljuw 
brengt een verdachte van valsmunterij voor en eist een veroordeling tegen hem zeg
gende dat hij bekend heeft en dat hij daarvan goede getuigen heeft. De betichte vraagt 
dat men de procedure met de bewijsjury zou volgen en niet het unitair proces met 
voorgebrachte getuigen : ,,dist qu'il estoit plus pres de luy purgier ... que ly sires ne 
fust mie de luy aproismier par vreté commune (het gewoon unitair proces) et se 
che ne souffissoit (de onschuldseed) sy en voloit il a warder le bonne vreté du paiis 
(de jury). Ly homme conjuré ... disent que en tel fait que chilz estoit n'affreoit nulle 
purge (natuurlijk wordt geen onschuldseed aanvaard) ne nulle verités du paiis (maar ook 
geen procedure met de jury) seloncq chou que ly sires offroit a prouver qu'il avoit cong
nuit qu'il avoit fait ... pour quoy ly sires fu mis a se preuve (deze gewone bewijsvorm 
met voorgevoerde getuigen gaat voor). De baljuw voert vier getuigen aan die aan
wezig waren toen betichte betrapt werd en bekende. Hij wordt veroordeeld. 



stand te redden, hetgeen deze hebben gedaan door aan oude materialen 
een nieuwe rol toe te kennen ( 1 ). 

In Vlaanderen echter heeft de graaf op eigen autoriteit de crisis 
opgelost en positief iets nieuws in de plaats van het oude gesteld en 
systematisch ingevoerd over het graafschap, nl. de schepenwaarheid. Deze 
voldeed aan de moderne vereisten, zodat de oude betichtingsjury geen 
kans had om zich als bewijs- of verdictjury tot de gewone bewijsproce
dure in het graafschap te ontwikkelen (2). 

Nota : D e g e t u i g e n 

1° Terminologie 
testis (3), veritatem intelligere a (testibus) (4), perhibere testimo
nium (5), in testimonium admittere (6), testimonio convinci (7). 
convaincre par temoignage (8), temoignage porter (9), oir tesmoing
nage (10), oir tiesmoins (u), verite oir (12), prendre verite (13), Ie 
proeve oir ( 14), dire verite ( 1 5 ), examiner les verites (=getuigen) ( 16), 
aler a vretet (17), preuves ( =getuigen) (18), porter connaissanche 
( 19 ), tiesmoignage dire ( 20 ). 
oerconscepe dragen ( . getuigen) (21), warede (22), waerheit zeg-

(1) PLUCKNETT, Concise History Common Law, bl. 106-125. 
(2) Net zoals het vroege instellen van de schepenwaarheid en het vroege verval 

van de onschuldseed belet hebben dat uit de eedhelpers getuigen konden groeien. 
Juries en eedhelpers zijn niet verdwenen, ze hebben nog lang voortgeleefd maar in 
secundaire rollen. 

(3) Aardenburg Consuetudo. 11. 
(4) Hesdin 1207. 13. 
(5) Ieper. Tempeliers, 1225 (WARNKOENlG-GHELDOLF, Hist. FI. V, n° XVIII A, 

bl. 342). 
(6) Oudenaarde 1241 (LrMBURG-STIRUM, Cout. Audenarde, II, n° XII, bl. 18). 
(7) Aardenburg Consuetudo. 23. 
(8) Tout Lieu S. Dizier. 241. 
(9) EsPINAS, Douai, 15 8, III, bl. 109. 
(10) EsPINAS, Douai, 656, III, bl. 489. 
(II) Roisin. 65, n. 1. 
(12) Salle de Lille. 30. 
(13) Calais 1253. 26. 
(14) Salle de Lille. 237. 
(15) Ieper Sentences. 448. 
(16) Facet S. Amand 1265. XI. 16, 17. 
(17) Tout Lieu S. Dizier. 7. 
(18) Brugge 1281. 12. 
(19) Lod. v. Nevers 1330. 18. 
(20) Facet S. Amand 1265. XII. 2. 
( 21) Scheldewindeke. 61. 
(22) Tale en Wedertale. 31. 

200 



gen (1), preuven ( = getuigen) (2), oorcondscepe zeggen (3), oor
conden (4), ter waerheden ontbieden (5), informasie (6), ghe
tuyghenesse (7), sine kennesse dragen (8). 

2° ontleding : bek1vaamheid om in rechte te getuigen 

We brengen in een afzonderlijk hoofdstuk enkele gegevens samen 
over de gerechtelijke getuigen en, voorzover die ons bekend zijn, over 
de gezworenen. 

Het oud-Vlaamse procesrecht heeft veel zorg besteed aan de regle
mentering van het getuigen en de selectie van de getuigen. Het gewone 
proces dat we zopas hebben beschreven heeft een grote zorg voor objec
tiviteit en een sterke accusatoire inslag gekend. Dit komt tot uiting in het 
getuigenrecht : de getuigenis moet objectief zijn, daarom kan de betichte, 
die de getuigen kent en ziet, op grond van allerlei wettige vermoedens 
of bepaalde feiten getuigen wraken. ·Doch daarnaast hebben andere over
wegingen een rol gespeeld : de traditionele onmondigheid van de vrouw 
en de particularistische afkeer van "vreemde inmenging" in eigen zaken, 
de eerbied voor het woord van de magistraten. Het zal ook blijken dat 
plaatselijke ontwikkelingen veelvuldig voorkomen en de verschillende 
vierscharen op allerlei punten uiteenlopende meningen hadden. Wat de 
details betreft : zoveel vierscharen, zoveel rechten. 

In het algemeen kunnen alle "goede lieden" die tot de jaren van 
verstand zijn gekomen in rechte getuigen (9). Men noemt ze met de 
vage term : goede, wettige getuigen - hetgeen betekent iedereen die 
zich niet bepaald onwaardig gemaakt heeft - bvb. door een vroegere 
meineed, een banvloek ( 10 ). Er bestaat overigens geen beperkt aantal 
wettelijke criteria, zodat de rechtbank meestal vrij oordeelt. 

(1) Brugge 1304. 31. 
(2) Ieper Sentences. 171. 
(3) Brugge 1304. 31. 
(4) Brugge 1281. 12. 
(5) Aardenburg Keurbrief. 168. 
(6) Tale en Wedertale. 4. 
(7) Parike 1472. 6. 
(8) Wettelijkhede. 3 7. 
(9) Facet S. Amand, 1265. XII. 8 : Tiesmoignaige des desaagiés ... ne doit estre oïs. 
(10) 4 Ambachten 1242. 33; Cout. Artois. L. 5 : mescreant et juis ne pueent porter 

tiesmoignage contre crestiens; Salle de Lille. 241 : S'il euïst proposet et prouvet que 
ly tesmoing euïssent esté excommuniiés ... ou qu'il l'eussent manechiet a damagier 
du corps ou qu'il eussent porté leur tesmoing par loiier ou par promesse ou qu'il fussent 
constraint de faulx tesmonnaige porter, leur tesmonnages ideveroit estre anullés; 
Scheldewindeke. 61 : So wie dat verwaten es ... noch niemen die men toeghen mach 
dat verzworene es ... 

2.01 



Terminologie 

pro bi viri ( 1 ), legitimi testes ( 2 ). 

bonnes gens (3), loyales gens (4), gens dignes de foi (5), temoins 
sans souspicion (6), temoins dignes de foi (7), tiesmoignage creable, 
agreable, convenable (8). 
goede waerhede (9), goede lieden (10). 
Het oud-Germaanse recht aanvaardde geen getuigenis van vrouwen 

( 11 ). In het oud-Vlaamse recht is er ook een sterke stroming tegen de waar
de van getuigenis van vrouwen (12). Dit om reden van het eeuwenoude 
geloof aan haar minderwaardigheid - hetgeen de objectiviteit van haar 
verklaringen doet betwijfelen (13) -- en ook omdat de vrouwen politiek 
onmondig waren en getuigen in rechte in zekere zin een deelname is aan 
de uitoefening van de publieke macht. 

In de meeste keuren hebben het strafpolitieke standpunt en de 
emancipatie van de vrouw de bovenhand en laat men in de regel of per 
uitzondering toe dat vrouwen getuigen ( om betichte te kunnen over
tuigen !) (14). 

Doch tegen dit overwegende standpunt is er een reactie geweest 
en sommige gemeenten hebben het privilege bekomen dat vóór hun 
vierschaar niemand door vrouwen zou kunnen overtuigd worden ( 1 5 ). 

(1) Zaffelare 1260. 21. 

(2) 4 Ambachten 1242. 30. 
(3) Lodewijk van Nevers 1330. 2 r. 
(4) Ibidem. 84. 
(5) Ibidem. 
(6) Ibidem. 65. 
(7) Ibidem. 
(8) Facet S. Amand XVI. 2. 
(9) Brugge 1304. 69. 
(10) Gent 1297. 34. 
(u) BRUNNER, Rg., II, bl. 5 34. 
( 12) Oudenaarde, 1241, charter v. Thomas en Johanna (L1MBURG-STIRUM, Cout. 

Audenarde, n° XIII, II. bl. 18) : nulla femina in testimonium admittatur caput aut mem
brum per judicium amissurum. 

(13) ,,Pour che que femme est de hastive corage et de vollage volente" zegt 
Roisin. 44. 

( 14) Hesdin 1207. 13 : veritate intellecta sive a viris sive a feminis; ESPINAS, Douai 
15 8, III, bl. 109 : se li baillius u si sergant semonent home u feme por venir ... pora 
tesmoignage porter; Facet S. Amand. 1265. XL 3 : de meffait nuitrante est femme creüe 
en cambbre; Aardenburg Keurbrief. 168 : men sal gheen wijf ombieden te gheere ware
den ende haer zeghen niet houden het ne ware van wonden of van manslachten of het 
ne ware navens na de clocke ende wat een man zeghet ute wijfs monde daeran ne zalmen 
niet houden. 

(15) Tenzij in kleine zaken! Aldus Oudenaarde, 1241, privilege van Thomas 
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Het is een opvallende verscheidenheid van standpunten. De merkwaar
digste oplossing van het probleem vinden we in het Facet van Sint Amand. 
Het is een compromis : mannen mogen getuigen ten laste van mannen 
en ten laste van vrouwen in alle zaken, vrouwen ten laste van vrouwen 
ook in alle zaken, doch vrouwen ten laste van mannen slechts inzake 
nachtelijke misdrijven ( omdat wellicht niets beters te vinden zal zijn !) ( 1 ). 

Uiting van plaatselijk particularisme, samenhorigheid en afwijzing 
van alle "vreemde inmenging" is de uitsluiting van vreemdelingen als 
getuigen ten laste van een poorter van de gemeente. ,,Nus estranges 
hons de f orains ne puet porter tiesmongage sour bourgois de Donse, 
ne hors Danse, ne dedens" aldus het XIIIe eeuws recht van Deinze (2). 
Naast het kleine stadje Deinze kent ook een landelijke gemeente als 
Sint Amand de regel : ,,L' ons deforain ne doit estre crus de tiesmoignaige 
dire; lius est au devant" (3). 

Welk was het recht van de grote steden ? 
Er zijn aanwijzingen dat het liberaler was. De keure van Brugge 

van 1281 bvb. zegt in art. 12 : ,,alle misdaden die syn gheproevet bi alle 
manieren van goeden lieden syt porters iof andre". Doch terecht wijst 
De Vries erop dat dit artikel in de bekende antistedelijke keure wellicht 
van specifiek grafelijke inspiratie is, daar de graaf geen oog had voor 
overwegingen van poorters-particularisme (4). Een ander gegeven vinden 
we in de arbitrage door Sint Omaars in het geschil tussen Gent en de graaf 
in 1290, die het volgende bepaalt (het grafelijk standpunt bijtredend) : 
"est asavoir ke teil tesmoign aront ausi grant foy et vertu et doivent estre 
creu tout en tel maniere com il fuissent dele ville de Gant" (5). Het minste 
dat we hieruit kunnen met zekerheid opmaken is dat ook in de grote 
steden stromingen bestonden tegen vreemde getuigenis ten laste van 
poorters. Wat daarvan positief recht is geweest is onzeker. We staan hier 
vóór één van die talrijke problemen waar de inquisitoire tendens in 
conflict is met de jaloerse zorg om de integriteit van de poorter te vrij
waren tegen "de anderen" ( de graaf en zijn ambtenaren, de vreemde
lingen). 

We hebben gezien dat men soms met een stelsel van gequalificeerde 
getuigen heeft gewerkt ( 6),. Dit is maar sporadisch voorgekomen. Wel 

en Joanna (LrMBURG-STIRUM, Cout. Audenarde, n° XIII, II, bl. 18) : concessimus quod 
nulla femina ... (zie bl. 202, n. 12). 

(1) Facet S. Amand, 1265. XII. 9: Homeportent tiesmoignage sur homme et sur 
femme tout adies et de tout, femme sur femme de tout, et sur homme de veritez nui
trantes qui a le paix s'atient. 

(2) Deinze. XIII 0 eeuw. I. 5. 
(3) Facet S. Amand, 1265. XII. 2. 

(4) DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 212 v. 
(5) Gent 1290. bl. 9. 
(6) Zie bl. 181 vv. 



vindt men dat aan de getuigenis van de schepenen een eminent belang 
wordt gehecht (1). 

Elders meent men andersom dat het ongepast is schepenen als ge
tuigen aan te voeren omdat men beïnvloeding vreest (2). 

Worden vermoed subjectief te zullen getuigen en zijn derhalve niet 
toegelaten : de partijen zelf (3), familieleden (4) lieden die in vete zijn (5 ). 

Het getuigenis wordt onder eed afgelegd (6). Valse getuigen worden 
als meinedigen gebannen en soms aan de schandpaal gesteld en gebrand
merkt (7). 

Het gebruik heeft bestaan dat de getuigen na de eedaflegging met 
een raadsman overleg pleegden alvorens te getuigen (8). In het gewone 
bewijsproces acht men alleen die getuigen van waarde die werkelijk iets 
uit eigen waarneming kunnen mededelen (9). We zullen verder zien wat 
van dat principe geworden is. 

(1) Tale en Wedertale. 31 : scepenen wareden boven alle wareden; Lod. v. Nevers 
1330. 18 : cognoissance (d'echevins) passera toutes aultres. 

(2) Salle de Lille. 81 : On ne puet estre tesmoings et juges; Ieper Sentences. 265 : 
eschevins ne doivent porter tesmoingnaige ne estre produis en tesmoingnaige selonc 
nostre coustume. 

(3) Ieper Sentences. 822 : nuls ne doit estre creus de sa mesme cause; Tout Lieu 
S. Dizier, 136 : Tesmoignage de partie n'est de nulle valour. 

(4) Cassel 1280. 19 : ... souspechonneus ... de lignage. 
(5) Cassel 12 80. 19 (gezworenen : ) et si ne poet en chelle verité ( de franche verite) 

homme autre pourtraire qui a este en faide ne en triewes ne en contens ou en hayne 
pour tant que homme Ie sache monstrer ... ; Salle de Lille. 241 : S'il euïst proposet et 
prouvet que ly tesmoing ... fussent en were envers luy ou vers ses amis. 

(6) Facet S. Amand. 1265. XII. 6: tiesmoignaige ... en hault cil doit jurer sur sains 
que : ,,D'endroit celle mellee dont li justice s'emboucq en vous que vous en dirés Ie 
meilleur verite que vous en oïstes ne en veïste ne entendiste se Dieus vous aïet et ces 
sains et li aultre avo enssient"; Gent 1297. 56; Ieper Sentences. 967. 582; Roisin. 3. 

(7) Ieper Sentences. 448, 5 82; Aardenburg, Keurbrief. 109. 
(8) Calais 12 5 3. 26 : chascune verite ... doit iurer <levant le baillieu et esquevins sans 

suppresure et puis aller a conseilg. Et chou que la verite reportera de conseilg porra 
ele dire <levant Ie baillieu et <levant esqevins. Elders wordt de getuigen een raadsman 
ontzegd, Facet S. Amand 1265. XII. 6: Cilz tiesmoignaige n'a pooir de conseille avoir 
(misbegrepen door de uitgevers die vertalen : ,,Ce témoignage n'a pas besoin d'être 
recueilli en chambre de conseil"). In de oude formalistische procedure met twee getuigen 
ten laste kwamen de raadsman en zelfs de voorspreker van getuigen veel voor, zie 
BRUNNER, Schwurgerichte, bi. 440. 

(9) Facet S. Amand, 126 5. IX. 5 : Sur kacongne ne sur cuidier ne sur ensi-peult-il
bien-estre ne doilt jugement coure; Salle de Lille. 241 : Ly loys et ly usages est teulx 
que on ne doit avoir grief ne damage par vreté portee sour cuidier ( = menen) ne sour 
oyr dire (a0 1292). 



4. D e s p o n t a n e b e k e n t e n i s 

Nu zoals vroeger blijft de bekentenis een bewijsmiddel van eerste 
rang. Zolang de folterbank nog niet is ingevoerd zijn de bekentenissen 
vanzelfsprekend spontaan. Later, na de invoering van de pijnbank, worden 
ze soms af gedwongen. Indien ze spontaan gebeurd zijn let men er wel op 
dit in de vonnisboeken aan te stippen (1). 

Terminologie 

recognoscere (2), confiteri (3), fateri (4), 
reconnaissanche ( 5 ), confesser ( 6), cognoistre le fait ( 7 ), se mes me 
connaissance (8), confession (9), traire a lui (10), mander (u), 
verlien (12), verkennen (13), (een feit) an hem trekken (14). 

Aanhangsel Chronologische nota aangaande 
de oudste geschiedenis 

van de rationele bewijzen 

Wat de chronologie van de eerste jaren der waarheidsprocedure 
in Vlaanderen betreft hebben we een vaste vertrekbasis : de zegetocht 
van de waarheidsprocedure valt chronologisch samen met de regering 
van Filips van de Elzas (u57-91). De massale vermelding, voor het eerst, 
van de "waarheid" onder zijn regering kan aan geen toeval te wijten zijn. 
Hierbij merken we verder drie punten op : 

I. De grote snelheid waarmede gans het graafschap door de nieuwe 
rationele procedure veroverd wordt : in enkele decennia is ze het 
gewoon recht in de stad en op het platteland (Atrecht, Gent, Brugge 

(1) Ieper Sentences. 249 : hij hadde verkend buten banden van ysere ende pine; 
Salle de Lille. 238; cfr. in de baljuwsrekeningen : Jan Maeldereije kende en lijde buten 
pioen ende bande van ijzere (DE PAUW, Froissart, II, baijuwsrek., bl. 489). 

(2) LUYKX, Klachtenlijst, bl. 29. 
(3) Brugge 1272 (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. ville Bruges, I, bl. 198 n° 4). 
(4) LuYKx, Klachtenlijst, bl. 37. 
(5) Roisin. 172. 
(6) Lod. van Nevers 1330. 79. 
(7) Cassel 1288. 28. 
(8) Ieper Sentences. 548. 
(9) Ieper Sentences. 822. 
(10) Cassel 1288. 23. 
(n) Cassel 1324. 55. 
(12) Scheldewindeke. 22. 
( 13) Ieper Sentences. 1 2 5. 
(14) Wettelijkhede. 64. 
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en andere grote steden; Sint Omaars, Oudenaarde; Sint Amand, 
't Vrije, Oppy, ten Hamere, Poperinge). 

II. De leidende positie van de grote steden in de beweging : zij hebben 
de modelkeure van Atrecht II 57-63 gekend die exclusief het nieuwe 
recht toepaste. Kleinere steden en het platteland hielden nog een 
tijdlang in subsidiaire orde aan het oude bewijsrecht vast. 

III. De bewegingsrichting van het nieuwe recht is duidelijk Zuid-Noord. 
De oudste vermeldingen van het nieuwe recht komen uit het Zuiden: 
Atrecht (II 57-63) (met Oppy, dat er dicht bij ligt (II62) en Lalleu 
(II63), dat uitdrukkelijk naar de Atrechtse keure verwijst), Sint 
Amand (II64) en Sint Omaars (wschl. II64) openen de rij en kennen 
uitsluitend of hoofdzakelijk het nieuwe bewijsrecht. Typisch is dat 
Nieuwpoort in het Noorden het oude recht nog een zeer ruime 
plaats geeft (II63). Gent, Ieper, Brugge, Oudenaarde, 't Vrije, ten 
Hamere etc. in het Noorden volgen in de volgende decennia (1). 

De eerste keure van Atrecht, vertrekpunt van het systeem, is met 
zekerheid te dateren II 57-63 (2). De keure van Oppy in II62 vermeldt 
- in een fragmentarische mate, voor enkele lichte misdrijven - het sche
penonderzoek, kent echter ook het gezworenenverdict, kent dus facul
tatieve aanwending van de jury of de schepenwaarheid (vera inquisitio 
scabinorum, testimonium scabinorum, testimonium veridicorum). Heeft de heer 
van Oppy het recht van het nabije Atrecht gedeeltelijk overgenomen door 
het schepenonderzoek in te voeren en moet men de eerste keure van 
Atrecht bijgevolg dateren II 57-II62 of is niets hieromtrent zeker, omdat 
men hier en daar reeds met uiteenlopende vormen van rationele proce
dures experimenteerde ? - zodat Filips' verdienste erin heeft bestaan dat 
hij het nieuwe bewijsrecht in een definitieve vorm heeft gegoten, het 
systematisch heeft ingevoerd in zijn graafschap en het zoekende streven 
van zijn tijd in effen duidelijke banen heeft geleid - mede in verband 
met zijn streving naar rechtsunificering in Vlaanderen? (3). 

(1) Men weet dat in die jaren Atrecht de grootste stad van het graafschap was 
en dat het Zuiden van het graafschap - een veel vruchtbaarder en rijker land - op het 
Noorden in algemene ontwikkeling voor was. Voor een volledige lijst van de steden 
die tenslotte Filips' nieuw stadsrecht hebben gekend zie VAN CAENEGEM, Date 1 re 

charte Arras, bl. 482 v. 
(2) De keure van Lalleu van II63 vermeldt ze. Voor verdere details zie VAN 

CAENEGEM, Date 1re charte Arras : het jaar is waarschijnlijk u63. 
(3) Dat men werkelijk, gesteld vóór het feit van het failliet van de oude bewijzen, 

een tijd van experimenteren met oplossingen heeft gekend blijkt uit de verschillende 
rationele procedures waarvan men in de eerste jaren van Filips' regering sporen vindt. 
Wellicht heeft hij zelf een tijdlang geaarzeld in de keus van de geschikte bewijsvorm 
voor het eenheidsrecht dat hij wilde invoeren? Ziehier de varianten in die tijd : Men 
vindt een gesplitste procedure met gezworenenverdict (Oppy u62, misschien te-
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2.. - ÜE BUITENGEWONE BEWI JSPROCEDURES ( I) 

Sedert de xre eeuw beginnen de graven van Vlaanderen zich actief 
met het welzijn van het graafschap te bemoeien. Ze zijn geen loutere 
heersers meer : ze regeren, ze administreren met het oog op het algemeen 
welzijn van het land. Eén aspect hunner activiteit is de zorg voor de 
openbare orde in het land. De Karolingische staatsidee herleeft volgens 
dewelke alle misdrijven' overtredingen zijn van het vorstelijk vredes gebod 
en als dusdanig door de vorst bestraft moeten worden. 

De Vlaamse graven vatten het plan op krachtens hun vorstelijk 
gezag de misdadigheid te beteugelen, het crimineel recht in de staats
rechtelijke sfeer te betrekken. Maar wie het doel wil moet de middelen 
scheppen. De geschiedenis van de strafvordering in Vlaanderen bestaat 
voor een goed deel uit de beschrijving van de gerechtelijke middelen die 
het staatsapparaat opvolgentlijk geschapen heeft om het doel, de staats
zorg voor de openbare orde, te verwezenlijken. Het is de geschiedenis 
van steeds verder doorgedreven consequenties van dit fundamenteel 
opzet. Het staatsoptreden tegen de criminaliteit heeft, wat de procedure
vorm betreft, als hoofdgevolg dat de positie van de betichte sterk ver
andert. Nu staat hij niet meer tegenover een private persoon, tegen wie 
hij met gelijke krachten strijden kan, terwijl de openbare macht zich 
passief houdt; hij komt te staan tegenover de publieke staatsmacht en de 
vervolgende staatsambtenaar is zijn tegenstander. Nu zijn de partijen niet 
meer van gelijke sterkte, de greep van de vervolgende partij - de staat 
zelf ! - dreigt te sterk te worden. Dit is een kritiek punt in de geschie
denis van de staatsstrafvordering, hier dreigt een in se goede streving 
door haar eigen dynamisme haar doel voorbij te schieten, wanneer er niet 
voor gezorgd wordt aan de verdachte een aantal rechten en waarborgen 
toe te zeggen welke de staatsmacht niet mag overtreden. Men kon nau
welijks verwachten dat de staatsmacht zelf zich die beperkingen zou op
leggen; het georganiseerd streven van de gemeenschap bleek de factor 
te zijn die aan de uitingen van de grafelijke greep op de onderdanen be
paalde grenzen zou stellen. 

We kunnen de gang van de ontwikkeling goed volgen in Vlaanderen. 
1° De eerste graven die rond het midden van de XI0 eeuw hun opvattin

gen begonnen door te zetten hadden slechts primitieve middelen ter 

ruggaand op een ouder recht van Atrecht?) en met de schepenwaarheid (Atrecht 
II 57-63); men kende het unitair proces met het wettig bewijs : met gequalificeerde 
getuigen (Gent 1191, waarschijnlijk naar oudere toestanden teruggrijpend) en met de 
twee getuigen van horen en zien (Sint Omaars II64). 

(1) Men noemt ze buitengewoon omdat ze als uitzonderingsprocedures zijn inge
voerd en op buitensporige wijze de rechten van de verdediging inkrompen (EsMEIN, 
Proc. crim., bl. 114). 



beschikking : ze reisden zelf het land af, executeerden de schurken 
die ze konden grijpen, verwoestten burchten van roofridders; maar 
het gewone proces bleef bij het oude. 

2° Een hele stap voorwaarts ging het met Filips van de Elzas in de 
tweede helft van de xne eeuw. Onder zijn regering verschijnen de 
adequate middelen om de moderne strafpolitiek door te zetten : een 
korps echte staatsambtenaren (de baljuws), het principe van de ver
volging van ambtswege door de staat en, wat ons hier in het bijzonder 
bezig houdt, een rationeel bewijsrecht. De veritas scabinorum en 
later het unitair gewoon proces waren vrij adequate middelen om 
misdadigers te ontmaskeren. 

3° Maar hierbij zou de ontwikkeling van het moderne bewijsrecht niet 
stilstaan. De staatsstrafpolitiek is nog niet voldaan en zoekt naar 
middelen om een nog groter procent misdadigers te kunnen over
tuigen en bestraffen. Deze middelen verschijnen rond het midden van 
de XIIIe eeuw : het geheim onderzoek en ten slotte de afgeperste 
bekentenis. Deze laatste "bewijsprocedure" ( ?) is de uiterste conse
quentie van het staatsstreven om alle misdrijven te ontdekken en 
alle misdadigers te bestraffen, het is het uiterste middel van het 
vervolgingsapparaat van de staat (1). 
De politieke inslag van het vraagstuk is evident : veroordeling na 

geheim onderzoek of na af geperste bekentenis zijn slechts denkbaar in 
een samenleving die georganiseerd is op basis van het vorstelijk souve
reiniteitsprincipe : inquisitie en folterbank zijn symptomen van een groei
end absolutisme van het gezag. De tegenstanders van het vorstelijk abso
lutisme moesten er onvermijdelijk tegen optreden. Wanneer de politieke 
opvatting van graaf en steden in de tweede helft van de XIIIe eeuw in 
botsing komen, zullen de discusies over het strafprocesrecht niet ont
breken. 

( 1) Men wordt getroffen door de logica die heerst in de steeds verder doorgedreven 
principes van de staatsvervolging. Het is zoals Esmein schrijft: ,,Toute institution tend 
à accuser avec une netteté toujours plus grande les caractères, bons ou mauvais, qui font 
son originalité; c'est comme un esprit intime qui la pousse en avant ... mais il est une 
tension extrême qu'elle ne saurait dépasser sans se briser" (EsMEIN, Proc. crim., bl. VII). 
Er heerst inderdaad in de opeenvolgend in Vlaanderen ingevoerde bewijsvormen een 
gradatie : de inquisitoire trekken worden steeds scherper, in die zin dat ze steeds meer 
de strafvervolging vergemakkelijken en de verdediging bemoeilijken. 
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r. H e t g e h e i m o n d e r z o e k ( de "stille waarheid,') ( 1) 

a) Terminologie 

tacita veritas (2), ceca veritas (3), occulta veritas (4), tacita inqui
sitio (5 ). 
oscure verite (6), coie verité (7). 
stille waereide (8). 

b) De strafpolitieke onvolmaaktheid van de gewone bewijsprocedure 

De gewone bewijsprocedures die we hebben beschreven zijn ge
kenmerkt door hun publiciteit, door hun sterke accusatoire inslag en, wat 
de getuigen betreft, doordat gegevens van eigen waarneming werden 
geeist. Deze omstandigheden hadden tengevolge dat het vaak moeilijk 
moest zijn voor de vervolging om de schuld van een verdachte vóór de 
rechters te bewijzen. De getuigen ten laste moesten getuigen onder de 
ogen van de betichte. Ze konden zijn wraakneming vrezen (9). Doch 
vooral stonden ze bloot aan zijn interpellaties en scherpe opmerkingen, 
zodat ze allicht in het nauw konden worden gebracht wanneer hun ver
klaringen slechts vaag of onzeker waren. Allerlei redenen lieten de betichte 
toe de getuigen die vóór hem verschenen te wraken, allicht kon hij te 
dier gelegenheid bepaalde zaken over hen openbaren die ze liever geheim 
wilden zien blijven. Omkopen van getuigen kwam voor (10), alsook af-

(1) Het geheim onderzoek doet in Vlaanderen zijn intrede onder verbeeldende 
benamingen als "stille waarheid", etc. Men vindt reeds in de XIIIe eeuw plaatsen waar ze 
geen dergelijke specifieke naam heeft, vanaf de XIVe eeuw verdwijnen de termen "stille 
waarheid" etc. Men vindt dan eerder "information secrete" (Salle. Lille. 99) of "in
queste" (Biervliet 13 5 8. 40 ). 

(2) Land van Waas 1241. 22. 
(3) Damme 1252. 
(4) Land van Waas 1241. 22. 
(5) Ibidem. 
(6) Roisin. 162. 
(7) Gent, Vrijheden 1297. 9. 
(8) Desteldonk 1248. 54 (Vlaamse tekst). In tegenstelling met de stille waarheid 

noemt men de gewone bewijsprocedure soms veritas manifesta (Desteldonk 1248. 49) 
en openbare waerede (ibid. Vlaamse tekst, art. 50). 

(9) Deze moeilijkheid wordt expressim onder ogen genomen : nulz tesmoings ne 
ce qu'il raporteront de tesmoingnage ne sera donne a partie ne au signour bien fust contre 
li, pour ce que li tesmoing porroient venir en debat se on savoit ce qu'il auroient con
fessé (Tout Lieu S. Dizier. 7). 

(10) Ieper Sentences. 448: M. C. banis ... pour ce qu'il lieuwa gens pour dire fause 
veriteit. 
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dreiging (1). Dit was slechts mogelijk indien controle over de verklaringen 
van de getuige door de leken mogelijk was, ttz. indien ze in het publiek 
voorkwamen. Er zijn waarnemingsgetuigen vereist, doch die zijn niet 
steeds te vinden (2). De bekentenis dan? Ja, doch ze moest spontaan 
zijn (3). Doordat het proces publiek was moesten de schepenen wel op
letten dat ze hun veroordelingen op duidelijke en substantiële getuige
nissen steunden, anders konden ze door de publieke opinie allicht van 
lichtvaardig oordeel beticht worden. Voeg daarbij dat geen van de talrijke 
hulpmiddelen van onze moderne techniek te hunner beschikking stond. 
Het is evident dat onder deze omstandigheden vele zaken zonder gevolg 
geseponeerd moesten worden "bij gebrek aan bewijzen", waardoor een 
zeker aantal misdrijven niet bestraft werden. En dit was juist hetgeen de 
grafelijke bestraffingswil niet kon verdragen. Naarmate de tijd vorderde 
kwamen de strafpolitieke gebreken van het gewoon proces - schepen
waarheid of unitair proces - meer en meer aan het licht. De graaf, zijn 
mannen en vervolgingsambtenaren (4) en wellicht een fractie van de 
rechters zelf oefenden kritiek en vroegen om meer vrijheid van handelen 
en een strengere bewijsvorm ter beteugeling der criminaliteit (5 ). De 
geheimhouding van het onderzoek door baljuws en mannen tijdens de 
jaarlijkse franche verité ligt zeker ten dele aan de basis van de geheim
houding van de gewone schepenen (6). Het gevolg was dat een nieuwe 
bewijsprocedure in zwang kwam, de "stille waarheid", het geheim on
derzoek, waarvan we in het vierde decennium van de XIIIe eeuw voor het 
eerst iets horen; dit is ongeveer drie generaties nadat Filips van de Elzas 
de toenmalige crisis van het bewijsrecht had opgelost door de schepen
waarheid. Nu was men blijkbaar reeds over dit stadium heen en eiste 

(1) Ieper Sentences. 5 5 3, 493 : H. R. banis a tousjours ... pource qu'il ala en l'ostel 
d'une femme et le navra ... pour l'occoison qu'elle avoit pris verité sour luy d'autres 
mesfais et ossi voloit avoir tué ceulx qui a le veriteit avoient esté. 

(2) Wat dan? vragen de schepenen van S. Dizier aan hun Ieperse collegas, Tout 
Lieu S. Dizier n° 241 : Se dui home se combatent seul, comment pueent il estre convain
cu ? - En het antwoord is vlugger gegeven dan in werking gesteld : Il doivent estre 
convaincu par tesmoignages ! 

(3) Zie bl. 205 v. 
(4) De baljuws en de mannen van de graaf zijn de grote voormannen van de 

nieuwe procedure geweest, tegen hen richten zich Desteldonk 1248. 5 3 en Gent 1290. 
bl. 3 : li baillieus et le gent le conte font ... coie verite; te Brugge werd de coie verité 
door een "nova lex" van Gwijde van Dampierre ingevoerd (Brugge 1297, GrLLIODTS
V AN SEVEREN, Cout Bruges, I, n° 19, bl. 271). 

(5) Het is inderdaad zo dat de zekerheid van straf de criminaliteit meer beteugelt 
dan de grootste strengheid van de straffen. 

(6) Desteldonk 1248. 1 5. 5 3 is duidelijk : eens sjaars werd voor alle zware mis
drijven door baljuw en mannen een geheime waarheid gehouden; dit wordt hun ont
nomen : de schepenen zullen ze in het vervolg houden - doch nog steeds met het 
karakter van een jaarwaarheid. 

210 



"nog betere" bewijsmiddelen, die nog minder overtreders zouden latert 
ontsnappen. 

c) Techniek van het geheim onderzoek 

"Stille waarheid'' is de benaming door de tijdgenoten gegeven aan 
het geheim onderzoek. Het is essentieel een bewijsprocedure, een vorm 
van onderzoek naar de schuld van een verdachte ( en vaak meteen tot 
opsporing van de onbekende dader) ( 1 ). Het is dus absoluut te onder
scheiden van de "gemene waarheden" (placita genera/ia) die plechtige perio
dieke rechtszittingen zijn en van de jaarwaarheden, doorgaande of sou
veraine waarheden of ]ranches vérités die in wezen periodieke opsporings
en betichtingsprocedures zijn (2). 

Dit "stille" onderzoek gebeurt geheim, ,,en cambre" (3), niet publiek 
ter vierschaar. De betichte ziet de getuigen niet, hij is afwezig bij hun 
depositie, hij kan ze niet wraken, niet interpelleren. Wellicht weet hij niet 
eens dat tegen hem een onderzoek aan de gang is (4). Hij kent ze niet, 
hij kent hun verklaringen niet ( 5 ). De keus van de getuigen is hierdoor veel 
ruimer, hun uitspraken veel vrijmoediger. Geen vrees voor de betichte 
weerhoudt hen alle mogelijke gegevens mede te delen, volledige geheim
houding wordt hun verzekerd. Aan het getuigenis zelf worden zwakkere 
eisen gesteld. Men ondervraagt allerlei personen. Men eist geen waarne
mingsgetuigenis. Men aanvaardt ook zogenaamde getuigenissen van 

(1) Aldus in Desteldonk 1248. 15 waar de stille waarheid slechts alle jaren gehou
den wordt - een duidelijke analogie met de jaarwaarheden die betichtingsprocedures 
waren met het doel de ongestrafte misdrijven vóór te brengen; Salle de Lille. 238. 

(2) Er heerst in de bestaande literatuur verwarring over het onderwerp. WARN
KOENIG, BENNECKE, LAMEERE en BRUNNER (Rg. II, bl. 644) verwarren die verschillende 
aken met elkaar. Doch zie een juiste opmerking van BERTEN, Cout. pays et comté Flandre, 
uartier Gand IX, Cout. Seigneuries enclavées dans Ie Vieuxbourg de Gand, bl. 70 vv., een goed 

rtikel van VAN ACKER, P!acita genera/ia in Vlaanderen en GAILLIARD, Keure van Haze
roek, IV, bl. 449 vv. 

(3) Facet S. Amand. 1265. XII. 7. Het is de procedure "in den verschlossenen Amts
stuben" waarvan ScHIMDT, Deutsche Strajrechtspflege, bl. 94 spreekt. 

(4) Facet S. Amand. 1268. XXVI. 4 : li eschevins orront les tiesmoing a par 
eaulx, en rechoit, sans les parties ... en cambre; Gent 1290, bl. 3, 9 : chele coie veritei 
ait on sans apeler partie; Brugge 1297 (GrLLIODTs-V AN SEVEREN, Cout. ville Bruges, 
, n° 19, bl. 271) : absque citationis edicto nee partis defensione audita; Salle de Lille. 
9, 2 37· 

(5) LA MEE RE, Preuve testimoniale, bl. 714 v.; Salle de Lille. 99 : betichte vraagt: nons 
t sournons et deposition des tesmoings (van de information secrete). Ly baillieus dist 
ue non ... Dit fu par jugement qu'il aroit nons et sournons tant seullement; ibid. 238 : 
emand wordt veroordeeld op basis van een onderzoek waarbij noch de namen der 
etuigen noch de inhoud hunner verklaringen werden meegedeeld aan de betichte; 

"bid. 2 3 7 : oyr Ie verite en bas. 
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menen, vermoeden, verdenken (1). Het getuigenis wordt aldus een ver 
denking, een betichting eerder dan een verklaring omtrent feiten. Dit i 
van kapitaal belang! (2). De gegevens waarop de rechters een veroorde 
ling steunen blijven onbekend, ze ontsnappen aan alle kritiek omda 
controle onmogelijk wordt. 

De benamingen die men aan het geheim onderzoek heeft gegeve 
zijn typisch. Het heet natuurlijk "veritas", ,,verité", ,,waarheid", zoal 
ongeveer alles wat in Vlaanderen met de rationele bewijzen iets te make 
heeft. Doch de adjectieven zijn sprekend. Het onderzoek gebeurt "stil" 
ttz. in verdokenheid en geheimhouding (coie verité, stille 1vaerheid), d 
getuigen kunnen tussen vier muren of onder vier ogen stil spreken; 
in het gewoon proces moeten ze getuigen "overluud" (3). Alles gebeurt 
in het duister (occulta veritas) en de betichte tast in het blinde (ceca veritas), 
hij is onwetend van wat men tegen hem aanvoert. 

(1) Facet S. Amand. 1265. XII. 7 : quant eschevins doivent oïr verites en canbr 
... stellen ze volgende vragen : ... eest cose sur vo serment qu'en sçavés et qu'en en 
tendés ne qu'en creés Ie mieulx qui faict ait eest cas ... "; ibid. XVI. 5 : ... se chou 
estet nuitrante fait, <lont queurt li jugement sur croire, de quoi que che soit; Roisin 
162 : Et est as savoir que en fait de omechide en vretet enquerre on puet et doit demande 
de veir et de oir ( = waarnemingsgetuigen). Et se on ne puet ataindre Ie fait a plain d 
veir et d'oir, on doit et puet bien demander et enquerre de CROIRE et de CUIDIE 
( = menen), et sour croire et sour cuidier, avoec une veritet aparant de veir et d'oir e 
avoec l'homechide aparant, on puet bien jugier, lonc l'usage anchyen; car D'OSCU 
FAIT, OSCURE VERITET; Gent 1290, bl. 3 : est teile li coie veriteis ke se li tes 
moignage seivent (Warnkoenig leest bij vergissing "sevient", zie het origineel Rijks 
archief, Gent, fonds S. Genois, n° 5 36) ou truevent ou fame en est ou kil tiegnent sou 
leur mieus ke chil ... sont soupechoneus de chou ke li baillieus leur met seure; ibid 
bl. 9 : se li fais avint de nuit li eskevin de Gant doivent enquerre les tesmoignages d 
fait par leur serment Ie milleur entendement kil en seivent et kil en ont entendu, e 
selonc tel tesmoignage et ke li tesmoing aront tesmoingnie et entendu pour leur mieu 
par leur serement li eskevin de Gant doivent rendre jugement ... ; LAMEERE, loc. cit. 
iemand wordt veroordeeld op basis van een geheim onderzoek waarin de "getuigen' 
ten laste hadden getuigd "bi hooren segghen up d'beste". 

(2) Hetgeen de zaak verergert is het feit dat het soms de baljuw zelf was die d 
zaak onderzocht. Dit was zo in de Zaal te Rijsel waar de baljuw van ouds de turb 
getuigen ondervroeg en wanneer men dit in het geheim begon te doen stond men du 
voor een vervolgingsambtenaar die tegelijk onderzoeker was en dat onderzoek in he 
geheim mocht verrichten ! (Salle de Lille. 99); ook BRUNNER, Schwurgerichte, bl. 44 
merkt op dat van de oude bewijsjuries tot de geheime enquête van Lodewijk IX in 126 
slechts een korte en gemakkelijke stap was. 

(3) EsPINAS en P1RENNE, Recueil draperie, n° 149, art. 69; n° 150, art. 86 (I, bl. 54 
en bl. 5 51) (a0 1303) : ne gheorlooft nummermer stille waerheide te home in dit vors 
ambocht up ghenen man, maer elc man moet up andren zecghen in sine mond end 
OVERLUUD dat hie te hemwaerds te sprekene heift. 
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d) Toepassing 

De stille waarheid verschijnt van in den beginne essentieel als een 
uitzonderingsprocedure. Slechts in de ergste zaken en slechts in de duistere 
zaken, vooral nachtelijke misdaden, waar de gewone bewijzen geen kans 
hadden tot een overtuiging te leiden, mag ze worden aangewend (1). 
Onder deze beperkingen heeft ze zich aanvaardbaar gemaakt, met de 
praktische motivering dat men in duistere zaken ook duistere methodes 
mocht gebruiken. ,,D' oscur fait, oscure verite" aldus is de slogan waar
mede men het geheim onderzoek rechtvaardigde (2). Als het niet anders 
kon, vooruit dan maar - het is de motivering waarmede men vele twij
felachtige methodes heeft ingevoerd (theorie van de necessitas, de nood !) 

e) Appreciatie 

We noemden de stille waarheid een "twijfelachtige methode" en 
inderdaad. Weliswaar dient ze praktisch gezien de bedoeling van de 
strafvervolging zeer goed. Ze vergemakkelijkt het overtuigen van de 
verdachten. Ze geeft de onderzoekende schepenen grotere vrijheid in 
hun optreden en in de keus van de ondervraagde personen; ze belet de 
betichten bepaalde voorzorgen te nemen die het onderzoek kunnen 
bemoeilijken (3). 

Strafpolitiek lijkt het geheim onderzoek dus gerechtvaardigd (4). 
Maar helaas maakt men het de onderzoeker gemakkelijk ten koste van de 

(1) Land v. Waas 1241. 22: Si autem scelus aliquod scabinis legitime notum factum 
fuerit ... ita tarnen occulte ... perpetratum ut reus per scabinos convinci non possit, tacita 
veritas debito modo inquiratur et sceleratus juste judicetur. Occulta autem veritas tan
tummodo debet inquiri de hiis sex causis et non de aliis ita videlicet ut quando tacita 
veritas super aliquo casu praedictorum est requirenda, scabini in quorum scabinatu Ule 
casus acciderit, in tacitam inquisitionem sollicite ammoneantur; Desteldonk 1248. 15 : 
Si scelus aliquod scabinis notum factum fuerit ita occulte perpetratum ut reus per sca
binos convinci non possit (langs de normale weg), ballivus potest quatuor scabinos 
accipere in una virscaria et tres in alia virscaria et illi septem scabini inquirent veritatem 
de omnibus qui manent infra scabinagium et veritate inquisita illi septem scabini consi
lium habebunt cum aliis septem scabinis et debito modo procedent et huiusmodi veritas 
tantummodo debet fieri de sex arduis causis prenominatis ... , hoc erit semel in anno; 
Facet S. Amand. XVI. 5 : nuitrante fait; contra, ibid. XXVI. 4: chest des nouvelles loix 
de pais ... : de toutes enffraindure li eschevins orront les tiesmoing a par eaulx en rechoit, 
sans les parties et sans le seigneur, en cambre ... ; Roisin. 162 : en fait de omechide en 
indien de gewone procedure met waarnemingsgetuigen niet helpt; Brugge 1297 (G1L
LIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, I, n° 19, bl. 271); LAMEERE, loc. cit., het gaat om een 

, nachtelijke roofmoord. 
· (2) Roisin. 162. 

(3) Zie hierover in het algemeen SIMON, Strafvordering, I, bl. 213. 
(4) Het is om die reden dat het huidige strafproces het procédé heeft bewaard in 

de vorm van het geheim vooronderzoek, zie SIMON, Strafvordering, bl. 5 2-5 5. 



betichte, die men grotendeels ontwapent. En dat is minder loyaal. :Men 
kortwiekt de rechten van de verdediging uit doelmatigheids- en gemaks
overwegingen. De betichte weet niet wat men tegen hem aanvoert, hij is 
afwezig van het getuigenverhoor en men weet dat de onderzoeker soms 
uit een aantal vage gegevens een net van verdenking weeft dat met één 
slag door de betichte aan de hand van preciese tegenbewijzen zou kunnen 
verscheurd worden. Het grote nadeel is dat de onderzoeker zijn oordeel 
vormt vóór elk debat (1). 

De betichte kent de getuigen ten laste niet, hij kan ze niet wraken, 
men gebruikt dus gegevens van allerlei lieden en van allerlei allooi. De 
verdediging moet dus strijden tegen onzichtbare vijanden, het gevolg 
is dat ze praktisch verlamd wordt. De betichte wordt een louter passief 
object van het bewijsproces. 

Doch er is meer. Het stelsel van het moreel bewijs is een redelijk 
stelsel wanneer de publieke opinie de rechters kan nagaan en kan weten 
op grond van welke gegevens deze hun oordeel hebben gevormd. Licht
vaardige vonnissen zijn patent en de kritiek van de publieke opinie zal 
niet achterwege blijven. Integendeel in een bewijsproces dat op geheime 
verklaringen steunt dreigt het zedelijk bewijssysteem zuivere willekeur 
te worden. Niemand buiten de magistraten zelf weet waarop zij hun von
nis steunen, men kan niet nagaan in hoeverre zij ernstig onderzocht heb
ben, in hoeverre zij substantiële gegevens hebben ingezameld. De ver
antwoording van de rechters vóór de gemeenschap verzwakt zeer. 

En ten slotte is er nog dit : in de stille waarheid, waar alles toegelaten 
schijnt om de schuldige te ontmaskeren, eist men geen waarnemingsge
tuigen meer, men steunt ook op "meningsgetuigen". Doch wat is een 
mening of een som van meningen ten laste? Geen bewijs, maar een ver
denking. Met de stille waarheid is men goed op weg de verdenking in 
de plaats van het bewijs te stellen en dat is een fatale stap. 

Dit tafereel zal voldoende zijn om aan te tonen dat de geheime waar
heid voor de rechten van de verdediging nefast is. De staatsvervolging 
heeft het punt van evenwicht overschreden en alle wapens voor zich alleen 
behouden. Zeer vlug is het patent geworden dat mensen willekeurig 
veroordeeld werden en dat onschuldige hoofden vielen : ,,Hujusmodi 
autem processus frequenter talis est exitus quod innocens... condemp
natur qui foret potius absolvendus" stelt men in de XIIIe eeuw zelf reeds 
vast (2). De reactie van de maatschappij was onvermijdelijk. 

( 1) SIMON, Strafvordering, I, bl. 213 : ,,Het geheim van het gerechtelijk voor
onderzoek levert ernstige gevaren op. De onderzoeksrechter kan op een dwaalspoor 
worden gebracht en te goeder trouw den beklaagde sluiten in een net van blijkbaar 
onwederlegbare bewijzen, waarvan het onderzoek op tegenspraak de broosheid zou 
hebben aangetoond, naarmate zij werden ingebracht". 

(2) Brugge 1297 (GILLIODTS-VAN SEVERRN,Cout.Bruges, I, n° 19, bl. 271). Om deze 
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f) De reacties op de stille waarheid 

?\fen heeft de nieuwe bewijsvorm niet goedschiks aanvaard. Doch 
de ongunstige reacties zijn van zeer verschillende intensiteit geweest. 
Er zijn plaatsen waar men alleen heeft gevraagd - en bekomen - dat 
niet de baljuw met de leenmannen van de graaf, maar alleen de schepenen 
het recht zouden hebben op de bevolking van het betrokken territorium 
de stille waarheid toe te passen (1). De stille waarheid is aannemelijk, 
indien ze maar niet door baljuw en grafelijke mannen geschiedt. In een 
aantal XIIIe eeuwse stads- en plattelandsrechten is het geheim onderzoek 
een wettige bewijsprocedure die door de schepenen in duistere en zware 
gevallen wordt aangewend (2). Dit was de oplossing van de toekomst, 
het gebruik van het geheim onderzoek in duistere misdaden zou zich in 
de loop van de XIVe eeuw veralgemenen, hoewel de term "stille waar
heid" in onbruik zou geraken. 

Elders was de tegenstand heftig en beoogde eenvoudigweg de af
schaffing van de stille waarheid of althans de immuniteit van de poorters 
van een bepaalde stad. Het merkwaardige is de rol van de politieke facto
ren in deze strijd. Het was geen twist van geleerden, maar een botsing van 
politieke machten en verschillende politieke opvattingen. De steden 
voelden dat de stille waarheid, vooral dan wanneer ze door de baljuw 
en de mannen van de graaf uitgevoerd werd, een uiting was van vor
stelijk absolutisme en een aanslag op de vrijheid van hun poorters. 
Het is dan ook onder Gwij van Dampiere, de graaf die zich met legisten 
is beginnen omringen, dat de conflicten losbreken en het is gebruik ma
kend va,n de zwakke politieke positie van de graaf in de laatste jaren van 
de XIIIe eeuw en zelfs krachtens de inmenging van de Franse koning 
dat men tegen de stille waarheid is te keer gegaan. 

Het is begonnen met Gent. Reeds jaren was de strijd tussen graaf 
Gwij en de schepenen er aan de gang toen in 1290 de zaak aan de arbi
trage van de schepenen van Sint Omaars werd voorgelegd. De Genten~ars 
hadden de grafelijke ambtenaren en mannen er van beschuldigd dat ze, 

reden heeft het huidige strafproces de publieke accusatoire en mondelinge procedure 
heringevoerd als een correctief op het geheime vooronderzoek dat de rechten van de ver
dediging moet vrijwaren. 

(1) Desteldonk 1248. 53 : In hoc scabinagio non fiet veritas occulta coram homi
nibus comitis de coetero; doch in art. 1 5 wordt de occu/ta veritas door de schepenen 
voorgeschreven en geregeld voor de sex ardue cause. 

(2) Land van Waas 1241. 22; Desteldonk 1248. 15; Facet S. Amand. 1265. 1268, 
de procedure "en cambre" : XI, 3; XI, 15; XII, 7; XVI, 5; XXVI, 4.; Roisin. 163; 
Sint Omaars (WARNKOENIG, Doe. inédits, bl. 8 v., men mag aannemen dat de oplossing 
die de schepenen van Sint Omaars daar voorstellen het bij hen geldende recht is); in 
Salle de Lille. 99, 237, 238 doet de baljuw de information secrete ! 



onder meer andere misbruiken, de coie verite op Gentenaars hadden 
toegepast ( 1 ). Ze voerden aan dat dit tegen de vrijheden en rechten van 
de stad was en daarenboven dat de procedure zelf niet adequaat was (2). 
De schepenen van Sint Omaars gaven de Gentenaars gelijk in die zin dat 
de poorters steeds door hun eigen schepenen zouden berecht worden, 
maar behielden de nieuwe procedure voor de duistere gevallen, zelfs 
wanneer ze vóór de Gentse schepenen kwamen (3). Doch zeven jaar later 
in de "Vrijheden" van 1297, die zeer ruim waren, vinden we de algehele 
vrijstelling van de coie verite als één der Gentse vrijheden vernoemd (4). 

In Brugge heeft de tegenstand tegen de coie verite meer drama
tische aspecten aangenomen. De stad heeft gebruik gemaakt van de annexa
tiepolitiek van Filips de Schone en diens machtspositie tegenover Gwij 
om de afschaffing van de door Gwij bij hen ingevoerde coie verite te 
bekomen. De koning heeft van de gelegenheid gretig gebruik gemaakt 
en heeft de coie verite afgeschaft, hierbij de graaf van willekeur, machts
misbruik en onwettige praktijken beschuldigend (5 ). De Brugse keure 
van 1304 bevat geen vermelding van een coie verite. 

(1) Gent 1290. bl. 3 (in de klachtenlijst van de stad): Derekief dendroit chou ke 
li baillieus et le gent le conte font et ont fait coie veritei sour les bourgois de Gant 
encontre le droit et le franchise de le ville de Gant dont il ont eu grant damage ... la 
quele coie verite est encontre Dieu et encontre droit commun et encontre les usages de 
le vile et de perdre toute le vile et en peril de leur cors et de leur avoirs ... 

(2) Hoewel de aanleiding tot het Gentse requisitorium de coie verite door baljuw 
en 's graven mannen was, wordt de instelling in se gehekeld. 

(3) Ibid. bl. 8 v. (uitspraak van de scheidsrechters) : de Gentenaars die niet op 
heterdaad betrapt worden hebben steeds het recht vóór de Gentse schepenen te ver
schijnen welke ook de plaats van het misdrijf zij, daar wordt het onderzoek gedaan met 
de getuigen ten laste die de baljuw aan mag voeren en: se li fais avint de jour li eskevin 
de Gant doivent oir les tesmoignages de veue et de oir et faire et dire le jugement sour 
leur bourgois de ce fait com sil fust avenus en Ie vile de Gant, et si li fais avint de nuit 
li eskevin de Gant doivent enquerre les tesmoignages du fait par leur serement le milleur 
entendement kil en seivent et kil en ont entendu et selon tel tesmoignage ... doivent 
rendre jugement. Men ziet dat de schepenen van Sint Omaars, zoals in diezelfde tijd 
Roisin te Rijsel en enkele keuren, het nieuwe proces als een wettig middel van onderzoek 
beschouwen in de duistere gevallen (fais de nuit). Het is het standpunt van de toekomst: 
gewone en buitengewone bewijsvormen zullen voor eeuwen naast elkaar voortbestaan. 

(4) Gent Vrijheden 1297. 9: On ne pora faire coie vérité sour bouriois ... de Gand. 
Li baillius et li justische ki le feront, chascuns ert en l'amende de sessante livres par le 
jugement et par Ie connissanche des eschevins de Gand. 

(5) Brugge 1297 (G1LLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. ville Bruges, I, n° 19, bl. 271): we 
geven brede uittreksels uit de tekst : Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum 
facimus ... quod dudum dilecti et fideles nostri, scabini Brugenses et communitas ville 
Brugensis, gravem nostro culmini detulerunt querelam ... quod licet ipsi per leges et con
suetudines antiquas et approbatas per bone memorie Philippum olim comitem Flandrie, 
ipsis ... concessas, que tanquam nutrices justicie non deviant a tramite rationis ... , retroac-
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Het is interessant om na te gaan hoe de weerstand tegen de stille 
waarheid werd gemotiveerd. Men verwachte geen grondige analyse van 
het probleem. Het is voor een goed deel een kwestie van aanvoelen ge
weest en men argumenteert nogal vlug met scheldwoorden en alge
meenheden : de coie verité is slecht omdat ze een "nova lex" is en tegen 
het traditionele recht ingaat, tegen de "leges et antiquas consuetudines"; 
ze is een "corruptela potius quam lex", een "processus intolerabilis", een 
"error ... " en "contraria moribus", ze is "encontre Dieu et encontre 
droit commun" ( 1 ). Doch men vindt voldoende precies geformuleerde 
verwijten tegen het geheim onderzoek, die bewijzen dat de tijdgenoten 
in volle luciditeit en bewust hebben gehandeld. Ze kunnen tot de volgende 
punten herleid worden : 

1 ° De stille waarheid heeft plaats in afwezigheid van de betichte 
die zich derhalve niet kan verdedigen (,,chele coie veritei fait on sans 
apeler partie" - ,,absque citationis edicto nee partis defensione audita") ( 2). 
Hetzelfde argument hadden de Bruggelingen reeds gebruikt toen ze bij 
de aartsbisschop van Reims in 1272 klaagden tegen de bisschoppelijke 
seendgetuigen of -wroegers (synodales), die analoge praktijken hadden 
toegepast (3). 

2° De stille waarheid gebruikt getuigenissen van geloven en menen 
in plaats van zich uitsluitend op waarnemingsgetuigen te steunen (,,est 
teile li coie veriteis ke si li tesmoignage seivent ou truevent ou fame en 
est ou kil tiegnent sour leur mieus ke chil encontre qui on le fait sont 
soupechoneus de chou ke li baillius leur met seure"). 

tis temporibus regerentur, quas etiam Guido de Dompna petra quem dicti scabini et bur
genses comitem nuncupant et appellant ... se ... servaturum promisit ... Nichilominus dictus 
Guido ... contra tenorem prestiti juramenti temere veniendo sequens proprie volun
tatis libitum ... statuit et edidit novam legem (hier wordt gezinspeeld op Brugge 1281, 
vooral art. 8 : zware nachtelijke misdaden zullen berecht "bi loialen besoeke van den 
grave, sonder scependom, ,,Besoek" = onderzoek, cfr. Wettelijkhede. 87), que ... mori-
bus contraria ... corruptela potius quam lex merito est -censenda cum lex ipsa ... inter 
alia inconveniencia contineat hunc errorem videlicet que in criminibus ubi maius versatur 
periculum absque citationis edicto nee partis defensione audita, indifferenter processum 
intollerabilem coye verite vulgaliter nuncupatum recipit et admittit hujusmodi autem 
processus frequenter talis est exitus quod innocens qui nihil mali meruit condempnatur 
qui foret potius absolvendus; cum esset longe satius nocentem impunitum relinquere 
quam innocentem dampnare... Nos predictos scabinos et burgenses... decrevimus 
et decernimus fore ad suas leges et antiquas consuetudines reducendos et eos reducimus 
et restituimus ad easdem. 

( 1) Al deze uitdrukkingen in Gent 1290. bl. 3, 9 en in Brugge 1 297, zie bl. 2 I 6 n. 1, 5. 
(2) Ibidem. 
(3) Brugge 1272 (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. ville Bruges, I, n° 4, bl. 198) : nulla 

prorsus sic protractis excusatione seu defensione contra protractionem huiusmodi 
reservata. 
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3° Maar het zwaarste verwijt is dat de coie verité geen adequate 
bewijsprocedure is (tengevolge van de vorige punten). Ze leidt tot de 
veroordeling van onschuldigen en zo men wil kan men iedereen ermee 
in het verderf storten (,,la quele coie verité ... est de perdre toute le vile 
et en peril de leurs cors et de leur avoirs" - ,,huiusmodi autem processus 
frequenter talis est exitus quod innocens ... condempnatur qui foret potius 
absolvendus") (1). Men vond in die voorwaarden dat de stille waarheid 
een te hoge prijs was voor de openbare veiligheid (2). 

Het resultaat van het optreden van Brugge en Gent is geweest dat 
de poorters aldaar bij privilege waren vrijgesteld van de stille waarheid, 
zoals ook bvb. vreemde kooplieden, die anders allicht liever zouden weg
blijven, ervan werden vrijgesteld (3). Doch het gemeen recht van 
Vlaanderen is daardoor weinig veranderd. Er is geen solidaire algemene 
beweging geweest tegen de stille waarheid. Alleen geïsoleerd plaatselijk 
verzet, naar aanleiding wellicht van een paar schandalen en de lokale 
politieke constellatie, geen algemene beweging. De strafpolitieke over
wegingen hebben zich doorgezet. Het geheim onderzoek is in de volgende 
eeuwen als een buitengewone procedure bij de rechtbanken erkend en 
toegepast geworden (4). Enkele teksten uit de xrve eeuw en genomen 
uit het vonnisboek van de Rijselse Zaal tonen ons hoe de information 
secrete er in zwang was naast de gewone onderzoeksvormen (5). 

Hanes Quaresmes van Tourcoing is verdacht van doodslag. Hij 
bekent maar beweert uit noodweer gehandeld te hebben. De baljuw roept 
een bewijsjury bijeen - die we hoger hebben bestudeerd - doch onder
vraagt ze in het geheim. Hij verschijnt op de aangewezen dag ter ge
rechtszitting en vraagt aan de betichte of hij op basis van deze gegevens 
wil beoordeeld worden door de rechtbank. Deze gegevens zijn hem on
bekend ! Betichte aanvaardt het en ter rechtbank eist de baljuw een ver
oordeling wegens gewelddaden. De advokaat van de betichte zegt dat de 
zaak de integriteit van het lichaam betreft en eist bekendmaking van de 
namen der getuigen en de inhoud van hun verklaringen. De baljuw zegt 

(1) Gent 1290; Brugge 1297, zie bl. 216 n. 1, 5. 
(2) ... cum esset longe satius nocentem impunitum relinquere quam innocentem 

dampnare (Brugge 1297). 
(3) Damme 1252, privilege van Margaretha voor de Duitse kooplieden in Vlaan

deren : Nullus mercator imperii potest per cecam veritatem de aliqua re convinci. 
(4) We noemden reeds sinds de XIIIe eeuw Desteldonk, Land van Waas, Sint 

Omaars, Rijsel. We vinden ze daarbij ook in S. Amand (XIIIe eeuw) en in het leenhof 
van Oudenaarde en de Zaal van Rijsel (XIVe eeuw). Ze is dus over het hele graafschap 
verspreid. 

(5) De Zaal van Rijsel kent naast elkaar niet minder dan drie bewijsprocedures : 
het unitair proces met voorgebrachte getuigen en publiek (Salle de Lille. 30), het 
proces met de bewijsjury (zie hoger bl. 196) en het geheim onderzoek. 
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dat hij daarop geen recht heeft. De rechters wijzen dat alleen de namen 
zullen medegedeeld worden (midden XIVe eeuw) (1). 

Lourdiel de Lers is verdacht van valsmunterij. De baljuw is bereid 
zijn getuigen voor te brengen. Op de vraag of ze publiek of in 't geheim 
dienen te worden gehoord antwoordt de rechtbank : publiek (de moti
vering in het rechtsboek is zwak) (1297) (2). 

Een man was op grond van een geheime verite veroordeeld en 
terechtgesteld geworden. De auteur van het recueil stipt hierbij aan : 
had de betichte de inhoud van de verklaringen en de namen van de ge
tuigen gevraagd, hij had er wellicht enkelen kunnen van wraken en hij 
zou misschien ontsnapt zijn aan de doodstraf (3). 

Een bijzondere vermelding verdient een interessant geval uit de 
praktijk (a0 13 5 3) waarop raadsheer Lameere indertijd de aandacht heeft 
getrokken. We resumeren hier de korte studie die hij eraan heeft ge
wijd (4). Een roofmoord is 's nachts in het gebied van het leenhof van 
Oudenaarde gepleegd. Een geheim onderzoek wordt ingesteld. Er zijn 
geen waarnemingsgetuigen, wel andere. Na deze instructie besluiten de 
leenmannen tot de schuld van een bepaalde persoon. De baljuw eist daar
op een veroordeling. De verdediging voert aan dat er geen waarnemings
getuigen zijn en er dus geen veroordeling kan zijn. De rechters aarzelen 
en gaan ten hoofde. Inderdaad hoe is het onderzoek gebeurd ? Volledig 

(r) Salle de Lille. 99 : ... li dit Hanes ly connut le dit omecyde avoir fait sur sen 
corps deffendant et puis demanda conseil ... Dit fu par jugement ... que il euïst conseil ... 
En cel estat demora 1 5 jours ... et la dedens ly bailliux fist une information secrete sur 
les dictez avenues et depuis ala lidit bailliux ale dicte personne ... et demanda ... s'il 
volloit droit sur le dicte information. Il dit que oïl, mais que il euïst conseil sur ce; il fu 
amenés en le salle et le calenga li bailliux sur les dis mesus de lui justichier comme tens
seur. Ses amparliers dist que puisqu'il touquoit a l'onneur de sen corps, il devoit avoir 
nons et sournons et deposition des tesmoings; li baillieus dist que non . . . Dit fu par 
jugement qu'il aroit nons et sournons tant seullement. 

(2) Ibidem. 237 : Dont requist-il (baljuw) comment on devoit oyr le verite ou 
en bas ou en hault et demandoit conseil sour cascun. Dit fu par loy que on les devoit 
oyr en hault, et que dire pooit contre cascun tesmoing, sans appiel et sans camp de ba
taille. In de nota vraagt de opsteller van het vonnis boek zich af waarom : fu jugiet a oyr le 
proeve en hault, pour che qu'il touquoit honneur de corps; et sans appel et sans camp 
de bataille, pour chou qu'il touquoit cas de criesme. Deze motivering is fantastisch : 
ze verzwakt enerzijds en versterkt anderzijds de positie van de betichte telkens op 
grond van het feit dat het een zwaar misdrijf is dat een lichaamsstraf meebrengt, 

(3) Salle de Lille. 2 3 8 : Se il euïst proposet a avoir le record de le verité et a scavoir 
les noms et les sournoms de ceulx qui l'avoient pourtrait, seloncq che que on le sievoit 
de l' onneur de son corps, il eüst eu par loy et apres che se il eüst proposet contre yaux 
qu'il fussent si anemy ou qu'il l'eussent manechiet a adamagier du corps ... il deüst 
aler delivres ... se ly sires ne les mesist au ny" - men vraagt zich af of in onderhavig 
geval de betichte werkelijk deze kans had en er toch geen gebruik van maakte. Het 
lijkt zeer twijfelachtig. 

(4) LAMEERE, Preuve testimoniale, bl. 712 (16) vv. 
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in het geheim. Een aantal "getuigen" beweren "bi hooren segghen up 
d'beste" dat een zekere Jan Herman medeplichtig is geweest. Exclusief 
op basis van deze verklaringen steunt het bezwarend besluit van de onder
zoekers. Aan de verdachte worden noch de namen van de "getuigen" noch 
de inhoud van de getuigenissen medegedeeld. De onderzoekers beperken 
zich tot de vaststelling dat de betichte "bedreghen es met vullen bedrag he". 
Nu volgt de openbare behandeling van de zaak. Deze heeft publiek plaats. 
De beklaagde kan zich vrij verdedigen, hij mag - theoretisch - de 
instructie aanvallen. Maar hoe kan hij dat, aangezien nu evenmin de 
getuigen en de verklaringen medegedeeld worden ? Daar het onderzoek 
van de feiten afgesloten is met de geheime instructie, kan betichte geen 
getuigen aanvoeren ter publieke zitting. Hoogstens zou men zijn bewe
ringen - alweer in het geheim - kunnen controleren, wanneer hij bvb. 
een alibi zou aanvoeren. De rechters aarzelen. Ze gaan ten hoofde naar 
het grafelijke hof. Lodewijk van Male zit persoonlijk de zitting voor. 
De baljuw wordt in het gelijk gesteld, Jan Hermans veroordeeld. 

g) De verbreiding van het geheim onderzoek 

Tot slot een woord over de verbreiding van het geheim onderzoek. 
Het geheim onderzoek verschijnt in de XIIIe eeuw onder de benaming 
"stille waarheid" (tacita, occulta, ceca veritas, oscure, coie vérité). Men vindt 
ze - reeds in de XIIIe eeuw - ook in toepassing zonder dat deze speci
fieke termen worden gebruikt ( 1 ). 

Ze verschijnt ons voor het eerst in 1241 (2). De oudste sporen van 
het geheim onderzoek zijn op het platteland te vinden (3). We vermoeden 
dat het inderdaad daar het eerst is ingevoerd en wel door de grafelijke 
leenmannen, onder drang van de vervolgingsambtenaren (4). Uit prac
tische strafpolitieke oogmerken wordt het reeds vroeg overgenomen door 
de schepenbanken van het platteland (5) en van de steden (6). We staan 
hier opnieuw voor een gesplitst proces, immers het geheim onderzoek 
is af gescheiden van de publieke rechtszitting waar verdediging en vonnis 
plaats grijpen. Op sommige plaatsen is het geheim onderzoek dus iets 
geheel nieuws geweest, elders kon het zich als vanzelf ontwikkelen uit 

(1) Zo in Facet S. Amand. 1265 en S. Amand 1268; Salle de Lille. 237, a0 1279. 
(2) Land van Waas 1241. 22. 
(3) Land van Waas 1241. 22; Desteldonk 1248. 15. 53; Facet S. Amand, 1265. 
( 4) In Desteldonk 1 248. 5 3 wordt bekomen dat voortaan de stille waarheid door 

de grafelijke mannen geen plaats meer zal hebben. 
( 5) Desteldonk 1248. 1 5. 
(6) S. Omaars (zie Gent 1290. hl. 9); Roisin. 162 : noemt de oscure veritet een 

usage anchyen. 
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bestaande toestanden : dit was zo in de Zaal van Rijsel waar men reeds 
de gesplitste procedure met de bewijsjury had - men had deze onder
vraging slechts geheim te maken en men had de gesplitste procedure met 
het geheime onderzoek. Dit reeds in de XIIIe eeuw, waar de stille waar
heid in principe als een buitengewone procedure voorkomt in noodge
vallen ( duistere, nachtelijke misdrijven). Haar oorsprong blijft onzeker. 
Er zijn nochtans aanduidingen - niets meer - dat ze uit de oude door
gaande waarheden zou zijn voortgesproten ( oorspronkelijk betichtings
procedures, dan betichtings- en bewijsprocedures), door de geheimma
king van het verhoor van de plaatselijke gezworenen en dat ze overge
nomen zou zijn door de schepenen en zo in het gewoon proces binnen
gedrongen ( 1 ). Dat ze in elk geval van grafelijk-inquisitoire oorsprong is 
mag men veilig aannemen. Ondanks de tegenstand van Gent en Brugge 
(crisis op het einde der XIIIe eeuw in de relaties van graaf en grote steden), 
verbreidt ze zich steeds meer en wordt, steeds als buitengewone proce
dure voor duistere en zware gevallen en als bewijsprocedure in een 
aantal jaarwaarheden, een normaal onderdeel van het Vlaamse strafproces 
en aldus zal het voor eeuwen blijven (2). 

Met de invoering van het extraordinaire onderzoek was de ontwik
keling of liever de ommekeer in de strafrechtspleging van het aloude 
accusatoire proces tot het inquisitoire dicht bij zijn hoogtepunt gekomen. 
De kenmerken van hef typische inquisitoire proces zijn immers enerzijds 
de vervolging ex officio, anderzijds het waarheidsonderzoek door de 

(r) In Desteldonk 1248. 5 3 blijkt dat de stille waarheid eerst, zoals de dorginga, door 
de grafelijke mannen werd gehouden; uit art. r 5 blijkt dat ze in haar oudste stadium eens 
'sjaars werd gehouden, zoals de dorginga, en alleen over de zware zaken, zoals het ook met 
de dorginga op sommige plaatsen het geval was. Wat er van zij, ze heeft zich vlug en 
duidelijk een eigen plaats verworven als zelfstandig stuk van het proces en niets zal 
later nog aan deze mogelijke oorsprong herinneren; Gent r 290, bl. 3 : klachten over 
stille waarheid door grafelijke ambtenaren en mannen. 

(2) We vinden de ganse theorie terug bij WIELANT, Pract. crim. : ,,In criminele 
processen ... wert geprocedeert zomwijlen ordinalijck ende zomwijlen extraordinalijck. 
Ordinairlijck, als er dagende partie is die presenteert te proevene als men'tstuck achter
halen mach met proevene ordinaire, ende in dat cas men gheeft den processen zijne 
volle leden. Extraordinairlijck, als er gheen dagende partie en is ende dat de juge 
oft fîsque procedeert uuijt zijnen offitie bij inquisitie metter banck op inditien ende 
presumptien (cap. 3). 

Van Inquisitien : ... Veele saken zijn nootsakelijck om duechdelijcke inquisitien te 
doene .. . ( o. a.) dat de sake soe groot zij dat zij werdich es inquisitie daeraff te doene 
(DAMHOUDERE, cap. VIII, 6, noemt majesteitsschennis, moord, sodomie, simonie, over
spel, meineed, incest, verkrachting). . .. In dese inquisitie en haudt de juge oft fîsque 
gheen oordene, noch solempniteijten, die in de enquesten ordinaire gehouden wesen 
moeten; want hij en roept partie niet om die te sien doen, noch omme de oorconden te 
zien sveerene, noch hij en gheeft der partien de namen ende toenamen vander oorconden 
niet, omme die te reprocerene ende dat nae stile ende costume (cap. 8). 
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magistraten, desnoods in het geheim. Vervolging ex officio en rechters
onderzoek dateren in Vlaanderen van de tweede helft der xne eeuw, het 
geheim onderzoek ontstond in de eerste helft van de XIIIe eeuw. Daarmee 
staan we voor een uitgewerkt systeem van inquisitoire rechtspleging. 
Eén onderdeel ontbrak echter nog om het inquisitoire mechanisme vol
ledig te maken : de pijnbank. Voor deze laatste vervolmaking van het 
inquisitoire proces zou de tweede helft van de XIIIe eeuw zorgen. 

2. De afgeperste bekentenis: de pijnbank 

a) Terminologie 

tormentare (1), metre a jehine (2), pinen (3), doen lyen (4). 

b) Algemene gegevens 

De XIIIe eeuw in Vlaanderen is een eeuw van groeiende staatsorgani
satie en, althans in de tweede helft, van stijgende grafelijke macht. Ze volgt 
hierin de algemene West-Europese lijn en ze bouwt voort op stevige 
grondslagen uit het verleden. Eén der aspecten van het probleem is de 
toenemende overheidszorg voor de openbare veiligheid. De staat be
tracht een monopolie van de repressie der criminaliteit en legt zich met 
groeiende ijver daarop toe. Het gevolg is de steeds toenemende vervol
gingsintensiteit in het strafproces. 

De tragedie nu van het bewijsrecht is geweest dat er een wanver
houding bestond tussen die sterke bestraflingswil en de bewijsmiddelen 
waarover men beschikte. Men vergete niet dat geen der talrijke tech
nieken welke de moderne wetenschap aan het gerecht heeft geleverd 
bekend was. De gewone bewijzen (gewoon getuigenverhoor, spontane 
bekentenis) leken onvoldoende. Men moest betere middelen hebben om 
een groter procent misdrijven te kunnen bestraffen. 

Men heeft er niets beter op gevonden - en wat was er ook anders ? 
- dan uit de bestaande middelen, getuigen en bekentenis, alles te willen 
halen. Wat de getuigen betreft heeft men het geheim onderzoek inge
voerd, wat de bekentenis betreft de pijnbank. Doch men heeft de boog 
zodanig aangespannen dat hij gesprongen is : we hebben gezien welke 
caricatuur men met het geheim onderzoek van het getuigenbewijs heeft 
gemaakt en hoe de verdenking er de plaats dreigde in te nemen van het 

(1) LuYKX, Klachtenlijst, bl. 29. 
(2) Gent. Vrijheden 1297. 3. 
(3) Biervliet 13 5 8. 2 5. 
(4) Gent. Vrijheden 1297 (Vlaaamse tekst in DrnRrcx, Lois des Gantois, II, bl. 

223, R. 3). 
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bewijs. Wat dan te zeggen van de afgeperste bekentenis? (1). Sinds de 
gewone bewijzen strafpolitiek niet meer voldeden en anderzijds het ge
heim onderzoek aan de rechters zelf vaak zo weinig positiefs opleverde 
dat ze op basis daarvan bijna niet durfden veroordelen (2), moest fataal 
de aandacht zich gaan concentreren op de bekentenis. Tevens "volle 
proeve" en voor de rechter het gemakkelijkste aller bewijzen, moest de 
bekentenis allengs de gedroomde redplank van de vervolging worden 
en om ze te verkrijgen zal men tenslotte alles doen wat denkbaar is, ook 
het onredelijkste : de verdachte folteren tot hij bekent (3). Met de pijn
bank is het paroxysme van het inquisitoire proces bereikt. 

Dat de vervolgingsambtenaren daartoe zijn kunnen overgaan toont 
welke sterke greep de staatssouvereiniteit reeds had op de individuen, 
welke vorderingen de absolutistische neigingen van de graven reeds had
den gemaakt. En het is niet te verwonderen dat de tegenstanders van het 
absolutisme, de steden, tegen de folterpraktijken geprotesteerd hebben; 
doch alweer ongecoördineerd en zonder succes ! In Vlaanderen zoals op 
het ganse Europese vasteland zou de pijnbank als extraordinair bewijs 
in zwang blijven tot op het einde van de XVIIIe eeuw. 

Men kent de geschiedenis van de pijnbank. In de Griekse en Romeinse 
Oudheid slechts op de slaven toepasselijk, niet op de vrije burgers, wordt 
ze in de almachtige sraat van het late keizerrijk toch voor deze laatsten 
voorgeschreven bij betichting van majesteitsschennis - vaag en helaas 
zeer rekbaar begrip. De oude Germanen kenden ze niet tenzij voor de 
slaven. De vroege Middeleeuwen evenmin. Slechts de herrijzende staten 
in de late Middeleeuwen, de stijgende absolutistische inslag van het vorste
lijk gezag en de kerkelijke strijd tegen de ketters zouden de folterbank -

(1) Hier is bijzonder duidelijk hoe de "overspanning" van de bekentenis deze 
als bewijs tenslotte waardeloos maakt. Immers wanneer de rechters en de betichte 
weten dat er door de politie foltermethodes gebruikt worden om bekentenissen af 
te dwingen, dan zal een verdachte die voor de pólitie spontaan bekend heeft (bij zijn 
aanhouding bvb.) later vóór de rechter beweren dat hij onder dwang heeft bekend. 
En daar alleen betichte en politie erbij waren en de rechter weet dat er gefolterd wordt 
kan hij de werkelijkheid niet nagaan, zodat zelfs de spontane bekentenis in een stelsel 
dat folterpraktijken toelaat geen vast bewijs meer is voor de rechter ! 

(2) LAMEERE, Preuve testimoniale, bl. 712 (16) vv. beschrijft de aarzeling van de 
rechters die op het punt staan te veroordelen op basis van een dergelijke som van ge
heime betichtingen "van horen zeggen". 

(3) Een minder wreedaardige reactie van de vervolgingsambtenaar die vreest dat 
hij de schuldige niet vóór de rechbank zal kunnen overtuigen is de poging met hem een 
compositie te maken : ,,pais ghemaect ... mits dat de bailliu crancke flauewe proeve 
hadde" (DE PA uw, fi roissart, II, baijuwsrekeningen, bl. 22); ,, ... waenof de bailliu liet 
composeren mits dat hi duchte ghebrec te hebbene van wareden ende ontfinker of 
6 lb." (ibid. bl. 187); zie meer over de baljuwscompositie in VAN CAENEGEM, Strafrecht, 
bl. 3 l 1-319. 
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gevolg van een "hypertrofie van de souvereiniteit" - terug in het leven 
roepen (1). 

c. De pfjnbank in Vlaanderen 

In Vlaanderen dateert het oudste ons bekende geval van folter
praktijken waarschijnlijk uit 12 5 8-60 ( 2). Het voorval is uit alle oogpunten 
leerrijk (3 ). 

Een Brabantse handelaar, Franco van Langherode, wordt te Brugge 
gegrepen en door de baljuw, Jan Ronghe, beticht van valsmumerij. De 
betichte, die onschuldig is, zoals een later onderzoek zou uitwijzen, 
ontkent; Ronghe legt hem op de pijnbank en verkrijgt een bekentenis. 
De Brugse schepenen protesteren dat men op basis van een dergelijke 
bekentenis bij gebrek aan verder bewijs geen mens kan executeren. Niets 
baat, Ronghe laat de arme man terechtstellen (4). 

Veel is hierb!J. op te merken. 

1° Het misdrijf dat aanleiding was tot de folterpraktijk is vals
munterij. Franco zou valse Hollandse penningen hebben in omloop ge
bracht. Later zouden ze bij nauwgezet onderzoek echt blijken te zijn. 

2° De grafelijke vervolgingsambtenaar neemt het initiatief en drijft 
door. 

(1) Cfr. MELLOR, La torture, cap. 1-5. P. FroRELLI, La torturagiudiziaria nel diritto 
comune, 2 dl., Milaan, 195 3-54 is ons niet toegankelijk geweest. 

(2) Het is duidelijk dat we hier de pijnbank met het oog op bekentenis bedoelen, 
dus als bewijsmiddel. Als middel van inlichting en als politiek of militair wapen is ze 
van alle tijden. Zo werden de moordenaars van Karel de Goede gefolterd opdat ze 
medeplichtigen zouden verklikken (Galbert, c. 39). 

(3) Tekst in LuYKX, Klachtenlijst v. Brabanders, bl. 29 v.; zie bi. 225 n. 2 
(4) Het is niet zonder belang de datum van deze gebeurtenis zo juist mogelijk te 

bepalen. Aangezien de "klachtenlijst" geen datum opgeeft, hebben we geen zekerheid. 
De ons bekende baljuwslijsten bieden echter hulp om het baljuwschap van Jan Ronge 
te Brugge te bepalen. Inderdaad ziehier de relevante gegevens : 

Maart 1 2 5 5 - Jan. 1 2 5 6 
in 1257 .• 
in 1258 •• 
in 1260 •• 
in Juli 1260 
in 1263 .. 

Reinier te Brugge 
Jan Ronghe te Ieper 
Fil. v. Broekburg te Brugge 
de "klachtenlijst" 
Boud. Reinfin te Brugge 
Jan Ronghe te Ieper 

Deze lijst suggereert dat Ronghe's baljuwschap te Brugge met grote waarschijnlijk
heid kan gedateerd worden: 1258-60. De uitgever van de "klachtenlijst" zelf plaatst 
Ronge's Brugs baljuwschap in 1258-1260 (LUYKX, Lijst der Brugse baljuws, bi. 145 en 
147 n. 22). 
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3° Hij handelt hierbij volop in de onwettelijkheid, immers hij drijft 
een terechtstelling door zonder rechterlijk vonnis ( 1). 

4° Het betreft een vreemdeling, iemand tegen wie hij verder dacht 
te kunnen gaan dan tegenover poorters, in die zin dat de publieke opinie 
niet zo heftig zou reageren. 

5° De schepenen van Brugge zijn met nadruk tussengekomen om 
de executie te beletten, ze hebben zelfs voorgesteld een borgsom te 
storten om uitstel te bekomen. 

6° Het is typisch dat het eerste ons bekende geval van foltering een 
vreselijke gerechtelijke dwaling is geweest. Franco van Langherode was 
onschuldig. Hij werd terechtgesteld op grond van een verdenking, niet 
van een bewijs. 

7° Deze eerste vermelding van de folter-tot-bekentenis in Vlaanderen 
komt voor pas zestien jaar na de eerste vermelding van de tacita veritas. 
De stap van het een naar het ander was niet zo moeilijk om zetten (2). 

Dergelijke feiten behoeven weinig commentaar. We stippen alleen 
aan dat de pijnbank verschijnt niet als een door de wet ingevoerd be
wijsmiddel maar als een practische methode van een politieman (3). Het 
is duidelijk dat Ronghe overtuigd was van Franco's schuld (vervolgings
wil) en anderzijds overtuigd dat de ontoereikende bewijzen bij een ge
woon proces vrijspraak zouden medebrengen (spanning tussen bestraf
fingswil en bewijstekort), daarom heeft hij besloten hem op grond van 
eigen verdenking te doen executeren, doch om de schijn te redden moest 

(1) Dergelijke misbruiken zijn wel meer voorgekomen, zie klachten in NowÉ, 
Baillis comtaux, P. ]. n° 60 : ... werden verdaen sonder wet of vonnesse; Gent 1290. 
bl. 2 : 4 personnes mis a mort sans jugemens deskevins. 

(2) LuYKX, Klachtenlijst van Brabanders, bl. 29 v. : APUD BRUGIS: Conqueruntur 
relicta Franconis de Langherode dudum opidani Lovaniensis et ejus heredes ac succes
sores quod apud Brugis idem Franco sine lege et judicio ac injuste per J ohannem Ron
ghe, tune temporis ballivum Brugensem, tormentatus erat, decoctus et traditus supplicio 
mortis, bona quoque sua sibi ablata per dictum Johannem ... Et bene probaverunt per 
scabinos Brugenses quod sine lege et sine judicio et prout ipsis videbatur injuste dictus 
Franco morti datus erat ... per dictum Johannem ... Addiderunt etiam dicti scabini quod 
contra voluntatem eorum premissa facta fuerunt et quod de tali morte dicti Franconis 
multum tune doluerunt et adhuc dolent et quod ipsum pro bono homine et legali 
tenuerunt ... ac quod denarii illi hollandenses qui dicebantur dicti Franconis fuisse, tam 
boni erant et legales ut alii denarii hollandenses qui communiter tune apud Brugis 
currebant. Addiderunt ... quod instanter dictum Johannem rogaverunt tune ut vellet 
expectare quousque respontio domine comitisse Flandrie ad quam ... pro absolutione 
Franco nis misissent ... Dixerunt etiam quod libenter fideiussissent pro ipso Francone ... 
usque ad 3,000 marcharum ... quod facere recusavit. 

(3) DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 188 doet terecht opmerken dat "de invoering 
van de pijnbank in geen enkel stadsrecht is vastgelegd". 
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hij een bekentenis hebben - hij heeft ze afgedwongen, God weet op welke 
manier (1). 

Ronghe zou navolgers vinden. Er worden klachten aan de graaf 
toegezonden over wederrechtelijke folterpraktijken van de baljuws op be
tichten. Blijkbaar werden de verdachten door de baljuws en hun knapen 
"gereedgemaakt" voor het proces en dit achter de rug en buiten weten 
van de rechters. Tegen deze duistere praktijken richten zich sommige 
keuren die bepalen dat geen poorter gepijnigd mag worden tenzij onder 
controle van de schepenen (2). 

Het zal niemand ontgaan dat de bescherming van de eigen poorters 
de bekommernis van de stadsmagistraat is. Niet de problematiek van 
de pijnbank in abstracto, maar de gevolgen ervan voor de eigen poorters 
in concreto staan hun voor de geest. Met ontwortelden en landlopers 
(het bonte volkje dat talrijk en alomtegenwoordig was) kon de baljuw 
vrij handelen. 

d) Belang van de pijnbank in onze periode 

De ontwikkeling van de pijnbank als bewijsmiddel is veel langzamer 
gebeurd dan die van haar evenknie, het geheim onderzoek. 

In de tweede helft van de XIIIe eeuw verschijnt de pijnbank in Vlaan
deren, maar het is als een misbruik en op initiatief van een vervolgings
ambtenaar van ongehoorde brutaliteit (3). We horen van analoge prak
tijken in de eerste helft van de XIV8 eeuw, ze dragen de duidelijke stempel 

(1) Men kent de meesterlijke persiflage van BECCARlA's Dei delitte e de/Ie pene 
waar hij de folteraar in de mond legt : ,, ... De twijfel drukt mij en ik wil mij ervan 
overtuigen met mijn waarheidsregel. De wetten pijnigen u omdat gij schuldig zijt, of 
liever omdat gij het kunt zijn, of liever omdat ik wil dat gij het zijt" (geciteerd bij 
MELLOR, Torture, bl. 151). 

(2) Gent. Regeling met graaf Gwij van 1280 (GENT. Stadsarchief, Witteboek, 
fo 97, art. 20 : Nous cuens ... tenrons larrasté en prison en le maison lamman sans lui 
mettre a gehine ne en outrageuse prison ( de tekst van deze regeling zoals afgedrukt bij 
DrnR1cx, Lois des Gantois, II, bl. 72-100 (K 3) is te mijden); Gent Vrijheden. 1297. 3 : 
Ne nous ne nuls de par nous ne porons metre bourgois ne bourioise a mort ne justiche 
faire sour eaus, ne metre a jehine, se che n'est par les eschevins de Gand (Vlaamse 
vertaling : doen lyen ( = bekennen), DrnR1cx, Lois des Gantois, II, bl. 22 5); Bier
vliet 13 5 8. 2 5 : Item so ne zal men gheenen poortere van Biervliet pinen het ne zy 
bi consente van den meesten hope van scepenen; maer de bailliu sal hem wet ende 
vonnesse doen (de pijnbank schijnt dus nog aangevoeld te worden als het tegengestelde 
van "wet en vonnesse", als iets buitengerechtelijks); cfr. Baljuwsrol n° 1386, Gent, 
a0 1373 : van Stevin van den Eeckhoute die ghevaen ende berucht was van dieften den 
welken de bailliu gherne gheexaminert hadde, haddent scepenen willen consenteren. 

(3) Jan Ronghe, a0 1258-60, zie hoger. 
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van misbruiken (1). Ze waren weinig talrijk (2). Men heeft gemeend ze 
te verhelpen door ze onder de contróle van het gerecht te plaatsen. Doch 
dit gaf hun tegelijk onrechtstreeks een wettig statuut (3). Op te merken 
valt dat zelfs de hardste autoritaire keuren (Brugge 1281; Lodewijk van 
Nevers rond 1 3 30) niets bevatten dat de foltering een wettige titel zou 
kunnen bezorgen : ook in de ogen van de graaf was ze blijkbaar niets meer 
dan een politiepraktijk. De tweede helft van de XIVe eeuw ziet de toename 
en de blijvende inrichting van deze praktijken: er bestonden reeds speciaal 
daartoe ingerichte folterkamers (pinecamer). Men bewerkte de verdachten 
met vuur en water (4). 

(1) Klacht van Kerstiaen die Sausemakere tegen Jan de Lange, onderbaljuw te 
Gent, a0 1307 : ,, ... In dat selve huus nam hi Pietre minen zone de welke Pieter noient 
was bedreghen ... van eenegen quaden feette. Ende dien Pietre si leedden sonder letten 
in 't sgraven steen ende ghingene bernen stappans ende jammerlicke tormenten ... " 
(NowÉ, Baillis comtaux, P. J., n° 32, bl. 475); Klacht van Symoen Dappelere tegen 
Pieter van der Gote, sergant van de baljuw te Gent: ,,Dit es de claghe die S. D .... be
claghende es alse van den groten onrechte dat Marien sinen wetteliken wive ghedaen 
es, alse datse Pieter van der Gote, Babbelin ende die Piltere vinc onverscult ende on
verdient, ende jammerlike ende swaerlike ghepijnt ende gheanxent van haren live tote 
up de doot binnen der vangenessen ... Ende dit es groot jammer dat men aldus ghedane 
cline doet binnen eere vrier ende eere goeder stede ... " (NowÉ, op. cit. n° 3 9, bl. 481); 
LIMBURG-STRIRUM, Cart. Louis de Male, n° 222, I, bl. 221 v., a0 1349: (klacht) ... seg
ghende dat de vorseiden Rogier in tiden verleden doe hi baillu was tYper den vorseiden 
Jhan vinc binnen sinen huus ende hove met ghewapender hant voerdene tYpere, hietene 
in anderen steden ghevaen dat in sheren vanghenesse dede hem vele pinen met viere 
met water ende anders ende brochtene ter doot zonder wet ende sonder vonnesse ... " 

(2) De talrijke klachten tegen de baljuws en hun serganten uitgebracht en door H. 
NowÉ gepubliceerd bevatten slechts bovenstaande twee toespelingen op folterpraktij
ken. De klachtenlijst van de Gentenaars in 1290 (WARNKOENIG, Doe. inéd., bl. 1 vv.) die 
alle mogelijke bezwaren tegen de grafelijke baljuws opsomt maakt geen melding van 
illegale folterpraktijken. NowÉ, Baillis comtaux, bl. 294 schrijft : ,,on sait que l'emploi 
en est assez rare au XIII 0 et XIVe siècle. On en a pourtant des exemples". 

(3) Dit was ogenschijnlijk niet de bedoeling wanneer de steden dergelijke be
palingen in hun keuren stelden. Ze dachten alleen aan het directe doel : de bestaande 
praktijken onder rechterlijke controle plaatsen, de baljuws het recht ontnemen te 
folteren. Buiten deze teksten zal men vergeefs naar enige wetgevende tekst zoeken die 
de pijnbank als wettig bewijsmiddel voorschrijft. Ze bestond als een politiepraktijk, 
niet als een volwaardige, wettige bewijsprocedure. Zelfs de zeer strenge keuren van 
Lodewijk van Nevers kennen als enig wettelijk bewijs de spontane bekentenis, niet de 
afgeperste (Lod. v. Nevers 1330. 79). 

(4) a0 1373: den welken Jan de bailliu ter pine leide twee warven ende hi ne wilde 
niet verlien. Daernaer so quam mynhere de souvrain bailliu ende leidene zelve 't pine 
(NowÉ, op.cit., bl. 294, n. 2). DE PA uw, Froissart, baijuwsrekeningen, II, bl. 3 5 : ,,van reepen 
ende van laerde ende dat ter pinencamere toebehoort : 40s. - van examinasien : 44s. 
(a0 1379); ibid. bl. 91 : Hannin van Thoroud ghejusticijert te Blankenberghe metter 
galghe, van dieften, coste metdat hi 2 waerf ghepijnt was : 41 lb. 16 s. (a0 138 3); ibid. 
bl. 128 : item betaelt den hangheman om te pijnne ende te exameneerne Hannin Dullen 
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Het gebruik van de pijnbank komt dus vrij veel voor in de tweede 
helft van de XJVe eeuw en het is wettig : de baljuws tekenen in hun reke
ningen voor de graaf de uitgaven aan die ze ervoor hebben gemaakt. De 
steden nochtans zijn er lang in geslaagd deze praktijken uit hun jurisdictie 
weg te houden. We zagen reeds een paar keuren die het initiatief van de 
foltering van betichten aan de baljuws ontnamen. We weten daardoor 
nog niet in hoeverre de schepenen, van wier initiatief ze nu afhing, ze 
in feite ook toepasten. Dit kunnen we althans voor Ieper wel leren uit 
uitdrukkelijke verklaringen van de schepenen aldaar uit de late XJVe 
eeuw. Op een beroep van Saint Dizier antwoorden zij : ,,Se li cas advenu 
estoit en le ville d'Ipre, eschevin y metteroient toute leur diligence en 
examiner et faire interrogacions a Ie dite femme par paroles, sans Ie mettre 
a gehine ne a constrainte aucune, adfin d' en savoir ent la verite par sa propre 
confession ... Et se par yceste voie on n'en pooit avoir declaracion des faits 
et eschevin d'Ypre en euissent tel souspechon . . . on procederoit concre 
elle a loy par inquisicion de tesmoings et selon que par la deposicion des 
tesmoingns trouvé seroit s'ensieweroit punicion ... ou absolucion" (1). 
Verder vindt men in het Ieperse vonnisboek soms de aantekening bij 
een bekentenis dat ze gebeurde "buten bande van ysere ende pine" (2). 
Het was een stereotiepe formule die de baljuw moest uitspreken wanneer 
hij zich op een bekentenis beriep om een veroordeling te vorderen en 
dit op straf zijn klacht te verliezen (3). Dat de baljuw ondertussen toch 

ende Pieter den Dobbelare: 4 lb. (a0 1382); ibid. bl. 278 : Willem Volmare uteghelopen 
ghiselare ... dewelke ghepind was ende anders niet an hem bevant, pais omme 36 lb. 
(hij was dus op de pijnbank gelegd om te zien of hij soms niets misdreven kon hebben); 
Pilfer Goedkind van denzelven ende altghelike ghepind, omme dat men niet anders an 
hem bevant: 42 lb.; ibid. bl. 392 : van haren costen ende die ze wachten uit casteel van 
keerssen, zeelen, smeere, daer men ze examineerde ende van den ghesellen die er mede 
ghemayt waren, haren costen : 3 lb. 6 s.; ibid. bl. 393 : van keersse, smeere, cordeele, 
der ghesellen costen diere mede pijnden alse men ze examineerde ... (a0 1381-82); ibid. 
bl. 431 : van zeelen, cordeelen, van kerssen, smoute ende roete, up den avond dat sij 
ghepijnt waren ... 3 lb. (a0 1382-83); ibid. bl. 463 : van dat Eloud de coc van Ghend 
de justicie dede ende examineerde Janne den Pleiere dewelke gebannen was ... van 
dieften ... : 6 lb. over sinen solaris (a0 13 79); cfr. reeds in 1307-10 : ende daer myn wyf 
vorseit over doot af leghet van den hangene ende van den viere dat onder haer ghe
maect was (NowÊ, op. cit., n° 39, bl. 482). 

(1) Ieper Sentences. 280 (a0 1381). 
(2) leper Sèntences. 5 80 : ensi qu'ille confessa de se propre volenté et sans aucune 

constrainte; ibid. 249 : dat hij verliet hadde ende verkent buten banden van ysere ende 
pine, dat hij gherooft hadde ... 

(3) De baljuw van Ieper verliest zijn zaak omdat hij had gezegd dat schuldige had 
bekend "buten banden van ysere ende pine" - de stereotiepe formule bij deze gelegen
heid was : ,,buten banden van ysere ende buten banden van pinen" (NowÊ, Baillis 
comtaux, bl. 28 5 v.), tekst : Ieper Sentences. 249, a0 1392. 
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wel eens een verdacht subject op de pijnbank durfde leggen om te zien 
,,of hij soms niets te bekennen had" verwondert ons niet (1). 

NOTA : DE BEWIJSLAST IN HET MODERNE BEWIJSRECHT 

We zagen hoger dat in het primitieve bewijsrecht de beklaagde het 
recht en de plicht had zich van de betichting te zuiveren. De bewijslast 
rustte op hem. Het is evident dat dit na de rationalisatie van het bewijs
recht niet meer mogelijk is. Men denke alleen na over de basis van het 
nieuwe bewijsrecht om te zien dat het onmogelijk was er de bewijslast 
verder op de betichte te laten. Immers de verdachte moet zijn onschuld 
bewijzen ttz. een negatief bewijs leveren. Dit is redelijkerwijze eisbaar in 
een formalistisch systeem waar men zijn negatieve bewering en het door
staan van een sakrale proef als bewijs aanvaardt, m. a. w. waar hij het 
negatief bewijs kan leveren door zelf een positieve daad te stellen. Doch 
wanneer men slechts het getuigenbewijs aanvaardt, dan kan men rede
lijkerwijze niet meer eisen dat de betichte het zou leveren : het negatief 
getuigenbewijs is onmogelijk. Ik kan geen getuigen aanvoeren die gezien 
hebben dat ik iets niet heb gedaan (hoogstens kan het toevallig voorkomen 
dat zij een positief bewijs kunnen aanvoeren dat de schuld uitsluit, bvb. 
het alibi of een positief getuigenis ten laste van iemand anders - doch 
dat is zeldzaam). Hierom ligt in het moderne bewijsrecht de bewijslast 
op de klager en op de vervolgingsambtenaar (2). 

C. - AUTOCHTHONE SCHEPPING OF OVERGENOMEN 
RECHT? 

De vraag of de omvorming van het oud-Vlaamse strafproces onder 
invloed van een vreemd recht is geschied ofwel een originele schepping 
is hebben we impliciet en positief reeds beantwoord. We moeten de 
vraag nu expliciet en negatief (hoe het niet geweest is) behandelen. 

Duidelijkheidshalve scheiden we het probleem in dde delen, het 
antwoord op onze vraag nagaand wat betreft de rationalisatie van het 

(1) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrekeningen, bl. 278 (baljuws van Ieper, ais 
1382-83. Het is een troebele tijd van politieke opstanden). 

(2) Ieper. Sentences. 822 : M. B. est jugiet quitte dele calaingne et poursieute de 
B. W. de li avoir efforchiet pour ce qu'elle fist le dicte calaingne sour luy sans offrir a 
prouver se demande et calaingne par le verité, ou par congnissance d'eschevins, ou par 
sa mesme confession ... ; ibid. 171 : nadat schepenen aan de eiser hadden gevraagd welke 
bewijzen hij kon voorbrengen en of hij enige preuven wilde doen horen, moest deze 
bekennen dat hij er geen had, de betichte "was ywijst los ... van den hesche". 



bewijs, de invoering van het geheim onderzoek en de invoering van de 
pijnbank. 

I. - DE RATIONALISATIE VAN HET BEWIJSRECHT 

We zegden dat sinds Filips van de Elzas ( II 57-91) in Vlaanderen de 
moderne rationele bewijzen een overheersende, in de grote steden zelfs 
een exclusieve, positie innemen. We zegden dat de overheersende vorm, 
de schepenwaarheid, een originele instelling was en dat ze in die tijd 
voldoening schonk. \Ve zegden dat de behoeften van de vooruitstrevende 
sociale krachten van het land, graven en steden, die de taak hadden op 
zich genomen een nieuwe samenleving te organiseren, de scheppers van 
het nieuwe recht waren. We impliceerden dat het nieuwe recht niet de 
vrucht was van een receptie uit een meer gevorderd recht. Het recht 
waaraan men hier natuurlijk denkt is het romeins-kanoniek geleerd recht, 
dat in de lijn van het klassieke Romeinse recht, rationele bewijzen ken
de ( 1 ). We menen te kunnen aantonen dat het niet onder invloed van de 
kerkelijke rechtbanken is, die een geëvolueerd recht zouden hebben 
toegepast, dat de wereldlijke procedure is gerationaliseerd geworden. 
Het is integendeel duidelijk dat juist de geestelijke zaken, vóór de geeste
lijke overheden, in onze streken langer met de oude bewijzen zijn ver
bonden gebleven, terwijl het bekend is dat de purgatio canonica nog vele 
eeuwen als subsidiair bewijsmiddel in het kanoniek recht is gekend ge
weest (2). En nochtans, de mening dat het juist andersom is gebeurd is 
sterk verspreid vooral onder invloed van hetgeen de Franse rechtshisto
rici geschreven hebben over hetgeen bij hen is gebeurd (3). 

( 1) We noemen alleen het Decretum van Gratianus ( ± 1140) c. 1 5 C.III.qu. 9 
(uitg. FRIEDBERG, I, kol. 5 32) : testes ... presentes de his que viderunt et noverunt vera
citer testimonium dicant. Nee de aliis causis vel negotiis testimonium dicant nisi de his 
que sub eorum presentia acta esse noscuntur; c. 16 C.III.qu. 9 (kol. 5 33) : Non ad
mittuntur ad testimonium quos non eidem negotio adfuisse constiterit; verder nog 
c. 1 C.IV. qu. 2. 3 (kol. 538); c. 39. C.II. qu. 7 (kol. 495); c. 9 C.XI. qu. 1 (kol. 628) 
en de "Rhetorica Ecclesiastica" (in Frankrijk n6o-n8o onstaan), uitg. WAHRMUND, 
Que/fen Gesch. röm.-kan. Prozesses, I, Heft IV, loopt helemaal in het spoor van Gratianus 
en behandelt uitvoerig het getuigenbewijs, bl. 59, 70 vv. In de XIIe eeuw is van receptie 
van het Romeins recht in Vlaanderen nog geen sprake. Alleen in universitaire kringen 
wordt het reeds beoefend, op het theoretische plan. In Vlaanderen dringt het pas bin
nen met de legisten in de tweede helft van de XJJie eeuw (wat het publiek recht betreft) 
en rond het midden van de XJIJe eeuw langs de geestelijke hoven (wat het privaat 
recht betreft), cfr. GILISSEN, Légistes en F!andre en G1LISSEN, Renonciations aux exceptions 
de droit romain. 

(2) FouRNIER, Ofjicia!ités, bl. 269 v.; cfr. WrnLANT, Pract. crim. cap. 43. 
(3) EsMEIN, Proc. crim. bl. 66 v. : On dit quelquefois que la procédure inquisitoire 

de l'ancienne France provient purement d'un emprunt fait à l'église, cela n'est point 
exact ... mais il n'en est pas moins vrai que l'église fut la première puissance qui passa 



Doch we zegden reeds dat de Vlaamse instellingen in West-Europa 
tot de vroegst geëvolueerde behoren (1) en dat ze origineel zijn. 

De gedachte dat de kerkelijke actie de verdwijning van de oude be
wijzen heeft teweeggebracht, en die voor een groot aantal gebieden trou
wens juist is (2), vindt men reeds bij zeer oude schrijvers. Zo schrijft 
Filips Wielant, ten onrechte veralgemenend, dat de kerk de oude bewij
zen heeft afgeschaft. Wij lezen in zijn Practijcke Criminele : ,,In den selven 
tijt 't volck useerden in gebreke van preuve te purgerene presumptien ende 
suspitien bij anderen manieren van purgatien ( dan de tweekamp) te weeten
ne met geloijende ijsere in de handt te neemene ende daerop te gaene met 
blooten voeten, oft de hant te stekene in 't vier ofte in 't sieende watere 
ende dijergelijcke ... Nemaer want dese manieren van purgatien niet 
en waren dan Godt tempteren (3) zoe hebben de gheestelijke rechten die 

de la procédure accusatoire à la procédure inquisitoire. Ayant la première accompli 
cette évolution elle fournit tout naturellement un modèle à la France et aux nations 
voisines, qu'entrainait le même mouvement sous l'impulsion des mêmes besoins; 
FouRNIER, Ojjîcialités, bl. 270 : Sans jamais abroger les règles qui prescrivent l'emploi 
de la purgatio canonica (de primitieve onschuldseed) la papauté parvint a faire accepter 
une innovation grave qui devait renouveler la procédure criminelle (de nieuwe be
wijzen en de vervolging ex officio van Innocentius III) et qui du droit canonique passa 
dans les législations modernes (laïques) ... ; cfr. FouRNIER, Hist. des ordalies, bl. 376 : 
"Unis dans leur action le droit de l'Eglise et le droit de Justinien eurent enfin raison 
de ce legs de la barbarie". De gedachte dat de geestelijke rechtbanken, zijnde samenge
steld uit geletterden, een veel hoogstaandereprocedurehaddendan de anderen en daaraan 
hun succes dankten (nl. door uitbreiding van hun competentie en navolging van hun 
procedure) is steeds herhaald geworden en gaat terug op zeer oude schrijvers, bvb. 
LoYSEAU (1564-1627) in zijn Traité des Seigneureries, XV, § 5 5 (gecit. bij DRENTH, 
Hist. Ontwikkeling, bl. 60). 

(1) KrnNAST,AnfàngedeseuropäîschenStaatenrystems,bl.235: ... dielntensivierung 
des Staatsbetriebes die zuerst in der Normandie und Flandern, in England, in Sizilien, 
dann in der französischen Krondomäne eingesetzt hatte. 

( 2) Inderdaad, toen het Lateraans concilie in 12 1 5 maatregelen nam tegen de be
diening door geestelijken van de oude bewijzen waren deze nog over gans Europa hier 
min daar meer in zwang en zelfs geliefd. In sommige landen - Vlaanderen, Engeland -
had men reeds wegens plaatselijke omstandigheden hun rol zeer verzwakt - in minder 
geëvolueerde gebieden zaten ze met diepe wortels in de samenleving vast. De kerk in 
overtalrijke plaatselijke synoden heeft er van dan af tegen gestreden uit theologische 
overwegingen. De strijd duurde de ganse XIVe en XVe eeuw door: brief van Alexander 
IV in 1257, veroordeling door Gregorius XI in 1374; maatregelen van Martinus Vin 
1426, verbod van Innocentius VIII in 1485 vuurproef aan te wenden in Tirol. - ,,Ge
halten haben sich die Gottesurteile und der Zweikampf ja noch durch das 14. und 15. 
Jahrhundert hindurch, wie die immer von Zeit zur Zeit wiederkehrenden Verbote 
auf den Synoden (1314, 1322, 1343, 13 50, 1428) erkennen lassen ... " aldus besluit NoT
TARP, Gottesurteile, bl. 254. Men weet dat de kerk in Friesland nog in de XVe eeuw een 
offensief tegen de ordalies heeft ingezet (FocKEMA ANDREAE, Bewijs, bl. 49). 

(3) Dit is inderdaad de officiële reden geweest waarom in 121 5 het vierde Lateraans 
concilie aan de geestelijken de bediening van de godsoordelen verboden heeft en die 
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oock geabolieert ende te niete gedaen, ende en is daeraff niet geuseert" ( 1 ). 

Wat de tweekamp betreft is hij meer genuanceerd, hij heeft de talrijke 
privileges van de gemeenten tegen het tweegevecht gekend, hij schrijft : 
,,Nemaer, want dat recht van campene was jeghens den natuerlijcken, 
de goddelijcken ende anderen rechten, purelijck gefondeert op een heresie, 
die 't volck doen ( = toen) hadde, dat de rechtverdicheijt Gods nimmer
meer gedoogen en soude te verongelijcken den innocenten; 't welk was 
tempteren God (2), zoe was 't verboden bij der canonicque ende civilen 
rechten daeraff meer te useren. Ende waren veele partijen van Vlaenderen 
daeraff bevridt bij privilegien vanden grave, zoedat men in dese quartiere 
daeraff niet meer en useerde zoemen noch en doet" (3). Wat de zuiverings
eed betreft, deze is hem blijkbaar in het oude leke recht onbekend en hij 
houdt hem voor een invoering van het kanoniek recht (4). En reeds 
de opsteller van het Grand Coufttmier Normand (midden XIIIe eeuw) 
zegde dat de oude bewijzen verdwenen zijn door de actie van de kerk : 
"Pour ce que Sainte Eglise a osté ces choses, nous usons souvent de 
l'Enqueste" (5 ). 

Argumenteren we nu over de feiten in Vlaanderen 

Hoe staat het in de xue eeuw met de kerkelijke opvattingen en 
gewoonten inzake strafprocedure? (6). 

Hier moeten we een onderscheid van kapitaal belang maken. Bij 
de geleerde elite van theologen en juristen alsook te Rome heerst een 

teruggaat op Sint Augustinus : ,,Nemo debet tentare Deum, quando habet ex humana 
ratione quid faciat" (NoTTARP, Gottesurteile, bl. 25 5-262). 

(1) Cap. 42 "Van anderen purgatien vulgairen". 
(2) Had de brave geestelijke Galbert van Brugge zo iets moeten horen, hij die de 

tweekamp een uitstekend bewijs vond ! 
(3) Cap. 41 "Van purgatien vulgairen ende eerst van campene". 
(4) Cap. 43 "Van canonijcke purgatien" : De gheestelijcke rechten hebben ge

ordineert een andere maniere om te purgerene suspitien, te weetene bij gestaefden eede, 
dien den juge den gesuspecteerden doet doen met een getal van anderen suffisanten 
mannen, dewelcke sweren te weetene de principael dat hij innocent is van den stucke, 
ende d'andere mannen dat zij houden in huere consientie dat hij wel gesvoren heeft -
we moeten de poging van Wielant om een historiek van het recht te schetsen loven; 
het ware onredelijk hem als mens van de XV• en XVI• eeuw gebrek aan juist historisch 
inzicht te willen verwijten. 

(5) Cap. 77 - zie EsMEIN, Proc. crim., bl. 47. 
(6) We vonden niets interessants of specifieks voor de toestanden in onze streken 

in RENSON, De kerkelijke proceduur in de Nederlanden (Bijdragen tot de geschiedenis, 
30• jg., 1939, bl 73-94). Het artikel bevat ondanks de titel slechts algemeenheden als 
bvb. op bl. 87: ,,Dank zij de kerk was eengrotevooruitgangingevoerd,nl. de vervolging 
van ambtswege die alleen de sociale orde kon handhaven". 



sterke strekking tegen de ordalies, ten voordele van een wederopname 
van de klassieke rationele romeinsrechtelijke traditie, ook in het straf
proces. Het getuigenbewijs geniet er de voorkeur, het wordt aan de hand 
van oude gegevens uit het Romeins recht en de concilies van het late kei
zerrijk besproken en aanbevolen - de ordalies om theologische redenen 
verworpen ( 1 ). Maar men durft de oude bewijzen, de ordalies waar de 
kerk eeuwenlang heeft aan meegewerkt, die ze gechristianiseerd heeft en 
die door brede lagen van het volk en door de clerus - voor wie ze een 
bron van inkomsten zijn - in vele landen nog beoefend worden, niet 
radikaal verbieden (2). Helemaal verschillend is echter in de xue eeuw de 
houding van de plaatselijke kerken en de brede massa van de clerici, 
hetgeen H. Nottarp de "Landeskirchen" noemt, in tegenstelling tot 
de "offizielle Kirche" (3 ). Hier zijn de oude middelen werkelijk nog 
ingeankerd (4). Slechts de omvorming van de geestelijke rechterlijke 

(1) Magister Petrus Cantor te Parijs schrijft ca II90'i tegen de godsoordelen in 
heftige woorden, het zijn "tentamenta diabolica", de priester die eraan medewerkt 
begaat een zware zonde; Pieter van Blois, te Chartres gevestigd, schrijft ertegen rond 
1 1 80 : ,,in qui bus Deus temptari videtur"; vóór 1 1 5 o schrijft magister Robertus Pulleyn 
dat de godsoordelen "ab ecclesia Christi exterminanda" zijn; ook Gratianus en Ivo van 
Chartres zijn eerder ertegen - zie NoTTARP, Gottesurteile, bl. 260 vv.; in de tweede helft 
van de XIIe eeuw schrijven drie pausen tegen de godsoordelen, Alexander III, Lucius III 
en Celestinus III, van nu af is de stelling van Rome vast 0f ACANDARD, L'église et les or
dalies, bl. 199) - tevoren waren er reeds pauselijke uitspraken tegen de godsoordelen 
geweest (reeds in de rxe eeuw) doch eerder bij wijze van uitzondering (ibid. en Nor
TARP, Gottesurteile, bl. 222, 242, vv.); cfr. de uitstekende anthologie van P. BROWE, De 
ordaliis, waar teksten van de Ve tot de XVe eeuw over deze kwestie zijn samengebracht. 

(2) Aarzelende houding van Ivo van Chartres, van Bernard van Clairvaux en van 
Gratianus, zie FouRNIER, Les ordalies, bl. 3 73; GRELEWSKl, Réaction contre les ordalies, bl. 
69 v., 74 v.; V ACANDARD, L'église et les ordalies, bl. 186 vv.; LEITMAIER, Kirche u. Gottes
urteile, bl. 62; het specifieke werk van Gratianus, de Concordantia discordantium ca
nonum, vond hier een vruchtbaar veld : enerzijds was er de afwijzende houding van 
Rome, anderzijds talrijke concilies die de godsoordelen voorschreven. - cfr. de Rhe
torica ecclesiastica (n6o-8o) (WAHRMUND, Que!len Gesch. röm.-kanon. Proz., I, Heft IV, 
bl. 59) : ... Quae autem huic ( = de betichte) incumbit expurgatio, quot et quanta 
sint purgationum genera principalia et magis consueta assignandum videtur. Quatuor 
sunt genera : iuramentum, candentis ferri iudicium et aquae ferventis et monomachiae 
ex quibus unum tantum auctoritatem habet ex sacris scripturis et sanctorum patrum 
decretis, hoc est iuramentum. Reliqua tria sacrae scripturae legibus non reperiuntur 
sancita sed usu solo in consuetudinem ecclesiae magis ascita ... ; zie steeds ,a 'HA\011S: 

ordaliis. 
(3) NoTTARP, Gottesurteile, bl. 2 5 5; ook V ACANDARD, L'église et les ordalies, bl. 113 

maakt scherp een dergelijk onderscheid : ,,on peut clone dire que en Occident pendant 
trois siècles et demi (IXe-XIIe) la doctrine des églises particulières était en général fa
vorable aux jugements de Dieu. Mais quel était à eet égard le sentiment des pontifes 
romains ?" (eerder vijandig dan gunstig). 

(4) NoTTARP, Gottesurteile, bl. 252 vv. : het ruime gebruik van de godsoordelen 
in de geestelijke rechtbanken in de XIIe eeuw is een feit; cf. ibid. bl. 222 : ,,wir sahen 



organisatie (de opgang van de officia/es valt in de jaren II80-1200) (1), de 
groeiende centralisatie van de kerk én het verbod van het vierde Late
raans Concilie aan de geestelijken om aan de godsoordelen nog mede te 
werken (2) zullen hierin verandering brengen (3). Wat speciaal onze streken 
betreft weten we dat wanneer de bisschop van Terwaan in 1150 maatrege
len neemt tegen de overspeligen, hij de vuurproef voorschrijft als bewijs
middel (4). In het concilie van Reims in 1157 gebeurt hetzelfde (5 ). De 
vuurproef wordt ondergaan door een groep ketters in Atrecht en Ieper 
in II83 (6) - dus nadat de ordalies in het Vlaams wereldlijk recht ofwel 
uitgeschakeld ofwel tot een minieme plaats teruggebracht waren. Zelfs 
in 1217 - dus na het concilie van Lateraan en ongeveer 60 jaar na Filips' 
"waarheids"-offensief - worden in Kamerijk ketters tot de vuurproef 
toegelaten (7). Zelfs voor het gerechtelijk tweegevecht geldt dezelfde 
vaststelling. Het is zeer treffend dat de duels nog in 1177 te Atrecht tot de 
gerechtelijke praktijk behoren vóór de rechtbank van de "cité" (stadsdeel 
onder bisschoppelijke jurisdictie), terwijl sinds II 57-63 in de stad, onder 

class im germanisch-romanischen Kulturbereich seit dem 8. Jahrhundert ... bis zum 
Ende des 13. Jahrhunderts die Landeskirchen die Gottesurteile pflegten : Bischöfe und 
Synoden ordneten sie an als Gesetzgeber wie als Richter gegen Laien und gegen Geist
liche; Kloster und sonstige kirchliche Anstalten wie auch einzelne Kleriker aller Grade 
unterzogen sich ihnen im Rechtsstreit nicht anders als die Laien, ihre Durchführung 
war Amtshandlung des Priesters wie die Taufe und anderes"; zie verder ibid. bl. 2 5 5 ; 
S. RIETSCHEL, in Realencycl. prot. Theo!. u. Kirche VII, bl. 33 v., v 0 Gottesurteil : 
,,Die Kirche stand im Allgemeinen den Gottesurteilen nicht unfreundlich gegenüber. 
Bereits im 9. J ahrh. wurden die Gottesurteile auch im kirchlichen Prozess rezipiert; 
seitdem finden sie sich häufig bis ins 12. Jahrh. in den kirchenrechtlichen Quellen, 
insbesondere in Synodalbeschlüssen als gebrauchliche Beweismittel erwähnt". Over de 
liturgie door de kerk geschapen voor de bediening van de Godsoordelen zie LEIT
MAIER, Kirche u. Gottesurteile, bl. 31-38. 

(1) FouRNIER, Oj/icialités, bl. 130: ,,La réforme (de la procédure) dut se produire 
dans les cours épiscopales entre 1180 et 1 200 au temps ou l'institution des officiaux se 
généralisa". 

(2) Over het concilie van Lateraan in 1215 zie HEFELE, Conciliengeschichte, V, 61. 
872-905; NoTTARP, op. cit. 61. 2 5 2; R. HrNDRINGER in BucHBERGER, Lexicon für Theo!. 
u. Kirche, IV, kol. 614 vv., v 0 Gottesurteile. 

(3) Doch niet onmiddellijk zullen de plaatselijke kerken zich bij het verbod van 
Rome neerleggen. We vermeldden reeds het godsoordeel van Kamerijk, 1217. De kerk 
van Hamburg past ze nog toe in 12 5 7 tot ongenoegen der stadsbevolking die te Rome 
protesteert. Talrijke lokale synoden moeten in de loop van de XIIIe eeuw het verbod van 
1215 herhalen en inscherpen (Trier, 1238; Leon, 1288; Rouen, 1235, Bayeux, 1300; etc. 
cfr. NoTTARP, op. cit. bl. 250, 252). 

(4) VAN WERVEKE, Bisdom Terwaan, bl. 68 : wie van overspel beschuldigd wordt 
door de openbare mening en door een synodaal getuige of geestelijken of legitimi viri, 
zal aan de proef van het gloeiend ijzer onderworpen worden. 

(5.) HEFELE, Conciliengesch., V, bl. 568 v. 
(6) Zie hoger 61. 133. 
(7) FREDERICQ, Corpus documentorum inquisitionis, l, n° 69, 61. 69. 
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grafelijke jurisdictie, zoals bekend, alleen het rationele schepenonderzoek 
toegelaten was ( 1 ). 

Na dit alles zal men bezwaarlijk kunnen beweren dat de vernieuwin
gen van Filips van de Elzas, die inzetten in II 57-63 1 onder kerkelijke in
vloed gebeurd zijn. 

Doch er is meer. De manier zelf waarop die overgang van het oude 
strafproces hier is gebeurd wijst op een organische groei, een zoeken naar 
de middelen om de nieuwe toestanden te bemeesteren. We zegden reeds 
dat de samenleving werkelijk aan het experimenteren was, op zoek naar de 
goede formule ( 2) - dit is het tegenovergestelde van een overname van 
een ander recht. Er is ook de benaming "veritas" van de nieuwe procedure, 
die in het kanoniek recht niet bestaat. En dan is er nog het fundamentele 
punt dat de overheersende modalitiet van het nieuwe rationele bewijs -
de schepenwaarheid - als instelling totaal vreemd is aan de kanonieke 
procedure die het unitair klassiek Romeins proces kent, waarbij men ge
tuigen voorbrengt vóór de rechter, die direct over feitelijke en schuld
vraag oordeelt (3). Hoe zou ze dan uit het kanonieke recht overgenomen 
kunnen zijn? (4). 

We mogen dus veilig besluiten dat de rationalisatie van het straf
proces in Vlaanderen een zuiver autochthoon proces is geweest (5) en 
dat de oorzaken ervan diep in de sociale structuur van de maatschappij 
liggen en dat ze niet het werk van geleerden is geweest (6). Sluit dit elke 

(1) Competentie-regeling te Atrecht in n77 tussen Filips van de Elzas en bisschop 
Frumaldus, EsPINAS, Rec. droit munic. Artois, n° 226, I, bl. 5 65, art. 8 : Dedictio sive 
falsificatio scabinorum suorum et duella episcopi erunt. 

(2) We wezen hierop op bl. 206. 
(3) FouRNIER, OJlicialités, bl. 246-2 5 J. 

(4) Men kan ook de ideeën van de geleerde schrijverselite niet voor de ommekeer 
in het Vlaamse procesrecht aansprakelijk maken. Immers de ideeën van deze geestelijke 
schrijvers zouden hier dan gerecipieerd zijn in het wereldlijke procesrecht vóóraleer in 
de geestelijke hoven zelf te zijn binnengedrongen, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is. 

(5) Eenzelfde vaststelling maakt F. W. Maitland voor Engeland : ,,Henry II 
(hervormer van het strafproces) lived before Saint Louis and before Innocent III. The 
reformation of procedure begins in England at a very early time, while the canon law 
is still trusting the old formal probations" (PoLLOCK en MAITLAND, Hist. Eng!. Law, II, 
bl. 639). Dezelfde wijst erop dat Glanville, waar hij stellingen uit het geleerd recht, 
Romeins en kanoniek, verdedigt, geen gehoor heeft gevonden in de werkelijkheid -
het was slechts theorie (ibid.). 

(6) Anders : FouRNIER, Histoire des ordalies, bl. 3 76 : ,,unis dans leur action le 
droit de l'église et celui de Justinien eurent enfin raison de ce legs de la barbarie" en 
VAN HEYNSBERGEN, Geschiedenis v. h. be1vijsrecht, bl. 2 5 1 : ,,Die ontwikkeling is het werk 
geweest van de praktijk, beïnvloed door de juridische wetenschap, steunende op 
de studie van Romeinsch en canoniek recht. Ze was niet het werk van de vorst, niet het 
werk van den wetgever". Men hoede er zich voor aan de 1voorden een te groot belang 
te hechten en rechtswetenschap met recht te verwarren ! We zegden reeds dat voor-



wisselwerking uit tussen geestelijke en wereldlijke rechten ? Gewis niet. 
Het probleem van het bewijsrecht was zowel in de kerk als in de staten 
aan de orde van de dag en dat de geschriften van de geestelijke rechts
geleerden invloed hebben gehad op de opvattingen van wereldlijke vor
sten is zeker niet uit te sluiten. Maar het gaat hier dan om moeilijk vat
bare wisselwerkingen van zeer algemene aard en eerder te begrijpen als 
zovele uitingen van de algemene ontwikkeling van de beschaving in de 
XJie eeuw. Dat het in laatste instantie de rationalisatie van het denken is 
geweest die de godsoordelen fataal is geworden staat wel vast ( 1 ). Ander
zijds zien we bepaalde bijzonder actieve milieus en bepaalde drijvende 
krachten een opvallende actie voeren om rationelere methodes te doen 
zegevieren. Dat ook staat vast. 

De vraag blijft echter open of zij het zijn (steden, vorsten, de nieuwe 
kritische school van theologen en filosofen, die origineel en constructief 
denken) die hun rationele opvattingen in de gehele samenleving doen 
zegevieren dan wel of zij zelf slechts de meest opvallende organen zijn 
van een algemene rationalisatie die in brede volkslagen alom had plaats 
gegrepen, wanneer deze uit het "Kindesstadium germanisch-christlichen 
Denkens" traden (2). 

2. - HET GEHEIM ONDERZOEK 

Men weet dat het gewoon kanoniek proces oorspronkelijk een 
bewijsprocedure kende met bewijsvoering vóór de rechter en tegen
sprekelijk ten opzichte der verdediging. Ook nadat Innocentius III de 
vervolging ex officio had ingericht ( 1199-121 5) en de rechter tegelijk ver
volger was, bleef de open bewijsvoering in gebruik (3). Dit veranderde na 
de instelling van het Sanctum Officium door Gregorius IX in 1232. De 
strafpolitieke drang in de kettervervolging deed er vernieuwingen invoe-

aanstaande sociologen tot een juister inzicht van het probleem zijn gekomen, zie bl. 
128 n. 2 en we citeren de grote specialist der godsoordelen PATETTA, Le ordalie, bl. 30 : 
,,Non credo che la chiesa e l'elemento cristiano abbiano avuta la principale parte nell' 
abolizione delle ordalie". - Door een eigenaardige inkonsekwentie gelooft hij toch 
aan de hoofdzakelijke rol van het Romeins Recht in de rationalisatie van het Middel
eeuws bewijs. 

(1) LEITMAIER, Kirche und Gottesurteile, bl. 123 : ,,Das langsame Sichdurchsetzen 
rationalistischen Denkens läuft parallel mit der Verpönung des Gottesurteils. Diese 
Umstellung des Denkens ist eine der tieflegendsten, vielleicht der ausschlaggebende 
Grund für das Erlöschen der Gottesurteile". 

(2) Deze uitdrukking in LEITMAIER, Kirche und Gottesurteile, bl. 122. 
(3) FouRNIER, Oj/icialités, bl. 246 vv., bl. 268 : ,,La procédure d'office consiste 

essentiellement en une enquête faite par le juge contradictoirement avec Ie prévenu, 
enquête à la suite de laquelle le juge rend sa sentence". 



ren die een buitengewone beperking van de rechten der verdediging be
tekenden, onder meer werd geen pleiter toegelaten, werd de keus van de 
getuigen uitgebreid en, sinds lnnocenti us IV, werden de namen van de 
getuigen niet meer meegedeeld - we krijgen dus een uitgewerkt systeem 
van geheim onderzoek ( 1 ). Heeft dit alles de invoering van de tacita 
veritas in Vlaanderen beïnvloed? 

Het vraagstuk is moeilijk. We menen nochtans dat de stille waarheid 
louter uit de plaatselijke strafpolitieke behoeften van de vervolging is 
gegroeid en dat hier geen kanonieke invloeden spelen, ten minste geen 
nawijs bare. 

Het Sanctum Officium dateert van 1232 (Gregorius IX), de geheim
houding wat de getuigen betreft dateert volgens Fournier eerst van 
Innocentius IV (1243-54) (2) doch al dateerde ze nog van in 1232 dan zou 
de navolging in Vlaanderen toch verbazend vlug zijn gebeurd ( 1 241 
eerste vermelding) - en men vergete niet dat het Sanctum Officium vooral 
tegen de Albingenzen gericht was en vooral in Zuid-Frankrijk werkzaam 
was (3). 

We staan hier dus naar alle waarschijnlijkheid vóór een treffende 
analogie in de evolutie van een instelling - het inquisitoire proces - in 
het kader van twee machten, een staat en de kerk, onder invloed van ana
loge factoren, de groeiende absolutistische inslag en de stijgende vervol
gingsintensiteit. 

3. - DE PIJNBANK 

Een zelfde conclusie dringt zich op wanneer we het vraagstuk van 
de herkomst van de pijnbank in ons strafproces bespreken. Men weet dat 
het kanoniek recht traditioneel tegen de pijnbank gekant is. Deze grote 
traditie werd afbreuk gedaan toen in 1 2 5 2 de bulle "ad extirpanda" de 
foltering van ketters invoerde (Innocentius IV) (4). De invloed van het 
Romeins recht had het gehaald, alsook het voorbeeld van het wereld
lijk recht dat "de foltering wel tegen dieven en moordenaars gebruikte" 
zoals in de bulle staat (5). Het keizerrijk kende reeds sinds 1221-30 de 
pijnbank in het strafproces (6). Het Franse recht reglementeert het aan-

(1) FouRNIER, op. cit., bl. 2.79 v.; CHÉNON, Hist. droit franfais, I, bl. 713 v. 
(2.) FouRNIER, op.cit., bl. 2.79 n. 2. : ,,in Sexto, V, 2.. Boniface VIII y renouvelle la 

règle posée par ses prédécesseurs Innocent IV, Alexandre IV, Clément IV". 
(3) CHÉNON, loc. cit. 
(4) MELLOR, Torture, bl. 89 vv. - Nog in 12.15 had Innocentius III gezegd : 

"Pessimum est extorta confessione quemquam judicare" - hij kon niet voorzien waartoe 
zijn vernieuwingen tenslotte zouden leiden en welke krachten hij losgelaten had. 

(5) Ibid., bl. 97 : Wat zijn de ketters anders dan dieven en moordenaars van de 
zielen der gelovigen ? - vraagt de bulle. 

(6) SCHMIDT, Strajrechtspflege, bl. 87. 
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wenden ervan reeds in 125 4 ( 1 ). Er is dus geen reden om de pijnbank 
in Vlaanderen (eerste vermelding 125 8-1260) op kanonieke of romeins
rechtelijke invloeden terug te voeren. We hebben de ware oorzaken 
hoger aangegeven ( 2). 

D. - EUROPEES PERSPECTIEF 

In de loop van de XIIe en XIIIe eeuw heeft zich in hoofdzaak de 
overgang van het primitieve naar het geëvolueerde bewijsrecht voltrokken. 
We hebben dit proces in detail beschreven voor wat het graafschap 
Vlaanderen betreft. De overgang van het aloude accusatoire proces naar 
het moderne inquisitoire is Europees gemeengoed. Doch de vraag rijst : 
is deze overgang in Vlaanderen vroeg of laat geschied, gezien in een 
West-Europees perspectief? Met andere woorden, neemt het Vlaamse 
procesrecht een vooruitstrevende of een achterlijke positie in, vergeleken 
met de andere \Vest-Europese landen? 

Ons antwoord moet het kapitale feit vaststellen dat door de vroege 
datum, door de brede schaal en de radikale aard van de rationalisatie van 
het strafproces het graafschap Vlaanderen beslist een avant-garde positie 
inneemt. Dit blijkt vooreerst wat zijn onmiddellijke Nederlandse na
buurstaten betreft. Een studie van J. Ph. de Monté Ver Loren heeft uit
gemaakt dat Holland en andere Noordnederlandse gewesten alover Zee
land direct de Vlaamse waarheidsprocedure - en de benaming - hebben 
overgenomen (3). Giselbert van Bergen beschrijft de invoering van de 

(1) EsMEIN, Proc. crim., bl. 98. 
(2) Cfr. de opmerking van E. Schmidt voor het keizerrijk, waar hij zich uitdrukke

lijk keert tegen de opvatting als zou de studie van het geleerde recht en zijn receptie 
de oorzaak van de rechtshistorische gebeurtenissen van de XIIe en XIIIe eeuw geweest 
zijn (bl. 88 v.) : ,,Man hat immer wieder behauptet, die Folter sei aus dem römischen 
Recht entlehnt und somit wie vieles andere ein Produkt der Rezeption des römischen 
Rechts. Schon die im V orstehenden vorgeführten J ahreszahlen sprechen dage gen. Die 
Rezeption müsste dann schon urn 1200 eingesetzt ha ben ! Davon kann keine Rede sein ... 
Auch aus dem kirchlichen Inquisitionsprozess ist weder die Folter noch das inquisi
torische Prozedieren als solches in die deutsche Strafrechtspflege hineingeraten ... " 
En hij besluit : ,,Die Folter ist also mit dem Inquisitionsprozess zusammen in Deutsch
land selbst ohne Entlehnung und Nachahmung fremder Vorbilder in Gebrauch gekom
men". VAN HEIJNSBERGEN, Pijnbank inde Nederlanden, legt een verband tussen de opkomst 
van de foltering en de receptie van het Romeinse Recht - we hebben aangetoond 
waarom we deze stelling verwerpen; cfr. in onze zin de besluiten van DE VRIES, Straf
procesrecht, bl. 187 volgens wie de tortuur ouder is dan de romeinsrechtelijke invloeden 
en haar ontstaan dankt aan andere factoren. 

(3) DE MoNTE VERLOREN, Bewijs in strafzaken naar oud-Hollandsch en Zeeuwsch recht, 
concludeert op bl. 314 : ,,dat het moderne bewijs in Holland en Zeeland is ingevoerd 
naar Vlaamsch model op initiatief van de landsheer dier gewesten"; cfr. de zeer instruc
tieve bladzijden in DE VRIES, Strafprocesrecht, bl. 176. 



"veritas" in Henegouwen door Boudewijn V (u79-1195); wanneer men 
de nauwe betrekkingen van Henegouwen met Vlaanderen kent, neemt 
men gerust aan dat dit ook op Vlaams voorbeeld terug te voeren is (1). 
In Brabant zullen de Vlaamse gebeurtenissen zich herhalen in de eerste 
helft van de XIIIe eeuw, talrijke gemeenten krijgen keuren met modern 
strafrecht (2). In het prinsbisdom Luik is het duel nog de gewone be
wijsprocedure in de XIIIe eeuw (3). 

Dat Filips' voorbeeld op gebied van inrichting van het straf gerecht zijn 
buren tot navolging heeft gebracht hebben de tijdgenoten reeds opge
merkt (4). Deze gegevens stemmen overeen met hetgeen we weten over 
de vooruitstrevende positie van de instellingen van het Vlaamse graaf
schap in het algemeen ten opzichte van zijn naburen in de Nederlanden (5). 

Doch ook wanneer we de blikken buiten de Nederlandse grenzen 
wenden treft ons deze buitengewone positie. In Frankrijk treft ons dat 
het Très Ancien Coutumier (eerste deel van u99-1204) van Normandië, 
verst geëvolueerde staat in Frankrijk, nog een vooraanstaande plaats 
toekent aan de godsoordelen en een zeer bescheiden plaats (,,un role 
effacé") aan het getuigenbewijs (6). 

We weten dat Lodewijk IX pas in 1260 radikale hervormingen 
doorzette waarbij de tweekamp uitgeschakeld werd (7) - althans tijde
lijk : Filips de Schone zou hem opnieuw invoeren (8) - en waarbij de 
sinds een moeilijk te bepalen tijd gangbare houterige procedure met de 
twee formalistische getuigen van horen en zien vervangen werd door een 
getuigenonderzoek, dat door zijn geheime aard veel weg had van de 

(1) GrsELBERT VAN BERGEN, Chron. Hanon. c. 67 : Boudewijn V vaardigde een 
pax uit die een voorloper is geweest van de grote Henegouwse vredeskeuren van Boude
wijn VI uit 1200. 

(2) Leuven 1211, Incourt 1226, Diest en Brussel 1229, la Hulpe 1230, zie PoULLET, 
Hist. droit pénal en Brabant, I, bl. 86 v. 

(3) PouLLET, Droit cri m. Liége, bl. 18 5 : ,,Au XIIIe siècle (le duel judiciaire) était 
encore un mode de preuve, sinon exclusif, du moins usuel <levant les tribunaux liégeois". 

(4) FLANDRIA GENEROSA, Contin. Claromar. c. 2 : Philippus ... omnes adiacentes 
provincias ad bonum pacis provocavit. 

( 5) BuNTINX, in Alg. Gesch. Nederlanden, II, bl. 13 5 : ,,De machtigste onder de 
territoriale vorsten was wel de graaf van Vlaanderen. Vlaanderen is het vorstendom 
waar de instellingen de snelste en volledigste ontwikkeling hebben doorgemaakt"; 
cfr. PnÎ.ENNE, Hist. Belg. I, bl. 119 v. 

(6) Cfr. BESNIER, Vadiatio legis et leges, passim en bl. 130 v. : ,,Il existe une tendance 
à faire de ce témoin un simple cojureur ... Cette tendance est d'autant plus naturelle 
que la procédure par témoins ne joue plus qu'un r6le effacé". - Het bewijs "par en
quête" is in voege gekomen in de periode vlak vóór het Grand Coutumier Normand 
(dus in de eerste helft van de XIIIe eeuw), ibid. 

(7) ,,Nous defendons a tous batailles par nostre domengne ... et au lieu des ba
tailles nous mettons preuve de tesmoins" zegt de ordonnantie van 1260 (EsMEIN, Proc. 
crim. bl. 91). 

(8) EsMEIN, op. cit., bl. 93. 

2 39 



sinds twintig jaar in Vlaanderen gekende stille waarheid ( 1 ). Het feit dat 
de rationele inrichting van het vorstelijk gezag in het Franse kerngebied 
vrij laat is geschied is gekend uit de algemene geschiedenis. Wenden we 
onze blikken naar het Keizerrijk, dan treft het ons zeer dat de Sachsen
spiegel (1221-24) de godsoordelen als één der normale bewijsmiddelen 
kent - hetgeen hem een bl~am van paus Gregorius XI heeft veroor
zaakt (2). De rationalisatie van het strafproces is er het langzame werk 
van eeuwen geweest (3). Hetzelfde geldt voor Italië, waar de wetteksten 
die in de XIIIe eeuw ordalies voorschrijven frequent zijn (4). Alleen 
wanneer we de blik naar Engeland wenden zien we een ontwikkeling 
die chronologisch met de Vlaamse samenvalt en die merkwaardig genoeg 
ook daar onder de impuls van een groot vorst, Hendrik II, is aange-

(1) EsMEIN, Proc. crim. 61. 91 : het is de bekende enqueste van de ordonnantie 
van 1260. Ze heeft ongenoegen gewekt, men kent het beroemde vers uit die tijd 

,,Gens de France, mult estes ebahis. 
Je dis a tous ceux qui sont nez de fiefs, 
Si m'aït Dex, franc estes vous mes mie. 
Mult vous a l'en de franchise esloigniez, 
Car vous estes par enquestes jugiez" 

(einde XIIJe eeuw, gecit. bij BRUNNER, Schwurgerichte, 61. 477). - Het is zeer jammer 
dat A. Esmein niets geeft omtrent de datum van het verschijnen der formalistische be
wijsprocedure met de twee getuigen en de mogelijkheid ze ten kamp te beroepen wegens 
vals getuigenis - ze heeft in het eerste stadium van het rationele bewijsrecht in Frank
rijk een grote rol gespeeld, hoewel ze een zeer deficient bewijsmiddel was. (Zie EsMEIN, 
op. cit., 61. 48). Voor de late ontwikkeling van het Franse strafrecht, zie interessante 
gegevens in GRAND, Justice criminelle aux XJIJe et XJVe siècles, passim, vooral 61. 5 1 : 

,,La seqmde moitié du XJIIe siècle, qui est pourtant particulièrement intéressante, 
car elle formele pont, elle marque la transition entre les pratiques du haut Moyen-Age 
et celles que le triomphe de la procédure romano-canonique introduira et stabilisera 
jusqu'aux temps modernes ... "; cfr. ibid., 61. 71 : ,,les XIIIe et XIVe siècles qui for
ment ... la plaque tournante de la procédure". 

(2) NoTTARP, Gottesurteile, 61. 250 : ,,Später verurteilte noch Gregor XI im Jahre 
13 74 bei der Verwerfung einiger Stellen aus dem Sachsenspiegel auch dessen Bestim
mungen über die Gottesurteile und den Zweikampf". - Over de langzame ommekeer 
in Duitsland, zie SCHMIDT, op. cit., bl. 71, 

(3) SCHMIDT, Strafrechtspf!ege, bl. 71, plaatst het uitgangspunt van de omwen
teling in het strafproces in de XJIIe eeuw. 

(4) PATETTA, Le ordalie, bl. 431 ,,(In Italia) le ordalie sono ancora prescritte abba
stanza frequentemente nel XIII secolo (duello, ferro infuocato, acqua fredda)"; cfr. ibid. 
bl. 43 8 : ,,Il giudizio di Dio scomparve dagli statuti italiani fra la seconda metà del XIII e 
la prima del XIV; In dezelfde zin (verrassend laattijdig verdwijnen v. ordalies): LEICHT, 
Ultime menzioni, die de verdwijning van dit primitieve recht in Italië in hoofdzaak tussen 
1300 en 1400 plaatst. Het duel heeft er een zeer taaie weerstand geboden tegen het 
moderne (geschreven en romeins-geleerd) recht, dat bij brede volkslagen op wantrou
wen stootte. 



vangen (1). Doch zelfs tegenover Engeland neemt Vlaanderen een meer 
geëvolueerde positie in, niet zozeer door de begindatum van de ommekeer 
(II 57-63 : eerste keure van Atrecht; II66 : Assisen van Clarendon) doch 
door de radikale aard van de ommekeer, waarop we hoger hebben gewe
zen. Doch laten we de Engelse feiten spreken. In 1166 in een plechtige ver
gadering van de groten van het rijk wordt wat de strafprocedure betreft 
tot een hervorming besloten die de basis zal zijn van de latere Engelse 
verdictjury en worden de eerste gewichtige stappen gezet tot rationalisatie 
van het strafproces door aan de oude betichtingsjury een sterke bewijs
voerende inslag toe te kennen. Doch deze nieuwe procedure bekleedt 
een merkwaardige compromispositie : in tegenstelling met de Vlaamse 
schepenwaarheid steunt zij tegelijk op een objectief en rationeel element 
(het verhoor van een bewijsjury) én op een irrationeel subjectief element 
(de aloude ordalies) waarbij deze beide bewijzen op dezelfde voet stonden. 
Immers wie door de jury van naburen voor een misdadiger wordt gehou
den wordt niet ipso Jacto tot de corresponderende straf veroordeeld, hij 
wordt tot de oude zuiveringsmiddelen toegelaten. Mislukt hij, hij krijgt de 
straf voor zijn misdrijf; slaagt hij in zijn proef, dan wordt hij noch vrij
gesproken noch gestraft : hij moet het land verlaten. Men durft nog niet 
veroordelen op grond van het rationeel onderzoek alleen, maar men hecht 
geen voldoende waarde meer aan de oude bewijzen om op grond daarvan 
zonder meer vrij te spreken ! Pas de veroordeling van het concilie van 
Lateraan zal aan de Engelse koning de geschikte aanleiding geven om de 
ordalies, waarin hij sinds lang geen vertrouwen meer had, de doodsteek 
te geven. Van dan af zal de jury het primair bewijs worden (2). 

Deze Europese parallellen zijn sprekend. In geen ander land waren 
in de XIIe eeuw de vooruitstrevende sociale krachten, vorst en steden, 
zo machtig en zo in harmonische samenwerking als in Vlaanderen. Nergens 
was de rationalisatie van het strafproces zo ver doorgevoerd. Dit is wel 
de beslissende aanduiding voor de factoren die in deze zaken de deter
minerende rol spelen. 

Eens te meer blijkt dat men geen rechtsgeschiedenis kan schrijven 
zonder brede kennis van de politieke en sociale toestanden in de maat
schappij. 

(1) PoLLOCK en MAlTLAND, Hist. English Law, I, bl. 136: ,,The reign of Henry II 
is of supreme importance in the history of our law, and its importance is due to the 
action of the central power, to reforms ordained by the king". - Men zou niet beter 
kunnen zeggen voor Vlaanderen en Filips van de Elzas. 

(2) PLUCKNETT, Concise history of the common Law, bl. 109 v., met zeer sprekende tek
sten, bl. 114 vv.; PoLLOCK en MAITLAND, Hist. Eng!. Law, I, bl. 152. 
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AANHANGSEL - BUITENGEWONE BEWIJSPROCEDURES 
BIJ BETRAPPING OP HETERDAAD EN BIJ HERHALING (1) 

I. - BETRAPPING OP HETERDAAD EN BEWIJS 

Meermaals reeds hebben we gewezen op het belang van de betrap
ping op heterdaad in het oude strafrecht. Het is een gemeen kenmerk 
van de primitieve rechten. Ook inzake bewijsrecht brengt de betrapping 
op heterdaad bijzondere gevolgen mede. Het gaat hier om gebruiken 
die diep in het Germaanse recht wortelen en zeer archaïsch gekleurd 
zijn. We vinden ze typisch genoeg in de xne eeuw terug op het platteland 
en in sommige steden, in de XIIIe eeuw nog slechts in plattelandskeuren 
alleen. 

We hebben hoger gehandeld over het begrip van de betrapping 
op heterdaad. 

Men weet dat de oud-Germaanse procedure tegen een op heterdaad 
betrapte misdadiger een vormloze procedure tegen een vredeloze was, 
die als dusdanig door de toegesnelde lieden terstond neergeslagen kon 
worden (2). Het was een zuivere lynchprocedure, die pas achteraf ge
rechtvaardigd diende te worden (3). Hiervan vinden we zeer zeldzame 
sporen in het oud-Vlaamse recht terug. ,,Indien iemand op zijn erf een 
dief betrapt en hij hem niet levend aan het gerecht uitlevert moet hij zich 
over zijn daad verantwoorden" aldus het rechtsboek van Sint Amand (4). 

Ondertussen was deze procedure zonder enige ambtelijke tussen
komst sinds de vroege Middeleeuwen reeds bestreden en in onbruik ge
raakt ten voordele van een spoedprocedure met tussenkomst van de ge
rechtelijke instanties. De op het hulpgeroep toegesnelde lieden ( de 
, , Schreileute") hadden alleen nog het recht - en de plicht - de gegrepene 
te binden en hem aan de vervolgingsambtenaar over te leveren die na 

· controle van de feiten op eigen gezag de straf voltrok (5 ). Er was dus een 

(1) Zie hierover enkele goede bladzijden in BENNECKE, Strafverfahren, bl. 86-101. 

(z) Duidelijke sporen hiervan in het oudste Vlaamse strafrecht : wanneer de ge
rechtsofficier rovers op heterdaad betrapt, hebben zij lijf en goederen verbeurd, ze 
zijn vredelozen (Lalleu II 6 3. 1 8). 

(3) BRUNNER, Rg., II, bl. II7. 

(4) Facet S. Amand, 1265. XVI. 24 : S'aulcun souprens larron en son dommaige 
(letterlijk = in zijn nadeel), s'il ne Ie livre en vi moistre doit l'occasion. 

(5) BRUNNER, loc. cit.; cfr. eigenmachtig optreden van de gerechtsofficier in Vlaan
deren, Lalleu 116 3. 18 : Si malefactores aliqui quandoque terram invadentes eam 
depredentur et spolia detulerint, si advocatus vel prepositus ipsius illos superveniens 
consequatur et ceperit, de personis et rebus eorum pro voluntate sua fadet (het is een 
duidelijke naklank van de formule van de volledige vredeloosheid, de vita et bonis in 
vo/untate comitis); cfr. Sint Omaars II64. 43. 



gerechtelijk proces. Doch er was geen formele bewijsprocedure. De 
gegrepene kwam niet tot de traditionele onschuldsbewijzen - wat van 
zelf spreekt - doch er was zelfs geen formele overtuiging door de ver
volging nodig. De betrapping op heterdaad gold zelf als bewijs. Elders 
nochtans was ook in geval van betrapping op heterdaad een formele be
wijsprocedure voorzien, doch ze was toch een uitzonderingsprocedure 
met eigen kenmerken. Deze beide modaliteiten treffen we in het oud
Vlaamse procesrecht aan. Meestal staan de Vlaamse keuren op het stand
punt dat ook bij heterdaad een v9lledig proces - zij het ook met een 
qualitatief verschillend bewijsrecht - vereist was, waarbij dus rechters 
en baljuw samen optraden (1). Tenslotte heeft men de geëvolueerde toe
stand bereikt waarbij een bewijsprocedure bij betrapping op heterdaad 
niet alleen vereist is, maar waarbij ze formeel niet verschilt van de gewone. 
Dit was in het stedelijk strafrecht reeds vroeg zo. De veritas scabinorum 
was er reeds vroeg het exclusief bewijsmiddel. 

Specifieke maatregelen bij betrapping op heterdaad 

Men vindt in vele Germaanse rechten allerlei voorschriften over 
wat men moet doen wanneer men een misdadiger betrapt : het corpus 
delicti wordt hem op de rug gebonden, hij wordt gekneveld, er moet een 
bepaalde kreet aangeheven worden, naburen moeten toesnellen, etc. Het 
oud-Vlaamse recht brengt ons in dezen echter toevallig geen details. 

Procedure zonder bewfjs. 

,,Quicumque latro captus in forto fuerit citius morte damnabitur" 
zegt een keure (2) en een andere bepaalt : ,,Si malefactores aliqui quan
doque terram invadentes eam depredentur et spolia detulerint, si advo
catus vel prepositus ipsius illos superveniens consequatur et ceperit, de 
personis et rebus eorum pro voluntate sua fadet" (3). ,,Si quis rapinam 

(1) Nieuwpoort II63. 6: Si fur cum probatione captus fuerit, qui cepit eum dabit 
illum iusticiario et iusticiarius tractabit eum secundum iudicium scabinorum; Kaprijke 
1240. 45 : Fur captus ducetur ad viescarniam et ibi exspectabit judicium scabinorum 
et si convictus fuerit de forto, eorum iudicio ... suspendatur; cfr. Veurne Ambacht 1 240. 

20 : quicumque fur cum proventia captus fuerit, debet in vierscara adduci et ibi debent 
audiri allegationes id est tala et weidertala ... ; Watervliet 12 5 8. 28 : Fur captus debet 
baillivo deliberari et ibi expectabit judicium scabinorum; cfr. Langle 1248. 3 : fur con 
probatione captus ... debet adduci ad placitum bannitum et ibi de bent ra;tiones audiri 
illo sedente sine ferro; cfr. Gent 1290. bl. 4 : sil est pris en prinfait ou lieu la ou il a 
fait le fait le doit il estre jugies et justichies selon le fait et le loy du lieu. 

(2) Sint Omaars II64. 43; in contrast met ibid. : Si quisquam antiquo latrocinio 
calumpniatus est et noviter a vicinis de alio incusatus purget se judicio ignis vel aque. 

(3) Lalleu II63. 18. 

2 43 



fecerit ... et in hoc maleficio captus fuerit, suspendetur" ( 1 ). Hier volgt 
executie dus zonder meer op de uitlevering aan of gevangenname van de 
betrapte door de gerechtsofficier. De betrapping was op zichzelf een 
voldoende overtuiging (deprehensio geldt voor convictio). 

Procedure met bewfjsvoering 

We zegden reeds dat het Vlaamse procesrecht meestal ook bij be
trapping op heterdaad een rechterlijke tussenkomst eiste. Er werd ook 
in het algemeen een bewijsprocedure voorgeschreven. Doch ze verschilde 
van de gewone hierdoor dat de betrapte niet tot het onschuldsbewijs 
kwam (2), terwijl degene die hem had gevat met eedhelpers moest zweren 
dat hij hem op heterdaad had betrapt. Het is waarschijnlijk dat de eed
helpers - vijf, zeven in getal en "erfachtige lieden" - ontwikkeld zijn uit 
de "Schreileute", buren die werkelijk bij de feiten zelf toegesneld en aan
wezig waten geweest. Doch dat zijn de eedhelpers niet meer, ze verschillen 
qualitatief niet van de eedhelpers bij de zuiveringseed, geen waarnemings
getuigenis wordt van hen gevraagd (3). Brunner ziet in deze formele 
overtuigingseed een materiële onschuldseed : immers oorspronkelijk 
sloeg de betrapper de betrapte neer en zuiverde hij zich door deze eed 
van de verdenking van ongerechtvaardigde doodslag. 

Het stedelijk recht kent vanaf de XIIIe eeuw geen bijzondere be
wijsrechtelijke regels meer voor de betrapping op heterdaad. 

Het dient opgemerkt dat, waar we ze nog aantreffen, zij samenvallen 
met een gebruik van de oude bewijzen - nl. de eedhelperseed - en ten
slotte dat ze vooral bij betrapping op heterdaad van diefstal aangewend 
worden. 

2. - HERHALING EN BEWIJS 

Men kent de invloed van de herhaling op de graad van de straffen. 
Doch ook de aard van het bewijs wordt er door beïnvloed. En merk-

( 1) Veurne Ambacht 1 240. 8 5, in tegenstelling met de gewone procedure : si 
acclamatus et convictus (dus door bewijzen overtuigd) ... 

(2) Men vergelijke Nieuwpoort 1163. 6 : ,,Si fur vocatus acusatus fuerit candenti 
ferro se excusabit" met "Si fur cum probatione captus fuerit, qui cepit eum dabit illum 
iusticiario et iusticiarius tractabit eum secundum iudicium scabinorum". 

(3) Keurbrief van 't Vrije. 28 : Qui aliquem ceperit pro fure et jurare possit, se 
septimo, ita ut illorum sex haereditas scabinis satis cognita sit, quod illum utpote furem 
cum provenza ceperit ... ; Veurne Ambacht 1240. 20 : Fur cum proventia captus ... 
debet in vierscara adduci et ibi ... manu ipsius qui eum cepit et quator bonorum viro
rum super sacrosancta sine interceptione convinci potest; Watervliet 12 5 8. 28 : debet 
captor furis coram baillivo et scabinis se septimo jurare de bonis viris ... quorum 
hereditas sit scabinis cognita. Contra: BENNECKE, op. cit. bl. 95 die in de zeven erfachtige 
lieden "Schreimannen" ziet. Het lijkt ons practisch zeer onwaarschijnlijk. 
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waardig genoeg gaat het hier niet alleen öm een graduele verzwaring 
van de onschuldsbewijzen van wie reeds vroeger veroordeeld werd voor 
een dergelijk feit, maar ook van wie reeds tevoren ervan beschuldigd was 
geworden. Er bestaat bvb. een gradatie als volgt : wie een eerste maal 
beticht wordt van diefstal komt tot onschuldseed met vier eedhelpers (in 
subsidiaire orde); bij een tweede aanklacht van diefstal zijn acht eedhelpers 
vereist ( steeds als subsidiair bewijs); bij een derde betichting moet hij 
veroordeeld worden tenzij hij een rationeel onschuldsbewijs kan voor
brengen door ofwel de ware dader aan te duiden ofwel aan te tonen dat 
hij het slachtoffer is van een samenzwering ( 1 ). 

( 1) Aldus in Poperinge 123 3. 9; cfr. Sint Omaars II 64. 43; cfr. BENNECKE, op. 
cit., bl. 99-101. Zie VAN HEYNSBERGEN, Gesch. van het bewijsrecht, bl. 248 : ,,De slechte 
reputatie en het feit dat de beklaagde recidivist is zijn in het Middeleeuwsche strafpro
ces van grote betekenis en hadden ten gevolge : bemoeilijking of uitsluiting van de 
zuiveringseed, verlichting van het bewijs door den klager of het overbodig zijn van 
enig nader bewijs" - het verschijnsel heeft niets specifiek Vlaams. 
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III. -- DE VERSTEKPROCEDURE (1) 

Op uiteenlopende wijze hebben de volkeren in de locw van df 
geschiedenis het probleem van de rechtspleging bij verstek opgelost. Da 
het hier gaat om één der hoofdproblemen van het procesrecht in zij 
juridisch-technische zowel als in zijn algemene institutionele aspecte. 
is bekend (z). Het belangrijkst is de procedure tegen de beklaagde die. 
verstek laat gaan. Welke geschiedenis deze in het middelvlaamse straf
proces heeft gehad zullen we dan ook in de eerste plaats nagaan. De af
wezigheid van klager of vervolgingsofficier zal ons slechts terloops be
zig houden. We hebben het verder alleen over de ongehoorzaamheid aan 
de dagvaarding, niet over verzet tegen de executie van de vonnissen. 

A. - HISTORIEK 

De gerechtelijke reacties op het afwezig blijven van de gedagvaarde 
betichte kunnen tot drie basistypes herleid worden, hoewel in concreto 
talrijker oplossingen kunnen voorkomen. We behandelen ze in de orde 
waarin ze in het Germaanse rechtsgebied elkaar chronologisch zijn op
gevolgd. 

1° Wie regelmatig vóór het gerecht werd gedaagd en zonder wettig 
excuus te laten gelden binnen de gestelde termijn niet verschijnt, ver
smaadt de rechtsorde van de samenleving waartoe hij behoort. De~e 
verachting van het gerecht en van de vrede waarvan het gerecht de behoe
der is wordt gestraft doordat de gemeenschap aan de schuldige haar 
vrede, haar wettige bescherming onttrekt : hij wordt door het gerecht 
wetteloos, vredeloos verklaard. Hij wordt de vijand van de gemeenschap 
wier rechtsorde hij heeft versmaad. De wetteloosheid is de sanctie van de 
ongerechtvaardigde wederspannigheid aan het gerechtelijk verschijnings
bevel. Ze is de straf van het misdrijf van niet-verschijnen en heeft geen 
rechtstreeks contact met het misdrijf waarvoor men werd gedaagd. De -
ongerechtvaardigde afwezigheid wordt ipso facto als een opzettelijke en 
positieve afwijzing van de rechtsorde beschouwd en als dusdanig ge
sanctionneerd. De schuldvraag in dit verband gaat dan ook per definitie 

(1) Men consultere: BRUNNER, Rg. II, bi. 447 v., bi. 604 vv.; PLANCK, Gerichtsver
fahren, II, bi. 28 5 vv.; BENNECKE, Strafverfahren, bi. 42-5 2; CHÉNON, Hist. droit fr. n° 2 5 2, 
bi. 662-69; J. VAN KUYK, Rechtsingang en verstek in de middeleeuwsche stedelijke procedure, 
den Haag 1910; doch vooral MITTEIS, Geschichte des Versäumnisurteils befonders im 
französischen Recht, een uitstekend artikel dat echter de Vlaamse gegevens uiterst spaar
zaam gebruikt. 

(2) Zie Mrrrnrs, Versáilmnisurteil, bi. 137 v. 



slechts om de volgende punten : werd een misdrijf gepleegd? werd N. 
regelmatig gedagvaard ? Werd regelmatig vastgesteld dat hij zonder 
wettige reden niet verscheen binnen de gestelde termijn ? Aan het mis-

: drijf zelf of de schuldvraag in verband ermee wordt geen verdere aandacht 
'.t?eschonken. Waar een voorlopige en afkoopbare vredelooslegging bestaat 
kan deze ook als een dwangmiddel tot verschijnen worden beschouwd 

,
1(N. wordt voorlopig vredeloos, komt hij in binnen een zekere tijd, dan is 
de vredeloosheid afgekocht; blijft hij ook dan weg, hij is onherroepelijk 
rechtloos). 

2° Wie regelmatig vóór het gerecht werd gedaagd en zonder wettig 
excuus weg blijft toont dat hij een slecht geweten heeft, zich schuldig 
weet en daarom buiten de greep van het gerecht wil blijven. Men leidt 
door een vermoeden juris et de jure uit zijn houding af dat hij schuldig 
is aan het feit dat hem wordt ten laste gelegd. Vandaar dat men bij verstek 
veroordeelt tot de straf die op dat misdrijf is gesteld (boete, lijfstraf). Hij 
wordt niet gestraft als wederspannige aan het gerecht, maar als dader van 
het bepaald misdrijf dat hem ten laste werd gelegd of, zo men wil, hij 
wordt veroordeeld bfj verstek niet wegens het verstek. De bewijsvraag is 
ook hier beperkt tot de vaststelling van 1° de realiteit van het misdrijf, 
2° de regelmatige daging, 3 ° de niet-geëxcuseerde afwezigheid. 

Beide eerste vormen hebben gemeen dat ze steeds ten nadele van de 
afwezige uitvallen en dat het bewijs niet het origineel misdrijf maar de 
afwezigheid geldt. Ze verschillen echter essentieel doordat de tweede 
besluit tot de schuld aan het gepleegde misdrijf en dus ten gronde over 
de zaak oordeelt, i. p. v. zich tot een procedure-aspect te beperken. 

3° De beklaagde verschijnt niet binnen de gestelde termijn. De 
rechtbank gaat niettemin over tot een volledig proces met volledig on
derzoek ten gronde (verhoor van getuigen, enz.), net alsof de verdachte 
verschenen was. Naargelang de besluiten van dit eremodiciale proces 
wordt de verdachte vrijgesproken of bij verstek veroordeeld tot de straf 
die op het misdrijf staat waarvoor hij gedaagd werd. Hier zoals in het 
tweede geval is het het gepleegde misdrijf dat wordt gestraft en niet de 
afwezigheid, maar in de plaats van het wettig vermoeden ten nadele van de 
afwezige, komt nu een vrij onderzoek naar de materiële waarheid, dat 
zowel ten gunste van de betichte als te zijnen nadele kan uitvallen. De 
formalistische en stereotype methode heeft plaats gemaakt voor soepel
heid en individualisatie van de gevallen. 

In het oud-Vlaamse strafproces vinden we deze drie types terug. 
We zullen ze in het detail van hun mechanisme verder bestuderen. Hier 
willen we het hebben over hun historische opeenvolging. Het is niet zo 
dat men drie tijdperken kan onderscheiden waarin respectievelijk het 
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eerste, het tweede en het derde systeem uitsluitend hebben gegolden; 
integendeel vanaf de :xne eeuw hebben de eerste twee en vanaf de XIIIe 
hebben ze alle drie naast elkaar bestaan en werden ze al of niet toegepast 
volgens criteria van geografische of van juridische aard. Wél kan men een 
opeenvolging in de orde van het opduiken der drie methodes vaststellen. 
In het primitieve recht ( tot in de loop der xne eeuw) gold het systeem der 
wetteloosheid. Vanaf de tweede helft der xne eeuw (grote keuren van 
Filips van de Elzas) treedt het systeem van het wettig schuldvermoeden 
op, dat in de XIIIe eeuw absoluut overheersend is. Doch reeds in de 
derde decade dezer eeuw begint het eremodicium hier en daar in zwang 
te komen en het neemt in de XIVe eeuw reeds een zekere uitbreiding zonder 
nochtans overheersend te worden, verre vandaar, immers terwijl het 
oudste stelsel hier en daar nog in gebruik is, blijft het tweede het over
heersende. 

Dit zijn feitelijke vaststellingen die zonder meer uit de bronnen 
blijken. Heel wat moeilijker is de vraag, niet naar de historische opeen
volging, maar naar het historisch ontstaan der twee jongere systemen. 
Zijn de jongere systemen telkens uit het voorgaande door een soort 
"entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit" ontstaan, zoals H. Brunner 
en in zijn spoor H. Mitteis, volgens een typisch XIXe eeuwse evolution
nistische denkwijze, schijnen aan te nemen? (1). Of hebben deze drie 
opvattingen met elkaar niets gemeens en zijn ze contingente producten 
van verschillende staatsrechtelijke structuren en van nieuwe praktische be
hoeften of van invloeden van vreemd recht ? Wat het oud-Vlaamse proces
recht betreft moeten we beslist het tweede lid van onze vraag bevestigend 
beantwoorden. Van enige "evolutie" in de strenge zin van het woord, 
d. i. van een voortbrenging in verloop van tijd uit dezelfde stam van 
steeds perfectere vormen, kano. i. geen sprake zijn; integendeel de jongere 
types zijn dikwijls ontstaan naast of zelfs tegen de oudere en danken hun 
ontstaan aan factoren die van zeer uiteenlopende aard zijn en steunen op 
veranderingen in de structuur der maatschappij en op zekere praktische 
behoeften van een samenleving die op verkeerseconomie steunt. Dat 
zijn o. m. de factoren van de geschiedenis der verstekprocedure geweest 
en niet een volgens een logisch mechanisme of andere "geheime motieven" 
gebeurde evolutie van een oerinstelling. Men zoeke geen geheimen waar 
er geen zijn (2). 

(1) BRUNNER, Rg. II, bl. 605 v.; M1TTEIS, Versliumnisurteil, bl. 140: ,,Mit entwick
lungsgeschichtlicher Notwendigkeit zeigt diese Grundstufe (nl. het primitieve Un
gehorsamsverfahren met wetteloosheid) die Tendenz aus sich heraus ein Kontumazial
verfahren (ons typen° 2) zu erzeugen" .... Wat een geschiedfilosofie in die paar regels! 

(2) Zie bvb. KoHLER, Prozessrechtl. Forsch., bl. 1 (gecit. bij MrTTErs, Versá'umnis-



Het blijkt dat het oudste door ons beschreven type verklaard wordt 
door de organisatie van de maatschappij waarin het voorkomt en haar op
vattingen over het misdrijf. In een samenleving waar de misdrijven pri
vate zaak zijn moet de weigering voor het gerecht te verschijnen veel 
ernstiger geacht worden dan het misdrijf dat aan de oorsprong ligt van 
de dagvaarding : de eerste daad alleen richt zich tegen de gemeenschap 
(in de persoon van de rechters), de tweede treft alleen individuele belangen, 
vandaar een sanctie wegens de wederspannigheid en niet wegens het 
originele delict. Doch wanneer het staatsstrafrecht en de staatsvervolging 
zich organiseren, is het misdrijf niet minder publieke aangelegenheid dan 
het verstek. Integendeel, naarmate de vorstelijke bestraffingswil zich stren
ger doorzet, schijnt de bestraffing van alle misdrijven door de nieuwe 
vorstelijke straffen (lijfstraffen, 60 lb. boete) belangrijker dan de bestraf
fing van de aan de rechters gedane belediging die o. m. door oude volks
straffen, als de verwoesting van het goed van de wettelozen, geschiedt. 
De opkomst van het nieuwe systeem ten nadele van de oude wetteloos
heidsprocedure houdt dus zeer nauw verband met de opbouw van een 
staatsstrafrecht gesteund op vorstelijke macht, met straffen die door de 
vorst en zijn ambtenaren worden uitgevoerd of geïnd, ten koste van het 
primitieve strafrecht met zijn door de gemeenschap toegepaste straffen. 

Daarbij komt het volgende : wordt een afwezige schuldig verklaard 
aan het aangevoerde delict dan int de graaf de boete, doch wordt hij bui
ten de wet gesteld wegens wederspannigheid aan het gerecht dan wordt 
zijn goed verwoest en de graaf staat met ledige handen (op de grond na, 
indien de veroordeelde op eigen bodem woonde). Geen wonder dus dat 
het strenge staatsgezag de regel invoerde : wie verdacht wordt van een 
misdrijf wordt gedaagd, verschijnt hij niet, de boete wordt daarom niet 
ontlopen : hij wordt veroordeeld tot de boete die op het aangevoerde 
misdrijf staat op grond van de voor de hand liggende redenering dat wie 
vlucht, schuld bekent. 

Ziehier tot staving een paar feiten uit het oud-Vlaamse procesrecht. 
De presumptieve veroordeling ( type 2 dus) vinden we voor het eerst 
in de keuren van Filips van de Elzas voor de grote steden. De tendens 
dezer autoritaire keuren tot uitbreiding van het staatsgezag in strafzaken 
is bekend. Ze zijn het programma van het {;trenge vorstelijke strafrecht. 
Welnu art. 1 bvb. bepaalt : ,, Wie beklaagd wordt van verwonding zal 
worden gedagvaard. Verschijnt hij en het onderzoek bewijst zijn schuld, 
hij zal 60 lb. boete betalen; blijkt zijn onschuld, hij gaat vrij uit; blijft hij 
afwezig hij zal 60 lb. boete betalen" - dus net als de verschenen betichte 
die overtuigd werd en dit omdat men op grond van zijn vlucht hem voor 
schuldig aan verwonding houdt. Doch er is nog een aanzienlijke rest van 

urteil, bl. 138, n. 1) : ,,in ihm (het verstekproces) kulminieren die Symptome für die 
geheimsten Motive die im Prozesse walten" ( ! ?). 
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de oude gewoonte : ,,verder staat de verwoesting van zijn huis in de 
macht van de gemeente" - doch eerst de 60 lb. boete aan de graaf! 

Men kan de proef maken op onze opvatting door een negatief ar
gument : men weet dat de Gentenaars, uit reactie tegen Filips' politiek 
van de harde hand, na zijn dood in 1191 een keure hebben bekomen die 
voor vele bepalingen een terugkeer naar vroegere toestanden en in elk 
geval een gemeentelijke reactie tegen de grafelijke staatsorganisatie was. 
Welnu de presumptieve veroordeling is er verdwenen en in de plaats 
verschijnt opnieuw de wetteloosheid als sanctie op de wederspannigheid 
aan de gerechtelijke daging! Het zal trouwens ook in de grote Gentse 
keure van 1297 zo zijn. 

Wat de factoren betreft die de eremodiciale procedure - het type 
n° 3 - hebben doen ontstaan, noemen we vooreerst de zorg aan vreemde 
kooplieden een prompte en genuanceerde beoordeling hunner zaken te 
verzekeren ook tijdens hun afwezigheid - aldus meteen een einde stel
lend aan misbruiken die het oude systeem moet hebben doen ontstaan; 
zoals meer gebeurd is, werd dit privilege van de vreemdelingen ook op 
de ingezetenen overgedragen. Anderzijds noemen we de invloed van de 
kanonieke rechtbanken die het eremodicium kenden en in het algemeen 
een invloed uitoefenden in de zin van billijkheid en moralisatie. 

B. - DOGA1ATIEK 

l. TERMINOLOGIE 

iuri stare contumaciter contemnere ( 1 ), se non presentare ( 2 ), non 
comparere (3), non venire (4), ad justiciam venire nolle (5), juri stare 
nolle (6), se non presentare in virscarna (7), contumacia (8), contumaciter 
se absentare (9), non audere comparere (10), juri non parere (II), con
tradicere ( 1 2 ), 

ne pas venir avant dedens ladiournement qui dis est (13), ne pas 

(1) VAN DRIVAL, Cart. Guimann, 61. 419, a0 u89. 
(2) Filips van de Elzas. 1. 
(3) Arques 1232. 17. 
(4) Keurbrief van 't Vrije 1190. 39. 
( 5) Desteldonk 1 248. 2 7. 
(6) Desteldonk 1248. 27. 
(7) Aardenburg Consuetudo. 11. 
(8) Walter van Terwaan. c. 18, a0 1127. 
(9) Walter van Terwaan, c. 18. 
(10) 4 Ambachten 1242. 24. 
(11) Gent 1191. 7. 
( 12) Veurne Ambacht 1 240. 3 9. 40 - niet te verwarren met het "tegenzeggen" 

van het schepenvonnis. 
(13) Roisin. 156. 



venir ens (1), ne pas venir en court (2), defaillier ale pais ( = paix) (3), 
deffaillir (4), contredire a faire loy ( ?) (5), despit (6). 

niet comen (7), niet te rechte commen (8), niet in hove commen (9), 
niet binnen den ghedinghe commen (10), niet voor oghen comen (u), 
niet comen tsinen ghebode (12), niet compareren (13), wet ontseggen (14) 
contumacie (15). · 

2, - TERMIJNEN EN AANTAL DAGVAARDINGEN 

De bronnen bepalen de termijnen of het aantal dagvaardingen die 
moeten verlopen vooraleer de wederspannigheid wettig vastgesteld wordt 
en intreedt met haar nefaste gevolgen. De verscheidenheid der plaatse
lijke rechten is groot. 

We vinden er o. a. de Salische drie dagvaardingen terug. De meest 
expliciete tekst voor de drie dagvaardingen en dus de noodzaak van drie 
niet-verschijningen komt voor in het "Livre Roisin". We lichten er het 
volgende uit (16). Wanneer te Rijsel iemand wordt vermoord en iemand 
slaat op de vlucht of wordt door de roep beticht, zal men hem drie dagen 
dagvaarden telkens voor de derde daaropvolgende dag ( adiourner le doit on 
par trois iours de tierc jour en tierc jour). Voor elke dagvaarding moet de bal
juw de schepenen toelating vragen tot dagen en ze telkens doen opmerken 
dat de vorige dagvaarding zonder gevolg gebleven was (warder sen iour). 
Drie maal niet-verschijnen wordt ook in een aantal oudere rechten 
vereist (17). In Aardenburg bestaat daarvan een merkwaardig restver
schijnsel : men wordt op één zitting drie maal achtereen tot verschijnen 

(1) Cassel 1276. 10. 
(2) Cassel 1324. 43. 
(3) Facet S. Amand, 1265. XIII. 12. 
(4) Facet S. Amand, 1265. XXVII. 19. 
(5) Lod. v. Nevers 1330. 25. 
( 6) Roisin. 2 5. 
(7) Brugge 1281. 1. 
(&) Scheldewindeke. 23. 
(9) Scheldewindeke. 74. 
( 10) Desteldonk 1248. 11. 
(u) Brugge 1304. 11. 
(12) Brugge 1304. 55. 
(13) Brugge 1304 (GlLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, I, bl. 324). 
(14) Biervliet 1358. 83. 
(15) Wettelijkhede. 96. 
(16) Roisin. 156-160. 
(17) Arques 1232. 17 : Reus ... si ad tertiam diem comparuerit; Facet S. Amand 

XXX. 17 : s'il ces 3 jours default; Lod. v. Nevers 1330. 5 3 : adjournez de vilain cas 
se il ne vient ou aultres de par luy qui Ie excuse ... et il ne vient a la premiere journee, 
seconde ou tierce qui sur ce seront assignez ... il sera bannis comme attains; Schelde
windeke. 2 3 . 
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opgeroepen. Daarna treedt het verstek in. In feite heeft dat geen zin : 
van bij het eerste niet-verschijnen is er vol verstek, maar door een her
innering aan de vroegere drie werkelijke kansen om te verschijnen wordt 
de afwezige drie maal achtereen opgeroepen ( 1 ). We staan voor een 
typische "residuaire vorm", om met Jhering te spreken (2). 

Twee dagvaardingen vinden we in Cassel (3), Veurne Ambacht (4), 
het land van Waas (5) en Kaprijke (6). 

Elders kent men één dagvaarding : ,,Indien partie niet en compareert 
wordt ghebannen by contumacienal waert maer ter eerster dachvaert ... " (7). 
Hetzelfde in Aardenburg (8), Gent (9), de keuren van Lodewijk van 
Nevers rond 1330 (art. 41). 

De dagvaarding geschiedt voor binnen drie dagen (10) of voor 
's anderendaags (II). In het Vrije kan wie "banitus" (12) werd wegens 
verstek, binnen acht dagen de bedreiging van wetloosheid weren door te 
verschijnen en een boete te betalen (13). 

Wie niet verschijnt kan door borgen laten beloven dat hij op de 
volgende zitting zal komen en dan ontloopt hij alle sanctie (14). Doch 
de risico's van de borgen zijn niet gering (15). 

(1) Wettelijkhede. 107 : maer als tslop 3 waerve openghedaen es bi den scouthate 
so comt hi te spade ... ; Tale en Wedertale. 30 : comt voort Heinric ende doet recht. 
Eenen waerven, ander waerven, derde waerven (zal scoutete voortheesschen); cfr. 
Saaftinge 1263. 110: Si vero secundo legittime citatus fuerit. .. et post nonam ter vocatus 
non comparuerit. 

(2) JHERING, Geist röm. Rechts, II, bl. 509. 
(3) Cassel 1276. 10 : S'il est ainssi que chieux ne vient ens ... lendemain ... on le 

juge ... que on le rajourne ... et s'il ne vient on le fait crier en markiés et en églizes le 
jugement ... 

(4) Veurne Ambacht 1240. 78. 
(5) Land van Waas 1241. 9. 
(6) l 240. 5 • 
(7) Brugge 1304 (GrLLIODTs-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, I, bl. 324). 
(8) Tale en Wedertale. 130; Wettelijkhede. 107. 
(9) Gent 1297. 26. 
(10) Gentse ordonnantie ± II78; Gent 1297. 26; Lod. v. Nevers 1330. 41. 
(II) Facet S. Amand. 1265. XI. 14: adjourné del jour a lendemain; Lod. v:. Nevers 

1330. 41. Er is blijkbaar een tendens tot verkorting van de termijn. 
(12) Dat banitus niet mag vertaald worden door "verbannen" werd reeds aan

getoond door BENNECKE, Strafverfahren, bl. 42 v. 
(13) Keurbrief 1190. 5 3. Ook in het Frànkische recht werd een niet verschijning 

als dusdanig beboet, BRUNNER, Rg. II, bl. 447. Men verwarre de niet-verschijning op één 
zitting niet met het verstek dat gewoonlijk slechts intrad na een aantal niet-verschijnin
gen of een zekere tijd na de niet-verschijning; cfr. boete in Arques 1232. 17; Cassel 
l 324. 54• 

(14) Desteldonk 1248. 6 : ... nisi aliquis sufficiens pro eo respondeat quod eum 
adducet. 

(15) Lalleu II63. 4; Arques 1232. 29; Desteldonk 1248. 6 : borg en afwezige 
eventueel verbannen. 
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3. - VASTSTELLING VAN HET VERSTEK 

De gerechtsofficier die de dagvaarding heeft gedaan moet expressis 
verbis op de gestelde dag aan de rechters het verstek doen opmerken en 
vragen dat ze daarmee rekening zouden houden, ttz. onthouden dat die 
dagvaarding zonder gevolg gebleven is of de gepaste veroordeling uit
spreken. Deze officiële constatatie heet "warder le jour". De gerechts
officier zal er zich op steunen om een straf of vredeloosheid te eisen te 
gelegener tijd. Ze gebeurt gewoonlijk 's avonds (bij de avondklok, bij 
het verschijnen van de avondster, als de zon te Gode gaat, men mag ver
schijnen zolang de zon schijnt) (1). Te Gent schijnt geen veroordeling 
bij verstek te worden aanvaard "het ne sy na noene" ( = middag of drie 
uur 's namiddags) (2). 

Volgens Roisin gebeurt de vaststelling der afwezigheid door de 
baljuw een eerste maal vóór de middag en een tweede maal in de namiddag 
in de volgende termen: ,,Signeur, en tiesmoign de vous jou warde men jour 
devant ( apriès) miedi contre chelui pour le mort de chelui : si le metés en 
retenanche" ( = onthoudt het) (3). Volgens sommige rechten moet de 
gerechtsofficier hierbij zweren dat hij de dagvaarding heeft gedaan (4). 
In Roisin moet ook de klager "warder sen jour" tegen de afwezige (5). 

(1) Facet S. Amand XL 14 : s'il vient de soleil luisant, rechus doit estre; Cassel 
1276. 10 : on warde le jour dusques à che que lestoile est pairans ou l'eure que chou 
poet estre; Roisin. 24 : men wordt gedagvaard om te verschijnen "dedens eure de loi". 
Et est asavoir que li eure de loy est li cloque clou viespre des ouvriers ains qu'elle soit 
parsonnee; DIERICX, Lois des Gantois, I, bl. 300, n. 1 geeft het XIVe eeuws recort 
dat de grafelijke schepenen van Evergem opstelden naar aanleiding van een beleef 
naar de mannen van de Oudburg te Gent. We lezen daarin o.a. dat de baljuw van de 
schepenen de veroordeling bij verstek had gevraagd van een paar lieden, beklaagd van 
verkrachting. Een eerste maal vraagt de baljuw, het verstek vaststellend, vonnis volgens 
zijn eis. De schepenen wijzen "dat den bailliu wachten ende beiden soude so langhe 
dat de sonne te scedele ghinc". Later maant de baljuw opnieuw, maar het is reeds donker 
geworden en de schepenen besluiten hun vonnis uit te stellen tot 's anderdaags; Schel
dewindeke. 74 : es de dachvaert na de noene so moet men beiden tote dat de sonne 
te Gode es. 

(2) Aldus begrijpen we Gent 1297. 68 : Ende menne mach niemene verwinnen 
no yechten van sinen hoefde no van 60 ponden no van haven no van ghedeele no van 
anderen coeren het ne sy na noene (dit artikel staat in een groep procedure-artikels en 
volgt onmiddellijk op een artikel over niet verschijnen op schepenbevel; de term 
,,verwinnen" wordt ook in art. 19 gebruikt voor geval van verstek). 

(3) Roisin. 15 8. 
(4) Veurne-.f,.mbacht 1240. 39 : comes nee justiciarius suus potest convincere 

aliquem de contradicto nisi per iuramentum super sacrosancta; 40 : preco et ministri 
juramentum facient et confirmabunt cum duobus testibus in virscara illum citatum cui 
contradictum imponitur; Brugge Proostdij 1248. 11; Facet S. Amand X. 4: mannen 
zweren "qu'il furent avecq Ie maieur a celui adjourner". 

(5) Formule in Roisin. 158. 
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4. - GRONDEN VAN VERSCHONING 

De sancties voor wederspannigheid van beklaagden zijn streng. Ze 
worden echter niet onredelijk toegepast. Het recht kent een aantal gronden 
van verschoning, vnl. afwezigheid uit het ressort of het land ten tijde van 
de dagvaarding, alsook ziekte. 

Terminologie 

sinnare ( 1 ), suam absentiam excusare ( 2 ), se excusare (3 ), legitima 
sinna (4), legitima causa (5 ), legitimum impedimentum ostendere (6). 

ensonnier (7), ensoine (8), propre sonne (9), excuser (10), sonne (u), 
juste excusation (12). 

(zich) zinnen (13), zinne (14), zich ontsculdeghen (15). 

Afwezigheid 

Wie afwezig was uit het schependom of het land ten tijde van de 
dagvaarding kan zich verschonen bij zijn terugkeer of kan terstond ge
ëxcuseerd worden door een familielid of vriend. Het "zinnen" gebeurt 
in de regel onder eed (16). 

(1) Keurbrief van 't Vrije 1190; het is de oud-Frankische term. 
(2) Walter van Terwaan. c. 18. 
(3) Desteldonk I 248. 6. 
(4) Desteldonk 1248. 6; de uitgever leest suma. 
(5) Arques 1232. 17. 
(6) Veurne Ambacht 1240. 77. 
(7) Cassel 1276. 11. 
(8) Cassel 1276. 11. 
(9) Facet S. Amand. X. 4. 
(10) Lod. v. Nevers 1330. 53. 
(u) Salle de Lille. 173. 
(12) Lod. v. Nevers 1330. 29. 
(13) Saaftinge 1263. 110 : excusari quod vulgariter dicitur zinnen; Schelde-

windeke. 7 4. 
(14) Scheldewindeke. 74. 
( 15) Desteldonk 1248. 11. 
(16) Keurbriefvan 't Vrije 1190. 5; Kaprijke 1240. 7: a predictis bannis possunt 

liberari omnes citati si agnitionem a scabinis habuerint quod extra patriam fuerint 
tempore citationis; Desteldonk 1 248. 6 : .. . se excusare quod... fuerint extra scabi
nagium et hoc erit ad proximum diem placiti quando reversi fuerint; Vlaamse tekst 11 : 
zich ontsculdighen dat zy voor de daghinghe oft voorden dinghedach waren uuten 
scependomme; Cassel 12 76. 11 : ... on le poet ensonnier sil est hors du pays .. . tant 
quil ert revenus ... et ... revenist ou pays il doit requerre au signeur que il li assemblast le 
court et faire senssoinne; Facet S. Amand. X. 4 : gedaagde die uit het land was komt 
terug en gaat ten gerechte : s'il vient jurer sur sains que plus tempre ne peult venir 
depuis quil le sceut, rechus doit estre; Lod. v. Nevers 1330. 29: ... sy ami le pourront 
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Aldus luidt een ons bewaarde formule van excuus wegens afwezig
heid, uitgesproken door een "ami qui le voille faire" : ,,Signeurs, se vous 
wardés journee sur cheluy je di quil est hors du pays alés en chelle terre 
ainchois que claims ne adjournement fu fais ne rien n'en seit ne ne 
poet savoir et je l'ensoinnye se vous ne m'en volés croire je m'en offre 
a faire creaule foy ... " (1). 

Ziekte 

Wie ziek is wordt geëxcuseerd. Ondertussen onderscheiden de 
bronnen verschillende graden in de krankheid, telkens met eigen ter
mijnen van verschoonde afwezigheid. Zo onderscheidt het recht van 
Scheldewindeke "weegheziec" (zo ziek dat men binnenhuis moet blijven?), 
"beddeziec" (zo dat men te bed moet blijven) en "qualeziec" (slepende 
ziekte?). Voor beide eerste is de termijn van excuus veertien dagen (veer
tien nacht), voor het laatste geval jaar en dag (2). Precies hetzelfde vinden 
we in het Rijselse landrecht : mal de chemin", ,,mal de lit" en "mal de 
langheur"; beide eerste twee "dagen" ( dingdagen ?), het laatste een jaar (3 ). 
Tegenbewijs is toegelaten (4). ,,Zinnebode" noemt men degene die de 
"zinne" komt aankondigen (5 ). Andere gronden van verschoning worden 
nog voorzien, bvb. in de Keurbrief van 't Vrije het slechte weder op de 
zeearm die de inwoners van Wulpen en Cadzand van het vasteland 
scheidde (6). Ook gevangenschap wordt genoemd (7). 

5. - VRIJGELEIDE EN VERTEGENWOORDIGING 

Wegens de strenge gevolgen van het verstek wordt alles in het werk 
gesteld om de gedaagde volle vrijheid en kans te bieden te verschijnen. 
Hierom de vrijgeleide waarbij het gerecht borg staat dat de bereidwillige 

excucer a la premiere journee et sil ne pevent a la premiere par leur serement il en auront 
ung aultre et non plus et seront receu a juste excusation proposer ... Toutes voyes 
quant il sera retournez encoires sera il receus au premier jour de plaît apres et non plus 
a luy excuser. 

(1) Cassel 1324. 43. 
(2) Scheldewindeke. 74 : Eist dat hy hem wettelic doet zinnen eerst waerven 

wegheziec, die sinne sal 14 nacht duren, ende dander zinne es sculdich te wesen bed
deziec ende die sal oec 14 nacht duren ende de derde sinne es sculdich te wesene qualeziec 
ende die sal duren jaer ende dach. 

(3) Salle de Lille : 173: De Sonne. 
(4) Salle de Lille. 173: se li partie voit et peut monstrer Ie seigneur et les hommes ... 

devens l'an il soit levés, il a sa querelle perdue ... ; Scheldewindeke. 74 : ... up dat men 
de zinne niet quaet en prouft. 

(5) Scheldewindeke. 74; cfr. oud-hoogduits sunniboto, BRUNNER, Rg. II, bl. 448. 
( 6) Keur brief 1 190. 1 5. 
(7) Salle de Lille. 173 : sonne ... de prison. 



gedaagde zonder gevaar voor vijanden of eisers of het gerecht zelf (wan
neer hij balling is bvb.) kan verschijnen en zijn zaak verdedigen. De 
vrijgeleide slaat op alle verdenkingen en veroordelingen buiten degene 
waarvoor hij zich aanbiedt. Ze is niet alleen een niet-optreden vanwege 
het gerecht voor eventuele andere misdrijven, maar een positieve poli
tionele bescherming verleend aan de verschijnende ( 1 ). 

Met de vertegenwoordiging staan we reeds dicht bij het eremodi
ciaal proces. Hier staat nl. een derde in de plaats van de afwezige vóór het 
gerecht. Het proces gaat dus in afwezigheid van de gedaagde door en het 
is een volledig proces met onderzoek ten gronde alsof de gedaagde er 
was. Dat is dus bijna het eremodicium. Nochtans verwarre men de ver
tegenwoordiger niet met een loutere procesfiguur als bvb. onze pleit
bezorger, hij vertegenwoordigt de afwezige tot het uiterste, ttz. dat hij 
ook diens eventuele veroordeling te dragen heeft. Men beperkt de toe
passing dan ook tot vorderingen van boete-misdrijven, niet van zulke 
die aan lijf en lid gaan (2). De vertegenwoordigingsfaciliteit bestaat alleen 
voor beklaagden (3). Het is wel geen toeval dat we ze vinden in de han
delssteden Brugge en Aardenburg (4). 

Een speciale vermelding verdient nu een sporadisch en archaïsch 
dwangmiddel door het gerecht aangewend om beklaagden die weigeren 
te verschijnen hiertoe te verplichten zonder zich direct aan hun persoon 
of goederen te vergrijpen. Het is de verplichte inkwartiering van een 
gerechtsdienaar aan wie men voedsel of een vaste dagelijkse geldsom dient 
te geven tot wanneer men toegeeft. Iets analoogs is bekend uit de Fran
kische tijd : men kende het verplichte inkwartieren van een koningsbode 
bij een nalatige graaf tot deze zijn plicht volbracht (5). Zo zegt het 

(1) Cassel 1276. 7 : Sil avient que 1 homs est adjourné de mort d'omme et il. .. veut 
venir et n'ose pour les parens du mort, il doit envoier au signeur souffissamment pour 
avoir conduit de venir loy faisant en court. Et se homme le demande souffisamment 
on juge qu'il aie conduit de toutes coses fort de cheli et de chely loy faisant et li sires le 
doit faire et warandir aussi que on a jugié; Gent 1297. 26: Wille hy terechtecommene 
so moeten wy ofte onse bailliu ... hem doen hebben seker gheleede ... ende so moet hy 
bliven in sekerheden onder den amman tote der stond dat vonnesse ... deraf ghelopen es. 

(2) Wettelijkhede. 107 : So mach elc man die poorter es weder dat hi maech es 
van een ander so en es die der boete waerdich is ( = rijk genoeg om ze te be
talen) staen in wette over een anderen van pennincboete ende niet van live of van 
lede; Brugge 1304. 5 5 (in geval van boeten) dat man over hem staen mach die scepenen 
kennen suffissant ter boete, maer hie ne mach niet winnen ( = niet eisen, alleen zich 
verdedigen). 

(3) Wettelijkhede. 107. 
(4) Zoals het eremodicium, waarvan ze wellicht het voorspel is, is deze vertegen

woordiging wel eerst door de steden voor vreemde kooplui ingesteld, zie RuoORFF, 
Rechtsstellung der Gäste, hl. 34 vv. 

(5) BRUNNER, Rg. II, hl. 84 : (wanneer de koning) eine Einquartierung verhängen 
will die solange dauern soll bis der Verächter des königlichen Befehls animo nostro 



recht van Cassel : ,,In de kasselrij hoeven slechts vier 1vetbodes ( 1) te zijn en 
ze dienen slechts in de woning van een inwoner der kasselrij gevonden te 
worden in geval van misdaad. En zodra de inwoner toestemt vóór de 
baljuw te verschijnen opdat men recht doe van de zaak waarvan hij beticht 
wordt, moet de baljuw de 1vetbodes wegnemen. Zolang de wetbode in 
dat huis verblijft zal hij er op zijn kosten leven en daarbij 12 deniers per 
dag trekken, hij kan ook elders verblijven (en eten) maar dan moet hij 
2 schellingen per dag hebben" (2). Het is een mooi voorbeeld van aan
wending van het systeem der dwangsom. 

Voor analoog houden wij een vrij duistere bepaling van de keur
brief van 't Vrije, waar de wetbode "dienstman" heet - benaming die 
meer voorkomt voor "ondergeschikt gerechtsdienaar" (3) - en die we 
als volgt begrijpen : ,,In niemands huis worde een dienstman gezonden 
van hetgeen ten schependom behoort dan op bevel ( of met medeweten) 
van de schepenen. En alleen een wettelijk aangestelde dienstman. Hij 
zal zijn onderhoud nemen in het huis waar hij gezonden wordt ofwel 
9 deniers per dag, dat in een huis waar hij werkelijk verblijft; hij kan echter 
ook ergens (fictief) ingekwartierd zijn zonder er werkelijk te verblijven, 
wanneer degene tot wie hij gezonden werd hem niet "buiten gedongen 
heeft" binnen de acht dagen, en dan zal de dienstman 2 schellingen per dag 
hebben tot op het einde". Dus de dicnstman "ligt in". De acht eerste 
dagen moet hij er werkelijk verblijven, eten voor niets of 9 d. per dag 
trekken; zijn acht dagen verstreken en is hij nog niet buiten gedongen, 
dan kan hij ook elders gaan verblijven, maar een dwangsom van 2 s. per 
dag moet hem voortbctaald worden tot het einde (4). In welke omstan-

satisfactum habeat; BRUNNER, op.cit., register, v 0 Einquartierung, bl. 897 ziet hierin een straf 
in plaats van een dwangmaatregel ( ?) ; cfr. volgend capitulare : Si comis in suo ministe
rio iustitias non fecerit, misso nostro de sua casa soniare ( = verzorgen) faciat usque 
dum iustitiae ibidem factae fuerint; et si vassus noster iustitiam non fecerit tune et comis 
et missus ad ipsius casa sedeant et de suo vivant quousque iustitiam faciat (BoRETIUS, 
Cap. reg. franc., n° 20, art. 21, I, bl. 51). 

( 1) Wetbode, we/bode als gerechtsdienaar ook in W ARNKOENIG, Doe. inéd. bl. 5 
en DrnRICX, Gends charterboelefe, bl. 36, n. 1, a0 1366. 

(2) Il ne doivent avoir en le castellerie de Cassel que 4 wetbodes et ne doivent 
estre envoiet en nul hostel de sougie de le castellerie se che n'est pour cas de crieme 
et aussi tost que li homs vaura venir devant le bailli pour attendre loy du fait que li 
bailli li met sus, li bailli doit oster les wetbodes. Et tant que li wetbode sera al hostel 
du sougit il doit estre as despens tels que on a accoustumé en lostel et 12 d. le jour pour 
sen salaire et se li sougit veut il poet donner au wetbode 2 s. le jour et il fera ses despens 
ailloers (Cassel 1324. 35). 

(3) GRIMM, Rechtsalterthümer, II, bl. 368 : amtmann, diener; BRUNNER, Rg. II, 
bl. 2 5 2. n. 19 : voor de dienstlui van de graven kent een vroeg hoogduitse glosse de 
term diensitman. 

(4) Ziehier de tekst, die door WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI. IV, bl. 379anders 
begrepen werd, Keurbrief 1190. 4: In nullius domum dienstmannum mittent de omni 
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digheden deze methode werd aangewend weten we helaas niet en we 
willen ons niet in gissingen verdiepen. 

6. - SANCTIE EN GEVOLGEN VAN HET VERSTEK 

\Ve komen nu eindelijk tot de analyse van de kern van het probleem: 
wat gebeurt er met de beklaagde en met zijn zaak wanneer hij aan de 
dagvaarding geen gevolg geeft ? 

a) Wetteloosheid 

Het primitieve Germaanse recht kende slechts één reactie : de weder
spannige werd buiten de wet gesteld, vogelvrij verklaard. Zijn woning, 
zoals bekend, verwoest (1). 

We vinden deze houding terug in het oudste Vlaamse procesrecht 
(- xne eeuw). Uitzonderlijk is het nog eeuwen lang bewaard gebleven. 
De teksten zijn beknopt en klaar : ,,Si ( citatus) non venerit, sine lege 
permanebit" (2). ,,Ne comt hy te rechte niet so sal menne maken wet
teloes" (3 ). 

Een vervorming hiervan is o. i. volgende bepaling : ,,wie voort
vluchtig is zal 10 lb. boete betalen en een jaar in ballingschap gaan", 

eo quod ad scabinatum pertinet nisi per scabinos. Et ille erit legitimus dienstmannus. 
De domo autem illa ad quam mittatur victum suum accipiet aut valens novem denarios 
et hoc de nullius domo nisi in qua manens fuerit sed in coeteris domibus poterit bene 
presedere licet corpore praesens non fuerit, hoc dico si homo ad quem mittitur eum non 
extraplacitaverit post octo dies, alioquin dienstmannus habebit ad exitum suum duos 
solidos. Het gaat hier om een dwangmaatregel, men wil iemand dwingen tot placitare 
ttz. om in rechte te verschijnen, slechts dan zal de dienstman buiten moeten, vandaar : 
dienstmannum extra-placitare. 

(1) BRUNNER, Rg. II, bl. 605 : ,,Ist die Zahl der gesetzlichen Ladungsfristen ver
geblich verstrichen so ist ein Urteil auf Beweis ... nicht möglich; vielmehr kann nach 
älterem Rechte nur auf Acht, nach jüngerem Recht auch auf eine ihrer ... Abspaltungen 
erkannt werden"; MrTTEIS, Versá'umnisurteil, bl. 137-5 1 : anders reeds was het bijzonder 
koningsrecht. We hebben in ons werk over het materieel strafrecht in het oude Vlaan
deren gelegenheid gehad de vredeloosheid en de "woesting" uitvoerig te behandelen. 
We komen er hier niet op terug. 

(2) Vooral de archaïserende keure van Gent n9r. 5 : betichte van doodslag 
si non venerit sine lege permanebit; 6 : si vero citatus infra triduum juri non paruerit 
sine lege permanebit; 7 : id.; Keur brief van 't Vrije II 90. 3 9, 5 3. 

(3) Gent 1297. 26. 39 (wonden). Het conservatieve standpunt van het Gentse 
recht is hier zeer opvallend want uitzonderlijk; cfr. nochtans vredeloosheid voor wet 
ontsegghen, contredire f(!Y in Biervliet 13 5 8. 8 3 en Lod. v. Nevers r 33 o. 2 5 - die termen 
echter zijn vaag en onduidelijk. 



waar de boete voor de oorspronkelijke "woesting" en de ballingschap 
voor de oorspronkelijke vredeloosheid staat ( 1 ). 

Op te merken valt dat in de vernieuwende keuren van Filips die de 
presumptie-oplossing invoeren nog een rest van de vroegere vredeloos
legging bewaard blijft : de mogelijkheid van de verwoesting van het huis 
van de voortvluchtige wordt voorzien (2). Niets in de teksten maakt 
toespeling op het misdrijf. Noch het misdrijf noch de overeenkomstige 
straf worden vernoemd, alleen de afwezigheid en de wetteloosheid. 

b) S chuldver moe den 

Het tweede type dat we in de "historiek" hebben ontleed verschijnt 
in de grote keuren van Filips van de Elzas. In dit systeem wordt de af
wezige ipso facto voor schuldig gehouden aan het ten laste gelegde mis
drijf, zijn afwezigheid als schuldbekentenis beschouwd en wordt hij 
niet als wederspannige vredeloos gelegd maar als schuldige tot een boete 
of lijfstraf veroordeeld. Over de grond van de kwestie moet de rechter 
zich geen bezwaar maken; het is het enige geval waar hij niet hoeft "klaar 
te zien" (3). Vanaf de grote keuren van Filips van de Elzas wordt deze 
opvatting de overheersende (4). Ontelbare rechten staan op het standpunt: 
wie regelmatig gedaagd werd en niet verschijnt is overtuigd (enqueus, 
attains, convictus, verwonnen, achtervolghet, geachterhaelt) van het aangetijgde 
feit en wordt tot de voor dit feit voorziene boete of lijfstraf veroor
deeld ( 5 ). 

(1) Dendermonde 1229. 4. 
(2) Filips van de Elzas. Gent. 1. 2. : Si ... se non praesentaverit remanebit in 

forisfacto sexaginta librarum et si scabini noluerint domum ejus prosternere ... licet 
eis .... De oertekst (Atrecht II 57-6 3. 1) zegt nog brutaler dat in elk geval de grafelijke 
boete dient gewaarborgd en dat voor de rest de verwoesting als stedelijk gebruik de 
schepenen aangaat. De schuldige van verwonding moet de graaf 60 lb. boete betalen; 
wil de gemeente uit traditie "woesten" zoals vroeger, toen verstek vredeloosheid mee
bracht, dat moet zij weten : scabinis si ... se non presentet in forisfacto 60 lb. remanet 
et viri Attrebatenses domum ejus absque forisfacto, si voluerint, prosternere possunt, 
quoniam talis est lex eorum. 

(3) Facet S. Amand. 1265. XI. 9 : Jugemens de le paix ne doit eschevins <lire se 
cel ne voit a l'oeil par quoi il le declare, se ce n'est de banire - over banir in de zin 
van "bij verstek veroordelen" zie bl. 260 vv. 

(4) Zie bl. 249 en 259 n. 2. ' 
(5) Waas 1241. 9 : si tune non venerint ... pro convicti s habebuntur; Desteldonk 

1248. 27: unde ad justiciam venire noluerit ... bannietur ... et convincatur; 6: ... et citatus 
debet esse convictus; Facet S. Amand. 1265. X. 4 : een betichte laat verstek gaan, men 
stelt wettig vast dat hij werd gedaagd en afwezig is, dan zegt de baljuw tot schepenen : 
Sire, faittes celle personne ... banir de le terre Sainct-Amand ... tant quil ara amendé 
a le paix le meffait qu'i/ a faict (men beschouwt en veroordeelt hem als dader niet als 
wederspannige); Facet S. Amand. XIII. 12: qui default ale pais quoi c'on lui maice sus 
en est enqueus; Brugge 128 1. 1 : ne coemt hie niet, men salne bannen van alsulker daet 
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Men late zich niet om de tuin leiden door de terminologie van 
sommige bronnen die spreken van "wie niet verschijnt zal verbannen 
worden" op een bepaalde straf (up de hand bvb.) of "zal balling gemaakt 
worden van" een bepaalde boete. Op het eerste zicht zou men kunnen 
denken dat verstekgevers verbannen worden zonder meer, zoals ze vroeger 
wetloos werden gemaakt. Doch dat is maar schijn : de sanctie die op de 
verbanning is gesteld is steeds de boete of lijfstraf die op het aangewreven 
misdrijf staat en men moet die bepalingen aldus begrijpen : Wie afwezig 
is wordt schuldig geacht en moet weg blijven tot hij de straf van zijn 
misdrijf voldoet, dan pas mag hij terug zijn plaats in de samenleving in
nemen. Men veroordeelt dus niet op de eerste plaats tot verbanning maar 
bvb. tot 60 lb. of tot verlies van de hand, doch aangezien het een vonnis 
bij verstek is en men de dader niet in handen heeft zegt men "en van 
zodra hij terugkomt zal men hem vatten en de boete innen of zijn hand 
afslaan" - zoals men deed met echte verbannenen die bvb. op verlies 
van de hand uitgewezen waren. Er wordt trouwens in de betekenis die 
we hier behandelen nooit een termijn genoemd, wat wel het geval is bij 
echte verbanningen-hoofdstraffen ( 1). 

De kanonieke theorie van het schuldvermoeden als rechtvaardiging 
van de veroordeling der afwezigen wordt nergen_s uitgedrukt. J\faar het 
is duidelijk dat het schuldvermoeden impliciet in de teksten bevat ligt. 
Men veroordeelt iemand omdat men aanneemt dat zijn wegblijven een 
voldoende vermoeden van schuld daarstelt aan het misdrijf waarvoor 
hij werd gedaagd. Dit is in het bijzonder voor de hand liggend in het 

alsi sal hebben ghedaen den ghewonden; 1 304. 11 (wonden met "knijf") ne comt ie 
niet ... men zalne bannen ... up zine hand of te slane (de straf voor wonden); Brugge 
1 304. 5 5 : die niet ne coomt ... die wordt achtervolghet van alsulken essche als daer 
hie of beclaeght es te wette; Salle de Lille. 1 32 (betichting van wapendracht, straf 60 s.) : 
on le doit adjourner souffissamment et les adjournemens passés on le puet jugier en 
amende de 60 s.; Wettelijkhede. 96; Lod. v. Nevers 13 30. 5 3 : attains du fait pourquoy 
il estoit adjournez; Scheldewindeke. 23 : die niet te rechte en commen werden ver
wonnen van sbaillius heesche. 

(1) Zie hierover reeds BENNECKE, Strafve,jahren, 61. 44 v.; voor teksten zie Destel
donk 1248. 27: bannietur ... et convincatur et de corpore et de possessione sit in potesta
te comitis ( de straf voor de zes ardue eau se, waarover het hier gaat); Facet S. Amand 126 5. 
X. 4 : faittes celle personne ... banir ... tant quil ara amendé a Ie paix le meffait quil a 
faict; Brugge 1304 (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, I, 61. 324): ... wordt gheban
nen by contumacien ... up zulcke boete als scepenen kennen dat hy verwonnen es; Brugge 
I 304. 1 I : voor wonden met een "knijf" is de straf handverlies, welnu ingeval van ver
stek : men zalne bannen . . . up zine hand of te slane; Aardenburg Consuetudo. 1 1 : 

(de boete van wonden is 60 lb.) legitime adjurnatus et se non presentaverit ... banniri 
debet de sexaginta lb .... ; Lod. v. Nevers 1330. 5 3 : il sera bannis comme attains du 
fait pourquoy il estoit adjournez. In Gent noemt men "ballinc van 60 lb." wie tot de 
boete werd veroordeeld doch niet kon betalen. Het gaat hier dus om maatregelen tot 
uitvoering van vonnissen. 



geval dat iemand in voorarrest gehouden wordt en het gevang waar hij 
zijn vonnis afwachtte ontvlucht. Dit gekarakteriseerd verstek wordt 
dan ook soms speciaal in de wet geregeld ( 1 ). 

c) Eremodicium. 

We hebben reeds een definitie van het eremodiciaal proces gegeven. 
Het is in het oud-Vlaamse strafproces een late, XIIIe eeuwse vrucht. 
In vergelijking echter met andere wereldlijke rechten verschijnt het in 
Vlaanderen - althans wat het strafproces betreft - zeer vroeg (2). Een 
technische benaming bestaat niet, de teksten geven alleen een omschrij
ving. De eerste tekst is uit 1222, uit het stadje Béthune bij Atrecht en 
is wellicht op invloed van de Atrechtse officialiteit terug te voeren, want 
het kanonieke proces in Frankrijk kende sedert het einde der XIIe eeuw 
het eremodicium (3). Wij lezen in het stadsprivilege van Béthune van 
1222 : ,,Si ... infra scabinatum Bethuniensem, de aliqua infractura ali
quem citari f ecero si citatus comparere noluerit, scabini deberit de infrac
tura cognoscere et secundum quantitatem delicti et culpe forifactum 
iudicare tenebuntur" (4). Dit is duidelijk genoeg : de schepenen hebben 
niet het recht de afwezige louter op grond van zijn afwezigheid voor 
schuldig te houden, ze moeten een onderzoek ten gronde instellen en 
"secundum quantitatem culpe", slechts in de mate waarin zijn schuld 
hier blijkt, zal hij veroordeeld worden. 

De volgende vermelding is uit 1241, wanneer de poorters van Damme 
bij privilege bekomen dat in geval van afwezigheid van een beklaagde 
een onderzoek zal worden ingesteld net alsof hij verschenen was, dat 
dus zowel in zijn voor- als in zijn nadeel kan uitvallen. Er worden nochtans 
beperkingen gesteld, die we in Béthune niet vinden : 

1. de poorter in kwestie moet afwezig zijn op het ogenblik der dag
vaarding en dat moet vastgesteld worden door twee getuigen. Het betreft 
dus iemand die anders toch zou geëxcuseerd worden wegens verblijf 
in het buitenland, men wil alleen beletten dat de zaak te lang na de feiten 

(1) Brugge 1281. 30: So wie die gaet uter vangnesse sonder orlofvan den rechtre, 
hie sal syn verwonnen ende achtervolghet van den sticken . . . wanof dat hie sal syn 
ghevanghen ende sal boeten 60 lb. jeghen den grave; Lod. v. Nevers 1330. 87 : qui 
se departira de prison ... il est attaint et convaincus du fait ou cas pour quoy il avoit 
este prins - deze regel is niet algemeen; Wettelijkh. 29: voor wie "ruumd uten steene" 
wordt geen andere sanctie voorzien dan dat hij "steenvluchtig" verklaard wordt en dus 
dient opgezocht en dat hij een boete van 60 lb. oploopt voor deze uitbraak. 

(2) M1TTEIS, Versäilmnisurteil, bl. 214 citeert de Vlaamse teksten als de eerste 
in het Franse recht. 

(3) MrTTEIS, op. cit., b. 175. 
(4) EsPINAS, Recueil Droit munic. Artois, n° 282, II, bl. 70 v. 
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zou voorkomen of dat de uitgesproken vonnissen bij de latere terugkeer 
zouden dienen ingetrokken; een geringe concessie dus : tegen werkelijke 
wederspannigen blijft het vroegere strenge recht gelden ! Heel anders 
is de houding in Béthune, waar men in elk geval slechts volgens de wer
kelijke materiële schuld wil vonnissen (secundum quantitatem cttlpe), ook en 
vooral tegen wederspannigen (si citatus comparere noluerit). 

2. de eremodiciale procedure gaat slechts door ten gunste van een 
persoon wiens gegoedheid vaststaat of voor wie een gegoede persoon 
wil borg staan (1). 

Analoge beperkte bepalingen als in Damme vinden we later terug 
in de Aardenburgse Consuetudo (het ontwerp van keure uit de twintiger 
jaren der XIVe eeuw) (2). Reeds verder staan de Aardenburgse rechts
boeken : Wie van misdrijven beticht wordt die aan lijf of lid gaan ( de 
ergste gevallen waar, zoals we zagen, geen vertegenwoordiging kan 
plaats hebben) heeft recht op een volledig onderzoek, al is hij voort
vluchtig. We staan reeds zeer dicht bij het zuiver eremodicium (3). Alleen 
is de toepassing nog niet algemeen, en heeft het nog geen plaats van 
rechtswege, maar moet desnoods door een derde worden aangevraagd : 
het heeft nog een uitzonderings- en gunstkarakter (4). 

Een zeer belangrijk document in dit verband is een privilege van 
Lodewijk van Nevers van 19 Januari 13 3 8, waarbij de graaf aan de Brugge
lingen het voorrecht van de eremodiciale procedure schenkt. Hij doet 
dit om hen te belonen voor bewezen militaire diensten. Het stuk ver-

(1) Ziehier de tekst: Si aliquis burgensis deDamcitatusfueritadvirscarniamdeDam 
et tempore citationis in villa de Dam non fuerit et hoc testimonio proborum virorum 
scabinis constiterit, super quocumque forefacto clamor factus sit, super illo inquiretur 
veritas a scabinis tanquam si presens esset ad virscarniam ,si bona ejus suffecerint ad 
dictam emendam solvendam ... Si bona ... non suffecerint et aliquis burgensis, cujus 
bona ad dictam emendam solvendam suffecerint, pro illo stare et cavere velit ... similiter 
inquiretur veritas (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Pqys et comté F!andre,Quartier Bruges. 
Petites vil/es et seign. enclavées, II, bl. 168, Damme, n° 5). 

(2) Aardenburg Consuetudo. 41: Si quis burgensis de Ardenburgh tempore absentie 
sue ad viscarniam vocatus fuerit et scabinis constet testimonio proborum virorum 
ipsum absentem esse, sibi justicia fiat veritate super hoc inquisita ac si presens esset ... 

(3) Wettelijkhede. 97 : Voord so wie gheboden word te rechte te stane wettelijc 
ende hem heesch angheleit wort van live oft van lede die en sal niet gheachterhaelt 
worden bi contumacie al es hi poorter ende niet en comt in heessche ende in andworde, 
ne maer hi sal hebben zine waerhede, ghelijc of hi stonde in presente; cfr. ibid. 51 : 
... ende es hi niet voor oghen als men hem heesch anleit in vierscarne soo es hi scul
dich te heb bene zine warehede ghelijc of hi stonde in presente ... 

(4) Wettelijkhede. 97 : ... ende wildene partyen of de heer achterhalen bi con
tumacie so sal commen een mach ten derden of naerre ... toghen ende zegghen dat 
zijn mach heesch angheleit es van live of lede ende so wie men heesch anleit van 
live of lede dat hi sculdich es te hebbene zine waerhede, ghelijc of hi stonde in pre
sente ... 
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klaart uitdrukkelijk dat hiermede een voorrecht van de vreemdelingen 
uitgebreid wordt tot alle inwoners van Brugge; het bepaalt inderdaad 
dat de zaak van de niet-verschijnende Bruggeling zal ten gronde behandeld 
worden net alsof hij een vreemdeling was. De toepassing van de nieuwe 
regel is echter beperkt tot gevallen die tot verlies van lijf of leden zouden 
kunnen voeren en geschiedt niet wanneer de dagvaarding in feite aan de 
persoon van de beklaagde zelf is geschied ( 1 ). 

In het Rijselse stadsrecht van het einde der XIIIe eeuw tenslotte 
vinden we het eremodicium in toepassing ex officio bij moordklacht (2). 

Het eremodiciaal proces was dus in strafzaken in Vlaanderen in 
zwang vanaf de XIIIe eeuw. Het bekleedt nochtans een zeer geringe 
plaats. Verre van een algemeen aanvaard beginsel te zijn geworden is het 
een uitzonderlijke en een uitzonderingsprocedure : men vindt ze bij lange 
niet in alle plaatsen en waar men ze vindt kent ze meestal een beperkt 
toepassingsveld. 

Nu een woord over haar oorsprong. We onderscheiden twee wegen 
langs waar ze in het oud-Vlaamse strafproces is binnengedrongen. Zeggen 
we meteen dat kanoniekrechtelijke ethische overwegingen enerzijds en 
stedelijke praktische overwegingen én later ook specifieke stedelijke re
acties anderzijds hier de verantwoordelijken zijn. De strevingen van de 
staatsvervolging daarentegen spelen hier geen rol. Het systeem van 
,,verstek = schuld" is een systeem van streng recht; het biedt nadelen. 
Zoals alle rechtsregels die op wettige vermoedens berusten en alle pro
cesrigorismen maakt het een aantal onschuldige slachtoffers. Het is immers 
niet juist te beweren dat in alle gevallen degene die opzettelijk verstek 

(1) GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume Bruges, n° 41, I, bl. 406 v.: ... Premierement 
nous avons ottroié et ottroions a touz les bourgoiz de nostre dite ville que ou cas quon 
adiournera aucun ou aucuns de nos bourgoiz sur aucun cas appartenant a loi par 
lequel il porroit ou devroit se il en fust convaincuz perdre vie ou membre et li diz 
bourgoiz soit contumax de venir a sa dite journee que en !absence doudit bour
goiz on procede en la maniere que on feroit si le diz cas fust avenuz en ladite ville a 
un estrange a linquisition du meffait suz lequel li diz bourgoiz aura este adiournez et 
que li eschevin de nostre dite ville soient tenuz de rendre iugement du dit fait selonc 
lenqueste qui en aura este faite non obstant la contumace du dit bourgoiz qui aura 
este adiourné et toute coustume maintenue au contraire en ce cas se aucune y a par quoi 
li estranges en tel cas ou on puet perdre vie ou membre ne soient de meillour condition 
que li bourgoiz mais ou cas que li adiournemens auroit compris le bourgoiz en sa propre 
persone et il ne vendroit a son jour, on procederoit contre luy ensi comme on a acou
stumé ... 

(2) Roisin. 156-160 : Se nuls se destourne (vlucht) pour l'oquoison de mort de 
homme ... men daagt hem drie maal; drie maal verstek, dan onderzoek : de baljuw voert 
getuigen aan : ,,Et apries chou li sires doit faire venir le veritet a eschevins le plus tost 
quil pora. Et apries le veritet oie et entendue, eschevin ... doivent jugier le plus cou
paule quil trouveront par veritet en tel manière : ,,lonc le veritet que eschevin ont 
entendue nous vos disons que N. est coupaules de le mort N .... " 



geeft schuldig is, zelfs een onschuldige kan redenen hebben om - althans 
tijdelijk - het gerecht te vermijden. Het kanoniek recht met zijn grote 
gevoeligheid voor ethische overwegingen en zijn verfijnde afmeting van 
de schuld heeft reeds vroeg het eremodicium gekend, dat in elk geval 
een objectief schuldonderzoek en individualisatie der gevallen mede
brengt. Vandaar is het allicht in het wereldlijk recht binnengedrongen -
we spraken reeds ons vermoeden uit dat dit voor Béthune 1222 het geval 
is geweest. 

Anderzijds is genoemd streng systeem onpraktisch, vooral voor 
vreemdelingen. Dit is een licht bezwaar voor een gesloten maatschappij, 
maar in een samenleving die op verkeerseconomie berust is dit een 
ernstige moeilijkheid. Immers indien een koopman in een havenstad waar 
hij van tijd tot tijd verschijnt, beklaagd wordt tijdens zijn afwezigheid, 
kunnen volgens streng recht twee dingen gebeuren : of hij wordt geëxcu
seerd tot zijn terugkeer en het proces sleept aan tot lang na de feiten 
(moeilijkheden van bewijs !) of niemand spreekt voor hem en wanneer 
hij later terugkomt en zich excuseert staat hij voor het voldongen feit 
van een reeds uitgesproken veroordeling en eventueel (begin van) executie 
(geconfiskeerd goed, etc.). Dit alles viel weg indien men de gewone 
instructie deed alsof hij aanwezig was. Men weet echter hoezeer het oude 
recht gehecht was aan de lichamelijke aanwezigheid van de pleiters op het 
geding. Een volledig proces doorvoeren in afwezigheid van een tegen
partij leek een zeer moeilijke vernieuwing (1). Men nam zijn toevlucht 
tot het systeem van de vertegenwoordiger, die in alles handelde en be
handeld werd als de vertegenwoordigde. Doch deze overgangsfictie 
had ook te grote nadelen. Het eremodiciaal proces bleek tenslotte onont
koombaar. Tot die hervorming is men in de handelssteden overgegaan 
(vermeldingen in Damme en Aardenburg). Dat het eremodicium in die 
zin oorspronkelijk een gastenrecht was blijkt positief uit de teksten. Som
mige rechten kennen het slechts voor vreemden (2). Andere kennen het 
toe aan de autochthonen "net zo goed als aan de vreemdelingen" (3). In 
navolging van het vreemdelingenprivilege is men het - wegens de op-

(1) Hierover M1TTEis, Versäumnisurteil, bl. 155, 195. 
( 2) Brugge 1304. 5 5 : ende vremde man wies lachame sal syn onghehouden sal 

hebben sine waerhede als man van buten ( = in zijn hoedanigheid van vreemdeling), voor 
burgers van Brugge kent deze keure slechts de vertegenwoordiging; Lod v. Nevers 
13 30. 31 : homs forains ... sera adjournez ... et se il ne vient on procedera contre luy ainsi 
que se il fut present ... 

(3) Wettelijkhede. 97 : ... die en sal niet gheachterhaelt worden bi contumacie 
al es hi poorter ende niet en comt ... ; ibid. 51 : ... soes hi sculdich te hebbene zine ware
hede ghelijc of hi stonde in presente, es hi poorter of en es - blijkbaar wordt het eremo
dicium in de eerste plaats als een vreemdenrecht aangevoeld. 



vallende voordelen - aan eigen burgers gaan toestaan ( 1 ). Althans voor 
Brugge hebben we het privilege bewaard waarin het expressis verbis 
geschiedt (2). Vandaar uitdrukkingen als "net zo goed voor poorters als 
voor vreemden" (3). 

Allengs hebben echter o. i. andere consideraties de steden ertoe aan
gezet om het erefftodici11m uit te breiden, nl. de uitbreiding van de ver
volging ex officio. Het moest gevaarlijk lijken in de ogen der stadssche
penen in geval van verstek zonder enig bewijs aan de requirerende baljuw 
(die geen risico liep, in tegenstelling met private klagers) boeten toe te 
zeggen ten nadele van hun niet-verschijnende burgers. Dit verklaart 
misschien de stap die men heeft gezet van het eremodici11m voor toevallig 
afwezigen naar dit voor voortvluchtigen. Aldus blijkt elk der drie types 
van verstekproces aan bepaalde maatschappelijke structuren of aan gees
tesstromingen vast te zitten, het eerste aan een primitieve volksgemeen
schap, het tweede aan een autoritaire staatsorganisatie, het derde aan de 
ethische overwegingen der kerk en aan de gemeentelijke samenleving. 

NOTA : VERSTEK VAN ANDERE BETROKKENEN DAN DE BEKLAAGDE 

Met enkele woorden zullen we hier volstaan. Over de sancties tegen 
de private klager die niet voortklaagt, ttz. zijn bij de baljuw neergelegde 
klacht niet herhaalt ter zitting van het gerecht of op latere zittingen 
weg blijft, hebben we het vroeger reeds gehad : herinneren we eraan 
dat hierop boeten stonden en verlies van zijn recht (4). 

Ook de openbare aanklager kon zijn zaak verwaarlozen. Hem trof 
als sanctie volgens het Estafttt van Cassel het verlies van zijn klaag
recht (5). 

Over de getuigendwang en de sanctie voor het niet verschijnen 
der gedaagde getuigen hebben we het reeds vroeger gehad (6). 

(1) Aldus ook MITTEIS, Versäumnisurteil, bl. 196. 
(2) Privil. v. Lodewijk v. Nevers, a0 1338, zie 61. 263. 
(3) Het privilege van IZ41 voor Damme vernoemt alleen de autochthonen; we 

menen dat de vreemdelingen het toen reeds genoten; het eremodicium is, van het ka
noniek recht afgezien, dat echter voor alle verstekgevenden is en dus in Damme niet 
heeft gewerkt, een schepping van het gastenrecht en zijn eerste vermelding in Vlaan
deren dient dus gedateerd : vóór 1 240 te Damme. 

(4) Zie 61. 24. 
(5) Cassel 1324. 31 : quant uns sires fait adjourner un sien homme ou sougit et 

li sires est partie et li laisse se court vaghe par se volenté ou par sen fait, se li homs se 
presente en le court et en a laiuwe de ses peirs, li homs doit estre quites; Lod. v. Nevers 
13 30. 31 voorziet tegen de afwezige baljuw alleen verlies van de kosten. 

( 6) Zie 61. 1 8 5 . 
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IV. - HET FORMALISME IN HET PROCES (1) 

A. - DEFINITIE 

Hier meer dan in enig ander hoofdstuk van onze studie over het 
oud-Vlaamse strafproces is het geboden duidelijk te omschrijven waar
over we het precies hebben. Er zijn voorbeelden in de literatuur - zelfs 
in de zeer recente - van verregaande verwarring in dit verband. Zo heeft 
men "formalisme" verward met "reglementering" en bvb. geschreven 
dat het recht vanaf de XIIIe eeuw "formalistisch" wordt, omdat inder
daad vanaf die periode de overheid verregaand de uitoefening reglemen
teert van sommige rechten die vroeger louter private aangelegenheid 
waren. De beperking van en de controle op de uitoefening van bepaalde 
rechten is één zaak, het formalisme in het recht is er een andere. En het 
is dus slechts steunend op een dubbelzinnigheid, een slechte begripsbe
paling, dat men de hoge middeleeuwen "paternalistisch" en de latere 
"formalistisch" kan noemen (2). Wanneer men juist het wezen van het 
formalisme heeft gevat, dat één der merkwaardigste en wellicht de m~est 
opvallende trek is van alle primitieve recht, komt men tot een historisch 
beeld dat juist het omgekeerde is. 

Indien de vermenigvuldiging door de overheid van reglementen 
inzake de uitoefening van bepaalde rechten niets te maken heeft met het 
formalisme, wat is het formalisme in het recht dan wel ? Vooraleer de 
definitie of de definities te geven die de basis van dit hoofdstuk zullen 
zijn, maken we er op attent dat we klaarheidshalve een onderscheid hebben 
menen te moeten maken tussen het "eigenlijk formalisme" en het "proce-

( r) In dit verband consul tere men volgende literatuur : J HERING, Geist des römi
schen Rechts, II/1, bl. 470-674, ,,der Formalismus" (deze bladzijden blijven steeds ka
pitaal voor het formalisme in het algemeen); BRUNNER, Wort und Form im altfranzösi
schen Prozess (kapitale studie voor het middeleeuws Frans procesformalisme); LA
MEERE, Formalisme dans Ie droit flamand; BENNECKE, Strafverfharen nach den ... flandrischen 
Rechten, bl. 5 2 en 60; RunoRFF, Rechtsstellung der Gäste, bl. 26 vv.; PLANCK, Gerichtsver

fahren, II, bl. 3 8 v.; MONTER, Procédure civile à Lille; M. WEBER, Wirtschaft und Gesel/-
schaft, § VII, Rechtssoziologie, bl. 403, 468, 482 (algemene vooral rechtsvergelijkende 
beschouwingen die, mits men ze met voorbehoud gebruikt, een verruimde blik geven 
op de problematiek van het onderwerp). 

(2) Aldus BoNGERT, Cours laïques, bl. 30 en bl. 183 vv., die de problemen van het 
formalisme o. a. behandelt zonder iets te vermelden van de merkwaardige literatuur 
die over het onderwerp voorhanden is, zonder zelfs Brunner's studie over het forma
lisme in het - door haar behandelde - oud-Franse proces te vermelden (tenzij in de 
bibliografie) ( !). Het zou toch moeten bekend zijn dat het overheidsverbod wraak te 
nemen op bepaalde dagen of het overheidsverbod een hogere huurprijs te vragen 
respectievelijk van het veterecht en het eigendomsrecht geen formalistische maar wel 
beperkte en gereglementeerde rechten maakt ! 
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duraal formalisme" dat we verder "procesrigorisme" zullen noemen. 
Dit onderscheid, dat door de vroegere auteurs niet werd gemaakt, lijkt 
ons nochtans - en het zal verder blijken - een nuttig en zelfs noodzake
lijk disting110. 

Een juridische inhoud moet zich veruiterlijken in een of andere 
zintuiglijk-waarneembare vorm. Welnu het eigenlijke formalisme is een 
(primitieve) juridische denkwijze waarbij bepaalde juridische inhouden 
steeds verbonden zijn aan bepaalde, eens voor altijd vastgestelde juridische 
vormen; waarbij een bepaald juridisch feit of handeling (de onschuld, 
een eigendomsoverdracht) zich slechts kan veruiterlijken in geijkte, 
stereotype zintuiglijke tekens (het succes in de vuurproef, de overdracht 
van een aardklomp). Het is een systeem dat een reeks equaties opstelt 
tussen bepaalde rechtsinhouden en bepaalde uiterlijke tekens; waarbij, 
met name in het procesrecht, geen rechtstreeks contact bestaat tussen de 
rechter en de materiële waarheid ( = het al of niet schuldig zijn), maar 
slechts een onrechtstreeks contact : langs de formele waarheid om ( al 
of niet slagen in een godsoordeel, ,,goed" zweren van een eed). Tussen 
de rechter en de materiële waarheid staat als het ware een scherm, zodat 
hij slechts een afgestraald beeld ( de formele waarheid) kan waarnemen, 
zonder dat hij trouwens inspanning moet of mag doen om rechtstreeks 
tot de materiële waarheid door te dringen waarvan trouwens principieel 
de formele waarheid de exacte weergave wordt geacht. Voor hem bestaat 
slechts de formalistische proef, van dezes uitslag hangt mechanisch de 
beslissing over straf of vrijspraak af. De equatie is bvb. ,,onschuld = 
goede eed" en omgekeerd "slecht zweren = schuldig zijn". Zodat men 
bij het lezen van de teksten uit dit formalistisch tijdvak de indruk krijgt 
dat iemand gestraft wordt omdat hij slecht gezworen heeft : ,,Si male 
iuraverit, tres libras dabit" (1); en uiterlijk gezien kwam het voor de 
rechters ook hierop neer, zij hadden slechts te constateren of een proef 
lukte of niet. Deze formele waarheid was de noodzakelijke en voldoende 
basis voor de uitspraak. De materiële waarheid bleef de rechter verhuld, 
hij deed geen werk van persoonlijke appreciatie, hij had slechts de aan
of afwezigheid van bepaalde zintuiglijke tekens te constateren. 

Hiertegenover staat een variante van het formalisme die een eigen 
scherp omlijnd karakter heeft, verschillend van het eigenlijke formalisme 
dat we hebben beschreven, maar toch zeer verwant door het vastzitten 
aan uiterlijke tekens, het ontzag van de vormen (d. Formsinn), we be
doelen het procesrigorisme. 

Ieder gerecht dat zich eerbiedigt moet bepaalde regels voorschrijven 
aan wie er verschijnt. Een goede rechtsbedeling midden de wanorde is 

(1) Nieuwpoort n63. 3. 



onmogelijk. Daarbij komt dat een reeks plechtige houdingen en uitdruk
kingen bij alle rechtbanken gebruikelijk zijn teneinde de solemniteit 
van de gerechtszitting te doen uitschijnen en ontzag te wekken voor de 
rechtspraak. Het proceduraal rigorisme bestaat dus uit de eerbiediging 
van een geheel van houdingen, termen, gebaren, termijnen die verplich
tend zijn voor al wie in het gerecht optreedt, allerlei uiterlijke vormen 
die louter mechanisch dienen geëerbiedigd te worden en sancties mee
brengen die tot het verlies van het recht kunnen gaan. Vandaar dat men 
dit procesrigorisme ook formalisme noemt, hoewel dit dan in een brede 
zin gebeurt. Immers men ziet waar het verschil met het eigenlijke forma
lisme ligt : het procesrigorisme is louter proceduraal en leidt tot vrij
waring van het ordelijk verloop van het proces. Hier ontbreekt de prin
cipiële equatie tussen vorm en inhoud die de basis is van het eigenlijke 
formalisme (wie zijn proces verliest omdat hij in de vuurproef mislukt 
is wordt in principe schuldig geacht; wie zijn proces verliest omdat hij 
een termijn liet verstrijken, wordt gestraft om een procesfout zonder 
meer). We zullen dan ook zien dat de geschiedenis van deze beide vari
anten van het formalisme uiteenlopend is. Wanneer in de XII0 eeuw het 
primitieve recht in zijn grondvesten geschokt wordt, stort het eigenlijke 
formalisme ineen; terwijl het procesrigorisme slechts een verzwakking 
kent, maar overigens tot op onze dag voortbestaat - omdat het nu een
maal onontbeerlijk is voor de goede gang van zaken in elk gerecht (1). 

B. - HISTORIEK 

I. - HET EIGENLIJKE FORMALISME 

Het eigenlijke formalisme, dat in het primitieve Vlaamse strafproces 
overheersend was, krijgt, zoals zovele primitieve instellingen, een definitie
ve slag in de tweede helft van de XII0 eeuw en met name tijdens de regering 
van Filips van de Elzas. We hebben hoger reeds de geschiedenis geschre
ven van het verval der aloude irrationele en formalistische bewijzen, we 
kunnen dus volstaan met eraan te herinneren dat de keuren van Filips van 
de Elzas het lot van de oude bewijzen hebben bezegeld en systemen in 
de plaats hebben gesteld waarin de rechters uitsluitend of ten minste 
in hoofdzaak de materiële waarheid dienden te bereiken om er hun vonnis 

(1) Het middeleeuws procesrigorisme dat we zullen beschrijven onderscheidt 
zich vnl. van het onze door volgende trekken : de sanctie is in het algemeen het onher
roepelijk verlies van het proces, het nefaste gevolg treedt onmiddellijk in, zodra de 
fout begaan is, zonder dat een kans bestaat zich op een toeval te beroepen en te herbe
ginnen. 
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op te baseren. Deze omwenteling heeft verschillende modaliteiten ge
kend, doch het kapitale feit blijft : onder de regering van de grote Elzasser 
werd het tot dan toe overheersende formalistische bewijssysteem vervangen 
door nieuwe niet-formalistische bewijzen in de meerderheid der Vlaamse 
rechtbanken. Slechts hier en daar heeft het oude systeem nog verder een 
onbelangrijk bestaan geleid tot in de loop der XIVe eeuw. De materiali
satie van het bewijsrecht is echter een vrucht geweest van de tweede 
helft der XIIe eeuw. 

De ineenstorting van het oude formalistische bewijsrecht is volgens 
verschillende modaliteiten geschied. Ofwel werd ze voltrokken door 
radikale afschaffing met in de plaatsstelling van een vormloos en materieel 
bewijsrecht (de schepenwaarheid en later het vormloze getuigenverhoor). 
Dit was het radikale systeem van de keuren van Filips voor de grote 
steden. Ofwel geschiedde ze merkwaardig genoeg door een verzachting 
van de strenge vormvereisten, die men vroeger steeds stelde voor sommige 
oude bewijzen. We bedoelen de toelating de gerechtelijke eden in bepaalde 
gevallen "zonder gevaar" af te leggen. Hier staan we voor een formalis
tisch bewijsmiddel ( dat slechts een formele, geen materiële waarheid 
geeft) vergezeld van een niet-formeel element : men ziet af van bepaalde 
vormvereisten; m. a. w. het proceduraal-formalistisch element wordt 
opgeofferd terwijl men het eigenlijk-formalistisch karakter bewaart. Deze 
interessante modaliteit heeft geen grote rol gespeeld. Dit was wel het 
geval met de derde vorm van deformatie van het bewijsrecht, die juist het 
omgekeerde beeld geeft : de gelijke getuigenis van twee getuigen van 
horen en zien ( of van de ene erfachtige man). Hier gaat het om een bewijs
middel dat essentieel de materiële waarheid wil doen kennen (het is een 
verhoor van getuigen omtrent de feiten), maar dat een sterke rest van 
procesrigorisme blijft bewaren. 

Merken we hier tenslotte op dat de deformalisatie van het bewijs
recht in de xne eeuw een verschijnsel is van het strafproces. In het burger
lijk proces heeft het formalistisch bewijs ( door de eed) nog lang een 
grote rol gespeeld. Hier lopen dus de wegen van crimineel en civiel proces 
uiteen. De publiekrechtelijke overwegingen die de staat deden tussen
komen in het strafproces golden niet voor het burgerlijke. Daarbij is het 
een algemeen verschijnsel dat burgerlijk recht trager evolueert dan pu
bliek recht. 

2. - HET PROCESRIGORISME 

Het procesrigorisme, hoezeer ook verwant aan het eigenlijk for
malisme door een zeker fetichisme van de uiterlijkheden en een sterke 
vormzin (het heeft in primitieve rechten dan ook een zeer scherp karakter), 
is er in wezen toch van verschillend en heeft dan ook in het oud-Vlaamse 



strafproces een verschillende geschiedenis gekend. Het systeem van het 
procesrigorisme bemoeit zich niet met het materiële recht, het heeft zelfs 
niet de pretentie er de afspiegeling van te zijn; het is een sterk gesanc
tionneerd geheel van regels die het uitwendig verloop van het proces 
beheersen. Als dusdanig is het van alle rechtbanken en van alle tijden en 
niet in wezen primitief ( 1 ). 

Men heeft in het Vlaamse procesrecht een tijd gekend dat elke vorm
fout in het proces verlies van het geding medebracht. Dit was oorspron
kelijk de normale sanctie. Dit recht heeft vanaf de xne eeuw een verzach
ting ondergaan ( slechts de dagvaarding, niet het recht was verloren, men 
werd slechts beboet, die boeten werden later nog verzacht, zelfs af ge
schaft, bepaalde lichte vormfouten hadden geen gevolg meer, etc.). Doch 
ondanks deze enkele milderingen is het strafproces in Vlaanderen geduren
de gans de door ons behandelde periode zeer streng gebleven in de steden 
evenveel als ( en misschien meer dan) op het platteland. 

3. - Sr AD EN PLATTELAND 

Een vergelijking tussen de stads- en plattelandsrechten is steeds 
instructief voor wie de sociale factoren in de rechtsgeschiedenis opspeurt. 
Welnu, wat het eigenlijke formalisme betreft is het feit patent : de grote 
steden zijn de eerste geweest om de materialisatie van het bewijsrecht door 
te voeren. Hier was een sociaal milieu dat toegankelijker was voor ver
nieuwingen, dat door de activiteit en de concentratie van de bevolking 
meer open stond voor rationalisering van de instellingen ( en een vormloos 
bewijsrecht vergt meer van bet beredenerend verstand dan de machinale 
constataties van het formalistisch bewijs). Anderzijds waren de steden van 
oudsher zeer begaan met de pacificatie van het land zodat de strafpolitieke 
overwegingen, die aan de basis lagen van de grafelijke hervormingen in
zake strafproces, bij hen in bijzonder goede aarde vielen. Wat echter 
het louter procesrigorisme betreft, hier tonen beide soorten rechtbanken 
zich elkander waardig waar het gaat om de vrijwaring van de strenge 
vormen. In het burgerlijk proces zijn de steden conservatiever geweest 
dan het platteland. Ook voor het strafproces geven onze bronnen aan-

(1) Hier een enkel voorbeeld uit onze moderne rechtspraak. Het Hof van Ver
breking heeft nietig verklaard een rechtspleging en de daarop gevolgde veroordeling 
die gesteund waren op verklaringen aangaande dewelke het zittingsblad slechts vermeld
de dat zij afgelegd werden door getuigen die de gebruikelijke eed of de door de wet voor
geschreven eed hadden afgelegd of die gezworen hadden de waarheid te zeggen niets dan 
de waarheid in plaats van, zoals het behoorde, de gehele waarhád, niets dan de waarheid. Het 
zittings blad moet de bewoordingen van de eed volledig vermelden (Verbreking van 
29-7-1936, 27-12-1932, 26-3-1934), cfr. SIMON, Strafvordering, bl. 328. 
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wijzingen in dezelfde zin: de keuren die voor het eerst, in de XIIIe eeuw, 
de sancties voor de procesfouten verzachten of zelfs uitschakelen zijn 
plattelandskeuren; andere plattelandsgerechten houden echter steeds aan 
het oude rigorisme vast. 

4. - FACTOREN 

Wat de verdwijning van het eigenlijke bewijsformalisme in het oud
Vlaamse strafrecht betreft hebben we reeds op de historische factoren 
gewezen die hier werkzaam zijn geweest. We hebben gewezen op de rol 
van het groeiend rationalisme van de mentaliteit. Hierbij komt dat de 
secularisatie als vanzelf een verzwakking van het formalisme meebrengt, 
omdat, zoals bekend, alle vormen van contact met de bovenzinnelijke 
krachten steeds in rituele, formalistische vormen plaats hebben. Grootste 
drijfkracht van de hervorming is nochtans, dat bewijst het voortleven 
van het oude systeem in het privaat recht, de integrale bestraffingswil 
van de overheid. 11en stelt zich niet meer tevreden met een formele waar
heid, de staat zelf is nu partij in het strafproces en wenst dat de rechters 
op grond van de materiële waarheid oordelen. In tegenstelling met andere 
landen, waar een centrale vorstelijke rechtbank de nieuwe procedure 
heeft verspreid, zijn het in Vlaanderen de grote steden die onder grafe
lijke impuls de nieuwe vormloze procedure hebben toegepast, van waar
uit ze de rest van het land heeft bereikt (1). Wat het verzwakken van het 
procesrigorisme betreft, hier heeft de bekende trek gewerkt tot morali
satie van het recht, tot grotere aandacht aan het innerlijke, het gewetens
moment, de zedelijke werkelijkheid, de individualisering van de gevallen 
en de rechtvaardigheid, die we vanaf de XIIIe eeuw bespeuren en die 
typisch wordt voor het laatmiddeleeuwse recht. Dit soort ethisch pater
nalisme is de vijand van de strenge stereotype vormen. De toegevingen 
eraan zijn echter in onze periode nog vrij gering. Wat het behoud van de 
strenge procesvormen betreft, het dominante verschijnsel in onze periode, 
hier staan we voor een merkwaardïg verschijnsel van rechterlijk conser
vatisme. Dit conservatisme, dit vasthouden aan strenge vormen, is meer 
dan een verschijnsel van de wet der traagheid van de menselijke geest -
hoewel het dat ook is : de rechtbanken zijn conservatief. De rechters, die 
streng vasthielden aan de oude vormvereisten, gaven zich rekenschap 

(1) We bedoelen hiermede niet dat de procedure in strafzaken in de curia comitis 
star formalistisch zou zijn geweest. We vermoeden het tegendeel en ons al te gering 
bronnenmateriaal versterkt dit vermoeden. Maar we bedoelen dat de rol van de curia 
comitis en haar greep op de Vlaamse bevolking als geheel, die onder plaatselijke auto
nome gerechten resorteerde, te zwak was om in aanzienlijke mate bij te dragen tot het 
verval van het formalisme in het oud-Vlaamse strafprocesrecht. 



dat ze hiermede de zaak van hun burgers dienden, nl. door ze te bescher
men tegen willekeur - vooral vanwege de vervolgingsambtenaren. Men 
heeft gezien waartoe men is gekomen met het volstrekt vormloze geheime 
onderzoek ! Het is geen toeval dat een groot aantal gegevens in onze 
bronnen over de eerbiediging van de strikte procesvormen juist tegen de 
baljuws gericht zijn, die maar al te zeer geneigd waren de vormen te over
treden om de verdachten te doen veroordelen; door wat al procesfouten 
de staatsvervolging haar eis kan verliezen wordt met nadruk aangeduid. 

C. - DOG.MATIEK 

I. - ONTLEDING 

Het formalisme van de oude bewijzen in het oud-Vlaamse straf
proces hebben we uitvoerig behandeld in ons hoofdstuk over het bewijs
recht. 

Bij één dezer proeven, de proceseed, heerste daarbij nog een bij
zonder streng vormrigorisme. Een verkeerd woord, een gebrekkige 
uitspraak, een verkeerd of niet voorgeschreven gebaar bij het eedafleggen 
maakten de eed nietig en deden de eedaflegger zijn zaak verliezen. Van 
oudsher werd de eed afgenomen door een eedstaver (divisor juramenti, 
staver). Dit was de tegenpartij of een gerechtsofficier (schout, amman) 
die alover zijn gestrekte staf de eedformule voorzegde, die letterlijk diende 
herhaald te worden (1 ). Doch hier vooreerst een terminologische opmer
king. De meest opvallende trek in het strenge formalisme is het gevaar. 
Voor de minste misstap dreigt men zijn zaak te verliezen. Vandaar dat men 
de strenge eed een eed met gevaar noemt, de andere een eed "sine vara" 
(vara is een oppervlakkige verlatijnsing van "gevaar" en terminus tech
nicus in vele bronnen voor het procesgevaar) (2). Men vindt een reeks 
andere termen die steeds op dezelfde inhoud slaan maar toch uiteen
lopende beelden gebruiken en zich nu eens op het standpunt van de 
eedaflegger, dan weer op dat van de tegenstander stellen (3 ). Vandaar 

(1) Veurne Ambacht 1240. 78 : petendo sacrosancta et divisorem iuramenti hoc 
est stavera (een ander handschrift draagt: staverare); S. Baafs, 1252. 2 (DrnRrcx, Gends 
charterboekje, bl. 3) : de scoutete en mach deede niet staven also alse hi wille nemaer 
also alse scepenen recht dinct; Gent 1 297. 13 1 : van den heede die damman sta vet in 
vierscaren van haven ... ; cfr. GRIMM, Rechtsa!terthümer, II, bl. 5 5 4 v. 

(2) Privilege van Frederik I Barbarossa uit 1173 aan de Vlaamse kooplui absque 
vara te mogen zweren (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl., II, n° 6, bl. 426); sine vera 
in Damme 1252. 

(3) Allerlei terminologische onnauwkeurigheden die we niet verder behandelen 
werden begaan door LAMEERE, Formalisme, bl. I 3 en BRUNNER, Wort u. Form., bl. 291 v. 



de term: een eed "met overtreding": entrepresure (1), mespresure (2), inter
pressura (3), ttz. waarbij elke misstap een overtreding is voldoende om 
de zaak te verliezen. Vandaar anderzijds de term : ,,met betrapping of 
vatting of grijping" : reprehensia (4), interceptio (5), captio verborum (6), 
begrijp (7), bevanc (8), suppressure (9), waarbij dus degene die slecht zwoer 
kon worden op zijn woord gevat (capere, reprehendere, bevangen) door de 
tegenstander, die de rechtbank kon vragen hem wegens vormfout ver
loren te verklaren ( 10 ). Het spreken met gevaar of streng spreken heet 
ook par/er par loi ( 11 ). Wie zweert met overtreding van de vormen zweert 
slecht : (in aliquo) male jurare ( 1 2 ), in juramento cadere ( 1 3 ), in juramento 
deficere (14), faillir (15). Dit eedrigorisme heeft in Vlaan4eren zijn eerste 
verzwakkingen gekend in de tweede helft van de XIIe eeuw (16) en 
valt dus chronologisch samen met de rationalisatie en secularisatie van 
het strafproces in het grootste deel van Vlaanderen. Tot dan toe had het 
in volle strengheid geheerst. Na de ommekeer in het bewijsrecht onder 
Filips van de Elzas speelt de eed een onbeduidende rol in het strafproces. 
Het is dus slechts aan de hand van de (latere) bronnen over de eed in het 
burgerlijk proces dat we kunnen weten waarin juist het "gevaar" bij het 

(1) Roisin. 41. 44: Entrepresure is "overtreding". Wanneer men een pleiter dus 
toestaat te spreken sans entrepresure, is dit een elliptische uitdrukking voor "toelating 
te spreken zonder (dat men kon gevat worden voor) overtreding (van een vorm)". 
Cfr. ToBLER, LOMMATZSCH, Altfranzösisches Wörterbuch, v0 entrepresure, III, kol. 675. 

(2) Roisin. 41, lezing van handschrift B1 voor entrepresure. 
(3) Watervliet 1258. 28 : juramentum sine interpressura, een patent gallicisme 

( = entrepresure). 
(4) Gent, Placitum de pecunia. 1218. 2. <5. 
(5) Overeenkomst Keulen met Vlaanderen, 1197 : privilege te mogen zweren 

sine interceptione quod bivanc est (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. F!., II, n° 8, bl. 429); 
Veurne Ambacht 1 240. 20. 

(6) Verdrag van Keulen met Vlaamse kooplui 1209-15 : zweren sine captione 
verborum quod vulgo bevanc dicitur (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl., II, n° 9, bl. 431). 

(7) DrnRrcx, Lois des Gantois, I, bl. 323, art. VI : orconscepe draghen en si met 
bevanc ofte begripe. 

(8) Zien. 5, n. 6; Ieper Sentences, n° 10, 15, 304: ten eede wijzen bi bevanghe; 
serment par bevanc. 

(9) Calais 1253. 26 (= sur-prendre). 
(ro) Ook voor andere procesfouten vindt men reprendre als terminus technicus, 

zie bvb. Tout Lieu S. Dizier. 28. 
(11) Roisin. 41. 
(12) Nieuwpoort 1163. 3; Poperinge 1233. 8. 
(13) Arques 1232. 17. 
(14) Ieper 1116. 
(15) Guines 118 : s'il fault de dire (son serment); Ieper Sentences. 10: faillir de 

faire son serment par bevanc. 
(16) Dit is een algemeen verschijnsel in de Germaanse rechtsgeschiedenis, cfr. 

RuooRFF, Rechtsstellung der Gäste, bl. 28. 
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zweren bestond. ,, Wie ten heiligen gaat, schrijft Roisin, en bij het zweren 
zijn hand wegtrekt van de heiligen, of niet precies in de gebruikelijke 
termen zweert of de gebruikelijke termen niet uitspreekt zoals het hoort ( 1) 
of op een of andere manier een overtreding begaat bij het zweren, verliest 
zijn proces, wanneer de voorspreker (van de tegenpartij) hem op zijn 
woord vat, want te Rijsel is het wet en gewoonte dat men zijn proces 
wint of verliest door (betrapping op) overtreding (van de stricte vorm). 
Wie zweert moet de duim van de hand waarmede hij zweert onder de 
andere vingers houden zonder trillen of beven, zoniet verliest hij zijn 
proces wanneer de tegenpartij hem op dit feit betrapt" (2). ,,De eiser moet 
vijf plechtige eden doen op zijn knieën, lezen we elders, de hand op het 
kruis. En zo hij mislukt in zijn eedaflegging verliest hij zijn zaak. En al 
beeft hij slechts even met de hand, alles is verloren" (3). Aldus moet men 
zich de primitieve eedaflegging voorstellen : als een zeer lastige proef 
die men moet doorstaan onder het scherpe oog van de tegenpartij die 
gespannen klaar staat om bij de minste vormfout de aandacht van de 
rechters erop te vestigen en te eisen dat zijn tegenpartij veroordeeld of 
af gewezen worde. Er bestaan wettige excuses voor zieken, stamelaars en 
voor wie de landstaal niet kennen alsook een verzachting voor vrouwen: 
ze mogen ondersteund worden door hun voorspreker (4). 

(1) De moeilijkheid van de termen werd te Rijsel nog verhoogd doordat het ver
ouderde ongebruikelijke archaïsche termen betrof die de mensen (van de XIVe eeuw) 
vreemd en onbekend voorkwamen, cfr. de motivering van de afschaffing van de oude 
eed te Rijsel in 13 5 1 : ,,in idiomate extraneis et insuetis" zegt men van de formules. 
De mening van LAMEERE, Formalisme dans Je droit Jlamand, bl. 13 dat het hier Vlaamse 
formules betreft is niet aannemelijk. 

(2.) Roisin. 44: Quiconques va as sains ... s'il oste se main des sains ains qu'il ait 
juret et dit les parolles telles que usages et lois porte, ou s'il ne disoit les parolles telles 
que il est uset ou s'il ne les disoit si qu'il deveroit al entente d'eschevins ou qu'il y entre
presist au <lire il aroit se querielle pierdue, se amparliers Ie reprent et tourne a atainte ou 
a delivre car a Ie loy et al usage de cheste ville en plaidiant on piert et waigne par 
entrepresure. Et si convient que quiconques va as sains que li pos de Ie main <lont il 
jure soit mis en Ie paume desous les autres dois tant qu'il ara fait son sierment et qu'il 
tiegne se main sour les sains sans croller et sans remuer ... Et quiconques remueroit 
ne crolleroit Ie main en jurant sour les sains il aroit se querielle pierdue se partie Ie 
reprendoit. 

(3) Guines. 2.63 : ... Et s'il fault de <lire ... il pert se cause et se bien Ie suyt il la 
gaigne. Et se ainsi est qu'il tramble de la main tant seullement il pert ce qu'il aura fait. 

(4) Roisin. 44. Deze strengheid in de eedaflegging in Rijsel-stad (waar ze slechts 
verdween in 1351, cfr. MONIER, Procédure civile à Lille) steekt af tegen de relatieve toe
gevendheid waarmee het Rijselse leenhof (dat geen stadsrecht wijsde) deze zaken reeds 
in 12.91 behandelde. Hier valt het stedelijk conservatisme sterk op. Zie volgend vonnis 
van het Rijselse leenhof van Juli 12.92. (Salle Lille. 2.85) : Se uns homs clayme sur ung 
aultre par <levant eschevins et ly ungs voist aux sains et quant il a mis se main sur les 
sains et commenchiet a jurer il lieve se main et remet et Ie roste et remet en disant sen 
serment, se Ie partie veult avoir sen demand attaint par Ie raison de chou quil a rosté 
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Deze strengheid in de eed, deze moeilijkheid om hem te doorstaan, 
was er op berekend de eed tot een werkelijke proef te maken, die het 
lastig en zelfs pijnlijk kon zijn te doorstaan, net als de andere proeven. 
Dat is hetgeen hem zijn waarde geeft in het formalistisch proces dat steunt 
op het doorstaan van proeven. Daarbij kan het "gevaar" tot op zekere 
hoogte de eed een adequaat bewijs hebben gemaakt : wie een kwaad ge
weten had miste wellicht de nodige beheersing om goed te zweren. 

In het oud-Vlaamse strafproces heeft de eed zijn scherpe vormge
bondenheid in het algemeen bewaard. Slechts in enkele welbepaalde 
toepassingen, nl. in die gevallen waar men de eed bijzonder gemakkelijk 
wilde maken omdat hij min als een wisselvallige proef dan wel als een 
formaliteit werd beschouwd, liet men de vormloze eed toe (1). 

Ziehier enkele gevallen waarin het rigorisme van de bewijseed in 
strafzaken werd opgeheven en een - relatief - vormloze eed in rechte 
werd aanvaard. Een poorter, die beticht wordt gestolen goed in zijn 
bezit te hebben, mag "zonder gevaar" (letterlijk : ,,zonder betrapping") 
zweren (met twee eedhelpers) dat hij het voorwerp heeft gekocht en mag de 
zaak behouden (2). Wanneer een dief op heterdaad wordt betrapt en met 
het gestolene bij zich, kan hij overtuigd worden door de vormloze eed 
van de vanger en vier andere lieden (3). De oorzaak van deze verzachting 
van het formalisme ligt aan de door ons reeds vermelde algemene factoren 
en hier in het bijzonder aan het feit dat de materiële waarheid zich zo 
sterk opdrong dat het onredelijk scheen de formele waarheid haar volle 
kracht te laten, men verzwakte ze dan ook zodanig dat degene die blijk
baar de materiële waarheid op zijn kant had ook de formele waarheid 
moest winnen (4). 

Een andere reeks van afschaffingen van het gevaar bij de bewijseed 
vormen de privileges die ter zake aan vreemdelingen - wegens hun 

et remis : il fu querquiet par enqueste en le salle a Lille as eschevins de Erquinghehem 
que en haucier se main n'a point de meffet, selonc l'usage de le court. 

(1) Hier komt ook de analogie met het burgerlijk recht ter hulp : wanneer de 
eed er echt bewijs moet zijn dient hij cum reprehensione afgelegd; wanneer hij slechts 
een formaliteit is (bvb. ontkenning van een totaal onbewezen schuld) mag hij sine 
reprehensione afgelegd worden (Gent, placitum de pecunia 121 8, § 2, § 6). 

(2) Nieuwpoort II63. 13 : Si aliquis opidanus aliquid emerit et alius istud furatum 
esse dixerit, si emptor iuramento duorum hominum constare sine reprehensione fecerit 
quod legitime illud emerit ... 

(3) Veurne Ambacht 1240. 20 : Fur cum proventia captus ... manu ipsius qui 
eum cepit et quatuor bonorum virorum super sacrosancta sine interceptione convinci 
potest; cfr. Watervliet 1258. 28: debet captorfuris ... se septimo jurare (dat hij de dief 
op heterdaad ving) quod juramentum debet esse sine interpresura. 

(4) De bewering van Schröder dat de afschaffing van het "gevaar" bij de bewijseed 
veroorzaakt werd door de gewoonte aan vreemdelingen wegens taalonkunde dit pri
vilege te verschaffen werd weerlegd door RuoORFF, Rechtsstellung der Gäste, bl. 27. 
De oorzaken van het verschijnsel liggen inderdaad dieper. 



taalonkunde en onbekendheid met de plaatselijke formules - werden 
verschaft. Het betreft wederkerige privileges (in verdragen) of eenzijdige 
(in landsheerlijke verleningen). We noemen het privilege van Frederik I 
Barbarossa voor de Vlamingen (a0 II73): ,,Nemo mercatorem de Flandria 
duello provocabit, sed si quid in eum habet dicere, juramentum illius 
absque vara recipiat" ( 1); de overeenkomsten van de Vlamingen en de 
Keulenaars uit 1197 (,,ille qui impetitur simplici juramento sola manu 
sine interceptione quod bivanc est... praestito se purgabit") en 1 209-1 5 
(,,ad expurgandum se sola manu sine captione verborum quod vulgo 
bevanc dicitur exhibebit") ( 2) en het privilege voor de handelaars uit het 
keizerrijk te Damme (a0 1252) : ,,mercator imperii sola manu poterit se 

. " pur gare srne vera. . . . 

De strenge vormvereisten voor de eedaflegging zijn slechts een as
pect van het algemene procesrigorisme dat alle delen van de gerechts
zitting beheerste en voor allen die er optraden even streng gold, voor de 
private partijen zowel als voor de gerechtsofficier ( die door de omwen
teling in het strafproces ook partij geworden was). Het vormrigorisme 
bestond in het vereiste van bepaalde plechtige gebaren voor het openen 
en sluiten der zitting, het uitspreken van geijkte formules tussen baljuw 
en rechter om het proces te doen voortgaan. De noodzaak bepaalde ter
mijnen in acht te nemen en met bepaalde tijdselementen rekening te 
houden, het vermijden van alle fouten of onvastheid in de formulering 
van woord en wederwoord (wantaekn, verbum erroneum, in verbis errare) 
waren zaken waaraan strict de hand gehouden werd (3). Het straf
proces verliep in principe volgens strenge vormen, waarborgen tegen 
slordigheid, willekeur en overdreven subjectiviteit. Twee vormvereisten 
verdienen ons nu in het bijzonder bezig te houden enerzijds om hun groot 
belang (ze bekleden een grote plaats in de teksten) en anderzijds omdat 
ze, merkwaardig genoeg, vooral tegen de vervolgingsambtenaren zijn 
gericht en duidelijk tonen hoe het strenge vasthouden door de rechters 
aan de vormvereisten in het strafproces in de eerste plaats diende tot 

(1) WARNKOENIG-GHELDOLF, Histoire de F/andre, II, n° 6, bl. 426. 
(2) WARNKOENIG-GHELDOLF, op. cit., II, n° 8, 9, bl. 429, 43 r. 
(3) Roisin. 157 : de baljuw dagvaardt wegens doodslag : et dont doit li sire ou 

autres de par lui metre main au cange et dire ensi ... Et puis doit férir chius qui l'ensigne
ment ou l'adiournement fera de se verge 2 cops ou trois au cange. - Men weet hoe 
de baljuw de zitting plechtig bande met zijn staf en hoe hij dit deed na een samenspraak 
in gelijke termen met de rechters (zie bl. 77 vv); Brugge 1304. 7 : wie niet klaagt 
binnen de 3 dagen verliest zijn klacht; Cassel 1324. 1 2 : de heer heeft recht op zijn 
vrije waarheid, hij moet echter de vormen in acht nemen : doit avoir 3 semonsses par 
3 quisaines souffisamment ou li sires porrot bien perdre par se deffaute. Zie over de 
vormplechtigheid van de gerechtszittingen vooral GRIMM, Rechtsa/terthümer, II, bl. 3 5 1 

vv. 



bescherming van de onderdanen tegen de vervolgende staatsmacht (1). 
We bedoelen de strenge vorm van de eis en het requisitorium en de ge
bondenheid van de publieke vervolging aan een geschreven wetstekst. 

De exacte formulering, de onveranderlijkheid en eventueel de recht
vaardiging van de eis of het requisitorium zijn voortdurende bekommer
nissen weerspiegeld in de wetsteksten (2). De eis dient juist de namen der 
partijen op te geven en nauwkeurig het voorwerp van het geding te 
omschrijven. ,,Indien de heer requireert wegens een nachtelijk misdrijf, 
aldus lezen we, en later blijkt het misdrijf overdag gepleegd te zijn of 
omgekeerd, dan is het proces voor hem verloren" (3). Te Ieper moest 
de baljuw die zich in zijn requisitorium beriep op de bekentenis van de 
betichte onveranderlijk aanstippen dat die bekentenis in volle vrijheid 
was gebeurd (,,buten banden van ysere ende buten banden van pinen"). 
Deze formule diende uitgesproken en correct uitgesproken te worden 
op straf van nietigheid van het requisitorium (4). ,,De heer mag ex officio 
vervolgen, lezen we elders, en de betichte kan hem niet ontsnappen ten
zij het onderzoek zijn onschuld aan het licht brengt of tenzij de heer 
(=de vervolgende baljuw) slecht zijn proces voert. In dit laatste geval 
zou de betichte toch aan de heer kunnen ontsnappen: indien bvb. de bal
juw nalaat in zijn requisitorium te zeggen dat de rechters hem de klacht 
hebben toegewezen wegens ontstentenis van familieklacht en de betichte 
de aandacht van de rechters op deze vormfout trekt" (5 ). We hebben er 
(bl. 5 8) reeds op gewezen dat vóór sommige rechtbanken het publieke 
requisitorium een subsidiaire klacht was, terwijl de familieklacht wegens 
doodslag primair werd geacht, de baljuw moest dus in het begin van zijn 
requisitorium zijn optreden rechtvaardigen. De baljuw mag verder zijn 
requisitorium niet veranderen of verzwaren (6). Dit ondervond het best 

(1) Hetgeen trouwens zeer aangewezen was. We hebben gezien hoever het vorm
loze onderzoek is gegaan in zake willekeur. 

(2) Hetzelfde vinden we voor de dagvaarding, Watervliet 1258. 62 : Citatio 
fieri debet per certum nomen et cognomen manifestum. 

(3) Facet S. Amand 1265. IX. 7: Se sire se plaint de fourfait nutantre et eschevins 
sentent as verites que cil cas soit journau ou il se plaint de fourfait sans nommer nutrant 
et nu trant soit faict ... de telz plaintz ne doit estre nulz encoupés ... 

(4) Ieper Sentences. 249, a0 1392. 
(5) Cassel 1276. 3: Li sire (mag ex oiftcio vervolgen mits zekere voorwaarden en de 

vervolgde) ne poet nient escaper se il n'escape per le verité li une ou l'autre se li sires 
plaide sagement. Encore vous diray comment il poet escaper le signeur : ... il vauroit 
savoir se demande du signeur et li sires le doit faire et en chelle demande se li sires oublie 
... que il n'a vaincus les parents du mort de leur plainte par loy et par jugement ... et 
que le plainte li est jugie en semain ... Se li sires ne se voukast de tous ches poins ... et 
chieux le peust ... faire entendre les hommes apres le demande ... et on y fesist les 
hommes entendre, apres chou li sires ne porroit jamais amender ... se voukeroit en 
hommes de point oublier ... 

(6) Scheldewindeke. 23 : ende dan mach hem den bailliu heesch leveren sonder 
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de baljuw van Evergem die een Evergemnaar vervolgde wegens ver
krachting en in zijn requisitorium nu eens sprak van Lysbette Sanders 
Y ans dochter en dan weer van Lysbette Sandérs dochter en daarop door 
de betichte werd aangevallen omdat hij "sinen heesch verwandelt hadde" 
(=zijn requisitorium veranderd had) ( 1 ). Een ander geval is het volgende : 
de baljuw had eerst gerequireerd wegens doodslag, later had hij deze 
betichting niet staande gehouden en slechts een straf wegens "vermen
echte", dit is medeplichtigheid, gevorderd. De verdediging voerde aan dat 
zijn vordering nietig was wegens vermindering van eis (amenuser son 
claim) en haar stelling werd door de rechters bijgetreden (2). In burger
lijke zaken gold dezelfde strengheid in het formuleren van de eis (3). 

Een ander procesvereiste, vrucht van de strijd om rechtszekerheid 
van de XIe en xne eeuw, is de verplichting voor de vervolgende baljuw 
zich op een wetstekst ( ordonnantie, keure, etc.) te steunen bij zijn eis. 
Te Saint Dizier was een eis vóór de schepenbank tegen een beklaagde in
gesteld geworden zonder dat het desbetreffend artikel van de keure was 
voorgelezen. De schepenen van Ieper hier omtrent geraadpleegd deden 
volgende merkwaardige uitspraak : ,,samble as eschevins d'Yppre qu'il 
n'y a point d'amende pour ce que la chartre ne fut miez lute <levant ce 
qu'il fut calengiet" (4). Wanneer men dit gegeven combineert met een 
andere uitspraak van dezelfde schepenen (5) komt men tot volgend prin
cipieel beeld : de baljuw kan slechts straf eisen voor feiten die uitdrukke-

verdiepinghe van sinen eersten heesche; Evergem (XIVe eeuw?) (DrnRICX, Lois 
des Gantois, I, bl. 300) : (betichte) ,,weerde den bailliu van dien heesche alle verdie
pinghe, vermeersinghe van heesche ende verwandelinghe van vermete". De betichte 
doet de baljuw tot drie maal toe zijn requisitorium herhalen ten einde hem op een vorm
fout te kunnen betrappen. 

(1) DrnRicx, Lois des Gantois, I, bl. 300; cfr. goed commentaar in LAMEERE, 
Formalisme dans Je droit ffamand, bl. 18 v. - De rechters waren onbeslist en gingen ten 
hoofde naar de Oudburg te Gent. De uitslag is onbekend. 

(2) Cassel 1288. 30 : fu jugiet de 2 varles sur qui li bailli avoit clamé de cheli mort 
quil l'avoient mort et les fist adjourner et il vinrent ens et oyrent leur claim et li bailli 
amenusa sen claim et dist qu'il avoient este en vermenechte et en aiuwe de li tuer, si 
voloit il avoir tele amende que li homme jugeroient ou, se il le noiassent, le verite. Ils 
disent pour che qu'il avoit amenusiet sen claim si ne voloient respondre ... Et il fu ju
giet que ... s'il fust amenusiet il seroient quite jugiet de respondre. 

(3) Tout Lieu S. Dizier. 28 : E. verliest zijn eis omdat voor de eiser een verkeerde 
naam was opgegeven geworden: Eschevins de la ville d'Ypre ont jugie ... que J. aurat 
la succession pour ce que li advocas audit E. deffailli de son nom, lequel li dis J. reprist. 
Te Rijsel kende men de mogelijkheid om bij het noemen van de partijen voorbehoud 
te maken omtrent de juistheid teneinde niet om die reden zijn proces te verliezen : 
Roisin. 30 : Dont me fait N. a entendre que N. qui la est, pour non et pour sournon, 
nous n'i vollons nient pierdre, retient ... ; cfr. BRUNNER, Wort und Form, bl. 294. 

(4) Tout Lieu S. Dizier. 206. 

(5) Tout Lieu S. Dizier. 195 : Li baillis commanda celle femme qu'elle ostat son 



lijk door een verordening strafbaar gesteld zijn en hij moet de tekst waarop 
hij zich steunt expressis verbis aanvoeren bij zijn requisitorium. Anders 
heeft zijn requisitorium, minstens wegens vormfout, geen waarde. 

Volgens het gezegde "één man, één woord" kon men het eens 
uitgesproken woord niet terugtrekken; wie op zijn woord gevat was, 
was onherroepelijk gevangen (1). 

Sanctie. 

De sanctie wegens een der talrijke vormfouten in het proces is 
het verlies van het proces en derhalve van het procesobject. Dit verlies 
is onherroepelijk. Het verloren proces heeft definitief gezag van gewijsde. 
,,Voor een slecht geformuleerde baljuwsklacht moet niemand lastig ge
vallen worden, lezen we, en de baljuw mag geen tweede maal requireren 
voor hetzelfde geval" (2). En elders : ,,Eenmaal een foutief requisitorium 
uitgesproken kan de baljuw zijn fout nooit meer herstellen, zo de be
tichte zich op die vormfout beroepen heeft" (3). 

Ondertussen staan andere bronnen, in dezelfde XIIIe en XIVe eeuw 
reeds op een milder standpunt. Een onjuiste eis brengt alleen het verlies 
van de dagvaarding, niet van het recht zelf teweeg (4). Meermaals komt 
het voor dat procesfouten geen weerslag hebben op het materiële recht, 
maar als stoornis van het verloop van het gerecht of als oneerbiedigheid 
worden beboet (5 ). Ondertussen zien we hoe sommige dier boeten ver-

estal clou lieu ou elle l'avoit mis et elle n'en fist riens. Asavoir est en quelle amende elle 
est. - De eest article samble as eschevins d'Yppre qu'il n'y at point d'amende pour 
ce que li sires ne li eschevin ne nommerent point d'amende. 

(1) Tout Lieu S. Dizier. 114: il ... ne povoit desdire ce qu'il avoit ja dit; J. B. 
had de schepenen wedersproken, onmiddellijk daarna verklaart hij dat hij dat niet 
bedoelde en zijn vraag slechts deed voor het geval ze overeenkwam met hun wil. De 
verontschuldiging werd niet aanvaard; cfr. Tout Lieu S. Dizier. 5 6 : ne valoir ne li 
puet, indien hij achteraf verbetert ... 

(2) Facet S. Amand. 1265. IX. 7: ... de telz plaintz ne doit estre nulz encoupés, 
ne plaindre ne s'en peult on 2 fois d'ung cas. 

(3) Cassel 1276. 3 : Apres chou li sires ne Ie porroit jamais amender ... se 
voukeroit en hommes de point oublier; cfr. ibid. art. 7 : quant il ara oy se demande ... et 
on y fait les hommes entendre, chelle demande ne porra jamais estre amendee se chieux 
qui est en court venant poet entendre que chiex a fait maise ( = mauvaise) demande ... 

(4) Wettelijkhede. 86 : So wat manne die een anderen te wette stellet ende hem 
heesch anleit ende niet en noempt bi ziere name ende bi ziere toename beede den hees
schere ende de verwerre ende men dat toghet in die tale int verweerne so hiest een 
dachvaert wel voert. 

(5) Langle 1248. 47: Quicumque in placito bannito in verbis erraverit emendabit 
no bis 3 s.; 48 : Si aliquis causidicus ... in verbis erraverit ... 60 s.; ook de rechters 
worden wegens wantale beboet : Langle 1248. 49 (in verbo suo errare). 

2 79 



minderen (1) of zelfs helemaal wegvallen (2). Het ligt voor de hand dat 
de boeten wegens vormfouten in het proces een rijke bron van inkomsten 
moeten geweest zijn voor de heer, hetgeen onder meer de ingezetenen tot 
tegenactie en bekomen van vrijstelling heeft aangezet. 

2. - DE TAALMAN 

Terminologie 

Prolocutor (3), causidicus (4), advocatus (5). 
avant parliers (6), emparlier (7), amparlier (8), avocat (9). 
taelman ( 10). 

Ontleding 

Een procesfiguur die het rechtstreeks gevolg is van het procesrigo
risme is de taalman of voorspreker. 

Hij voerde het woord en leidde het geding voor de partijen (de bal
juw was steeds zijn eigen taalman). Daardoor werden de harde gevolgen 
van het procesrigorisme zeer verzacht : de taalmannen waren beroeps
specialisten verbonden aan bepaalde rechtbanken, waar zij ter beschikking 
stonden van de pleiters. Ze waren dus oneindig veel bedrevener in het pro
cederen dan hun kliënten. Daarbij komt echter dat een eventuele vormfout 
van zijnentwege geen onherstelbare onheil is : de pleiter kan zich meestal 
van deze foutieve stap desolidariseren zodat hij er geen nadeel van onder
vindt ( 11 ). Er was geen strikte verplichting zijn toevlucht te nemen tot de 
diensten van een taalman (12), doch het is blijkbaar een vast gebruik en bij
na een praktische noodwendigheid, gezien de talrijke procesgevaren en de 

(1) Veurne 1241 (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. de Furnes, III, n° 9, bl. 54) : 
Emendam de wantaele quae esse solebat 60 solidorum volumus esse 10 solidos. 

(2) Waas 1241. 8 : Pro verbo vero erroneo quod vulgo dicitur wantalen, nullus 
alicui forefacto subjacebit. 

(3) Kaprijke 1240. 4. 
(4) HARIULF, Vita Arnulft. 4. 
(5) Gent 1191. 26. 
(6) Guines. n8. 
(7) Keure voor 't Vrije van 1324 (GrLLIODTs-VAN SEVEREN, Invent. Arch. Bruges, 

I, n° 294, bl. 344). 
(8) Salle de Lille. 99. 
(9) Pas en Artois n84-88. 14. 
(10) Hazebroek 1326. 80. 
(n) Langle 1248. 48 : si verba causidici sui ad se traxerit; Salle de Lille. 124 : 

se cils pour qui il dist ne raveue la parolle de l'amparlier (zich akkoord verklaren); 
cfr. BRUNNER, Wort und Form, bl. 362 vv. 

(12) Kaprijke 1240. 4 : Homo citatus debet petere prolocutorem vel pro se loqui 
si velit. 
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grote risico's ( 1 ). Men kan zijn taalman van elders meebrengen ofwel er één 
vragen die aan de rechtbank waar men voorkomt is verbonden (2). Men 
heeft vooraanstaande figuren gekend die als taalman zijn opgetreden (3). 
In het algemeen is het aan rechters of gerechtsambtenaren niet toegelaten 
als taalman bij hun vierschaar op te treden (4), dit in tegenstelling met de 
regeling van de raadslieden : de rechters mogen wel "raad" zijn van de 
partijen. Dit is omdat de taalman officieel in het proces optreedt terwijl 
de raadsman slechts aanwijzingen geeft hoe te werk te gaan, zonder zelf 
in het proces op te treden. 

Niet iedereen mag als taalman optreden, de gerechtsofficier houdt 
hierop toezicht. Hij is het (en niet de rechters) die de taalman toestaat, 
die toelating geeft zonder taalman op te treden (5 ), tegen hem richt zich 
de actie van de rechters, door cesseren van JVette, wanneer hij weigert 
iemand met een taalman te laten pleiten. Immers het is een recht van de 
pleiters beroep te doen op een taalman (6). 

De honoraria van de taalmannen worden vaak bij de wet bepaald (7). 
Een paar woorden nu over een detailpunt dat nochtans zeer typerend 

is. Is het toegelaten dat één zelfde taalman voor twee partijen zou fun
geren in hetzelfde proces? In principe is het antwoord natuurlijk ont-

(1) Keurbrief 1190. 1 : Ex quo virscarna bannitur et homo prolocutore,n acci
pit ... ; Pas en Artois 1184-88 : Celluy qui est en cause s'il voeult avoir son advocat a son 
plaid que l'on luy prefige jour certain; Kaprijke 1240. 4 : de toelating van de baljuw is 
nodig om zonder taalman te pleiten; Cassel 1276. 7 : doit demander conselg et ampar
lier; 31 : si vint 1 homme, si demanda conselg et amparlier; Gent 1297. 129: So wie 
so in ghebannen vierscaren teerst taelman heescht hy essene sculdiech voren te hebbene; 
Wettelijkhede. 97 : commen ... heesschen raet ende taelman ten zelven sticke te spre
kene; Scheldewindeke. 23 : (de partijen) sijn sculdich te commene te rade ende te 
taelmanne. 

(2) Cassel 1324. 12; Hazebroek 1326. 49. 
(3) Van de beroemde vredesapostel St. Arnulf zegt men curiis quaquaversum 

veniens facundus causidicus enituit (HARIULF, Vita Arnu!fi. 4). 
(4) Hazebroek 1326. 80: Dat gheen scepene taelman mach syn in die vierscare daer 

hi behoert no in de vierscare die an hem besouct; Guines. u8 : nulz sergens ne varletz 
ne peuent estre avant parliers ... ; Anders in Roisin. 29 (burgerlijke zaak?). 

(5) Kaprijke 1240. 4: mits toelating van de baljuw mag men "pro se loqui" zonder 
taalman; Cassel 1288. 31 : Si vint 1 homme, si demanda conselg et amparlier et li bailli 
li donna; Tale en Wedertale. 29 : dat niemene taelman en worde en zij bi oorlove. 

(6) Keure voor 't Vrije 1324 (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Invent. Archives Bruges, 
I, n° 294, bl. 344) : que toutes fois que homme du Franc demandera emparlier ... et 
nous ou nos hommes de par nous le refusions a baillier, que li eschevins se puissent 
tantost levé sanz iamais seoir en banc devant que ce soit remis a loy. 

(7) Roisin. 42 : 16 d. van de eiser, 2 s. van de verweerder "pour monstrer au hestal 
( = présenter au tribunal) .et le loy faire outre"; Cassel 1324. 5 6 : amparlier prins en 
le vierscare ne poet avoir par loy que 12 d. et se on l'amaine de dehors 2 s.; Hazebroek 
1326. 49 : max. 12 d. ,,vint menne in de vierscare", 2 s. ,,bringhemen van buten"; beide 
partijen betalen evenveel; Scheldewindeke. 49 : max. 2 s. per partij. 
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kennend ( 1 ). In geval van nood nochtans neemt men merkwaardig 
genoeg aan dat dit toch zou geschieden (2). Dit toont duidelijk hoe 
formalistisch de rol van de taalman origineel was, hoe zijn optreden vooral 
uiterlijk en mechanisch was. Hij was er om juist en op het juiste moment 
bepaalde eis- of verweerformules uit te spreken en aangezien zijn rol 
louter formeel was begrijpt men dat hij, zonder ten gronde partij te kiezen, 
de opinieloze spreekbuis kon zijn van beide partijen. Deze bepaling is 
ondertussen uitzonderlijk en archaïsch. Men ziet duidelijk in een aantal 
recueils uit de late XIIIe en XIVe eeuw dat de taalman zeer dicht staat bij 
onze advokaten en de stelling van zijn kliënt ten gronde verdedigt en 
vrije juridische discussies met de taalman der tegenpartij aangaat (3). 

(1) Arques 1232" 19 : Nemo fungatur in jure officio duarum personarum. 
(2) Scheldewindeke. 49 : Taelman die men int hof vindt en mach nemmeer winnen 

an eene partie dan 2 s. par. ende hij moet elken dienen diene heescht of hy verbuert 
thof een jaer ende wiene eerst heescht van partien daert de wet kent die essene sculdich 
teert te hebbene ende een taelman en mach partien in beeden ziden niet dienen up datter 
meer taelmans int hof sijn ende en sijnre nemermeer taelmans in, so moetene partien 
in beeden ziden behouden. 

(3) Zie passim Tale en Wedertale (,,Siet ghi heeren ghi scepenen, wat toghet ons 
poorter ende ic als sijn wettelijc taelman"); Roisin; Salle de Lille; etc. 



HOOFDSTUK III 

DE RECHTSMIDDELEN TOT BETER VONNIS : 
,,FALSIFICATIO", HOOFDVAART EN "AMENDEMENT" (1) 

I. - HISTORIEK 

Wat de rechtsmiddelen tot beter vonnis betreft kunnen we hetgeen 
in Vlaanderen is gebeurd tussen de XIe en de XIVe eeuw als volgt karak
teriseren : het is de geschiedenis van een voortdurend trachten om, ver
trekkend van de totale afwezigheid van een tweede aanleg, te komen tot 
een rechtspraak met twee instanties. 

De drang naar de opbouw van een rechtspraak met twee instanties, 
die een moeizame en langzame onderneming is geweest, beantwoordt 
vooreerst aan het verlangen der rechtszoekenden, de vreemde kooplieden 
bvb. verkrijgen ze bij privilege. Doch ze wordt vooral beoogd door het 
staatsgezag, dat hier een middel ziet om de rechters te controleren die het 
nieuwe recht, voor een goed deel zelf schepping van het staatsgezag, 
moeten toepassen en verder om het recht te uniformiseren. Maar het verzet 
komt vanwege de rechtbanken, zij hechten eraan autonoom, ,,souverein" 

( 1) Hierover werd al heel wat gepubliceerd. We vermelden in de eerste plaats 
F. L. GANSHOF, Etude sur Ie jaussement de jugement dans Ie droit ffqmand des XII0 et XJJie 
siècles. Deze studie is zo volledig en grondig dat we een ogenblik hebben geaarzeld of 
we het onderwerp zelf ten gronde zouden behandelen; het feit dat we in de tijd iets 
verder gaan en dat sinds 1934 al een aantal nieuwe teksten en studies zijn verschenen 
en vooral de bekommernis om de algemene economie van dit boek geen afbreuk 
te doen en dit probleem parallel te behandelen met de hoofdvaart hebben er ons 
toch toe doen besluiten. Verder: MoNIER, Le recours au chef de sens dans les vil/es jfamandes; 
LAMEERE, Recours au chef de sens dans Ie droit flamand en BuNTINX, Audientie der graven van 
Vlaanderen, bl. 241-260 (,,Het verhaal wegens vals vonnis, het amendement en het 
beroep"). Men consultere verder : BENNECKE, Strafverfahren, bl. 105-121 (met voor
behoud); CHÉNON, Hist. Droit fr., I, § 254, bl. 674-78; GRIMM, Rechtsalterthümer, II, 
bl. 462-465, bl. 502 v.; BRUNNER, Rg. II, bl. 471-86; PLANCK, Gerichtsverfahren, I, 
bl. 268-300; II, bl. 2 5 6-262. Signaleren we tenslotte dat GrLLIODTs-V AN SEVEREN, 
Coutumes Quartier Bruges. Vil/es et seigneuries enclav. IV, bl. 7, n. 5 een overzicht geeft 
van allerlei theorieën over het ontstaan der hoofdvaart. Voor een algemene inleiding in 
de problematiek van de tweede instantie zie BoscH, Appélrecht in Strafzaken . 
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te zijn en te blijven. Waarom? Omdat onze Middeleeuwse schepenen, 
tegelijk rechters en lokale bestuurders, iets plaatselijks vertegenwoordi
gen, symbolen zijn van lokale vrijheden; de schepenen zijn vastgeankerd 
in hun vaderstad of -streek. Heel anders bvb. is de toestand in koninklijk 
Frankrijk, waar in hoofdzaak gevonnist wordt door koninklijke baljuws 
die, waar ze zich ook bevinden, slechts de koning vertegenwoordigen, 
zodat het beroep van baljuw naar baljuw slechts een beroep is van een 
lagere naar een hogere trap van één administratie en dus gemakkelijker 
wordt aanvaard. 

In Vlaanderen vertrok men op dit gebied ongeveer van nul. In het 
primitieve procesrecht, zoals we het ons voor de XIe en een goed deel 
der xne eeuw moeten voorstellen, was er eenvoudigweg geen sprake 
van een tweede instantie bij de rechtbanken. De rechtbanken consulteerden 
elkaar - maar we zijn nog ver van het ten hoofde gaan op vraag der 
partijen! - en een vals vonnis kon "gescholden" worden - maar de ge
scholden schepen werd berecht door zijn collega's van dezelfde vierschaar ! 
Dus in het één noch het ander geval een rweede instantie, hetgeen immers 
betekent een hogere rechtbank die op een of andere wijze een beter vonnis 
kan bijbrengen. 

In de loop van de eeuwen (XIIe-XJVe) is de tweede instantie er 
gekomen. Niet dat men in de XIVe eeuw reeds het moderne appél kende -
hoewel men er met het amendement heel dicht bij was; en niet dat alle 
Vlaamse vierscharen aan dat toezicht van de Audientie der graven onder
worpen waren - de grote steden ontsnapten er nog aan; maar de weg 
die men had afgelegd tussen de XIe en de XIVe eeuw was toch zeer lang 
en de aangebrachte wijzigingen zeer diepgaand, zoals verder zal blijken. 
Hoe heeft men de verwezenlijking van de tweede instantie bereikt? 

Vooreerst, zoals dikwijls gebeurt, door omvorming van binnen uit 
van oudere instellingen - soms tot miskennens toe. Aldus is het verbazend 
wat men heeft gehaald uit de originele onderlinge consultaties van vier
scharen, die al over de hoof dvaart tot een waar beroep vóór vonnis ter be
schikking der partijen geworden zijn, en uit de oude "Urteilschelte" die 
zeer dicht bij het beroep is gekomen - zoniet naar juridische essentie 
dan toch, hier en daar, naar de praktische gevolgen : nl. door het uitslijten 
van haar penaal karakter. Maar vervolgens - doch zeer laat - heeft 
men de tweede instantie ook bereikt door absoluut nieuwe middelen, 
produkten van de behoefte aan doelmatige en eenvoudige controle van 
hogerhand : we bedoelen het door de heren der Audientie geschapen 
instrument van het amendement, dat wel vrucht was van de oude drang 
naar twee instanties maar toch geen omvorming of vrucht van één der 
traditionele middelen. 

Welke factoren hebben hier de beslissende rol gespeeld ? We zullen 
verder de meer directe behandelen. Ziehier echter de drie algemeenste 



fenomenen en factoren - waarvan de eerste twee sterk politiek gekleurd 
zijn. 

1° De centralisatie : dit fenomeen bestaat hierin dat allerlei politieke 
machten (staatsgezag, stadstaat) trachten aan lokale rechtbankenhun lokaal, 
representatief karakter te ontnemen en ze om te vormen tot louter plaatse
lijke delegaties of emanaties van de nationale of grootstedelijke rechterlijke 
organisatie (het is de toestand die we tegenwoordig kennen : de Gentse 
rechters zijn niets meer dan het Belgisch gerecht te Gent). 

2° De organisatie : dit fenomeen bestaat hierin dat bepaalde gespe
cialiseerde organen - in opdracht van het staatsgezag - hoog gequali
ficeerde juridische arbeid leveren, waarvan alle andere rechtbanken in 
het land, in het voordeel van het gehalte der rechtspraak, profiteren 
(cfr. ons modern systeem : het verbrekingshof werkt in principe "ver
edelend" en uniformiserend); dit in tegenstelling tot het systeem waar 
iedere rechtbank slechts haar eigen licht tot gids heeft, waar dus alle 
rechtbanken - als het beeld ons toegelaten is - ,,self-supporting" 
zijn (1). 

3 ° De afbrokkeling van het formalisme en het automatisme in het 
juridisch denken, de grotere zin voor het innerlijke, een geringere ge
bondenheid aan het uiterlijk teken, vandaar meer soepelheid in het be
handelen van het recht, meer toegankelijkheid voor discussies over wat 
redelijk is in elk van de verschillende opvattingen over een bepaalde 
rechtsregel. Vandaar dat men tenslotte zal inzien dat niet ieder slecht -
dit is onjuist - vonnis noodzakelijk door een slechte - d. i. opzettelijk 
onrechtvaardige - rechter is geveld geworden en dat dus de mogelijk
heid bestaat om een vonnis te vernietigen (in het amendement van de 
Audientie) met de consideratie dat de rechter meende goed te vonnissen; 
terwijl in de oude "Urteilschelte" in principe elk slecht vonnis tot de 
bestraffing van de "valse" rechter moest leiden. 

De bijzondere geschiedenis van het "VALSSCHELDEN" in Vlaan
deren is de volgende. 

We vinden dat het primitief de volgende kenmerken heeft : 

1° Collegialiteit en geslotenheid : de "gescholdene" rechter wordt ge-

(1) Dit ideaal van self-support hebben heel wat vierscharen in hun keuren doen 
schrijven, waar we lezen dat voor alle nieuwe of moeilijke gevallen het verstand en 
de beslissing van de vierschaar alleen de oplossing zullen brengen - zonder dat er 
toevlucht dient genomen tot andere rechtbanken, zie Gent 1191. 32 : Si qua forte causa 
acciderit quae in praesenti scripto non continetur, scabini secundum conscientiam 
suam juste et rationabiliter inde judicabunt nee alicui super sententiam scabinorum 
sententiam aliam ferre licebit; cfr. Desteldonk 1248. 51: casus autemquinonexprimitur 
debet a scabinis judicari secundum rectam rationem suam ... ; enz. 



vonnist door zijn gelijken, ja door zijn collega's van dezelfde vierschaar. 

2. Strengheid : de straffen voor de valse rechter zijn zwaar, hij schiet 
er leven en goed bij in. Het crimineel, penaal karakter van de procedure 
is werkelijk het essentiële. 

3° De "Schelte" staat niet ter beschikking van de partijen. Ieder 
wederzeggen is hun strikt verboden. 

Na een zekere tijd van omvormingen vinden we integendeel vol
gende kenmerken, die aantonen hoezeer men de oude instelling geweld 
heeft aangedaan om ze naar het streven naar twee instanties te doen 
plooien. We schematiseren door ons te steunen op de uiterste bereikte 
punten : 

1° Hiërarchie en openheid. Niet de collega's maar andere rechters 
vonnissen. Deze rechters zijn van een hogere rechtbank, het zijn geen 
gelijken. 

2° De sancties voor vals vonnis verzwakken. De falsi.ftcatio-proce
dure verliest bijna haar penaal, crimineel karakter. Wat te zeggen van een 
straf van 3 lb. voor een valse rechter - evenveel als voor het toebrengen 
van een alledaagse kwetsuur of voor het laven van een balling! (1). 

3° De falsi.ftcatio staat ter beschikking van de pleiters. 

Factoren die hier een rol hebben gespeeld. Voor de primitieve toe
stand noemen we : 

1° Het particularisme en de hoog-middeleeuwse verbrokkeling die 
iedere vierschaar een eigen jurisprudentie en stijl had laten vormen. 

2° De starre schuldpresumptie bij slecht vonnis wegens het vast
zitten van het recht aan het uiterlijk waarneembare (,,Erfolgshaftung" 
in plaats van "Schuldhaftung"). 

3 ° Een weigerachtige houding van de schepenen tegenover het 
rechtsmiddel in kwestie. 

Voor het ontsra:in van de geëvolueerde toestan~ : 

10 De contr6ledrang van het staatsgezag en dezes verlangen de 
uniformisatie van het recht te bevorderen. 

2° De verfijning van het schuldinzicht, de verfijning en complicatie 

(1) Desteldonk 1248. 5. 65. 19; cfr. Brugge 1304. 49 waar de enige sanctie de 
vergoeding van de onkosten der winnende partij is en het verlies van zekere burger
schapsrechten ! We mogen hier wel van een uitgesleten instelling spreken - de Brugse 
keure van Filips van de Elzas voorzag verbeurte van lijf en goed ! 
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van het recht. De vrijere, meer kritische houding tegenover de rechts
regels en de uiteenlopende mogelijkheden van interpretatie. 

3 ° De door het publiek gevoelde nood aan een tweede instantie. 

De bijzondere geschiedenis van de HOOFDV AART in het oud
Vlaamse proces is als volgt te schetsen. 

Van een oorspronkelijke toestand van vrije onderlinge consultatie 
door de vierscharen komt men allengs tot de verplichte consultatie van 
een bepaalde vierschaar en de verplichting om de uitspraak van wat nu 
het "hoofd" is geworden zonder meer als een vonnis en niet meer als 
een raad aan te nemen, dus hiërarchisatie. De consultatie was een hori
zontaal verschijnsel, het ten hoofde gaan gebeurt vertikaal. Voeg daarbij 
een parallelle ontwikkeling : van vrije beslissing van de schepenen om ten 
hoofde te gaan tot de macht van de partijen om de hoofdvaart uit te lokken. 
Alleen de grote steden zijn ontsnapt aan die ontwikkeling. Het is ver
bazend tot welk punt de drang om een rechtspraak in twee instanties te 
scheppen deze instelling heeft omgevormd : hier een groep schepenen 
die, voor een moeilijk geval geplaatst, besluiten een naburige vierschaar 
te gaan consulteren; daar de mogelijkheid voor een pleiter, die geen 
betrouwen heeft in de rechtbank of haar recht, om haar, na maning en 
vóór vonnis, af te wijzen en te eisen dat ze het geval aan haar "hoofd" 
zou gaan voorleggen en dezes vonnis ten gronde zou komen uitspreken 
(het appel devant jugement !). 

Het is klaar dat hier, naast de natuurlijke richting van ontwikkeling, 
machtspolitieke factoren hebben gespeeld, o. a. het staatsgezag bezorgd 
om goede rechtsbedeling en uniform recht alsook het verlangen van de 
lieden, in de eerste plaats de vreemdelingen, om vóór grote rechtbanken, 
die bedrevener waren, te kunnen verschijnen. 



II. - DOGMATIEK (1) 

A. - HET VALSSCHELDEN 

I. TERMINOLOGIE (2) 

dedictio sive falsificatio scabinorum (3), scabinis contradicere pre
sumere (4), scabinos contradicere (5), judicium (scabinorum) falsum 
dicere (6), calumniare (7), scabinos de falsitate judicii infamare (8), 
dicere contra judicium scabinorum (9), ea que a scabinis ... affirmata 
fuerunt dedicere ( 10 ), falsificare scabinum (II), loqui contra judicium 
coremannorum (12). 
jugement pourfausser ( 13 ), desdire eschevins ( 14), contredire ( 1 5 ), dire 
contre les hommes (16), encontrer le jugement (17), appiel de (faus) ju
gement ( 18), appeler apres jugement ( 19) (,,appeler <levant jugement" 

(1) Onnodig te herhalen dat we voor dit hoofdstuk zeer veel verschuldigd zijn 
aan GANSHOF, Faussement de jugement. 

(2) Dat falsijicare en dedicere synoniemen zijn werd terecht aangenomen door 
GANSHOF, Faussement de jugement, bl. 119 v. Het wordt trouwens bevestigd door de 
expliciete tekst van Arras-cité, 1177, art. 8 (EsPlNAS, Rec. droit munic. Artois, n° 226, I, 
bl. 565) : Dedictio sive falsificatio scabinorum suorum et duella episcopi erunt; cfr. 
Keur brief van 't Vrije 1190. 2 3 : si judex veritatem contradixerit et falsificare voluerit ... ; 
cfr. ook BRUNNER, Rg. II, bl. 473 v. : De assimilatie van het oorspronkelijk beperktere 
"valsschelden" door het bredere "wederzeggen" - waarvan het een species is - is 
slechts in één enkele tekst niet gebeurd : Hazebroek 13 26. 7. 1 o onderscheidt nog tussen 
het - toegelaten - ,,scepenen uphouden ne (h)effen van quaden vonnesse" en het 
- verboden - ,,jeghen tvonnesse van scepenen segghen". Dit archaïsme is absoluut 
uitzonderlijk in het Vlaamse recht. Elders, naar men veilig mag aannemen, werd het 
schelden volledig opgenomen in het wederzeggen doordat beide onder eenzelfde ver
bod waren gevallen. 

(3) Arras-cité II 77. art. 8 (ESPINAS, Rec. droit. munic. Artois, n° 226, I, bl. 5 63). 
(4) Gent u91. 31. 
(5) Zaffelare 1260. 36. 
(6) Nieuwpoort u63. 12. 
(7) Desteldonk 1248. 5. 
(8) Wavans 1205. 20. 
(9) EsPlNAS, Douai, P. ]. n° 3 I. IIIJ bl. 24. 
(10) Gent Filips. 15. 
(u) Keurbrief van 't Vrije u90. 3. 
(12) Arques 1232. 36. 
(13) WARNKOENlG, Fl. St. u. Rg. II, 2, n° 127, bl. 26, toevoeging op Damme 1290. 
(14) Roisin. 125. 
(15) Tout Lieu St. Dizier. 56, a0 1344. 
( 16) Salle de Lille. 1 24. 
(17) Tout Lieu S. Dizier. 56. 
( 18) Salle de Lille. 3 20. 
(19) Tout Lieu S. Dizier. 276. 
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is ten hoofde beroepen), lever les jugeurs de faus jugemens ( 1) 

apeler de faus jugement (2), estre contre le jugement (3), reprendre 
( eschevins de faulx jugement) (4). 
scepenen calengieren of beroepen van valsen vonnesse (5), scepenen 
beroep (6), scepenen uphouden van quaden vonnesse (7), scepenen 
(up)(h)effen van quaden vonnesse (8), scepenen wederseggen van 
haren vonnesse (9), vonnesse ghemoeten (10), de wet wederseg
gen ( 11 ), wederseggen dat scepenen hebben geseit, apeleren van 
valschen vonnesse (12), scepenen upheffen (upgeven ?) van valschen 
vonnesse (13). 

2. DEFINITIE 

Het valsschelden van het vonnis - of van de rechters - (d. Urteil
schelte, fr. faussement de jugement) bestaat uit een klacht, geuit door 
een pleiter of de gerechtsofficier, tegen één of meerdere rechters die ervan 
beticht worden een vals, dit is een opzettelijk wederrechtelijk of onjuist, 
vonnis of verslag te hebben gewezen of uitgebracht. 

Het is dus in het moderne recht slechts te vergelijken met het ver
haal op de rechter (fr. prise à partie) en heeft absoluut niets gemeens 
met ons beroep (fr. appel). Het wederzeggen immers is primair tegen de 
rechter gericht, wiens bestraffing men eist; slechts secundair tegen het 
vonnis, .. waarvoor het een ander in de plaats eist. Het wederzeggen gaat 
uit van de opvatting dat het recht klaar is en gekend zodat elk onjuist 
vonnis ook een vals vonnis is. Het veronderstelt bij een onjuist vonnis 
steeds het misdadig opzet en heeft geen oog voor de mogelijkheid van een 
bona ftde afwijkend inzicht in de zaak. Zoals Brunner het lapidair heeft 
geformuleerd : ,,Die Urteilschelte ist nicht sowohl gegen die Ansicht, 
als gegen die Absicht der Urteilfinder gerichtet" (14). De afloop van het 

( 1) Salle de Lille. 320. 
(2) Damme 1290. 
(3) Ieper Sentences. 324. 
(4) Facet S. Amand. 1265. XVI. 18. 
(5) Brugge 1304. 49· 
(6) Brugge 1304. 49· 
(7) Hazebroek 1326. 7. 
(8) Hazebroek 1326. 7. 
(9) Biervliet 13 5 8. 1. 
( 10) Biervliet 13 5 8. 1. 
(u) Scheldewindeke. 26. 
(12) Brugge 1281. 28. 
( 13) Brugge 1304. 49 : er staat "upghegheven" van upgheven - of moet men lezen : 

,,upgheheven" van "upheffen" ? cfr. Hazebroek 1326. 7. STALLAERT, G!oss. v 0 opgeven, 
kol. 307 leest "opgeven", hij kent "op(heffen)" echter niet. 

(14) BRUNNER, Rg. II, bl. 474· 
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incident - het wederzeggen schept een tussengeschil in de loop van het 
proces - kan dus voor de wederzegde rechter slechts vrijspraak of 
veroordeling zijn, na een echt strafrechtelijk onderzoek. Vandaar ander
zijds dat de dedictio door de wederzeggende partij voor een "presumptio" 
geldt, een vermetelheid, een "diffamatio scabinorum" en men voor haar 
optreden maar twee uitleggingen mogelijk acht : ofwel is ze er be
wust op uit om de schepenen te lasteren - en ze wordt gestraft, ofwel is 
ze "onnoosel" en niet toerekenbaar. Dat ze tegelijk bewust en zonder 
misdadig opzet kan optreden wordt niet aangenomen, omdat men er niet 
aan denkt dat iemand een vonnis voor verkeerd kan houden en toch ge
loven dat de schepenen te goeder trouw waren. Het wederzeggen - ten
minste de toegelaten j alsificatio - geeft aanleiding tot een tussengeschil 
tussen de wederzegde rechter(s) en de wederzegger; geenszins tot een 
nieuw geding met zelfde partijen en object. 

Welke rechtbank in dit tussengeschil uitspraak doet - dezelfde 
schepenbank met andere schepenen dan de "gecalengeerde" of een andere 
rechtbank van gelijke of van hogere rang of een onderzoekscommissie -
is hierbij van bijkomstig belang en verandert niets aan de essentie van de 
,, U rteilschelte". 

3. Oun-GERMAANSE PROCEDURE 

De f alsificatio van de rechter is een oud-Germaanse procedure. 
Zowel in de Germaanse oudheid als in de ganse Frankische periode was 
zij het enige middel waarover de partijen beschikten om een nadelig vonnis 
te keren. We vinden ze in het oud-Vlaamse proces terug, zoals trouwens 
in het proces van alle Europese gebieden die door het Germaanse recht 
beïnvloed zijn geworden. 

4. WAARIN BESTAAT HET VALSSCHELDEN? 

Praktisch bestaat de j alsificatio in de ter zitting, bij het vernemen 
van het vonnis, geuite beschuldiging dat de rechters een onrechtvaardig 
vonnis hebben voorgesteld of geveld, verwijt dat hun in het gezicht 
wordt geslingerd met bvb. de volgende woorden : ,,Dit vonnis deugt niet 
en ik zal het niet eerbiedigen" ( 1) of : ,,Zo heeft men geen recht gepleegd, 

(1) Ieper Sentences. 324, a0 1339 : respondi ... et dist que li jugemens n'estoit 
point boins et dist qu'il ne le tenroit mie. 



ge hebt een slecht vonnis gewezen, ge hadt het beter moeten doen" ( 1) 
of : ,,Ge hebt een vals en slecht vonnis geveld" (2). 

De jalsiftcatio richt zich steeds tegen één of meer rechters. Niet tegen 
de gerechtsofficier, immers deze spreekt geen recht en legt evenmin ge
tuigenis af, daarbij laat hij zich in de loop van het proces voortdurend 
leiden door de schepenen die immers het recht kennen. 

Hetgeen wederzegd wordt is in de eerste plaats het vonnis der 
schepenen of het voorstel van vonnis door één onder hen (3). Er bestaat 
nochtans net zo goed een valsschelding van het testimonium scabinorum, 
het rapport waarin de onderzoekscommissie van de schepenbank haar 
conclusies mededeelt (4). 

5. VERBOD AAN DE PARTIJEN DE RECHTERS TE SCHELDEN 

In de Germaanse oudheid en in de Frankische tijd is het normaliter 
de partij die zich verongelijkt voelt die het vonnis vals scheldt en ook 
later is dit buiten de Nederlanden en Noord-Duitsland zo gebleven (5 ). 
Hier en in het bijzonder in het oud-Vlaamse proces daarentegen treft ons 
volgende particulariteit : het valsschelden van een vonnis rechtstreeks 
door de partijen is verboden. 

Dit blijkt uit de keuren van Filips van de Elzas, die onvoorwaar
delijk aan de pleiters verboden een vonnis of een rapport van de sche
penen te wederzeggen, op straf van de hoogste geldboete (60 pond) plus 
een vergoeding van 10 pond aan elke schepen. Een enorme sanctie (6). 

(1) Waas 1241. 7: ... quod malum protulerint judicium vel quod melius dixisse po
tuissent. .. vel aliquod simile verbum tam turpe vel tam grave; Desteldonk 1248. 4: quod 
malum iudicium protulerint vel quod melius dixisse potuissent vel quod justitia ei non 
fuerit exhibita vel aliquod turpe verbum vel grave; Vl. tekst. 8. : ... alse dat zy quaet von
nesse gheseit souden hebben, ofte bet gheseit mochten hebben ofte dat men gheene 
wet was ghedaen of eenich leelic woert of zwaer. 

(2) ESPINAS, Douai, P. ]., n° 75 8, III, bl. 5 54 : dist en le presence d'iaus ke il 
avoient fais faus jugement et malvais. 

(3) Nieuwpoort 1163. 12; EsPINAS, Douai: P.J., n° 31. III, bl. 24; Facet S. Amand 
1265. IX. 1; Roisin. 125: eschevin seans en banc de jugement; Salle de Lille. 320: de 
faus jugemens; Brugge 1304. 49 : beroepen van valschen vonnesse; Tout Lieu S. Dizier. 
56 : encontrer le jugement d'eschevins; Hazebroek 1326. 7 : uphouden ne effen van 
quaden vonnesse; Scheldewindeke. 26; Biervliet 13 5 8. 1 : scepenen wederzeggen van 
haren vonnesse. 

(4) Gent. Filips van de Elzas. 15 : qui ea quae a scabinis in judicio vel testimonia 
affirmata fuerunt dedixerit; Atrecht 1157-63, idem; Brugge 1281. 28 : apeleren van 
valschen vonnesse iof van valschen recorde van scepenen. 

(5) GRIMM, Alterthiimer, II, bl. 502 v.; CHÉNON, Hist. droit. Jr. I, bl. 674 v.; 
GANSHOF, Faussement, bl. 158. 

(6) Atrecht 1157-63. 18. 



Sindsdien is het verbod ontelbare malen herhaald geworden in allerlei 
keuren, het is één van de meest geciteerde misdrijven en van de relatief 
zwaarst gestrafte. De hand van Filips moet men hierin o. i. niet zien. 
Het fenomeen is daarvoor te zeer verspreid. Dat hij deze vrucht van de 
autonomie van de schepenen zo heeft gesanctionneerd is wellicht omdat 
ze het ordelijk verloop van het proces bevorderde door het schelden 
formeel aan de maner voor te behouden. Hoe het zij, tot op het einde der 
XIII0 eeuw is het verbod aan de pleiters om een geveld vonnis aan te 
vechten strikt en absoluut. De straffen zijn over het algemeen zeer zwaar. 
Ze bestaan uit een geldboete aan de graaf en een geldelijke vergoeding 
aan de schepenen ( 1 ). De vergoeding is soms verschuldigd aan al de sche
penen van de vierschaar, dus niet alleen aan de schepenen die men in het 
bijzonder vals gescholden heeft ( degene die zitting hielden of die het 
verslag uitbrachten van het onderzoek of degene die het vonnis voor
stelden) (2). Meestal echter alleen aan de schepenen die zitting hielden op 
het ogenblik van het wederzeggen ( ~) of nog alleen aan de schepenen 

( 1) Nieuwpoort 1163. 12 : debet cuique sacbinorum tres lb. et iusticiario decem s.; 
Gent 1191. 3 1 : qui scabinis contradicere praesumpserit comiti 10 lb. emendabit et cuili
bet scabinorum semilibram; Kaprijke 1240. 5 5 : boete van 3 lb., vergoedingen voor een 
totaal van 3 lb.; Veurne Ambacht 1240. 46: 3 lb. boete, 18 s. vergoeding per corator; 
Langle 1240. 19: idem; Waas 1241. 7: hoofdschepenen wederseggw: 10 lb. boete en 3 lb. 
vergoeding per schepen; de kleinere schepenen : 20 s. vergoeding per schepen en als 
publieke boete zoveel als alle vergoedingen samen; 4 Ambachten 1242. 74 : 10 lb. 
boete en 1 o lb. vergoeding per schepen; Bailleul 124 5. 11 (EsPINAS, Rec. droit munic. 
Artois, n° 246, II, bl. 6) : desdire eschevins: 60 s. boete en 60 s. vergoeding per schepen; 
Desteldonk 1248. 4: 10 lb. boete en 3 lb. vergoeding per schepen; Strafregister Sint 
Pieters. 79: 60 lb. boete en 10 lb. aan elke schepen; willekeurige straf in EsPrNAS, Douai, 
P. ]., n° 31 III, bl. 24; Zaffelare 1260. 36 : si quis scabinos contradixerit debet domino 
centum s. et scabinis omnibus centum s.; Facet S. Amand 1265. XVII. 5 : chilz qui dechus 
est quil a esté contre le dit des eschevins ... li desdits est a chescun eschevins ... a 
1 o lb .... et au pruvost moisne a 60 lb. et au pruvost chevalierz a 20 lb.; Roisin. 125 : 
quiconques desdist eschevins seans en banc de jugement ne en jugement que il facent 
il est a 60 lb. de fourfet au signeur dele tiere et a cascun eschevin clou banc 10 lb. de 
fourfet a cascun; Brugge 1281. 28 : wie die wederseit dat scepenen hebben gheseit ende 
ghewyst bi recorde, hie sal boeten jeghen den grave 60 lb. ende jeghen elken scepe
nen ... 10 lb.; Scheldewindeke. 26 : ... so wie de wet in wette wederseght ... es in de 
boete van 3 lb. jeghen den heere ende tjeghen elken man of scepenen . . . oec 3 lb. 
ende dat also dicwile als mense wedersecghen sal; Biervliet 1358. 1 : 10 lb. jeghen den 
here ende jegen elken scepene die voorhogen es drie lb. 

(2) Roisin. 125 : ... et a ·cascun eschevin clou banc 10 lb. de fourfet a cascun, et 
se on n'en desdisoit fors que les 2 sans plus pour chou ne demeure mie que cascuns 
eschevins clou banc n'ait sen fourfet de 10 lb. ausi bien que s'il fuissent tout a chelle 
eure séant em banc ou ensanle. 

(3) Atrecht u57-63. 18 : et unicuique scabinorum qui dedictus est decem lb. 
da bit: dus eventueel aan alle aanwezigen, in geval nl. van wederzeggen van het vonnis, doch 
in geval van wederzeggen van het testimonium slechts aan de twee verslaggevers; Veurne 
Ambacht 1240. 46 : ... cuilibet coratori ibidem presenti emendabit 1 8 s.; Tout Lieu 



die zich met het gewraakte vonnis akkoord hadden verklaard ( 1 ). 

Het verbod van wederzeggen is absoluut en onvoorwaardelijk. Hoe 
juist het standpunt van de partij ook mag zijn, het is niet haar taak om de 
schepenen aan te vallen (2). 

Slechts enkele plattelandskeuren ontslaan van straf in geval iemand 
zich uit pure domheid of onachtzaamheid een beledigende bemerking 
liet ontvallen (3). Bij uitzondering vindt men : geen straf wanneer het 
gescholden vonnis werkelijk slecht blijkt te zijn (4) en ook : geen straf 
wanneer het gescholden vonnis niet door alle schepenen bijgetreden was 
geworden (5 ). Bij uitzondering kennen een aantal keuren een wettelijke 
falsiftcatio rechtstreeks door de partijen. We noemen de keure van Brugge 
van 128 1, art. 2 8 ( 6) die we verder nog zullen behandelen, de Brugse 
keu re van 1 3 04, art. 49 waar de "beroep ere ( van valschen vonnesse) 
moet seker doen te achtervolghene syn beroep iof voetstaens gaen in den 
steen toter wile dat hy daerof seker heeft ghedaen", de keure van Haze
broek 1326. 7 (7) en het "mauvais privilège" van 't Vrije van 1330 (8) -
hier raken zeer oud en modern elkaar. 

De procedure die gevolgd werd tegen de scheldende partij was snel 
en eenvoudig. Van zodra de gerechtsofficier de ongeoorloofde woorden 

S. Dizier. 56: 10 lb. a cascun eschevin seant adonc en banc; Biervliet 1358. 1: ... 10 lb 
jegen den here ende jeghen elken scepen die voorhoghen es drie lb. 

(1) Scheldewindeke. 26 : ende tjeghen elken man of scepenen wien dat het toe
behoert ende die tvonnesse ghevollecht hebben oec dierghelike 3 lb. 

(2) Tout Lieu S. Dizier. 276 : Cilz qui apele apres jugement soit bien soit mal, est 
en paine de soixante lb. et a chascun des eschevins dix lb. 

(3) Kaprijke 1240. 5 5 : ignoranter et absque contumelia factum; 4 Ambachten 1242. 
74 : malitia tegenover simplicitas; Zaffelare 1260. 36 : in simpelheden. 

(4) Wavans 1205. 20. 
(5) EsPlNAS, Douai, P. ]., n° 31, III, .bl. 24, a0 1228. 
(6) Ioft enigghe partie wille apeleren van valschen vonnesse iof van valschen re

corde van scepenen, si moeghent appeleren vor den grave ende die grave salt doen jugie
ren ... Er is een verschil tussen dit appél bij de graaf, dat noodzakelijk tot een tussenpro
ces moet leiden, en de requeste die de partij tot de baljuw kan richten om, zo hij het goed
vindt, het vonnis vals te schelden. Het merkwaardige in Brugge 1281. 28 is dat de 
autorisatie van "appél van vals vonnis" volgt op het traditioneel verbod van weder
zeggen in vierschaar. - Damme 1 290 kent het "apieler de faus jugement" van "li 
sires ou li partie" doch drie maand nadien wordt reeds het rechtstreekse partijschelden 
ingetrokken (WARNKOENIG, F/. St. u. Rg. II, 2, n° 127, bl. 26). 

(7) Die here no ander man ne mach scepenen uphouden ne effen van quaden 
vonnesse het ne si in siene ende in hoerne van vullen banke van scepenen. 

(8) Vrije van Brugge 1330. 14 : ... se li partie contre qui li jugemens aura couru 
sen tient a grevee elle pourra appeler avant que li eschevin se lievent ou banc et doivent 
requerre au bailli quil assemble a Bruges tous les eschevins de trois vierscares en un 
mont ... ; hier wordt slechts beboet degene die achteraf blijkt ten onrechte het vonnis 
te hebben aangevallen, nl. met 60 lb., waarvan een deel de graaf, een deel de schepenen 
toekomt. 



had gehoord, moest hij het verloop van het geding onderbreken en on
middellijk de berechting van het incident vorderen, ter zelfde vierschaar, 
vóór en door de gescholden rechters. Roisin beschrijft ons in detail hoe 
het hierbij toegaat. ,,Wanneer het gebeurt dat iemand in aanwezigheid 
van de maner de schepenen wederzegt, moet de maner onmiddellijk de 
hand op hem leggen en zeggen: ,,Gij hebt schepenen wederzegd, daarom 
leg ik de hand op u en houd ik u aan, dat schepenen het kunnen getuigen". 
Daarop moet hij tot de schepenen zeggen : ,,Heren, van dit wederzeggen 
verzeker ik u dat ik de boete zal innen" en daarbij biedt hij hun de rand van 
zijn mantel of zijn gordel en zegt : ,,Ik maan u op de trouw die ge ver
schuldigd zijt aan God en de graaf, of ge wederzegd geworden zijt of niet 
en zo ge u voor wederzegd houdt, dat ge er me de wet van laat kennen". 
Hierop komt de veroordeling : ,, We zeggen u dat deze (N). is vervallen 
wegens wederzeggen van de schepenen in de boete van 60 lb. aan de heer 
van het land en van 10 lb. aan elke schepen van de vierschaar" of de vrij
spraak : ,,Hoort wat schepenen zeggen : volgens hun inzicht zult ge best 
de zaak daarbij laten" (1). Dit onmiddellijke karakter van de reactie van 
het gerecht tonen ook andere bronnen (2). 

Het wederzeggen van de schepenen kan niet alleen expliciet en 
rechtstreeks tot de schepenen geschieden, ook onrechtstreeks en impliciet, 
door uitlatingen tot de baljuw bvb., kan men de schepenen wederzeggen. 
Weinige gevallen uit de gerechtelijke praktijk zijn tot ons gekomen over 
deze punten en voor onze periode, ze zijn des te kostbaarder. Een stuk 
dat waarschijnlijk is opgesteld om de graaf in te lichten nopens bepaalde 
geschillen van jurisdictie tussen de heren van Boelare en de stad Geraards
bergen is tot ons gekomen, waarin o. m. volgend feit verhaald wordt. 
De baljuw van de heer van Boelare had in de vierschaar van Boelare de 
veroordeling van een zekere Gillekin wegens verboden wapendracht 
gevraagd en verkregen. Zodra de veroordeling (tot een boete van 3 lb.) 
was uitgesproken, vroeg de baljuw aan Gillekin of hij bereid was te be
talen. Deze antwoordde dat hij niets gedaan had om een boete te verdienen. 
Toen "calengierde" hem de baljuw om de schepenen te hebben weder
zegd. ,,Bij God, zegt Gillekin, dat heb ik niet gedaan". Maar de baljuw 
zegt van wel, aangezien hij door zijn onschuld staande te houden de 

(1) Roisin. 125. 
(2) Ieper Sentences. 324, a0 1339 : Apres F. respondi ... et dist que li jugemens 

n'estoit point boins et dist qu'il ne Ie tenroit mie. Et sour ce li sires Ie calaingna et dist 
quil avoit ale contre Ie jugement et quil serat en amande de 60 lb. contre Ie seigneur 
et de I o lb. contre cascun eschevin; Biervliet 13 5 8. 1 : So wie die scepenen wederseicht 
van haren vonnesse in ghebanre vierscaren ende hi ghecalengiert word van den here 
eer hi uter vierscaren gaet ende scepenen kennen dat hi tvonnesse ghemoet heift ... 



schepenen die hem hadden veroordeeld (op impliciete wijze) had beticht 
van vals vonnis ( 1). 

Dat het ernst was met het verbod te wederzeggen blijkt ook uit 
posten uit de baljuwsrekeningen. Zo heeft de abt van het Eekhout te 
Brugge effectief 40 lb. betaald - een enorme som - om de schepenen 
van Aardenburg te hebben wederzegd (2). 

6. DE WETTIGE "FALSIFICATIO" 

Het was de pleiters dus strikt verboden de vonnissen aan te vallen. 
Het beroep bestond tot in de loop der XIVe eeuw niet in het Vlaamse 
procesrecht. Was er dan geen verhaal, geen rechtsmiddel tegen onrecht
vaardige rechters, stonden de burgers totaal ongewapend? Toch niet. 
De pleiters konden geen vonnis valsschelden. Hun klacht werd niet eens 
onderzocht, het feit op zichzelf was ipso j acto strafbaar. Maar de graaf 
ofliever zijn gerechtsofficier konden wel vonnissen vals schelden en dus ook 
de pleiters langs hen om (3). Een vonnis kan dus wel aangevallen worden 
in het oud Vlaamse proces maar dit moet, althans rechtstreeks, geschieden 
door de gerechtsofficier en door hem alleen, op straf van nietigheid en 
boete. Wie dus zeker is valselijk veroordeeld te zijn kan de baljuw vragen 
het vonnis te schelden, evenzo kan de baljuw op eigen initiatief de rechters 
aanvallen (4). Dat men het monopolie van het wederzeggen aan de ge-

(1) Gent, Rijksarchief, Tresorerie van de graven van Vlaanderen, chron. suppl., 
n° 3 5 2 : ,, •.. Doe quam de bailliu ende vraechde hem al vore scepenen te diere selven 
stede ofte hi wilde ghenoech doen van diere boeten die daer op hem was ghewijst. Doe 
antworde Gillekin den vorseiden baillu dat hi neghene cline ne hadde ghedaen waerbi 
dat eneghe boete op hem gewijst werd. Doe quam de baillu ende kalengierdene van 
scepenen te wedersegghene. Doe zeide Gillekin vorseit hine hadde ofte God wilt. Doe 
seide de baillu hi hadde ende wilde hem toeghen waer, want hi was ghewijst aldaer ter 
steden (van) scepenen in en boete van 3 lb. Doe quam de voerseide baillu ende vinc 
Gillekin aldaer ter stede ende wildene voeren in vangnessen ... " (uittreksel). Dit stuk 
uit de vroege XIVe eeuw moet dagtekenen van vóór December 13 1 5, datum waarop 
de graaf uitspraak deed in het geschil Boelare-Geraardsbergen (voor de tekst van deze 
uitspraak zie LIMBURG STIRUM, Coutumes Alost et Grammont, n° LI, bl. 5 15). Onze beste 
dank gaat naar Dt C. Wyffels, archivaris bij het Rijksarchief te Gent, die onze aandacht 
op dit interessante stuk vestigde. 

(2) Baljuwsrol, n° 999, als 1304-05 : L'abbé del Echoute 40 lb. de contredire 
eschevijns. 

(3) Aldus reeds WARNKOENIG, F/. St. u. Rg. III, bl. 327 en GANSHOF, Faussement 
de Jugement, bl. 128. 

(4) WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. II, 2, n° 127, bl. 26: verklaring uit mei 1290 van 
de regeling voor Damme van Februari 1290 : (De graaf of zijn officier) puet de liu mesme 
ou ale requeste de partie les eskievins clou Dam de leur jugement pourfausser (maar :) 
... non mie li partie a par lui sans le signeur; Facet S. Amand. IX. 1 : non plus ne peult 



rechtsofficier voorbehoudt lijkt een verstandige maatregel in het belang 
van de waardigheid van het gerecht en van een ordelijke rechtsbedeling, 
hoewel het de pleiters zonder verweer liet indien ze de maner er niet 
konden toe bewegen het tegen hen uitgebrachte vonnis te schelden. 
Deze combinatie van wettelijk wederzeggen door de gerechtsofficier en 
verbod van wederzeggen voor de partijen vinden we voor het eerst in 
de grote keuren van Filips van de Elzas ( 1 ). We zullen nu bestuderen hoe 
en wanneer de baljuw de rechters kon schelden en door wie en hoe het 
onderzoek naar de gegrondheid der klacht ingesteld werd. 

De bajuw of een andere gerechtsofficier konden de rechters aan
vallen (2). Dit moest terstond gebeuren, vooraleer de zitting werd opge
heven (3). Het gevolg van deze wettige falsificatio was de schepping van 
een tussengeschil. Een onderzoeksprocedure van criminele aard en een tus
senvonnis over de schuld of onschuld van de betrokken rechters dienden 
plaats te hebben. Daarna kon de onderbroken hoofdprocedure haar 
verloop krijgen : verdere behandeling en vonnis indien een record was 
gescholden geworden, executie van het vonnis of ander vonnis indien 
de "Schelte" niet een verslag maar een vonnis had gegolden. En hiermede 
belanden we bij een zeer interessante vraag: welke rechtbank hield zitting 
in dit tussenproces, welke rechters moesten de betichte rechters von
nissen? 

Men gelove niet hier een hiërarchisch systeem te vinden van lagere 
tot hogere rechtbanken met aan de top van de pyramide de curia comitis. 
Al te jaloers bewaakten de plaatselijke schepenbanken hun autonomie 
dan dat ze zich onder controle lieten stellen van hogere, vooral centrale 
grafelijke gerechten - tenzij wellicht in hun allereerste periode (4). Het 
overheersende principe is dan ook in het oud-Vlaamse proces het volgen
de : bevoegd om over de betichting van vals vonnis te oordelen is dezelfde 

on estre encontre ce (jugement) que en plain bancq se le sire les reprent; en ibid. XVII. 
2 : Nulz ne peult desdir eschevins fors chilz sur qui le jugemens est dis : dus valsschelden 
toegelaten mits optreden van de baljuw. 

(1) De grote keuren van de tweede golf: Gent Filips. 15, 26, nog niet in Atrecht 
II57-63. 

(2) Gent. Filips v. d. Elzas. 26 : Si scabini ... falsum super aliqua re judicium 
fecerint; Keurbrief 1190. 3; Desteldonk 1248. 5 : si ballivus eum (de valse schepen) 
calur:ilniaverit. .. ; cfr. de talrijke teksten die we verder samenbrengen over de straf van 
het vals vonnis : aangezien de partijen niet direct mochten vervolgen moest de vervol
ging wel van de maners komen; Facet S. Amand 1265. IX. 1; Damme 1290; Haze
broek 1326. 7. 

(3) Hazebroek 1326. 7; Facet S. Amand. 1265. IX. 1 : en plain bancq. 
(4) GANSHOF, Faussement de jugement, bl. 130, n. 2 bis, een geval van rechtswei

gering door de schepenen van Atrecht wordt a0 1111 vóór de curia comitis gebracht. 
Wellicht kon hetzelfde gebeuren voor vals vonnis. 



rechtbank, samengesteld uit de niet-gescholdene collega's der wederzegde 
rechters ofwel een rechtbank van gelijke rang (1). 

Van het eerste systeem biedt de Keurbrief van het Brugse Vrije een 
mooi voorbeeld. Wanneer de "crickhouder" er een schepen valsscheldt, 
kan hij hem van schuld overtuigen door het onderzoek ingesteld door 
zeven zijner medeschepenen. Kan de betichte echter zeven andere collega's 
in het gelid brengen die zijn stelling bijtreden, dan gaat hij vrij uit. Gaat 
men in hogere cijfers, dan moet de graaf - in wiens naam de f alsiftcatio 
gebeurt -- twee schepenen stellen tegenover één van de zijde van de 
betichte (2). Competentie van de medeschepenen vinden we ook in Gent 
- althans volgens de stedelijk geïnspireerde en archaïserende keure van 
,,koningin" Mathildis (3) in Desteldonk (4) en in de 4 Ambachten (5). 
Dat het ideaal van de schepenbanken de volledige autonomie en colle
gialiteit is geweest ligt voor de hand. En in de door hen af geperste keure 
van 1191 schrijven de Gentenaars niec zonder fierheid : ,,Nee alicui 
super sententiam scabinorum (Gandensium) sententiam aliam ferre 
licebit" (6). Doch dit voorrecht is in Vlaanderen zeldzaam geweest. 
Allerlei hiërarchische invloeden streefden naar berechting der scabini 
falsiftcati door andere gerechten, al of niet van dezelfde rang. 

Daar is vooreerst de actie van de graven te vermelden. Dat hun 
ideaal de beoordeling van de verdachte schepenen door een centraal 
grafelijk gerecht of een grafelijke onderzoekscommissie moest zijn ligt 
voor de hand. Doch de stedelijke schepenen - tegelijk bestuurders en 
rechters - lieten zich dergelijke hogere jurisdictie, een ware controle, 
niet welgevallen. Het is dan ook slechts in de bekende autoritaire en anti
stedelijke keuren van Gwij voor Brugge in 1281 en van Lodewijk van 
N evers voor een aantal opstandige plaatsen rond 1 33 o dat men een 
dergelijk systeem doorgevoerd ziet. Telkens trouwens slechts voor een 
korte tijd (resp. tot 1297 en tot 133 8), waarna ze als ondraaglijke aan
slagen op de stedelijke autonomie verdwenen. De Brugse keure voor
zag de mogelijkheid - ook voor de private pleiters - om rechtstreeks 
vóór de graaf de schepenen van Brugge van vals vonnis te betichten, 
die het geval zou laten onderzoeken door een commissie van schepenen 

(1) De oud-Germaanse toestand, BRUNNER, Rg. II, bl. 479 v. 
(2) Keurbrief van 't Vrije u90. 3. 
(3) Gent 1191. 32, keure die in vele bepalingen teruggrijpt naar toestanden van 

vóór Filips. 
(4) Desteldonk 1248. 5. 
(5) 4 Ambachten 1242. 13 : pro falso judicio super quo per conscabinos suos 

fuerit convictus. 
(6) Gent 1191. 32. 
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naar zijn keuze (1). De keuren van Lodewijk van Nevers nemen een per
soonlijk grafelijk onderzoek of een onderzoek door grafelijke commis
sarissen onder ogen (2). 

Filips van de Elzas heeft ook deze moeilijkheid op te lossen gekregen 
toen hij zijn grote keuren uitvaardigde. Hij heeft de extremen weten te 
vermijden. Enerzijds heeft hij de strikte gesloten collegialiteit in de respec
tieve grote steden weten te vermijden, anderzijds kon hij geen centrale 
grafelijke controle invoeren, vandaar zijn oplossing : de gescholden 
rechters van de steden die zijn keure kregen dienden, uitsluitend op klacht 
van de baljuw, terecht te staan vóór de schepenen van Atrecht of een 
andere stad die hetzelfde recht had. Dus berechting door gelijken maar 
niet door directe collega's. Atrecht wordt met name en op de eerste plaats 
genoemd. Het was de grootste stad van Vlaanderen en haar schepenen 
hadden reeds een zekere ervaring in de toepassing van Filips' modern 
strafrecht, daar Atrecht de andere steden vóór was geweest in het ver
krijgen van Filips' grote keuren. De uitspraken van haar schepenen over 
het optreden van deze der andere grote steden dienden zeker de unifor
misatie van het Vlaamse stedelijke strafrecht in de hand te werken, waarop 
Filips bewust aanstuurde (3). 

Dit systeem is op lichte hervormingen na ook later in zwang ge
bleven. De schepenen van de "goede" steden hebben verkregen dat ze 
dienden te verschijnen vóór een college samengesteld uit de schepenen van 
de andere "goede" steden (4). Zelfs bekwam Brugge dat in dat college 

(1) Brugge 1281. 28 : ... fera jugier par banc deskievinage un ou plusieurs ke il 
vorra eslire, dus niet alleen door een vierschaar van één der grote steden (pares), zoals 
in Filips' keuren, maar zelfs door de schepenen van onbeduidende gemeenten - deze 
willekeur moet de Brugse schepenen zeer hebben gegriefd. 

(2) Lod. van Nevers 1330. 21 : et ce peut estre prouve pardevant nous ou noz 
deputez; het "mauvais privilège" voor het Vrije voorzag een onderzoek door de sche
penen van de twee banken van het Vrije die niet hadden gevonnist in het aangevallen 
vonnis en, indien zij binnen een korte termijn niet tot een uitspraak kwamen, door de 
,,chambre du comte". 

(3) Gent. Filips van de Elzas. 26 : Si scabini ... falsum super aliqua re judicium 
fecerint ... veritate scabinorum Atrebatensium sive aliorum qui eandem legem tenent 
comes eos convincere poterit. - De keure van Atrecht II 57-63 bevat geen dergelijke 
bepaling. We weten echter (GANSHOF, Notes sur deux chartes d'Arras) dat Atrecht na die 
eerste keure er een tweede gekregen heeft van het model dat de andere grote steden 
hebben ontvangen. We nemen dus aan, met GANSHOF, Faussement dejugement, bl. 123, 

dat het systeem van berechting door een andere stad met gelijk recht ook voor de 
Atrechtse schepenen zal hebben gegolden. 

(4) Aldus begrijpen we met GANSHOF, Faussement de jugement, bl. 123, de Franse 
tekst van eind XIIIe of begin XIVe eeuw (wschl. 1301) van de Ieperse keure van Filips 
van de Elzas, art. 22 : ... li cuens les constraindra par le jugement des eschevins des au tres 
qua tres boines vile de Flandres eest a savoir Gand, Bruges, Lille et Douway ... - Ar
tesië was sinds 1 191-121 2 verloren gegaan. 



de niet-gescholdene collega's van de gescholden Brugse rechters mochten 
mede zitting houden ( 1) - men ziet het heimwee naar de collegialiteit 
voor het berechten van de f alsiftcatio ! -- hetgeen dan weer - in 1329 
bij de grafelijke repressie van de opstand - door het centrale gezag 
voor onredelijk werd gehouden en afgeschaft (2). Terloops dient gewezen 
op het parallellisme van de politieke en de gerechtelijke organisatie in 
het oude Vlaanderen : het oppergezag van de grote stedenbond tekent 
zich precies rond 1300 duidelijk af tegen het grafelijke oppergezag (3). 

Kleinere rechtbanken staan soms onder controle van hogere ge
rechten wat de beoordeling van gescholden schepenen of mannen betreft. 
We noemen de kleine steden die onder Brugge's controle geraakt zijn (4), 
wellicht de kleine vierscharen van het Waasland ( onder controle van het 
centrale Waasse gerecht) (5), lagere leenhoven onder hun "souveraine 
court" (6) en de plaatselijke heerlijke vierscharen van de abdijen onder 
de controle van de abdijvierschaar (7). 

Het bewijsmiddel voor het onderzoek naar de valsheid der schepenen 
is overal het rationele onderzoek door de rechters. Bezwarend getuigenis 
van zeven schepenen is vereist in de Keurbrief van 't Vrije (art. 3), van 
drie in de keure van Desteldonk van 1248 (art. 4). Het klassieke oude 
bewijsmiddel in dit geschil, de tweekamp, vinden we nergens meer in 
toepassing. Alleen een herinnering eraan in de jurisprudentie van het 
Rijselse leenhof (8). 

( 1) Brugge 1 304. 49 : dat scepenen van Brucghe diere ongecalengiert sullen syn 
met scepenen van den viere goede steden van Vlaenderen (Gent, Ieper, Rijsel, Dowaai) 
daerof kennen sullen ende jugieren na der wet ende der costume van Brucghe. 

(2) Brugge vóór 19-8-1329 (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Coutume ville Bruges, I, 
n° 36, 61. 395) : Au 49 article qui parole des apeiaus ou puet bien soffrir a cheque li 
nouveiaus brief contient fors tant qu'il nafiert mie que li autre eschevin de Bruges qui 
ne sont mie appellé soient juge avecques les autres eschevins des bonnes villes. 

(3) Cfr. J. DHONDT, Les origines des états de Flandre, ,,Standen en Landen" Leuven, 
1950. 

(4) Damme 1290. 
(5) Waas 1248. 8 : si vero minores scabini super falso judicio convicti fuerint, 

quilibet eorum solvet comiti tres lb. et nunquam poterit de caetero esse scabinus. 
(6) Salle de Lille. 320. 
(7) ter Piet 1266. 97 : ressorteert onder de vierschaar van het St. Pietersdorp te 

Gent. 
(8) Salle de Lille. 320, a0 1296 : Il avint que doy homme de Tournay leverent de 

faus jugemens les jugeurs de Holaing et appellerent ... en Ie souveraine court. Ly appel
lant (y) disent raisons pourquoy ly jugemens estoit mauvais ... ; ly jugeur disent que 
leurs jugemens estoit boins et l'offroient a faire bon par leur corps et leur armes et 
livrent leur wages au bailliu ... Ly doy appellant disent que bataille n'y affreoit mie ... 
Sour ces rennez ly homme furent conjuret. Il disent ... quil n'y affreoit mie bataille. 

2.99 



7. GEVOLGEN VAN HET ONDERZOEK VAN DE "FALSIFICATIO" 

Indien de gescholden rechter schuldig bevonden wordt, wordt hij 
gestraft. Indien een vals vonnis gewezen is en de wijzers worden schuldig 
bevonden, vervalt het vonnis en dient een beter vonnis gevonden. 

De straffen zijn niet steeds zeer streng : confiscatie, boeten, beroving 
van zekere burgerschapsrechten (1). Op sommige plaatsen werd het 
wederzeggen strenger gestraft dan het vals vonnis ! De verenigde schepen
en van de vier grote steden blijken zelfs over vrije appreciatie te hebben 
beschikt (2). Alleen de grote keuren van Filips van de Elzas bedreigen 
met een zeer zware straf : het volle amerciamentum, d. i. verbeurte van 
lijf en bezit. Hier gold nog onverminderd de opvatting dat ieder verkeerd 
vonnis een val.s vonnis was en van een absoluut misdadig opzet getuig
de (3). Latere jaren hebben het verval van die strenge opvatting gekend. 

Wordt integendeel de betichte rechter onschuldig verklaard, dan 
zal degene die hem gescholden heeft het beboeten en vergoeden, hij zij 
ambtenaar of pleiter (4). 

(1) Keurbrief v. 't Vrije n90. 3 : 10 lb. boete en "scamnum osculando retro exea~ 
et numquam ad scabinatum accedat; Waas 1241. 8; Desteldonk 1248. 5 : solvet comit1 

tres lb. et retro exeat a vierscharia et de cetero non poterit esse scabinus nee ... jurare veri
tatem; Piet 1266. 97: boete van 5 lb. en mag nooit meer schepen zijn; Brugge 1281. 28 : 
bliven ints graven ghenaden van haren staet ( = hun ambt van schepen) ende van haren 
goede (dus ook confiscatie ad libitum); Brugge 1304. 49 : beroofd van schependom en 
recht om in rechte te verschijnen plus vergoeding van de kosten van de beroeper. - We 
menen niet dat men onder valsheid van schepenen steeds zonder meer het vals vonnis 
mag begrijpen, zo in Facet S. Amand. 1265. XVI. 18 : faulx eschevins doit avoir le langue 
saquie dehors le bouche; het lijkt zeer twijfelachtig dat men al de van vals vonnis (id 
est verkeerd vonnis) overtuigde schepenen de tong zou uitrukken, veeleer dient hier aan 
gekarakteriseerde valsheid, als bvb. door omkoperij, gedacht. - Zie verder Brugge 
1304. 50: waar de schepen door zijn collega's (bancghenooten) verwonnen van va/scheden 
voor 100 jaar verbannen wordt, terwijl hij wegens vals vonnis (art. 49) veel lichter ge
straft wordt (zie hoger); contra : GANSHOF, op. cit. bl. 138 die deze verbanningsstraf 
ook toepasselijk acht op de volgens de procedure van art. 49 van vals vonnis over
tuigde schepen; Lod. v. Nevers 1330. 21 : demoura en nostre volente de corps et 
davoir, sauve vie et membres (dus = confiscatie, zo de graaf wil). 

(.z) Ieper. Franse tekst van omstreeks 1301 van de keure van Filips van de Elzas, 
art. 22 : il lamendront par le jugement des eschevins des quatre boines vile <levant dites. 

(3) Gent Filips van de Elzas. 26 : si convicti fuerint ipsi et omnia sua in potestate 
comitis erunt. 

(4) Keurbrief 1190. 3 : Si autem praedictus cricwardra praedictum scabinum 
falsificare non poterit, emendabit praedicto scabino 10 lb.; Brugge 128 I. 28 : vallet die 
claghere van sinen apele hie sal boeten jeghen elken scepene 10 lb. ende tgoet dat hem 
blivet sal syn int graven ghenaden; Brugge 1304. I. 49 : wordt die beroepre achter
volghet van sinen beroepe hie sal verbueren ieghen den here zestich lb. ende ieghen 
elken scepenen die beroepen sal syn tien lb. ende van dien costen die die beroepene 
scepene doen sullen omme die zake ... 
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B. - DE H00FDV AART 

l. TERMINOLOGIE ( l) 

inquisitionem suam accipere a . . . ( 2 ), venire ad inquestam (3 ), ad 
caput venire (4), consilium capere (5), judicium requirere (6), consilium 
accipere ... ad caput suum (7), recursus (8), recurrere ad ... (9), consulere 
et inquestas accipere ( 10 ), inquisitionem vel inquestam facere (II), ad 
caput suum accipere judicium (12), ad caput apellare (13), jussionem seu 
instructionem petere (14). 

aller au sens ( 1 5 ), aller querir enqueste ( 16), envoier pour conseil ( 1 7 ), 
demander sens de maistre (18), demander enqueste (19), (aller au) quief 
lieu (20), apporter (un jugement) a enqueste (21), aller au conseil (22), 
appeler devant jugement (23), appeler au chef devant jugement (24), aller 
a lenqueste a leur chef (25), traire a leur kief pour avoir sens et juge
ment (26), venir au chief (27), recevoir sens et kerke (28). 

( 1) Alweer dienen we - heel even - te wijzen op de verwarring waartoe het 
gebruik van termen als appeler en beroepen zou kunnen voeren, indien men teveel be
lang hechtte aan de woorden. Wat de moderne terminologie betreft verdient "hoofd
vaart" de voorkeur boven "hofvaart", zie HERMESDORF, Ten hoof de gaan, bl. 17-20. 

(2) Geraardsbergen 1190. 1201 (?). 1274. 9. 
(3) Moorsele (WARNKOENIG, F/. St. u. Rg. II, 2, n° 238, bl. 242, a0 1264). 
(4) ter Piet 1266. 86. 
(5) Zaffelare 1260. 48. 
(6) Arques 1232. 59. 
(7) 4 Ambachten 1242. 15. 
(8) Waas 1241. 1. 
(9) Poperinge 1208. 23. 
(10) Watervliet 1258. 66. 
(u) EsPINAS, Douai, P. ]. n° 31, III, bl. 2.4. 
( 12) Desteldonk 1 248. 3. 
(13) Aardenburg Consuetudo. 1328. 37. 
(14) Bornem 12.58. 
(15) Cassel 1324. 59· 
(16) Facet S. Amand. 1265. XVIII. 5. 
( 17) Gent 1290, bl. 9. 
( 1 8) Salle de Lille. 2 3. 2. 

( 19) Salle de Lille. 218. 
( 20) Salle de Lille. 21 8. 
( 2 l) Salle de une. 294. 
(22) Facet S. Amand. 1265. XVIII. 4. 
(23) Tout Lieu S. Dizier. 276. 
(24) Tout Lieu S. Dizier. 275. 
(25) Noord- en Zuidschote 1266. 28. 
(26) Damme 1290. 
(27) Vrije v. Brugge 1330. 114. 
(28) Vrije v. Brugge 1330. 114. 
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scepenen nemen hun beleit an . . . ( 1 ), het (geval) nemen te haren 
hoefde (2), trechte besouken (ten hoefde) (3), besouc (4), (scepenen) 
behalen tharen hoofde (5), een beleet beroupen (6), het (geding) ten 
hoef de bevaen ( 7). 

2, DEFINITIE 

In het algemeen noemt men "ten hoofde gaan" de procedure waarbij 
een rechtbank wegens een juridische moeilijkheid vooraleer vonnis te 
vellen, een andere rechtbank van hogere rang of met meer prestige (het 
hoofd), om raad of om een vonnis vraagt. 

Deze definitie is slechts bij benadering juist. Ze is te sterk voor wat 
men als het embryo van de inquesta kan beschouwen, nl. het onder
linge raadplegen van de rechtbanken zonder meer; ze is te zwak voor 
wat het eindpunt van de geschiedenis der instelling is geweest, nl. het 
appél vóór vonnis door de partijen naar de hoofdrechtbank. De geschiede
nis van het ten hoofde gaan als rechtsmiddel tot beter vonnis is echter 
zodanig geweest dat we ons wel met deze approximatieve definitie dienen 
tevreden te stellen. De hoofdvaart was in de Middeleeuwen een zeer ver
spreide procedure (8). 

3. VAN WELKE RECHTBANK EN NAAR WELKE GAAT MEN TEN HOOFDE ? 

Als criteria die de richtingen van deze consultaties hebben bepaald 
noemen wij de volgende. Steden die het recht van een andere stad hebben 
gekregen gaan aldaar ten hoofde, de stad met het "moederrecht" is 
hoofd van al de "dochtersteden". Aldus gaat Dowaai ten hoofde naar 
Atrecht (9), beide steden hebben de grote keure van Filips van de Elzas 
als basis van hun stadsrecht en Atrecht is de eerste geweest om dit nieu
we recht te ontvangen. Naar analogie met hetgeen ons over Dowaai be
kend is en hetgeen inzake gescholden vonnissen geschiedde (bij voor
keur te berechten door de Atrechtse schepenen) kan men vermoeden dat, 
althans in de vroegste tijd, de andere sted~n die Filips' recht hebben 

(1) DrnRrcx, Lois des Gantois, I, bl. 300, n. I. 

(z) Hazebroek 1326. 8. 
(3) Hazebroek 1326. 8. 
(4) Cassel 1 z 76. 11. 

( 5) Scheldewindeke. 34. 
(6) Tale en Wedertale. 8. 
(7) Scheldewindeke. 34. 
(8) MoNIER, Recour s au chef de sens, bl. 5. 
(9) Althans in een vroege periode. In 1228 verbiedt de graaf aan Dowaai naar 

Atrecht ten hoofde te gaan, tenzij zonder meer om raad, zonder de graaf te kennen. 
Op dit ogenblik staan Atrecht en Dowaai niet meer zoals ten tijde van Filips van de 
Elzas onder eenzelfde graaf ,(tekst in : EsPrNAS, Douai, P.J. n° 31, II, bl. z 3). Aldus gaat 
S. Dizier naar Ieper, omdat hun recht hetzelfde is. 



ontvangen dezelfde weg van "beleet" hebben ingeslagen. Filips' keuren 
echter bepalen niets daaromtrent. Vrij vroeg nochtans moet de autonomie 
der grote steden deze band van afhankelijkheid hebben doorgesneden. 
In elk geval hebben in de XIIIe eeuw steden als Gent en Brugge geen 
hoofd en vergenoegen zich andere schepenen te consulteren zonder meer. 

Net als voor het valsschelden vinden we hier ook dat men ten hoofde 
gaat van de plaatselijke vierscharen naar de centrale schepenbank van 
een district : de hoofdschepenen (scabini capita/es) van het Waasland (1), 
de Hoop van Hazebroek (2). In de heerlijkheden gaat men ten hoofde 
van de kleine plaatselijke vierscharen naar de grote vierschaar in de hoofd
plaats der heerlijkheid of bij de abdij : zo van ter Piet en Zaffelare naar de 
schepenen van het Sint Pietersdorp bij Gent (3), van de banken van 
Moorsele, Wiese en Gevergem naar de hoofdschepenen te Dendermon
de (4). Een grote stad als Brugge, die haar politieke, administratieve en 
gerechtelijke controle aan een hele krans van "smalle steden" heeft opge
legd is natuurlijk het hoofd van die plaatsen geworden (5). Hiervan af
gezien zijn de schepenen van het Vrije het natuurlijke hoofd voor de 
gemeenten van dit gebied (6). 

Een centraal kasselrijgerecht is hoofd van de plaatselijke vierscharen 
van de kasselrij (7). Het grafelijke mannengerecht is hoofd van mannen
gerechten van heerlijkheden binnen de kasselrij van de graaf gehouden (8). 
Binnen een heerlijkheid is het mannengerecht soms hoofd van de schepen-

.· banken (9). Sommige vierscharen die zelf elders ten hoofde gingen waren 

( 1) Waas 1241. 1. 
(2) Hazebroek 1326. 8; Cassel 1276. 11. 
(3) Zaffelare 1260. 48; ter Piet 1266. 86. 
(4) Moorsele 1264. 9 (WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg., II, 2, n° 238, bl. 242) : ad 

scabinos capitales terre Tenr. in domum de Tenremonda venire ad inquestam. 
(5) GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, I, bl. 281, n° 24, a0 1303: Dit ziin de 

smale steden hoofdende an de stede van Brucghe : Ardembuerch, Dam, Oudembuerch, 
Thoroud, Sluus, Dixmude, Nieupoort, Veurne, Berghen, Broucbuerch, Duunkerke, 
Greveninghe, Ghistele, Blankenberghe, Oosthende, Mude, Oostbuerch, Hughevliete, 
Ysendicke, Poperinghe, Muenekereede, Bouke, Maerdike, Loo, Lombardie, Eclo, 
Caprike. - Sommige dezer steden, als Veurne, zijn zelf hoofd van andere. Het is merk
waardig dat de stad Brugge hoofd is van talrijke plaatsen met uitgesproken landelijk 
karakter, voor dewelke men veeleer de schepenen van 't Vrije als hoofd zou ver
wachten. 

(6) Vrije v. Brugge 1330. 114. 
(7) De Evergemse schepenen gaan naar de Oudburg te Gent (DrnRICX, Lois des 

Gantois, I, bl. 300. n. 1); de Zaal van Rijsel is hoofd van talrijke vierscharen uit de 
kasselrij; de schepenen van Desteldonk gaan naar de Gentse Oudburg (Desteldonk 
I 248. 3). 

(8) Bornem 1258. 
(9) Arques 1232. 59. Iets dergelijks in Ronse 1240. 5, waar grafelijke mannen 

schepenen beraden zullen; wschl. ook in Facet S. Amand. 1265. XVIII. 4 : quant esche-



zelf hoofd van andere vierscharen; zo ging men van Sint Winnoksbergen 
ten hoofde naar Veurne en van Veurne naar Brugge (1). Tenslotte kan 
eenvoudigweg de nabijheid van een belangrijke agglomeratie en het 
prestige van haar schepenbank de kleinere uit de streek aantrekken (2). 
E. M. Meijers wijst op de kolonisatie vanuit een plaats als reden waarom 
het gekoloniseerde gebied ten hoofde ging naar de moederplaats (3). 
Internationale grenzen spelen merkwaardig genoeg slechts een bijkom
stige rol (4). 

Gelijkheid van recht is helemaal geen essentiële factor (5) - de 
verhouding van moeder- en dochtersteden is verre van de exclusieve 
of zelfs de bijzonderste factor te zijn voor de vorming van afhankelijkheids
banden (6). Het is merkwaardig dat de Audientie er niet is in geslaagd het 
algemeen "hoofd" van de Vlaamse vierscharen te worden. Ze zou te 
zeer de bestaande "hoofden'' - grote steden! - gekrenkt hebben (7). 

vins vont au conseil a barons; cfr. Beuvry, a0 1275-1300, art. 35 (EsPlNAS, Rec. Droit 
munic. Artois, n° 3 62, II, bl. 2 5 5); Scheldewindeke. 3 5. 

(1) MONIER, Recours, 
(2) Van de 4 Ambachten gaat men ten hoofde naar de Gentse schepenen (4 Am

bachten 1242. 15); eveneens van Geraadsbergen (Geraardsbergen 1067-70 ? 9); Veurne 
is hoofd van Poperinge (Poperinge 1208. 23) - en dit hoewel Poperinge domein is van 
St. Bertijns en te Veurne een kasselrij-schepenbank zetelt - van Noord- en Zuidschote 
(keure van 1266. 28) en van Arques in Artesië (1232. 5 6), ook een domein van S. Bertijns. 

(3) MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II, bl. 9 : ,,Daar de monniken van het klooster 
St. Bertin te St. Omer voor een groot deel de kolonisatie van het graafschap Guisnes 
geleid hebben is het geen wonder, dat men vandaar op St. Omer te hoofd ging". 

(4) De schepenen van Dowaai gaan ook in de XIIIe eeuw, na het verlies van Artesië, 
nog ten hoofde naar Atrecht tot ongenoegen van de Vlaamse graaf, die er controle op wil 
uitoefenen (EsPINAS, Douai, P.J.n°31, III, bl. 23, a0 1228) -van Arques in Artesië gaat 
men in 1232 ten hoofde naar Veurne in Vlaanderen ( Arques 1232. 5 9 ), en - beroemdste 
voorbeeld van alle - de schepenen van S. Dizier in Champagne blijven de hele Mid
deleeuwen door ten hoofde gaan naar de schepenen van Ieper. Dit volgens de keure van 
S. Dizier van 1228, door hun heer, Willem van Dampierre, echtgenoot van Margaretha 
dochter van Boudewijn IX van Vlaanderen, gegeven (art. 66) : De aliis autem rebus ... 
que per cartam istam declarari non poterunt, recursum habebunt ad legem et consuetu
dinem Ypre et secundum dictam legem scabini judicabunt et utentur; Parijs, Arch. Nat. 
X 1

•, 3 fo 15 5 v0 : de Franse koning Filips V bevestigt de gewoonte der Rijselse leen
mannen om bij de Vlaamse graaf ten hoofde te gaan (a0 1316). 

(5) Zo bvb. gaat men van kleine landelijke plaatsjes ten hoofde naar de schepenen 
van zeer grote steden - we citeerden reeds Brugge; cfr. Bailleul Sir Berthoult dat ten 
hoofde gaat naar Atrecht (ESPINAS, Rec. Droit munic. Artois, n° 246, II, bl. 6, art. 9, 
a0 1245). 

(6) We hebben hier alleen de principes beschreven. Een overzicht van het systeem 
van de West- en Oostvlaamse lagere- en hoofdvierscharen vindt men in E. M. MEIJERs, 
Ligurisch erfrecht, II, bl. 5 1 en III, bl. 4-6. 

(7) BUNTINX, Audientie, bl. 222, n. 1. 



4. HooFDVONNIS OF RAAD ? 

Interessant is de vraag naar de aard van het "beleet". Vragen de 
schepenen een advies, een raad, waaraan ze zich al of niet houden ? Of 
is het advies van de hoofdschepenen bindend ? Of geven de hoofdsche
penen zelf het vonnis, kant en klaar, dat alleen dient uitgesproken, quasi
automatisch, door de bezoekende rechters, wanneer ze eenmaal in hun 
vierschaar terug zitting houden ? 

We raken hier het probleem der hiërarchisatie aan, dat we straks 
volledig zullen behandelen. Zeggen we alvast dat het regime van het 
advies, de raad, het originele is geweest. Trouwens, ook de latere termi
nologie, wanneer de "raad" geen raad meer is maar een bevel om op een 
bepaalde manier uit te spreken, houdt soms nog vast aan de oorspronke
lijke terminologie en spreekt van conseil, consilium, advis (1). Machtige 
steden hadden de gewoonte elkaar te raadplegen in rechtsaangelegen
heden, ze gingen echter niet ten hoof de ( 2). 

Voor de meeste gerechten is echter op het tijdperk van het 
consilium accipere het tijdperk van het judicium accipere gevolgd, m. a. 
w. het advies door het hoofdgerecht gegeven is bindend geworden. 
,,Jussionem seu instructionem super judiciis suis petant" is een onver
bloemde uitdrukking die we aantreffen (3). De lagere schepenen 
hadden slechts het recht - en de plicht - om van hun hoofd terug
gekeerd, letterlijk het vonnis - want de hoofdschepenen gaven een 
echt vonnis - te herhalen dat de hoofdrechters in de voorgelegde 
zaak hadden gewezen. Het ten hoof de gaan betekende een ware op
heffing van bevoegdheid voor de bezoekende rechters (4). Ze moeten 

(1) 4 Ambachten 1242. 15 : ... ad scabinos Gandenses consilium debent accipere 
tanquam ad caput suum; Zaffelare 1260. 48 : debent ire et consilium capere ad scabinos Si 
Petri Gandensis; ter Piet 1266. 86; Guines. 35 : Se ung franc homme aloit a Saint 
Omer pour avoir conseil. Quant lesdis francs hommes ... ne sont pas saiges assez de le 
jugier et ilz veullent aller a Saint Omer pour avoir advis ... 

(2) Gent 1290. bl. 9 : Li eskevin de Gant ... puent envoier pour conseil et avoir 
conseil la ou il vauront; Gent Vrijheden 1297. 7 : overleg met de schepenen van één 
der "bonnes villes" van Vlaanderen. 

(3) Bornem 12 5 8. 
(4) EsPINAS, Douai, P.]. n° 31, III, bl. 23, a0 1228: adinquestam ire naar Atrecht dui

delijk onderscheiden van het consilium habere; Arques 12 3 2. 5 9: judicium requirere; Barlin 
1232 (ESPINAS, Rec. Droit munic. Artois, n° 278, II, bl. 58): requirent judicium a curia 
Attrebatensi nee poterunt ultra quindenas causas prorogare quin eant ad inquirendum 
et reddant judicium inquisitum; Desteldonk 1248. 3 : ad caput suum debent accipere 
judicium; Moorsele, a0 1264 (WARNKOENIG, F/. Gesch. II, 2, n° 238, bl. 242): de hoofd
schepenen vonnissen (judicare); Facet S. Amand 1265. XVIII. 7; ter Piet 1266. 86, Vl. 
tekst : ende so wat dat onse scepenen van Sente Pieters van Ghendt over wysdom oft 
over vonnesse ute gheven vortsegghen ... (in de vierschaar van ter Piet); Cassel 12 76. 
3 1 : quant eskevin vinrent en leur vierscare pour <lire chou qu'il avoient rapporté de 

V. C. 20 



uitspreken "volgens de vorm en de inhoud die hun werden opgelegd" (1). 
Wanneer de overgang zich heeft voltrokken van een raadgeving tot 

een hoofdvonnis is moeilijk uit te maken. In de XIIIe eeuw - zoals blijkt 
uit de teksten zopas geciteerd - zijn we zeker reeds zover. De keure van 
Geraardsbergen waarin Filips in 1190 het stadsrecht bevestigt spreekt 
van inquisitio, hetgeen in tegenstelling met consiliu!Jl, op hiërarchisch ver
band wijst (2). 

Eén zaak is zeker, nl. dat de richting van de ontwikkeling is geweest 
van een raad, met facultatief, tot een vonnis, met bindend karakter. 
Anders dan als een relict kan men de term consi!iuJJ1 nier uitleggen, die 
nog gebruikt wordt in latere teksten die over hoofdvonnissen handelen 
en waar hij kennelijk niets meer is dan een oude traditionele term zonder 
reële inhoud (3). De geleidelijkheid van de overgang houdt verband met 
zijn natuurlijkheid : wat lag meer vóór de hand dan dat men als in rechte 
verplichtend ging beschouwen hetgeen men in feite gewoon was uit te 
voeren - vooral in een rechtssysteem waar "recht" was hetgeen men 
altijd had weten doen (4). 

5. DE HIËRARCHISATIE 

De hiërarchisatie van de gerechtelijke consultaties stelt een parallel 
probleem met het voorgaande. 

leur sens; Sluis 1290 (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, n° 15, I, bl. 261) : et 
chou que il nous renderont pour jugement ou donront pour conseil devons et pro
mettons ... a rendre hors et a ju gier en nostre vierscarne tout ainsi que il nous aront 
rendu pour jugement ou pour consail, sans rien muer ne changier ne oster ne adiou
ster ... ; Cassel I 3 24. 5 9 : ... il se doivent deskerkier de che que il ont rapporté de leur 
sens; Hazebroek 1326. 8. 

(1) Parijs, Arch. Nat. xra 3, fo 155 : Filips V van Frankrijk bevestigt de gewoonte 
der Rijselse leenmannen naar de Vlaamse graaf ten hoofde te gaan en dan uit te spreken 
,,secundum formam et tenorem qui super hoc imponebantur eisdem" (a0 13 16). 

(2) Art. 8 : Inquisitionem suam a scabinis Gandensibus accipient = ze moeten 
inlichtingen gaan nemen ? of ze moeten het vonnis gaan halen ? 

(3) Zo vooral in ter Piet 1266. 86 waar we eerst lezen : ad nos Gandavi sicut ad 
caput suum propter consilium veniant - en dan verder : et quicquid scabini nostri ville 
beati Petri in Gandavo pro consilio et judicio sibi dederint vel dixerint illud dum moniti 
et requisiti fuerint, pro judicio deponant. Het gaat dus wel om het hoofdvonnis en niet 
om een raad; dit is nog duidelijker in de Vlaamse tekst waar consilium niet door "raad
geving" maar door zijn werkelijke inhoud : ,,vonnis" (wysdom) is weergegeven : ende 
so wat onse scepenen van Sente Pieters van Ghendt over wysdom oft over vonnesse 
utegheven ... ; cfr. Watervliet 1258. 66 : consulere et inquestas suas accipere ... 

(4) Een mooi overgangsverschijnsel biedt Desteldonk 1 248. 3 : de schepenen in 
geval van moeilijkheden wenden zich eerst tot een andere vierschaar hunner keus tot 
consultatie, zo dat niets oplevert halen ze een hoofdvonnis. Het spreekt vanzelf dat dit niet 
betekent dat steeds overal de twee stadia zijn doorlopen geworden. In talrijke plaatsen 
zijn strikte hierarchische verhoudingen zonder meer van hogerhand ingesteld ge
worden. 



Zoals men is overgegaan van de facultatieve raadpleging naar het 
verplichtend hoofdvonnis, zo is men overgegaan van een diffuse toestand 
van vrije wederzijdse consultatie der vierscharen naar het verplichte "be
leit" in enkele richting naar één welbepaald hoofdgerecht (capttt, kief, 
hoofd) ( 1 ). Het privilege van Bornem van 12 5 8 bepaalt uitdrukkelijk 
dat de mannen van de vierschaar aldaar zullen ten hoofde gaan naar de 
mannen van de Oudburg te Gent en nergens elders (2). Slechts enkele 
toprechtbanken, die geen hogere erkenden, ontsnapten aan het pyramidaal 
systeem en consulteerden slechts elkaar (3). 

De factoren van de hiërarchisatie zijn menigvuldig (4). Er is de na
tuurlijke ontwikkeling van het systeem : normaliter ondergingen kleinere 
vierscharen de attractie van de nabijgelegen grote - al was het maar 
wegens het groter aantal precedenten dat de grote vierscharen kenden en 
dus de grotere kans een oplossing te vinden. Zo moet m~n zich immers de 
primitieve consultatie voorstellen : ,,Is een dergelijk geval bij U reeds 
voorgekomen en hoe heeft U het opgelost ?" (5 ). Er is het belang van de 
heren hun lagere rechtbanken te laten controleren door hun hoog gerecht 
of ze hun recht te laten halen bij een belangrijke vierschaar (6). Er is de 
streving van de grote steden om de omliggende vierscharen onder hun 
controle te brengen. 

Er is vooral de politiek van de graven die, als verantwoordelijk 
voor de goede rechtsbedeling en voor de controle op het gerechtelijk 
apparaat, het voordeel inzagen van een hiërarchisch systeem van recht
banken, waar enkele topgerechten, waar beter recht gesproken werd en 
die ze dan zelf zouden controleren, al de andere onder hun invloed zouden 

(1) 4 Ambachten 1242. 15 : ad scabinos Gandenses ... tanquam ad caput suum; 
Moorsele 1264 (WARNKOENIG, F/. Gesch. II, 2, n° 238, art. 8, bl. 243) : ad scabinos 
capita/es ... veniant ad inquestam; Sluis 1290 (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, 
n° 1 5, I, bl. 260) : ... ke eschevins de Bruges soient nos kievetein; Damme 1290 : kief; 
DIERICX, Lois des Gantois, I, bl. 300, n. l, XIIIe of xrve eeuw : namen haer beleit an 
die heeren als te haren wetteliken hoefde. 

(2) Bornem 1258 : ad castrum Gandense jussionem seu instructionem super 
judiciis suis petant et quad ad alium locum quam ad castrum Gandense a nobis vel 
servientibus nostris duci seu aliter citari non possunt pro instructione super judiciis 
suis habenda. 

(3) Een herinnering aan het primitieve systeem is dat volgens Desteldonk 1248. 3 
de schepenen bij moeilijkheden zich eerst wenden tot een andere vierschaar van hun 
keuze tot vrije berading - slechts als dat niets oplevert zullen ze te Gent een hoofd
vonnis halen. 

(4) Zie HERMESDORF, Ten hoofde gaan, bl. 28-3 3. 
(5) Cfr. MoNIER, Recours au chef de sens, bl. 7. 
(6) Poperinge 1208. 2 3 (heerlijkheid van St. Bertijns) : de aliis qui evenire poterunt 

eventibus et dubitationibus ad peritos care Furnensis semper erit recurrendum; Moor
sele 1264 (WARNKOENIG, II, 2, n° 238, bl. 242) : de schepenen van Moorsele worden 
onderworpen aan de scabini capita/es van Dendermonde, hoofdplaats van de heerlijk
heid van die naam; ter Piet 1266. 86. 



hebben. Waarschijnlijk heeft Filips van de Elzas het "beleet" van de grote 
steden naar Atrecht beoogd ( 1 ). In zijn bevestigende keure voor Geraards
bergen van I 1 90 wordt aan de schepenen aldaar Gent als vast hoofd 
aangewezen (2). Allerlei plaatselijke gerechten zijn onderworpen aan de 
door Filips van de Elzas opgerichte mannengerechten als hun wettig 
hoofd (Zaal van Rijsel, Oudburg van Gent) (3), die zelf ten hoofde gaan 
bij de graaf en zijn raad (4). En wanneer in 1290 Damme beweert dat Brug
ge zijn hoofd niet is en Brugge zich wel als dusdanig voordoet, geeft 
graaf Gwij, die nochtans geen gemeentelijke politiek voert, op de ganse lijn 
gelijk aan Bruggee.nsteltdeBrugseschepenen aan als hoofd van Damme( 5 ). 

Pas veel later zullen de graven erin slagen de lagere gerechten .naar 
het centraal grafelijk gerecht ten hoofde te doen gaan (XVe eeuw) (6). 
Ondertussen is men in onze periode ver af van een dergelijke droom. 
In plaats van één pyramide waarvan de grafelijke rechtbank de top zou 
zijn, staan we voor een echt kluwen van pyramidale systemen waarvan 
de talrijke autonome toppen zijn : grote steden, centrale rechtbanken van 
heerlijkheden, mannengerechten, enz. 

6. \Vrn BESLIST TEN HOOFDE TE GAAN ? 

Gezien de oorspronkelijke aard van deze instelling, een wederzijds 
consulteren van rechters in juridische moeilijkheden (vooral de casus 

( 1) Analogie met de regeling van de grote keuren voor de "U rteilschelte"; verder 
de tekst van Dowaai 1228 (EsPINAS, Douai, P.]., n° 31, III, bl. 24): Deportare se debent 
scabini Duacenses usque ad voluntatem nostram de inquisitione vel inquesta apud 
Attrebatum facienda. - De bepaling van Gent 1191. 32 : ,,Si qua forte causa acciderit 
quae in praesenti scripto non continetur, scabini secundum conscientiam suam juste 
et rationabiliter inde judicabunt" kan tegen een verplicht ten hoofde gaan gericht zijn. 

(2) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 9. Het is o.i. zeer moeilijk de ouderdom 
der verschillende bepalingen dezer bevestiging van stadsrecht, dat zgz. tot 1067-70 zou 
opklimmen, na te gaan. We staan dan ook skeptisch tegenover de reconstructie van 
BLOCKMANS, Stadskeure van Geraardsbergen. 

(3) Voorbeeld van een uitdrukkelijke bepaling hiertoe strekkende in Bornem 12 5 8. 
(4) Parijs, Arch. Nat. X'" 3, f0 15 5 : bevestiging van zekere gewoonten van het 

Rijselse leenhof in 1316 door de Franse koning, o. a. : quod ... ipsi homines dicte 
curie Insulensis quando pro reddendis judiciis in causis coram eis placitatis super hoc 
discordiam inter se vel dubitationem habebant, consueverant ad dictum comitem 
(Flandrie) vel eius cameram recursum habere pro consilio seu chargia eis imponendo 
de dictis judiciis. 

(5) Damme 1290: Brugge beweerde "kil estoient kief de ceaus dou Dam". Damme 
beweert "ke cil de Bruges nestoient de riens lor kief". De graaf beslist radikaal "ke 
cil de Bruges de ce jour en avant soient kief de ceaus dou Dam". 

(6) MoNIER, Recours au chef de sens, bl. 14 v. - Kaprijke dat in de keure van 1240 
nog autonoom blijkt (art. 5 6 : de omnibus aliis que hic non continentur fiat rectus 
scabinatus) gaat in 1303 ook ten hoofde naar Brugge (GILLIODTS-V AN SEVEREN, Cout. 
Bruges, n° 24, I, bl. 281). 



novi), kon het initiatief tot het "beroep" slechts van de rechters zelf 
uitgaan. Aan hen legde men het geschil voor, zij moesten het recht kennen 
en toepassen. Wanneer zij twijfelden of onmogelijk overeen konden 
komen, konden zij besluiten een andere rechtbank te gaan raadplegen. 
Deze primitieve karakteristiek heeft het "beleet'' in latere eeuwen bewaard, 
ook nadat men de rechtbanken bepaalde hoofden had opgelegd en nadat 
dezer advies een vonnis was geworden. 

De schepenen zijn gemaand geworden om te vonnissen. Ze beraad
slagen, ze komen tot geen akkoord, het geval is duister of heeft zich bij 
hun weten nog niet voorgedaan en wordt niet in de keure voorzien. Ze 
vrezen schande te oogsten indien ze op eigen gezag in zulk een moeilijk 
geval uitspraak doen; liever dan een zware verantwoordelijkheid op zich 
te nemen, besluiten zij, eigenmachtig en uitsluitend op eigen initiatief, 
ten hoofde te gaan. Aldus rolt zich de film der feiten af te Evergem : 
"Van tale en wedertale, naer heesch ende naer antworde (het gaat om een 
verkrachting) bespraken hun scepenen ghemaent sijnde van den rechte 
en waren der zaken niet zo vroet zij en duchten te hebben zonde ende 
blame". Ze namen drie uitstellen en dan "namen zij haer beleit an die 
heeren als te haren wetteliken hoefde" ( 1 ). 

Het hoofdvonnis is een ware dienst bewezen aan rechters die in 
moeilijkheden zijn. In het privilege van Bornem 12 5 8 belooft Gwij aan 
zijn mannen te Bornem dat wanneer hij of zijn plaatselijke ambtenaar hen 
naar Gent ten hoofde leidt, hij er ook zal voor zorgen dat zijn mannen 
uit Vlaanderen hun een vonnis geven (2). 

De schepenen die wegens hun onbeslistheid besluiten ten hoofde 
te gaan, vorderen de baljuw op om ze ten hoofde te leiden en ze daar 
te manen om een hoofdvonnis te vragen (3). Het verlangen van minstens 
drie schepenen is noodwendig (4). Het is de heer of zijn ambtenaar die de 
mannen of schepenen ten hoofde voert (ducere, citare) (5 ). 

Ondertussen schrijven sommige keuren de verplichting om ten 
hoofde te gaan voor in bepaalde gevallen, zo wanneer ze na drie uit-

(1) DrnRrcx, Lois de Gantois, I, bl. 300, n. 1, XIIIe of XIV• eeuw. 
(2) Bornem 1258: nos homines nostros de Flandria tales habebimus qui ipsos in

struent et judicium eis dabunt. 
(3) Facet S. Amand. 1265. XVII. 6 geeft de formule : Eschevins vous dit que vous 

volié mener a lor mestre et pour oïr, si comme vous devés, et si soiiés seür de cesti 
que vous metés seure tel cas; andere formule, ibid. XVIII. 8 : Sire, eschevins vous 
dïent, s'on veult plus avant menere de chest chose que vous les faict mener a leur mestte 
et pourvoir che que il affiert a eulx; Salle de Lille. 21 8 : les homme de fief en demanderent 
enqueste et estre mené ( door de baljuw) a leur quief lieu; Cassel 1 324. 5 9 : se ... il vont 
au sens a l'enqueste a Cassel ou au Mont a Hazebroec pour leur jugement li sires les 
doit mener pour aus faire kerker. 

(4) 4 Ambachten 1242. 15 : non debent nisi ad instantiam trium scabinorum vel 
plurium mitti ad scabinos Gandenses. 

(5) Bornem 1258. 



stellen nog geen raad weten, of zo zich een geval voordoet dat niet in de 
keure voorzien is, of zo ze het niet eens kunnen worden. De gerechts
officier moet ze hiertoe dan manen ( 1 ). 

Tegen de misbruiken waartoe de gemakzucht van de lagere sche
penen kon aanleiding geven wordt bepaald dat het aantal beroepen be
perkt zal zijn (het "beleet'' is alleen bestemd voor echt moeilijke zaken) (2). 

De technische termen voor de onwetendheid of onbeslistheid der 
rechters zijn: ,,si non sunt experti" (3), ,,si de aliquo judicio dubitaverint" 
(4), ,,s'ils n'en sont mie sages" (5), ,,s'il ne seivent loi dire" (6), ,,sijn zij 
niet so vroet" (7). 

In elk geval, en dat is belangrijk, de onwetendheid of besluiteloos
heid der schepenen is de aanleiding tot het "beleet", zij alleen zijn het 
actieve element. Geen andere personen, we bedoelen de partfjen, hebben 
hier een rol te spelen. Zij hebben hun zaak in handen van de schepenen 
gegeven, aan deze hun een goed vonnis te geven. Hoe zij eraan geraken 
gaat de partijen strikt gesproken niet aan. Aldus de oorspronkelijke 
opvatting ter zake. Ze zal in de loop der XIIIe eeuw, eigenlijk pas in de 
tweede helft ervan, veranderen. 

7. DE HOOFDVAART OP INITIATIEF DER PARTIJEN 

De partijen zullen het recht krijgen, na maning en vóór vonnis, te 
eisen dat hun zaak zou berecht worden door het hoofd varr de vierschaar. 
Het is een afwijzing van de gewone rechter, een waar beroep vóór vonnis, 
waarbij dezelfde zaak die aanhangig was voor een lagere rechter en 
met dezelfde partijen zal berecht worden door een hogere en wel op 
initiatief van de partijen. Een ware revolutie in het ten hoofde gaan ! Ons 

(1) Poperinge 1208. 23 : predictis omnibus bene observandis, de aliis qui evenire 
poterunt eventibus et dubitationibus ad peritos core Furnensis semper erit recurrendum; 
4 Ambachten 1242. 15; Desteldonk 1248. 3; Hazebroek 1326. 8; Scheldewindeke. 3 5 : 
... ter derder versten updat sij niet vroet en sijn vonnesse te ghevene so maentse de 
scoutheete dat sijt gheven den mannen van Wiendicke alse haren hoefde sonder af of 
toe te <loene. 

(2) Hazebroek 1324. 58 : Negheene vierscare van scepenen die hout dusage van 
den Hope moghen niemen ( = nemen) meer danne 4 saken in besouke te haren hoefde 
ende namen sire meer si souden syn te nienten. 

(3) Zaffelare 1260. 48 : pro inquirendo judicium de quo scabini non experti de
bent ire et consilium capere ad scabinos Sancti Petri Gandensis. 

(4) Geraardsbergen 1190. 1201 ( ?). 1274. 9. 
(5) Salle de Lille. 42 : Sur che jugeur en furent semons. Il n'en furent mie sage, s'en 

demanderent sens de ly maistire; 218 : les hommes de fief ... ne furent point sage de 
jugier pour le cas <lont questions estoit en la dicte court et par ce les hommes de fief 
en demanderent enqueste. 

(6) Facet S. Amand 12.65. XIII. 8. 
(7) Hazebroek 1326. 8. 
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beroep is het nochtans niet : het heeft plaats vóór het vonnis van de lagere 
rechter en in de aloude vorm van het beleet : de rechters gaan de zaak 
voorleggen, de beroepende partij en haar tegenstanders verschijnen niet 
persoonlijk vóór de hogere rechter ( 1 ). 

De eerste expliciete gegevens voor Vlaanderen staan in de keure 
van Waas. Het is de partijen toegelaten een hoofdvaart te eisen van de 
scabini minores vóór dewelke zij terecht staan, naar de scabini principales 
van het Waasland. Het feit dat de kleine schepenbanken wellicht als 
delegaties werden beschouwd van de eigenlijke Waasse vierschaar heeft 
deze stap kunnen vergemakkelijken. De keure van 1241 zegt (art. 1) : 

"In tota Wasia accipiantur septem scabini principales probi viri hereditati 
in terra a domino comite, qui sint aliis scabinis superiores et ad quos 
habearnr recursus ab aliis scabinis de judicio dicendo si dubitaverint, et 
etiam AB ALIIS SCABINIS ad istos septem POTEST FIERI APPEL
LA TIO si qui senserint se injuste gravari" (2). Wanneer een partij dus 
vóór de kleine schepenen de indruk heeft dat haar geen recht zal ge
schieden. kan zij de zaak aanhangig maken vóór de grote vierschaar van 
het Waasland. 

Doch deze bepaling staat voorlopig alleen. Men moet wachten tot 
het laatste kwart van de XIIIe eeuw om de nieuwe procedure een zeker 
belang te zien krijgen, merkwaardig genoeg in vierscharen die af
hangen van de grote handelsstad Brugge. Hoe is dit hier tot stand geko
men? Hiervoor moeten we eerst een eeuw terug. In het bekend privilege 
van 1173 voor de Vlaamse handelaars in het keizerrijk door Frederik 
Barbarossa wordt, in een tot nog toe onopgemerkte bepaling, in absoluut 
analoge bewoordingen als in onze keure van het Waasland, aan de Vla
mingen die onrecht vrezen toegestaan te eisen dat hun zaak, voor een 
lagere rechtbank aanhangig, door een hogere zou berecht worden : 
,,Si quis mercator senserit se gravari contra justiciam in loco minori, 
licentiam habeat appellationem faciendi ad majorem locum a quo minor 
locus justiciae suae leges acceperat" (3). Welnu het lijkt ons zeer waar
schijnlijk dat een dergelijk gastenprivilege wederkerig is toegekend aan 
kooplui uit het keizerrijk in Vlaanderen, met name voor beroep van de 
"smalle" steden naar Brugge. Deze voorrechten zouden dan gemeen recht 
geworden zijn door uitbreiding tot alle inwoners. Het is ook mogelijk dat 
Brugge's stijgende macht over de naburige kleinere plaatsen aan de basis 

(1) Wanneer we dus zeggen "met dezelfde partijen", bedoelen we dat het geschil 
dat aan de hogere rechter voorgelegd wordt, tussen dezelfde partijen gaat als hetgeen 
voor de lagere kwam, dus niet bvb. tussen de beroepende partij en de rechters, zoals 
in de "Schel te". 

(2) Reeds LAMEERE, Recours au chef de sens, bl. 11 heeft deze appel!atio als een hoofd
vaart vereenzelvigd. 

(3) WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI., II, n° 6, bl. 426. 
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van genoemde teostand ligt. Hoe het zij, we vinden de hoofdvaart naar 
Brugge op aanvraag der partij (terminus technicus steeds : appel/are, appel 
devant jugement, een be/eet roepen) in Sluis (a0 1290) (1) en in Damme (a0 

1290) : ,,Ke de tous jugemens don eskievin dou Dam seront coniurei 
il poront prendre trois respis par trois jours de plait continuelz et les 
trois jours passeis se la dedens il nont rendu jugement, apieler les puet 
li sires ou li partie a leur kief a Bruges; et autrement on ne puet deaus 
apieler devant jugement. Et ne puent cil clou Dam apries le tierc jour de 
plait passé nul jugement rendre ... sil ne laportent de lor kief de Bruges". 
- De gewone, aloude hoofdvaart op initiatief van de schepenen zelf 
blijft natuurlijk bewaard. We vinden iets later hetzelfde beroep vóór vonnis 
van Aardenburg naar het Brugse hoofd (2). Er blijkt dus het volgende 
(we nemen de tekst van Damme, de meest expliciete, als basis). Wanneer 
een zaak aanhangig is vóór de vierschaar van Damme, het onderzoek 
afgelopen is en de baljuw maant om vonnis, dan kan één der partijen, die 
om een of andere reden een onrechtvaardig of ongunstig vonnis vreest, een 
be/eet naar Brugge, wettelijk hoofd van Damme, eisen. De schepenen 
van Damme zijn verplicht hierop in te gaan, de zaak aan de Bruggelingen 
voor te leggen ter beoordeling, te wachten en tenslotte het vonnis dat 
ze te Brugge hebben gekregen te Damme te komen uitspreken. 

In 1290 was hierbij een belangrijke beperking : de partij had dit recht 
slechts ingeval schepenen na drie uitstellen nog geen recht spraken (in die 
vrees voor rechtsweigering ligt wellicht onder meer het "gravari contra 
justiciam" van andere teksten); deze restrictie is echter in 1304 wegge
vallen (3). 

In de loop van de XIVe eeuw dringt het appel devant jugement verder 
door in de rechtspleging. We vinden het in de keuren van Lodewijk van 
Nevers : ,,Se au tiers (respit) ly eschevins n'ont jugié ou sentencé la partie 
grevee pourra appeler a leur chief" ( 4). Verder bestaat het zonder enige re
strictie in de betrekkingen van de schepenen van Saint Dizier met hun 
Iepers hoofd. Hier gaat de volstrekte toelating van het appél vóór vonnis 
samen met het aloude verbod van het valsschelden (appél na vonnis). Er 
wordt geen straf bepaald voor de "mal appelant <levant jugement". Alleen 

( 1) GrLLIODTs-V AN SEVEREN, Cout. Bruges, n° 1 5, I, bl. 260 : ke eschevins de Bruges 
soient no kievetein. Nous a chou consentons ... que cil qui plaideront pardevant nous 
eschevins porront <levant no jugement appeller de nous a eschevins de Bruges ... et que 
pendant lapel ... nous ne porrons ... riens faire. 

(2) Aardenburg Consuetudo. 37 : appellare ... si sentenciam non tulerunt. 
(3) Damme 1304 (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, n° 26, I, bl. 285): Disons 

ke cil de Bruges soient et demeurent kief de ceaus du Dam en teil maniere ke quant li 
eschevin du Dam seront' ou soient coniurei li sires ou li partie le puet appieller toutes 
les eures qui leur plaira avant jugement as eschevins de Bruges comme a leur kief. 

(4) Lod. v. Nevers, 1330. 24. 



de kosten vallen te zijnen laste. Aangezien deze zeer hoog waren zal dit 
risico wel menig pleiter hebben weerhouden al te vlug een "beleet ten 
hoofde" te eisen (1). Ook het Aardenburgse "Tale en Wedertale" kent 
courant het gebruik van het "beleet beroupen voor vonnesse" en legt 
nadruk op de verplichting van de beroeper de zware kosten van het be/eet 
(reiskosten van schepenen !) te dekken (2). 

De formule van dat "beroep" is ons bewaard (ze dient te worden uit
gesproken "naer maninghe ende vóór vonnessen") : ,,Ziet, ghi heeren, ghi 
scepenen, wildi ander vonnesse wisen danne ons bleven soude wesen, so 
beroup ic hier een beleet wettelike te uwen wetteliken hoofde, vor die wet 
van Brugghe, met ghelde ende met meer ghelde, esser te lettel ic wilre toe
doen, esser te vele ic wilre afdoen, jof icwilre also vele toedoen als scepenen 
sullen segghen dat ic sculdich bem te <loene. Ende ic thoge ende zegghe, 
dat ic so wel ende wettelike beroupen hebbe, dat sculdich es voord te 
gane te desgoens coste <liet sculdich es te gheldene so men doet weet" (3). 

8. LAATSTE GEGEVENS 

Het vonnis vinden door de hoofdschepenen heet : quierquier par 
enqueste (4), faire lenqueste (5 ), (kierquier) sens (6). 

Het geven van het aldus gevonden vonnis heet instruere,judicium 
dare (7). 

De schepenen die "bezoeken" gaan in groep, één zet de zaak uit-

(1) Tout Lieu S. Dizier. 275 : Loist il a apeler en ceste franchise? Oïl. Doit on 
apeler devant jugement ou apres? Oïl, et au chief de la franchise, devant jugement, se 
on doute que eschevin n'aient bon consoil sor cele choze. Qui sont tenu a porsuire l'apel? 
Li eschevin. Et ... quir lo doit livrer lor despens ? Cilz qui apele doit estre apparilliez 
maintenant a tout chevaux et a despans en tel rpaniere que li eschevin puissent raporter 
lor consoil dedans quinzainne; 2 76 : Quelz est la paine dou mal apelant ? Il est condem
nez en despens. Li mal apelans <levant jugement est il en nulle paine damende? Nenil. 
Cilz qui apele apres jugement, soit bien, soit mal, est en paine de soixante lb. et a chascun 
des eschevins dix lb. 

(2) Tale en Wedertale. 8 : So beroup ic hier een beleet ... met ghelde ende met meer 
ghelde; ... te desgoens coste diet sculdich es te gheldene so men doet weet; cfr. de 
Aardenburgse Keurbrief. 2 5 5, waar een voorschot geeist wordt van de beroeper : 
So wie die schepen beroept te haren wetteliken hoofde ende beleed begheert hi moet bin 
denzelven daghe uplegghen 30 sch. par. van scepenen coste (op boete van 3 lb.). Ende 
ware scepen meer omme dan eenen dach, zo moet hijt ghelden van elken daghe diere
ghelike; hetzelfde in Wettelijkhede. 46; zie over de kosten en over de terminologische 
verwarring tussen appél en hoofdvaart HERMESDORF, Ten hoofde gaan, bl. 22-24, 42. 

(3) Tale en Wedertale. 8. 
(4) Salle de Lille. 23. 2. 
(5) Facet S. Amand. 1205. XVIII. 6. 
(6) Salle de Lille. 23. 42. 
(7) Bornem 1258. 



een (1) op maning van de baljuw, voor- en tegenargumenten, de hele 
zaak (2). Elders gaat alleen een delegatie ten hoofde (3). 

Na het bezoek zijn ze verplicht het vonnis uit te spreken bij de eerste 
gelegenheid, vóór elke andere zaak (4). Dat uitspreken heet: se deskerker (5 ), 
porter en leur lieu en Ie vierscare (6). 

Wijzen we er tenslotte op dat het hoofdgerecht vonnis wijst volgens 
haar eigen recht, volgens haar eigen costuimen en gebruiken (7). Dit ligt 
in de lijn van het ontstaan der instelling, het ging oorspronkelijk om een 
oplossing voor een geval dat onbekend was in het recht der beroepers, 
zodat de aangezochte schepenen per definitie met hun eigen recht de 
gapingen aanvulden in de rechtskennis of het rechtsgeheugen van de 
beroepers ( 8). 

Aldus kon het appél vóór vonnis door een partij niet alleen een 
middel zijn om aan gevreesde onrechtvaardigheden te ontsnappen, maar 
eenvoudigweg om een voordeliger of technisch superieur recht op het 
geval te zien toepassen. 

C. - HET "AMENDEMENT" DER AUDIENTIE (9) 

Dit amendement, onmiddellijke prae-vorm van het moderne beroep, 
1s een rechtsmiddel waardoor een zaak die door een lagere rechter ten 

(1) Facet S. Amand 1265. XVIII. 5: Se eschivins ou quil soient vont pour enqueste 
querre, il doivent en brief contere leur cause et chestui qui mieulx le vault le doit pro
poser. 

(2) Cassel 1324. 59 : Et quant il y sont venus, le bailli les doit conjurer quils 
diechent leurs rennes qui sont plediet devant eaus; Scheldewindeke. 34 : daer moet de 
bailliu bidden de stede te leenene om de manne te manene dat sij tghedinghe ver
trecken sullen alsoet voer hem commen es; ibid. 3 5 : so maentse de schoutheete dat 
sijt gheven den mannen van Wiendicke alse haren hoefde sonder af of toe te doene. 

(3) Vier man in Scheldewindeke. 34. 
(4) Cassel 1276. 31; 1324. 59. 
(5) Cassel 1276. 31; 1324. 59• 
( 6) Cassel 1 3 24. 5 9. 
(7) Facet S. Amand. 1265. XVIII. 6: de hoofdschepenen zeggen: Se nous aviemes 

affaire seloncq ce que vous nous contés, no lois et nos usaige nous ensengne ... ; cfr. 
Moorsele 1264. 9 (WARNKOENIG, Fl. St. u. Rg. II, 2, n° 238, bl. 243):: ad scabinos capi
tales ... in domum de Teneraemond veniant ad inquestam et secundum eorum legem 
et statuta judicent de iisdem. 

(8) In de Poperingse keure van 1208, art. 23 wordt het be/eet naar Veurne nog 
voorzien als het middel om de al te grote beknoptheid te verhelpen van deze rechts
optekening; ook in 4 Ambachten 1242. 1 5 wordt de hoofdvaart essentieel gedacht 
voor een casus novus, een geval dat zich nog niet had voorgedaan; hetzelfde in Arques 
1232· 59· 

(9) Hier volgen we op de voet het uitstekend exposé van BuNTINX, Audientie der 
graven van Vlaanderen, bl. 241-60. 



gronde werd behandeld en gevonnist, door de partijen of het Openbaar 
Ministerie vóór een hogere rechter gebracht wordt tot vernietiging van 
de eerste zogezegd verkeerde uitspraak. Het begon met een klacht tegen 
een vonnis van een "mindere wet", dat strijdig was met de costuimen, 
met de keuren of de "stijl". Die klacht sloeg dus op de rechtskwestie die 
bij het proces opgeworpen werd en tevens op de wijze van behandeling 
van de zaak, niet op de feiten zelf. Ze gaf geen aanleiding tot een nieuw 
geding over dezelfde zaak. 

Het amendement is geen "Schelte" : het is niet per definitie tegen 
de rechter gericht en is niet van criminele aard. Wel kan zich bij het be
roep een betichting van opzettelijke valsheid voegen, doch dan staan we 
voor een speciale vorm, een gekarakteriseerd beroep, een beroep met 
verzwarende omstandigheden. 

Het is evenmin een hoofdvaart : het hoger gerecht behandelt niet ten 
gronde. Het onderzoekt slechts de rechtskwestie in het lagere vonnis 
en het amendement grijpt plaats na de uitspraak. 

Het amendement is ook geen volwaardig beroep : de hogere rechter 
vonnist niet ten gronde, de partijen verschijnen er niet, hij vernietigt 
of bevestigt het eerste vonnis, het betreft alleen de rechtskwestie, de juiste 
inhoud van de rechtsregel. Het staat zeer dicht bij onze voorziening in 
verbreking. 

Welnu, het beroep in de strenge zin of een voorloper als het amen
dement kent men in Vlaanderen niet vóór het derde kwart der XIVe 
eeuw. Toen slaagden de heren van de Audientie, het centraal grafelijk 
gerecht, er in het amendement in te voeren als een middel - één van 
de vele - om de lagere "wetten" van Vlaanderen, d. i. alle buiten de gro
te steden, onder hun controle te brengen ( 1 ). 

De klacht van de partij, die tot het amendement voerde, werd niet 
gericht tegen de tegenpartij maar tegen het vonnis en zo tegen de rechters 
die het hadden gewezen, maar zonder dat men ze - in principe - van 
,,mesdaet" betichtte. Het merkwaardige bij het onderzoek vóór de Audien
tie is immers dat men zich zeer goed rekenschap geeft dat de lagere rechters 
verkeerd kunnen vonnissen met de meest oprechte bedoelingen en de 
beste wil. Hun vonnis wordt vernietigd en slecht bevonden, maar men 
houdt er rekening mee dat zij "te goeder trouwen hare costumen ende 
wetten meinden te houdene", zij worden "quitteghescolden van der 
vorseiden boeten midsdat zij onnosel waren van deser onwet". Het be
treft dus de interpretatie van een gekende tekst of de vaststelling van 
een costuime, waarin de lagere rechter zich had vergist. Net als in het 
appel devant jugement was er geen straf voorzien voor de af gewezen 

( 1) Voor de rol van de grote centrale rechtshoven in de latere middeleeuwen in 
de Nederlanden in dit verband zie BoscH, Appélrecht in Strafzaken, bl. 56 vv. 



klager, zoals steeds in de "Schel te". Hier betreft het immers niet meer 
een betichting en er kan dus geen sprake zijn van straf bij afwijzing. 
In het amendement onderscheidt men één spe~iaal geval, dit waar de 
schepenen zich schuldig gemaakt hebben aan "mesdaet", opzettelijk 
onrecht, dan worden ze gestraft (boete en verlies van schepenrecht 
zoals voor de gescholden rechter). 

Het amendement is de vrucht van de activiteit der raadsheren der 
Audientie en als dusdanig een nieuw en autochthoon rechtsmiddel, door 
hen geschapen om hun politieke en gerechtelijke oogmerken te ver
wezenlijken, het is geen verdere ontwikkeling van het verhaal wegens 
vals vonnis en evenmin een navolging van het Franse procesrecht. 

AANHANGSEL 

Nog voor de Audientie het amendement in toepassing bracht had 
men binnen eenzelfde stad een soort beroep georganiseerd van allerlei 
speciale lage stedelijke college's, soms genoemd "smalle wetten" (vin
ders, scheidsrechters, etc.)', naar de stedelijke schepenbank. Zeer belangrijk 
is deze procedure, waarvan we voor het eerst in de XIVe eeuw horen, 
niet geweest, ze gold slechts voor lichte gevallen. Maar het verschijnsel 
mag niet achteloos voorbij gegaan worden. Het toont dat beroep ge
makkelijk aanvaard wordt wanneer de lagere rechtbank niets lokaals ver
tegenwoordigt en slechts een deputatie is - ingesteld tot ontlasting -
van het gerecht waarnaar men kan appelleren. 

De terminologie bij dat soort beroep is : keeren of casseeren. Blijkbaar 
ligt het in de vrije macht der partijen. Het voert tot vernietiging of be
vestiging van het lager vonnis en waarschijnlijk tot de in de plaatssrelling 
door de schepenbank van een nieuw vonnis ten gronde (vonnesse beteren) 
na dagvaarding van de tegenpartij vóór de hogere rechter! (1). Men 
ging natuurlijk van die tweederangsstadsgerechten ook ten hoofde naar 
de stadsschepenen (2). 

(1) Ziehier de uitvoerige Aardenburgse teksten. Aardenburg Keurbrief. 2.72. : 

Scepenen hebben macht alle vonnessen te beterne. Ende so wat manne die vonnessen 
casseert (zo leest V ORSTERMAN-V AN ÜYEN; GILLIODTs-V AN SEVEREN leest : keeret) 
en ander vonnesse begheert, hi moet zine adverse pertye doen ghebieden te rechte te 
stane te naeste dinghedaghe updat die wet open es ende eeschen een ander vonnesse van 
scepenen ... Zo moes te hi comen bi den voorseyden tiden ... omme een beter vonnesse; 
dade hijs niet, teerste vonnesse zoude dieden ende staende bliven; ibid. 2.77 : So wat 
manne die vonnesse keeret hi moet uten binnen 3 waerf 40 daghen, dade hijs niet, die
gone daer men dat vonnesse up zoude wisen, zoude wesen onghehouden van den von
nesse, dit es van stridene ende van overtalen ende van crachte; Tale en Wedertale. 16 : 
Vindmanne ... wijsden der een vonnesse also hart. .. twelk dat J. B. daer casseerde up die 



S LOTB ES CHOU \VIN GEN 

1. - DE COMPONENTEN VAN HET OUD-VLAAMSE 
STRAFPROCESRECHT 

Het oud-Germaanse recht is het vertrekpunt geweest van de door ons 
beschreven vier eeuwen geschiedenis. Het oud-Vlaamse strafproces ver
schijnt ons in zijn primitieve periode, d. i. tot aan Filips van de Elzas, 
als de rechtstreekse voortzetting van het oud-Germaanse, in de funda
mentele principes én in de details van de realisatie. Ook in latere eeuwen, 
nadat heel wat diepgaande omvormingen hebben plaats gegrepen, blijven 
tal van primitief-Germaanse opvattingen doorwerken, uit traditie of 
omdat politieke motieven ze in stand houden ( o. a. in zoverre ze zich 
tegen de macht van de staatsvervolging verzetten). Is het waar dat een 
volledig nieuw processysteem zich heeft ontwikkeld, de onderlaag blijft 
toch oud-Germaans en er verschijnen soms, eeuwen na de beslissende 
ommekeer onder Filips van de Elzas, terug hier of daar merkwaardige 
restverschijnselen aan de oppervlakte. De opperheerschappij van het oud
Germaanse recht tot in de XIIe eeuw houdt verband met de structuur 
zelf van de maatschappij : de mensen waren georganiseerd in kleine, vooral 
familiale cellen; zoals de oude Germanen, kenden ze de staat als de over
koepeling van de gemeenschap niet. 

De vorming van een Vlaamse STAAT, waar vroeger alleen een Vlaamse 
gemeenschap had bestaan, zou dat alles veranderen. Vanaf de XIe eeuw 
beginnen de graven, tot dan toe alleen heersers, krijgshoofden en ver
overaars, zich als regeerders te gedragen die voor de welvaart en de 
veiligheid van hun onderdanen binnen hun land te zorgen hebben, 
m.a.w. de idee van de staat en de openbare dienst herrijst en het uur heeft 
geslagen voor een autoritaire staatsorganisatie om de oude onafhankelijke 
kleine groeperingen te overkoepelen. Eén der eerste zorgen van de staats
macht is de binnenlandse orde en rust te verzekeren, conditio sine qua non 
voor alle andere activiteiten. De grafelijke bestraffingswil is dan ook 
de tweede component van het oud-Vlaamse strafproces. De staatsbekom
mernis om de veiligheid der burgers zal de grote drijvende kracht zijn 
van de vernieuwingen. Ze knoopt echter aan bij de Karolingische traditie, 

stede staende, in kenlikeden van scepenen (Ten gevolge daarvan verschijnt de ganse 
zaak vóór de stadsschepenen); Wettelijkhede. 61 : J. S. die bleef te N. ende te sinen 
maghen waert (als scheidsrechters) ... als van meynaken. Alsdaer so dede N. vorseid 
wisen ... dat ... J. voers. casseerde tvonnesse; MoNIER, Organisation judiciaire vil/os, 
bl. 188-192 beschrijft een analoge instelling in Sint Omaars en Gent (in deze laatste 
stad uit laattijdige bronnen). 

(2) Cfr. LAMEERE, Recours, bl. 21. 



die de staatsidee tot op zekere hoogte in ere had hersteld, doch een lange 
sluimer kende na de verbrokkeling van het Karolingische rijk. De Karo
lingische poging was wel mislukt maar niet verloren, de territoriale 
vorsten hebben er onder drang van de bevolking opnieuw mee aange
knoopt, niet alleen wat de grote principes betreft, maar zelfs in de uitwer
king van sommige instellingen van het strafproces. Langs deze weg 
trouwens, voorzover de Karolingische staatsorganisatie geïnspireerd 
was door het Romeins publiek recht, heeft het moderne Vlaamse proces
recht de invloed van het Romeins recht ondergaan; niet door enige 
rechtstreekse invloed van de herleving van de studie van het Romeins 
recht, tenzij dan in de late XIIIe eeuw, wanneer de beslissende ommekeer 
in Vlaanderen al lang gebeurd was. 

De staatsorganisatie op basis van een autoritair vorstelijk gezag was 
echter niet de enige nieuwe, bredere organisatievorm die zich vanaf de 
xre eeuw in Vlaanderen ontwikkelde. Daar was ook de vrije gemeentelfjke 
organisatie. Welke is de invloed geweest op het strafproces van deze derde 
component, die bijzonderlijk in Vlaanderen zijn stempel heeft gedrukt 
op alle aspecten van de samenleving ? 

De stellingname van de steden tegenover de problemen van het 
strafprocesrecht is aarzelend en dubbelzinnig geweest. De graaf, zijn 
baljuws en zijn mannen wisten wat ze wilden en waar ze naartoe gingen, 
we hebben op hun consequente houding herhaaldelijk gewezen. De steden 
wisten het niet. Hun houding was alleen consequent waar het de opbouw 
van het stedelijk zoenrecht gold, daar wisten ze wat ze wilden. Tegen
over de veranderingen die de graaf in het strafproces der grafelijke 
rechtbanken aan het doorvoeren was stonden ze onbeslist. 

De staatsorganisatie wilde één doel, de universele vervolging en 
bestraffing der misdrijven en zij schrok voor geen gevolgen terug 
(aanhouding, vervolging ex officio, geheim onderzoek, etc.). De steden 
zagen enerzijds het nut van dit streven in, het ging om de veiligheid van 
het land en wat kon de van handel en nijverheid levende burgerij beter 
verlangen ? - maar ze vreesden de gevolgen : de lange arm van de graf e
lijke organisatie ! Vandaar hun weifelende houding in alle problemen van 
het strafprocesrecht (1). Tegenover het radikale grafelijke doordrijven 
hebben zij een tendens om "de appel in twee te snijden" (2). Hun con
servatieve manier om nieuw recht bij te brengen zonder oude vormen te 

(1) Men denke aan de vervolging ex officio door de stadsklager : het nut van het 
officiaalprincipe was evident, maar men hield niet van de macht van de baljuw. 

(2) Men denke aan de Gentse keure van 1297: men was tegen de folterpraktijken 
van de baljuws, maar ze waren soms adequaat gebleken, men besluit : in het vervolg 
geen folterbank meer, tenzij onder schepenen-controle. 



laten vallen steekt af bij het grafelijke radikalisme (1). Een neiging om 
halve maatregelen te treffen en een verregaand egoïsme van "elke stad 
voor eigen poorters" stelt men bij deze stedelijke "democratieën" vast (2). 
Ondertussen hebben ze zich toch ingespannen om zekere buitensporig
heden van het inquisitoire proces tegen te gaan, met gedeeltelijk succes. 

2. - DE XII" EEUW EN FILIPS VAN DE ELZAS 

Van de twaalfde eeuw heeft men gezegd dat ze "the most legal of 
all centuries" was en een "luminous age throwing light both on the past 
and the future". Dit werd gezegd voor Engeland. Het is even waar voor 
Vlaanderen. De wetgevende activiteit van de xne eeuw is zeer groot, 
na zoveel eeuwen passiviteit. Die wetgeving vernieuwt grondig. Zo 
vernemen we hoe het was in het verleden en hoe het zou zijn in de toe
komst. De xne eeuw in Vlaanderen heeft de totale ommekeer van het 
strafprocesrecht gebracht. In die eeuw werden de principes geformuleerd 
waarvan de volgende eeuwen zouden leven en die ze alleen nog tot de 
uiterste consequenties zouden doorvoeren. De tweede helft van de XIIe 
eeuw is de grote creatieve periode geweest, de voorafgaande honderd 
jaar waren een periode van voorbereiding, van confuus streven, de eeuwen 
daarna slechts van verder opbouwen op de voorhanden basis. 

Deze cruciale periode wordt beheerst door de geniale figuur van 
Filips van de Elzas (1157-1191). Wat deze graaf heeft verwezenlijkt 
grenst aan het ongelooflijke. Heel het moeizame tasten en zoeken van de 
voorafgaande jaren heeft hij samengevat in enkele klare principes, neer
gelegd in zij!]. grote keuren. Hij heeft in de toenmalige samenleving de 
staatsorganisatie haar stevige basis, haar kaders en haar leidende principes 
gegeven. Voor heel het weifelende streven van het land heeft hij de ade
quate middelen óf geschapen óf, zo ze bestonden, gesystematiseerd en 
veralgemeend. Hij heeft de adequate ambtenaren geschapen, een adequate 
uitbreiding van de rechterlijke macht doorgevoerd, het recht tot op zekere 
hoogte geünificeerd, het algemeen pijnlijk strafrecht afgekondigd, een 
adequaat vervolgingsrecht doorgezet (vervolging ex officio door baljuw of 
door de vrije waarheden) en een adequaat bewijsrecht ingevoerd door het 

(1) Zeer vroeg zochten de steden middelen tot vervanging van de irrationele be
wijzen, doch wanneer Filips de uniforme veritas scabinorum invoerde vond men deze 
te radikaal. Men denke aan de keure van Gent 1191 door de stad afgedwongen, als 
reactie tegen Filips' keure: een rationeel bewijs is er voorgeschreven, hierin stemde de stad 
overeen met Filips, maar de godsoordelen blijven bewaard - doch met een praktisch 
onwezenlijk belang. 

(2) Men denke aan het optreden tegen de stille waarheid : iedere stad op eigen 
houtje, ten voordele van de eigen burgers. 



bewijs te rationaliseren. Onder zijn bewind hebben zulke diepgaande en 
radikale wijzigingen plaats gehad en in zo'n adembenemend tempo dat 
men ver naar een evenbeeld moet zoeken. Dat sommige van zijn revo
lutionnaire opvattingen pas veel later algemene werkelijkheid zijn ge
worden vermindert zijn verdiensten niet, integendeel het doet zijn scherpe 
blik nog meer uitkomen. Voorzover een individu aan dergelijke overgang 
kan medewerken, moet van Filips worden gezegd dat hij in het oude 
Vlaanderen tot de overgang van een primitieve naar een geciviliseerde 
maatschappij enorm veel heeft bijgedragen. 

3. - EMPIRISCH KARAKTER VAN HET OUDE RECHT 

Wie het oud-Vlaamse strafprocesrecht bestudeert wordt getroffen 
door de pragmatische manier waarop het groeide. In zijn geheel is het 
niet de vrucht van een geleerde constructie of van de overname van een 
vreemd pasklaar juridisch systeem, evenmin is het een rechtersrecht, 
langzaam opgebouwd volgens de ideeën van wijze juristen. Integendeel, 
het hangt absoluut samen met de politieke constellatie. Het is de resul
tante van allerlei soms zeer uiteenlopende strevingen en slechts als dus
danig te begrijpen. Men vergete niet dat de Vlaamse samenleving vroeg 
van een relatief geperfectionneerd centraal staatsgezag voorzien werd en 
dat de grote steden, met heel andere politieke en publiekrechtelijke op
vattingen, er tegelijk zeer machtig waren. Zoals de publiekrechtelijke 
structuur van het graafschap zelf zo is ook het strafprocesrecht een compro
mis tussen een systeem van straffe staatsorganisatie en een systeem van 
vrije stadsburgerij. Autoritaire en communautaire tendenzen zoeken een 
evenwichtspunt, dat tussen beide liggend punt is dan het geldende recht. 
Gaat één van beide wat te ver in het doorzetten van zijn opvattingen, 
het tegenoffensief blijft niet uit. Aldus hebben we bvb. in het bewijsrecht 
voortdurend het probleem ontmoet : waar ligt het evenwicht tussen de 
doelmatigheid en de rechtvaardigheid (m. a. w. ontdekking van de dader 
en waarborg der individuele vrijheid) ? Doch het probleem werd nooit 
in abstracto gesteld doch steeds in concreto, als een evenwicht tussen de 
strevingen van de staatsvervolgingsambtenaren enerzijds en de be
scherming van de poorters tegen hun te brutaal optreden anderzijds. 
Nooit hebben de steden de overdrijvingen van het grafelijk bestraffings
apparaat bestreden op grond van een "bescherming van de menselijke 
rechten", maar alleen omdat men er hic et nunc een uiting van grafelijke 
inmenging in zag, een gevaar voor de integriteit van de poorters en omdat 
de verdediging van de stedelijke autonomie en de beperking van alles 
wat naar grafelijke inmenging zweemde een nooit aflatende bekommernis 
was. Voor vele problemen van het oud-Vlaamse strafprocesrecht is de 
politiek de gouden sleutel. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS (1) 

Le présent ouvrage traite de l'histoire de la procédure pénale dans le 
comté de Flandre du XIe au XIVe siècle. Il est le deuxième volet d'un 
diptyque que nous avons consacré à l'ancien droit pénal flamand, <lont 
la première partie, consacreé au droit pénal (matériel), a été publiée en 
1954 dans cette même série de publications de la "Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Bel
gië". (2) Puisque la procédure pénale cherche à assurer l'application des 
principes du droit pénal, son histoire suit de près l'évolution du droit 
pénal matériel. Le droit pénal étant la substance et le principe, la procédure 
en est la forme et l'exp.ression concrète. Aussi pour bien comprendre 
l'histoire de la procédure criminelle faut-il connaître les grandes lignes 
de l'histoire du droit pénal. Rappelons clone brièvement les transformations 
du droit flamand depuis le XIe jusqu' au XIVe siècle. 

Le droit criminel primitif relevait du droit privé. Le crime, considéré 
en principe comme une lésion d'intérêts privés conduisait normalement 
à un règlement de comptes librement débattu entre les parties intéressées 
( et leurs familles respectives); ce règlement pouvait être violent (la faide, 
guerre privée) ou pacifique (règlement pacifique ou recours au tribunal). 
Seuls quelques crimes non susceptibles de réconciliation donnaient lieu 
à un véritable chàtiment (vol avec flagrant délit, assassinat, trahison, 
sorcellerie), bien souvent appliqué par le peuple en fureur. 

L'état franc avait connu l'ébauche d'un droit pénal public, basé sur 
le ban royal (avec entre autres l'amende de 60 sous, appelée bannum et des 
punitions corporelles). Ce qui en reste en Flandre est un droit pénal fisca
lisé ou les amendes, <lues pour certains crimes jugés par les tribunaux, 
font partie du revenu privé du comte et des seigneurs justiciers. Ce qui 
domine ce droit primitif, c' est le caractère privé du délit. Ce qui y frappe 
le plus, c'est l'abstention de l'état, ou si l'on veut du comte, à l'égard de la 
grande masse des crimes et spécialement de la criminalité violente qui 
faisait terriblement rage dans le comté primitif. 

Or à partir du xne siècle un droit pénal d'un type nouveau triomphe. 
Quoiqu'il se présente sous deux aspects, l'un comtal, l'autre communal, 
il ne poursuit qu'un but principal: en finir avec le caractère privé des 
crimes pour en faire l'objet de l'intervention active des autorités publiques. 

En effet les comtes ont ordonné la paix et se sont portés garants de 

(1) We betuigen onze beste dank aan Prof. Mr Eg. I. Strubbe die zo vriendelijk 
is geweest dit résumé voor ons te herlezen. 

(2) R. VAN CAENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XJe tot 
de XJVe eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Weten
schappen, Letteren en Schone Kunsten van België, n° 19) Bruxelles 1954, 400 pp. 
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l'ordre public. Les crimes devenus en ordre principal des transgressions 
du commandement comtal, sont punis par lui. Les peines sont la mort, 
des mutilations, des amendes très élevées. Les crimes sont désormais 
entrés dans la sphère du droit public. Leur répression est devenue un 
service public. 

D'autre part les communes, se basant sur Je prinicipe de la solidarité 
entre bourgeois, n' admettent plus les faides internes. Les "amis", les 
"frères" doivent soumettre leurs différends et le règlement des offenses et 
crimes à l'arbitrage obligatoire d'un collège de "paiseurs" communaux. 
lei aussi, quoique le caractère privé du délit soit mieux préservé, la li
berté des parties est fortement limitée; la pacification officielle obliga
toire de la majorité des délits a fait de ceux-ci des objets du droit public. 

Tout eed a profondément influencé la procédure. Nous ne traitons 
pas dans ce livre de la procédure des tribunaux des "paiseurs" ni du droit 
de conciliation communal. Nous avons examiné ces problèmes ailleurs. 
Nous traitons uniquement de la procédure dans les tribunaux comtaux 
et seigneuriaux du type traditionnel, formés par les échevins ou les hommes 
de fief et jugeant à la semonce du vicomte ou du bailli. Nous exposons 
comment le changement radical dans !'attitude du pouvoir public vis 
à vis des délits a provoqué des transformations non moins radicales dans 
les règles de la procédure pénale. Les anciennes règles avaient été élaborées 
pour une procédure de combat entre individus privés; il suffit que le 
procès devienne un débat entre un individu privé et le représentant de 
l'état, agissant au nom du maintien de l'ordre, pour que ces anciennes 
règles soient entièrement transformées. Cette substitution du pouvoir 
public à la partie lésée constitue le principal facteur de la révolution de 
la procédure pénale. Il en est évidemment d'autres et de très importants. 
Mentionnons la rationalisation de la mentalité qui a jeté au xne siècle 
le discrédit sur les preuves archaïques, la ténacité avec laquelle les juri
dictions locales se sont opposées à tout controle de leurs jugements de la 
part d'une autorité supérieure, surtout si cette autorité était celle du comte, 
en général enfin l' attitude méfiante de la population et surtout de celle des 
grandes villes à l' égard des innovations procédurières que la politique 
pénale inspirait aux comtes et à leurs agents. Tout en admettant l'utilité 
de la répression du crime, les autorités communales veillaient à l'inté
grité de leurs bourgeois et voyaient de mauvais reil que les officiers chargés 
de la poursuite au service du comte se mêlaient tant des affaires de leurs 
bourgeois. On le sait très bien, la politique flamande à l'époque envisagée 
est très tot devenue l'art d'équilibrer le pouvoir comtal et le pouvoir 
communal, le premier centralisateur, l'autre particulariste. Ces faits de 
l'histoire politique donnent la clef de maint chapitre de l'histoire de 
l'ancienne procédure flamande. La conséquence fondamentale de l'ingé
rence grandissante de l' état dans la répression de la criminalité a été la 
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transformation de l'ancienne procédure accusatoire en une procédure 
inquisitoire. La procédure accusatoire, adaptée aux besoins d'un système 
qui reconnaît la primauté de l'intérêt privé lésé par le délit, est inadéquate 
dès qu'il s'agit de fournir au pouvoir public les moyens de procédure qui 
le mettent en mesure de poursuivre et faire condamner les criminels. 
Or la procédure inquisitoire de l'ancien régime donne au pouvoir pu
blic des armes redoutables telles que la poursuite d' office, l'instruction 
secrète et la torture. L'étude de ces transformations dans l'ancienne 
procédure flamande est 1c thème fondamental de notre livre. 

Le plan adopté dans notre exposé suit l' ordre même des diverses 
étapes du procès pénal. Le premier chapitre est consacré à la poursuite 
d'ofiice et à celle par plainte privée, la poursuite en effet met en marche 
tout le méchanisme du tribunal criminel. Le deuxième chapitre donne 
d'abord un aperçu sur les diverses sessions (sessions ordinaires et plaids 
généraux), et passe ensuite aux preuves, à la procédure par contumace 
et au formalisme du procès. Le troisième chapitre traite des problèmes de 
la deuxième instance : le faussement de jugement, le recours au chef de 
sens, !',,amendement" et l'appel. 

Nous pouvons à présent analyser les divers chapitres. 
Viennent d' abord des données générales sur le sujet ( c' est la Flandre 

au sens le plus large du mot qui est traitée : Flandre sous la Couronne, 
Flandre impériale et Artois; la période traitée est la période dans laquelle 
les grandes transformations de l'ancienne procédure ont été accomplies), 
sur la littérature (les études sur la procédure pénale médiévale dans les 
divers pays sont rarissimes; ce qu' on trouve sont des études de certains 
aspects de la procédure) et sur les sources ( textes de la législation et de la 
jurisprudence, très peu de doctrine et peu de sources narratives). 

Vient ensuite un aperçu de l'organisation judiciaire de l'ancienne 
Flandre. On y distingue les bancs comtaux d' échevins du type carolingien 
dans les villes et au plat pays. Dans ce dernier ils constituent ou bien les 
tribunaux ordinaires de la chatellenie (la circonscription judiciaire prin
cipale) ou bien les tribunaux des territoires privilégiés d'un droit et d'un 
échevinage propres. Plus récentes sont les cours féodales du comte, <lont 
certaines ont une juridiction de droit commun, d'autres une juridiction 
purement féodale. Il y a en outre des juridictions seigneuriales, mais 
celles qui jouissent de la haute justice sont très peu nombreuses. Toutes 
les cours sont locales ou territoriales. On y trouve le schéma classique des 
jugeurs semoncés par l'ofiicier de justice. Au sommet du système, sur 
le plan national, il y a la cour comtale centrale (curia comitis, plus tard 
audience et consei! de F!andre). lei le comte, assisté de ses conseillers, prononce 
lui-même le jugement; quand il est absent, ceux-ci le font en son nom. 
Sa juridiction s'étend en principe sur tout le comté, mais en pratique tout 
dépend de la constellation politique et du rapport des forces dans le comté 



ou les tendances autonomistes sont très fortes et souvent en opposition 
active avec les farces centralisatrices. Les échevinages territoriaux sont 
l'élément Ie plus ancien de l'organisation judiciaire flamande. Viennent 
ensuite en ordre chronologique les justices seigneuriales, la cour du 
comte (X0 ou XI siècle), les échevinages urbains (XI0 siècle) et les 
cours féodales de droit commun ( créées au XII0 siècle pour décharger 
la curia comitis). L'établissement de ces nouvelles justices comtales et 
l'essor d'un type nouveau de fonctionnaire comtal et d'officier de justice, 
Ie bailli, qui prendra la place de l'ancien chàtelain féodal, sont en re
lation étroite avec le triomphe du droit pénal comtal (avec ses peines 
corporelles et ses lourdes amendes). Cette haute justice du sang appar
tient par excellence au comte puisqu'elle résulte de son offensive d'ordre. 
Le résultat de ces événements a été la dépression des cours seigneuriales 
et l' établissement dans Ie comté d'un réseau de cours comtales ayant 
juridiction complète. Le XIII0 siècle est témoin du déclin de la cour 
centrale et de l'établissement de !'autonomie judiciaire des bancs locaux 
et territoriaux. La maison de Dampierre, aux tendances centralisatrices 
connues, a remédié a eet état de choses. Ses comtes ont eu l'ambition 
de faire de leur conseil un instrument de leur politique de controle et 
de domination. Sur le plan judiciaire on a vu d'abord la grande activité 
des enquesteurs comtaux et puis l'essor de l'Audience (ca 1330-1409), 
députation judiciaire du conseil comtal, et plus tard encore du Conseil 
de Flandre (1386-1795). La lutte pour le controle des cours locales et 
territoriales était ainsi engagée, elle était particulièrement dure avec les 
grandes villes et n'a mené à la victoire comtale que vers la fin du moyen 
àge. 

La poursuite des crimes se fait par l'accusation privée ou par une 
des techniques qu'on comprend sous le terme général de "poursuite 
d'office". La plainte privée a toujours été en Flandre de très grande im
portance, même après qu' elle a dû céder la première place à la poursuite 
d' office. Elle est formulée en séance publique de façon formaliste et 
solennelle (c!amor, querela). Elle est normalement précédée d'une plainte 
déposée auprès de l'officier de justice ou des échevins et entraine alors 
l'ajournement de l'adversaire. Ceci est fait par les fonctionnaires du comte 
et en son nom (summonere). L'usage de montrer en justice une trace ma
térielle du crime dont on dépose plainte, n'a laissé que peu de traces. Par 
contre on a recours à une constatation des faits par une députation du 
banc échevinal (cognitio), comparable à notre descente sur le lieu du délit. 
Diverses sanctions punissent la plainte injustifiée ( = la plainte non 
prouvée). Elles parcourent une gamme qui va du talion (le plaintif subit 
lui même la peine qu'il voulait voir imposer à l'accusé) à l'indemnisation 
pour Ie risque encouru par l'accusé en passant par diverses peines propre
ment dites. 



La poursuite d'office s'est réalisée par diverses voies. Il y a d'abord 
l'ancienne inquisitio franque qui, croyons nous, se retrouve en Flandre. 
Il s'agit d'une réunion de jurés du pays qui sont obligés d'indiquer des 
criminels, cette indication faisant office d'accusation privée. D'abord 
occasionnelle, elle devient périodique et généralisée dans Ie comté (hors 
des villes) à partir du règne de Philippe d' Alsace ( II 57-91, le même règne 
auquel se rattachent les origines des baillis et des cours féodales de droit 
commun). Ce sont les franches vérités (franca veritas, duergaende waerheid) 
tenues, sou vent une fois l' an, dans les divers territoires du comté par des 
officiers et vassaux comtaux pour rechercher les crimes non signalés 
ou non poursuivis par la voie ordinaire (genera/is malefactorum purgatio). 
Ce sont clone des procédures de recherche et de poursuite. Plus tard les 
informations, réunies par l'interrogation des jurés du pays, serviront 
aussi comme éléments de preuve 'et alors les franches vérités seront en 
même temps des procédures de poursuite et d' enquête ( avant la décadence 
des preuves archaïques l'inculpé était admis à établir son innocence en se 
soumettant aux ordalies, etc.). La poursuite dans la franche vérité concerne 
ou bien la gamme entière de la criminalité ou bien, moins sou vent, certaines 
catégories seulement. De leur nature de nettoyage périodique découle 
leur caractère prescriptif: ce qui n'a pas été poursuivi ni par la victime 
ni par le bailli ni dans la franche vérité annuelle, ne sera plus poursuivi 
ultérieurement. Comme dans l'inquisition carolingienne, nous retrouvons 
dans les franches vérités nettement le caractère princier, ce sont les vérités 
du prince et de ses officiers et vassaux. Elles sont aussi un type de procès 
en deux étapes, en effet l'interrogation a lieu sur place, l'instruction du 
procès, les plaidoyers et le jugement interviennent plus tard au siège 
du tribunal <lont les envoyés ont procédé à la franche vérité. 

On a essayé de réaliser la poursuite d' office par des moyens qui nous 
paraissent obliques, comparés à la poursuite directe par l'officier comtal. 
Mentionnons la pression sur l'accusateur privé éventuel pour qu'il pour
suive, la continuation par l' officier comtal près du tribunal d'une pour
suite commencée et délaissée par la partie privée et surtout l'accusateur 
communal, créé pour accomplir au nom de la commune la poursuite 
d' office qui était normalement exercée par le bailli comtal ( auquel pré
cisément on voulait enlever ce pouvoir dangereux). 

La technique enfin qui a réalisé le mieux la poursuite d' office néces
sitée par la nouvelle attitude des pouvoirs publics envers les délits est 
la poursuite directe par le bailli comtal de par son office et sur ses seules 
responsabilité et initiative. Le bailli était semonceur, il dirigeait la marche 
du procès sans y prendre part quant au fond. Il demandait qu'on fit justice 
aux parties. A cette fonction (héritée de son devancier, le chàtelain) il a 
ajouté le róle de Ministère Public. Etant représentant du comte, <lont 
l' ordre de paix publique avait été violé par le délit, il exigeait en son nom 



la condamnation de l'inculpé qu'il indiquait et amenait ou citait en justice. 
Cette poursuite par l'agent du comte basée sur son seul pouvoir et de
voir et de sa propte initiative est une des créations maîtresses du moyen 
age, qui est continuée de nos jours par les magistrats du Ministère Public. 
Nous voyons clone le bailli comtal arrêter les suspects (n'importe comment 
ses convictions ou présomptions se soient formées), les traduire en justice, 
formuler contre eux des accusations, exiger les peines prévues et, s'il 
obtient des échevins ou des hommes comtaux jugeurs une condamnation, 
exécuter celle-ci, tout celà indépendamment de l'action ou de l'inaction 
des parties privées intéressées. La grande différence avec l'accusation 
privée est claire. lei une poursuite qui est devoir public, qui ne comporte 
aucun risque pour l' accusateur officie! parlant au nom du comte même, 
qui place !'individu vis à vis du pouvoir de l'état - redoutable adversaire ! 
Là une accusation entrainant des risques et conduisant à un combat entre 
égaux. La poursuite d'office du bailli est, quant à la forme, calquée sur 
l'accusation privée, plus ancienne et a été considérée longtemps comme 
subsidiaire à la plainte privée. Celle-ci était la procédure normale et jouissait 
de l'appui du bailli; seulement quand la victime s'abstenait d'agir, le 
bailli agissait indépendamment. Quant à l' origine de cette poursuite 
d'office, au sens strict, dans l'ancien comté de Flandre, nous voyons ce 
qui suit. Elle y apparaît très tot, au plus tard en 11 78 ( en termes très clairs 
et exprès, mais avec une application limitée au crime d'assaut de maison) 
et fait des progrès au XIIIe siècle, lorsqu'elle devient un principe d'appli
cation générale dans certains endroits et limitée dans certains autres. Au 
XIVe siècle elle est générale et universelle. Du point de vue comparatif 
nous constatons que son apparition en Flandre est peut-être contemporaine 
ou postérieure à l' Angleterre seulement, qu' elle est antérieure aux au tres 
paystant danslesPays-Basque dans les pays environnants et aussi antérieure 
à l'introduction de la poursuite d' office au sens strict du terme ( c. a. d. 
par un magistrat et sur sa seule initiative) dans le droit canonique. Quant 
aux facteurs qui ont amené cette grande transformation dans la procédure 
pénale, les données chronologiques excluent une imitation des droits 
romain ou canonique. Les facteurs sont plutót la volonté et le pouvoir 
des comtes de créer des formes de procédure adéquates à la réalisation 
de leur politique pénale. Il fallait créer la possibilité de poursuivre dans 
tout le comté efficacement tout délit violant la paix dont le comte 
était garant. Ajoutez à celà le fait que le comte trouvait dans le 
bailli, fonctionnaire de type moderne très dépendant de lui, son 
représentant local et son officier de justice auprès des bancs d'echevins et 
d'hommes féodaux, la figure idéale pour réaliser partout dans le comté 
une poursuite d' office efficace, qui serait indépendante des parties, des 
édiles communaux ou des accusations des jurés du pays. Il ne faut pas 
chercher ailleurs ou plus loin l' origine de la poursuite d' office par l' agent 



de l' état en Flandre au moyen àge. En annexe nous traitons de quelques 
points spéciaux. La procédure du flagrant délit a perdu très tot son 
ancien caractère totalement extra-judiciaire. Le droit d'arrestation par le 
bailli est l'objet d'innombrables restrictions pour sauvegarder l'intégrité 
de !'individu, surtout du bourgeois. Le droit d'asyle généralement respecté 
a donné lieu à de tels abus que de temps en temps l' autorité ecclésiastique 
elle même devait admettre des actions de police contre les églises, bases 
d'opérations de bandes de criminels. Le peuple était très susceptible en 
cette question et les bourgeois n'admettaient pas que Ie bailli comtal 
arrêtàt des criminels dans les églises de leurs villes. 

Après avoir donné quelques informations sur la terminologie, les 
personnes, le lieu et le temps du procès ordinaire et son caractère oral 
et public, nous étudions une importante espèce de session extraordinaire : 
Ie plaid général. Les trois placita genera/ia annuels que nous retrouvons 
en Flandre remontent à l'époque franque et même au delà. C'étaient trois 
sessions solennelles annuelles auxquelles tous les habitants d'une circon
scription devaient assister et ou !'on traitait de matières d'intérêt public, 
judiciaires et autres. Le plaid général ne se distingue pas d'autres séances 
par un but spécial ou par une procédure spéciale. On y procède selon les 
formes ordinaires, seulement ce sont des séances ou tous doivent être 
présents et qui ont certains caractéristiques solennels. Dans les seigneuries 
au nombre d'habitants réduit on a eu la tendance à en faire les seules 
séances judiciaires, tous les cas qui pouvaient attendre étant réservés jus
qu'au prochain plaid général. Par sa procédure ordinaire et son but général 
il se distingue de la franche vérité qui n' est pas une séance d'un tribunal, 
mais une technique de recherche et d' enquête. Dans la partie non- ou 
peu féodalisée du comté (Flandre maritime) les plaids généraux ont con
servé leur caractère ancien de réunions solennelles des hommes libres de 
la région ou on traite d'affaires publiques. Dans la partie féodalisée nous 
trouvons des · plaids généraux qui "appartiennent" aux seigneurs, qui 
frappent d'amendes les absents non-libres (le plaid général est ainsi devenu 
une source domaniale de revenus). Nous avons appelé le second type le 
plaid général domanial et le premier le plaid général non-domanial. Les 
plaids généraux sont un phénomène du plat pays, les villes ne les connais
sent pas. Si l'activité judiciaire occupe la première place dans le plaid 
général, on y publie pourtant aussi des ordonnances. La décadence des 
plaids généraux est allée par endroits jusqu'à leur disparition à partir du 
XIIIe siècle. Les plaids généraux du type domanial ont résisté le mieux à ce 
procès de décadence. 

Après ces données générales sur le procès nous entamons l'étude des 
preuves, problème central de toute procédure criminelle. 

Jusque dans le courant du xrre siècle on applique en Flandre le systè
me germanique archaïque bien connu, les ordalies du feu et de l' eau, 
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le combat judiciaire et le serment purgatoire avec cojureurs sont les 
preuves ordinaires de l'innocence de l'accusé. Le système des preuves est 
subjectif, irrationnel, formel, le róle du juge y est passif. Dans les détails 
d'application de ces preuves le droit flamand n'a rien de particulier à 
offrir, ses caractéristiques sont communes à tant de pays ou la base du 
droit est germanique. 

A partir du XJie siècle ce système s'écroule et est remplacé par un 
système de preuves moderne, rationnel, objectif, matériel et ou le róle 
de la justice est actif. L'introduction des preuves modernes s'est effectuée 
par deux voies, la décadence des preuves anciennes, l'introduction de 
preuves nouvelles. Etudions d'abord la décomposition de l'ancien système. 
Peut-être dès la fin du xre et certainement dès le début du XJie siècle des 
privilèges d'exemption des ordalies sont accordés aux villes. Dans les 
grandes keure s que Philippe d' Als ace accorde à partir de II 57-6 3 à de 
nombreuses villes artésiennes et fl.amandes les ordalies ont disparu. La 
dernière mention dans le comté d'une ordalie unilatérale date de 1208. 

Le combat judiciaire se heurte dès la même époque à la résistance des 
villes qui en obtiennent exemption et en défendent l'application entre 
bourgeois. Les grandes keures de Philippe d' Alsace ne le connaissent pas. 
Quant au plat pays, défense y est faite à partir du XJIIe siècle de tenir un 
duel si cen'est du consentement des deux parties. Ce n'est que dans les mi
lieux féodaux, dans les cours féodales et entre chevaliers que le combat judi
ciaire est resté en vigueur plus longtemps, jusque vers 1300; mais même 
là le duel judiciaire ne sera bientót qu'un souvenir, comme l'indique le 
"Leenboek van der mannen van Vlaenderen" (Livre des fiefs des hommes 
de Flandre) du milieu du XIVe siècle. Le serment purgatoire avec coju
reurs ( 1, 3, 5, 7, 9, 1 2 serments sont exigés) connaît à partir du XIIe 
siècle une décadence frappante. Les grandes keures de Philippe d' Alsace 
ne le connaissent pas. De nombreuses keures ne le connaissent que subsi
diairement ou dans des cas obscurs. Il deviendra au XJIIe siècle une 
formalité à accomplir par l'accusé lorsque les preuves modernes ne sont 
pas parvenues à établir sa culpabilité. Il servira à classer l'affaire et à 
innocenter l'inculpé en face de la communauté. Au cas ou l'accusé ne trou
verait pas le nombre de cojureurs requis, on lui permet de jurer tous les 
serments de sa propte main. Le serment purgatoire restera aussi en usage 
là ou une preuve objective est à peine possible, par exemplc en questions 
d'ignorance ou d'absence de dol. Il est à noter que dans l'histoire du 
serment nous ne trouvons nulle trace de la résistance que les villes ont 
offerte aux autres preuves archaïques. Il est aussi à noter qu'au contraire de 
ce qui s'est passé ailleurs, le serment avec cojureurs ne s'est pas trans
formé en Flandre en preuve objective par témoins. 

Etudions maintenant les preuves modernes qui ont comblé les 
lacunes laissées par la décadence des anciennes. La plus importante des 



preuves modernes est la "vérité des échevins" (veritas scabinorum), qui est 
dès le règne de Philippe d' Alsace la preuve cardinale du procès criminel. 
La technique en est la suivante. Une députation du banc échevinal ( com
posée d'un nombre d'échevins, probablement deux) est chargée de faire 
une enquête objective sur les lieux du crime et dans le voisinage. 
Ces juges d'instruction avant la lettre font rapport de leur conclusion sur 
la culpabilité lors du procès à la séance ordinaire du banc échevinal 
et il ne reste aux échevins jugeurs qu'à condamner selon le droit ou acquit
ter. En ce qui concerne sa place dans le procès, cette veritas scabinorum 
nous rappelle l'ordalie (les jugeurs étant liés quant à la question de fait 
par le resultat d'une enquête qui a lieu indépendamment du procès pro
prement dit). Quant au fond évidemment il s'agit d'une toute autre sorte 
de preuve : elle est rationnelle, objective, matérielle, les enquêteurs 
députés et non l'accusé y jouent le role actif. Cette preuve moderne apparaît 
très tot dans le règne de Philippe d' Als ace et est la seule connue dans ses 
fameuses keures pour les grandes villes, quoiqu'elle ne fût pas restreinte 
aux seules grandes villes. Une procédure analogue existait dans certains 
territoires ou les juges criminels s'appelaient coratores. On y trouve 
l' enquête par une commission de cinq kettrier s et leur décision quant 
à la question de fait est décisive. Une autre preuve rationnelle que nous 
rencontrons tres tot est la preuve légale administrée par deux témoins de 
voir et d'ouïr d'inspiration biblique. Au XIIIe siècle il y a une innovation 
importante : l'interrogation des témoins des parties par tous les juges 
au cours du procès même tend à prendre la place de la vérité des échevins 
avec son enquête par échevins députés. Commencé dès le premier quart 
du XIIIe siècle cette évolution sera accomplie avant la fin de ce siècle. 
Il s'agit ici d'une preuve morale, laissant aux juges la liberté de décider 
selon leur conscience. Nous ne faisons que mentionner quelques preuves 
modernes, moins importantes : jurés, témoins qualifiés. 

Toutes ces preuves laissaient à l'inculpé une bonne chance de se 
défendre à cause de leur caractère oral, public et contradictoire. Du 
point de vue de la poursuite des crimes, elles avaient de graves dé
fauts, puisque dans trop de cas elles désarmaient le Ministère Public. La 
poussée inquisitoire, la volonté de convaincre et de punir tous les crimi
nels, a forcé les officiers de justice à chercher des moyens pour prouver la 
culpabilité des suspects même quand les preuves étaient faibles ou les 
témoins hésitants à se produire publiquement. Ces nouvelles preuves, 
produits du progrès des éléments inquisitoires dans le procès pénal, sont 
l'enquête secrète et la confession sous torture. Tous deux sont des pro
duits du XIIIe siècle. La torture est la dernière venue sur la scène, avec 
elle les dernières conséquences des prémisses inquisitoires sont atteintes. 

L'enquête secrète (tacita veritas, coie verite) est, comme le mot l'indique, 
une technique visant à résoudre la question de la culpabilité par une 



enquête secrète, à l'insu du suspect, sans qu'il ne s'en doute, jusqu'au 
moment ou à la séance du tribunal le résultat seul de l'enquête soit publié. 
La coie vérité est entrée en scène comme une procédure d' exception dans 
des cas obscurs, difficiles et graves. La première mention date de 1241. 

Les réactions des villes contre cette nouveauté ( qui émanait des officiers 
et hommes comtaux) a été violente. Elles en ont obtenu l'exemption pour 
1eurs bourgeois et ont motivé leur attitude d'une façon qui montre une 
remarquable compréhension du problème. 

A peine une génération après l'apparition de ]'enquête secrète ap
paraît une autre institution abhorrée de la poursuite d'office, la torture. 
La première mention date très probablement de 1 2 5 8-60 et concerne un 
cas de la pratique, un abus de policier. Jamais les textes législatifs ne la 
prescriront ni ne l'introduiront expressément. Les mentions que nous 
en trouvons dans ces textes sont restrictives : il n'y aura pas de torture 
en dehors du controle échevinal. La torture a été introduite et est restée 
d'application fréquente comme une pratique policière officiellement 
tolérée et dans une certaine mesure contrólée. Ses pires conséquences 
ont été la dégradation de la preuve par excellence, la confession et Je 
remplacement de la preuve par la suspicion. 

En étudiant les facteurs qui ont provoqué ces grandes transformations, 
nous nous sommes arrêtés d'abord à la question des influences canoniques. 
Quoique le droit canon ait joué un grand róle en cette matière dans cer
tains pays, il n' a pas influencé la modernisation de l' ancienne procédure 
flamande. Celle ei est antérieure à la modernisation de la procédure pénale 
dans les cours ecclésiastiques et d' ailleurs les preuves modernes adoptées 
en Flandre ne sont pas celles du droit canon. La réponse positive à notre 
question nous paraît celle ei. Il est évident que l'action concertée du comte 
( ou si l' on vent de l'état gardien de la paix) et des jeunes bourgeoisies com
munales a hàté la disparition de l' ancien système de preuves en Flandre, 
tandis que la rationalisation progressive de la mentalité a été la cause et 
la condition de ce grand bouleversement. Cette rationalisation de la 
mentalité, cette crise de la croyance aux anciennes preuves, nous l'avons 
touchée du doigt dans le raisonnement des contemporains et surtout de 
Galbert de Bruges qui nous a laissé ses remarques critiques sur cette 
question brûlante de son temps. Dans le panorama européen la Flandre 
nous frappe par sa position avancée sur la plupart des autres pays. Seule 
l' Angleterre a connu une modernisation si précoce des preuves criminelles. 
S'il est vrai que la puissance de l'état et la mentalité bourgeoise ont été 
les grandes ennemies des preuves archaïques, personne ne sera étonné de 
cette constatation, puisque la Flandre du XIIe siècle peut être précisément 
décrite comme une société ou la puissance de l'état avec ses fonction
naires d'une part et les villes avec leur bourgeoisie hardie et progressive 
d'autre part sont les grandes forces dans la société et ou elles sont encore 
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en équilibre et en collaboration. Nous finissons l'étude des preuves par 
un chapitre sur la procédure en cas de flagrant délit et en cas de récidive. 

La procédure par contumace est l'objet du chapitre suivant. Son 
histoire a parcouru dans la Flandre médiévale trois stades consécutifs et 
nettement différents. Le point de départ était !'attitude archaïque connue, 
qui mettait hors la loi quiconque dédaignait de venir en justice après 
citation en <lues formes. Plus tard on en est venu à considérer la non 
comparution comme un aveu et on condamnait l'absent à la peine prévue 
pour le crime <lont il était accusé, comme s'il avait été convaincu. La 
peine était celle du crime allégué, non celle de la contumace. Il s'agit 
d'un adoucissement. Cette condamnation par présomption a été, avec 
la mise hors de loi plus ancienne, l'attitude ordinaire dans l'ancienne 
Flandre. Nous la trouvons à partir des grandes keures de Philippe d' Alsace. 
Ce n'est que tardivement qu'on est arrivé au système de l'eremodicium 
que nous connaissons aujourd'hui, c. a. d. l'instruction et la tenue du 
procès quant'au fond en l'absence de l'accusé avec acquittement ou 
condamnation éventuels, dépendant des preuves amenées à charge et à 
décharge. Cette procédure s'est introduite par deux voies, l'une est l'imi
tation du droit canon (au XIIIe siècle) l'autre l'extension à tous les habitants 
d'une ville du privilège d' eremodicium accordé aux marchands étrangers 
y résidant (XIIIe et XIVe siècles). Elle est l'exception, non la règle. 

L'ancien droit admettait des excuses (essoines) <lont les principales 
étaient l'absence hors du pays et la maladie. Sauf-conduit est souvent 
accordé à quiconque est appelé en justice. La représentation par procureur 
est admise dans certains endroits et pour certaines causes. 

Dans le chapitre sur le formalisme dans le procès nous distinguons 
d'abord les deux phénomènes analogues mais différents du rigorisme 
de la procédure et du formalisme stricto sensu. En effet ce dernier est une 
conception juridique (primitive) selon laquelle certains contenus juridi
ques sont toujours liés à certaines formes juridiques immuables : certains 
faits ou actes (innocence, transfert de propriété) doivent s'extérioriser par 
des signes stéréotypes qui tombent sous les sens ( ordalie du feu, tradition 
de la fétu de paille). Quant au système des preuves, la conséquence du 
formalisme est qu'il n'y a pas de contact direct entre le juge et la vérité 
matérielle, mais seulement un contact indirect, notamment en passant par 
la vérité formelle (le résultat de l'ordalie). Par contre le rigorisme du procès 
réside simplement dans la très grande importance attachée au respect de 
certaines formes, sans lesquelles aucune activité judiciaire n'est possible, 
allant jusqu'à la perte du procès pour la moindre infraction des formules et 
gestes prescrits. Ce qui est arrivé dans la procédure flamande peut être 
résumé ainsi. Le formalisme stricto sensu s' écroule dans la seconde moitié du 
XIIe siècle, après avoir régné aux siècles précédents comme tant d'autres 
institutions primitives. On peut <lire que la matérialisation de la procedure 
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pénale a été accomplie sous Philippe d' Alsace, quoique des restes de 
l' ancien système persisteront longtemps. Quant au rigorisme procédurier 
il a subi à la même époque un a:ffaiblissement <lont il ne faut pas exagérer 
l'importance (les étrangers seront excusés, on jurera "sine vara", ,,sans 
entrepresure"). Un respect rigoureux des formes se rencontre régulière
ment aux siècles suivants, surtout, il semble, dans les villes ou le bailli 
comtal est souvent débouté pour avoir enfreint des formes ( p.ex. le bailli 
répète son claim et change quelque élément formel). 

Pour éviter les risques du formalisme les parties ont eu recours à 
l',,avant-parlier" (prolocutor, taelman). Cette personne connaît les formes 
et les rites et les accomplit pour l'accusateur ou pour l'accusé. Cet avant
parlier est facilement devenu un véritable avocat, qui plaide quant au 
fond, comme il accomplit le nécessaire quant à la forme. 

Les moyens de pourvoi sont étudiés dans un dernier chapitre. Ils 
sont le faussement de jugement, le recours au chef de sens, l' amen
dement et l'appel. Le faussement d~ jugement (falsiftcatio, contradicere, 
po11rfausser, contredire, beroepen van va/sen vonnesse) consiste en un plainte 
formulée par la partie ou !'officier de justice contre un ou plusieurs juges 
accusés d'avoir "trouvé" un faux jugement. Il est clone comparable à 
notre prise à partie. Le recours au chef de sens (recurrere ad caput, aller 
att sens, beleef ten hoefde) est une procédure par laquelle un tribunal consulte 
dans une difficulté juridique un autre tribunal, de rang plus élevé ou 
jouissant d'un certain prestige, avant de juger lui même. Ceci en deman
dant ou bien un conseil ou bien le jugement à prononcer tout court ( <lont 
vient le terme "appel avant jugement"). 

L' amendement de l' Audience comtale est une sorte de pré-appel qui 
porte <levant Ie juge supérieur l'a:ffaire qui a été examinée et jugée quant 
au fond en première instance. Toutefois l' Audience ne fait que confirmer 
ou casser le premier jugement pour des défauts de droit, ne plaçant pas 
de nouveau jugement à sa place. L' Audience joue clone plutot Ie role d'une 
cour de cassation que d'une cour d'appel. Cet amendement est un fruit 
du XIVe siècle. Dans certaines villes un véritable appel a été connu 
sporadiquement, notamment des bancs inférieurs au banc échevinal prin
cipal, qui les avait créés (Ie phénomène date du XIVe siècle). 

En général nous pouvons caractériser Ie développement de la deuxième 
instance dans les cours de justice flamandes comme une suite d'e:fforts 
continuels pour arriver à une organisation judiciaire avec deux instances 
en partant de !'absence totale de deuxième instance. L'accomplissement 
de cette tendance a été une entreprise de longue haleine. Elle correspond 
au désir des justiciables, mais elle est surtout désirée par l'autorité étatique 
qui veut controler les juges qui vont appliquer le nouveau droit ( en bonne 
partie création de cette même autorité) et qui veut uniformiser le droit. 
La résistance vient de la part des cours locales et régionales qui veulent 
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rester autonomes, ,,souveraines". Ceci parce que les échevins, en même 
temps juges et gouvernants, représentent leur territoire, sont les gardiens 
de ses privilèges et libertés, en un mot parce qu'ils sont enracinés dans 
la ville ou la région <lont ils sont l'émanation légale. 

La procédure primitive flamande, notre point de départ, ignorait la 
deuxième instance. Il est vrai que les bancs se consultaient et qu'un juge
ment pouvait être faussé, mais tout celà est bien différent. Au cours des 
siècles (XII0 -XIV0 ) la deuxième instance s'est frayé un chemin. Cela ne 
signifie pas que l'appel moderne est devenu usuel ni que tous les bancs 
flamands ont été placés sous l'autorité de l' Audience des comtes, mais, 
comme nous verrons plus loin, le chemin parcouru était considérable. Le 
changement a été opéré par la transformation d'anciennes institutions 
(jusqu'à ne plus s'y retrouver : processus bien familier à l'historien du 
droit) et aussi par la création de toutes pièces de techniques nouvelles. 
En généralisant nous pouvons indiquer les phénomènes et facteurs sui
vants dans l' élaboration de la deuxième instance en Flandre : 

1 ° la centralisation : des pouvoirs politiques ( état, villes-états) 
essayent d'enlever à des bancs locaux leur caractère local et représentatif. 

2° l'organisation : certains organes professionnels spécialisés four
nissent sur l'initiative de l'état du travail juridique de haute qualité <lont 
tous les bancs du pays profitent, eed en contraste avec l'ancien système 
au toute vierschaere n'avait que sa propre lumière. 

3° l'affaiblissement du formalisme extérieur et de l'automatisme dans 
la pensée juridique, une considération plus grande pour l'élément in
térieur, pour le fond juridique et la plus grande accessibilité aux discussions 
s'y attachant (on comprend que tout jugement incorrect n'est pas néces
sairement mauvais c. à. d. volontairement injuste). 

Quant au faussement de jugement en particulier, nous voyons que 
primitivement il a les caractéristiques suivantes : collégialité, sévérité 
( caractère criminel) et interdiction de fausser faite aux parties privées. 
Après de grandes transformations nous trouvons par contre les caracté
ristiques suivantes : hiérarchie, sanctions minimes ( caractère quasi-crimi
nel) et le faussement mis à la disposition des parties. 

Quant au recours au chef de sens nous y distinguons les grandes 
lignes suivantes. On est parti de la libre consultation mutuelle par les 
bancs et on est arrivé à la consultation obligée d'un banc déterminé avec 
obligation d'accepter, non comme conseil mais comme jugement imposé, 
la réponse de ce qui est désormais le "chef de sens". Nous avons exposé 
plus haut l' essentiel concernant l' amendement de l' Audience et l' appel 
de certains bancs communaux inférieurs aux échevins de la commune. 

En guise de conclusion nous soulignons rapidement trois points. 
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1. Les trois sources importantes de la procédure pénale flamande 
étaient l'ancien droit germanique, les besoins de l'état flamand, fort et 
centralisé et la prise de position du pays, surtout des villes, vis à vis des 
transformations de la procédure pénale étatique, développée par les 
comtes. 

2. Le xrre siècle a été "le plus juridique de tous les siècles" en Flandre 
comme en tant d'autres pays. Le bouleversement dans le domaine du 
droit est extraordinaire. Un de ses aspects est la véritable éruption d'acti
vité législative à laquelle nous assistons. Dans ce domaine le comte Philippe 
d' Alsace a joué un role de première importance. Son activité novatrice 
se manifeste à chaque page de notre étude, les problèmes du droit pénal 
et de l'organisation judiciaire auxquels il n'a pas imposé le sceau de sa 
remarquable intelligence et de sa vigoureuse personnalité sont extrême
ment rares. Si, au point de vue sociologique, la Flandre de son temps 
était mûre pour le triomphe du droit évolué, c' est au génie de Philippe que 
revient le mérite de s'en être rendu compte et d' avoir créé en fait les 
organes et les règles de droit qui devaient réaliser de façon concrète les 
aspirations souvent incertaines, vagues et mal coordonnées de son temps. 

3. Ce qui frappe dans chaque chapitre, c' est le caractère empirique du 
droit analysé. Nous ne nions pas qu'il y ait eu des principes et de grandes 
aspirations derrière les lois, les règlements et les jugements de l'époque, 
bien au contraire. Mais ces grands principes, ces idées et ces attitudes 
fondamentales ne sont pas formulées comme telles. Le droit ignore 
pratiquement les abstractions et les principes n'apparaissent que par le 
truchement de manifestations particulières et souvent incohérentes. Si 
ce trait est général à cette époque, il a été aggravé en Flandre par le par
ticularisme, qui a fait que la législation nationale était très maigre et que 
c'est par le jeu d'innovations et résistances locales que le droit s'est déve
loppé, ce qui a dû rendre particulièrement difficile la perception des 
problèmes en question en termes détachés et abstraits. 
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INDEX-GLOSSARIUM 

Deze lijst bevat alleen de technische termen, in de breedste zin van het woord. 
Plaats- en persoonsnamen zijn weggelaten, daar dezelfde voortdurend terugkeren. 
Een zaakregister wordt door de gedetailleerde inhoudstafel en de systematische op
vatting van het boek overbodig gemaakt. Eerst worden de termen gegeven in de stan
daardspelling (zoals deze voorkomt in Du CANGE, GoDEFROY en ToBLER-LOMMATZSCH 
en VERWIJS en VERDAM resp. voor het middellatijn, -frans en -vlaams), dan volgen de 
spellingsvarianten, tenslotte de vertaling of uitleg ( 1 ). 

A 

AHsENs, afwezig, 262. 2. 
(SE) ABsENTARE, verstek laten gaan, 250. 
ABsENTIA, ( 1) verstek, 2 5 4. 

(2) afwezigheid, 262. 2. 
AHSOLUCION, vrijspraak, 228. 
ABSOLUTIO, vrijlating uit voorarrest, 

225. 2. 
ABsOLVERE, vrijspreken, 21 r. 
AccIPERE VERITATEM, een onderzoek 
instellen, een bewijsjury oproepen, 175; 

176; 177. 2. 

AccLAMARE, aanklagen, 1 7; 244. 1. 
ACCORDEREN VAN DEN V ONNESSE, over

eenstemming bereiken over uit te 
spreken vonnis, 8 1. 4. 

AccusANS, klager, 28. 1; 3 1. 3. 
AccusARE, ( 1) aanklagen, 1 7; 2 1. r ; 

244. 2; 
(2) betichten, 38; 45; 46. ·1. 

AccusARE AD BELLUM, ten tweekamp 
uitdagen, 140. 

AccusATÈUR PLAINTlF, klager, 18; 5 2. 2. 
AccusATIO, aanklacht, 3 r. 3; 67. 1; 71. 
AccusATOR, klager, 28. 1; 67. 1; 68. r. 
AccusATus, beklaagde, 28. 1; 3 r. 3; 

71. 6; 154. 2; 157. 5; 162. 
AccusÉ, beklaagde, 3 1. 2. 
AccusER, (r) vervolgen, 52. 2. 

(2) aanklagen, 147. 3. 
AccusEuR, klager, 5 2. 2. 
ACHTERHALEN, ( 1) vervolgen in rechte, 

63. l; 262. 4. 

(2) overtuigen,259;262. 
3; 2 64. 3. 

ACHTERVOLGEN (CLAGHE), 
( 1) aanklagen, 1 8 ; 5 3. 
(2) vervolgen, 54; 54. 1; 58. 1; 61. 3. 
(3) overtuigen, 64; 259; 259. 5; 261. 1; 

300. 4. 
ACHTERVOLGEN 

aangetekende 
2 93· 

(sIJN BEROEP), het 
,,beroep" voortzetten, 

ACTOR, klager, 20. 5; 86. 5; 186. 4; 189. 
3; 190. 

ADDUCERE AD JUDICIUM, ten godsoor
deel voeren, 129; 129. 7. 

Au;ouRNEMENT, dagvaarding, 250; 25 5; 
259· 5; 276. 3· 

ADJOURNER, dagvaarden, 22.2; 24; 24. 2; 
25; 26. 1; 26. 2; 32. 2; 59. r; 61. 3; 
6 3 · l ; 69. 3; l 5 9• 4; 2 5 l; 2 5 2. II ; 2 5 5 ; 
259. 5; 260. I; 263. I; 264. 2; 265. 5; 
278. 3· 

AoJUGER, bij vonnis toewijzen, 61. 3; 
62. 2. 

ADJURNARE, dagvaarden, 24; z.60. r. 
ADMITTERE IN TESTIMONIUM, als getuige 

aanvaarden, z.oo. 
ADRECHIER, berechten, 4 5. z.. 
AnuR1, in een godsoordeel brandwonden 

oplopen, 138. 
ADVERSARIUS, tegenpartij, Z.O. 3; z.6. 1; 3 z.. 
AnvERSE PARTIE (adverse perrye), tegen

partij, 316. r. 
Anv1s, raad, 305; 305. r. 

(1) Veel dank zijn we verschuldigd aan onze echtgenote en aan onze moeder 
die ons een kostbare hulp boden bij het samenstellen van deze lijst. 
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ADVISER, beraadslagen, 8 3. 
ADVOCATIA, voogdij, 103. r. 
ADVOCATus, (r) voogd, 103. r. 

(2) taalman, 280. 
AENLEGGEN (Eisc) aanklacht for-

muleren, requireren, r 9; 22. r; 3 r; 
53; 62. 2; 63; 64; 65. r; 262. 3; 
262. 4; 279. 4. 

AENSPREKEN, aanklagen, 19; r 5 3. 6; 
162; 163. 

AEQUITAS, rechtvaardigheid, r 2 r. 
AFFIRMARE, verklaren, 173. 
AFTERDING, complementair geding op 

een later tijdstip, 102. 5. 
AGERE, vervolgen, 157. 2. 
AGERE CAUSAS, gerechtszaken afhande
len, 105. 3. 
AGITARE JUDICIUM, terechtzitting hou
den, 76. 
AGNITIO, kennis, 2 5 4. r 6. 
AGNOSCERE, kennen, 168; 171; 17r. r. 
Arn (aiuwe), (1) instemming van de 

rechtbank, 265. 5. 
(2) hulp aan misdadiger, 

278. 2. 
(3) eedhelper, 153. 5. 

Arn DE Lor (qyewe de l~y), instemming 
van de rechtbank, 159. 5. 

Arn DE VEUE ET D'orn (aitnve de vue et 
d'~ye), bevestiging door getuigen van 
horen en zien, 30. 2. 

A;uRER, bezweren, 186. 
ALIBI, 46. 1. 
ALLEGATIONES, woord en wederwoord 

ter terechtzitting, 243. r. 
ALLER AU CONSEIL, ten hoofde gaan, 

301. 
ALLER AS SAINS, een eed afleggen, 149. 
ALLER AU SENS, ten hoofde gaan, 301. 
ALLER AVANT (EN SA PLAINTE), zijn 

klacht voortzetten, 62. 2. 
ALLER CONTRE LE JUGEMENT, vonnis 

,,wederzeggen", 294. 2. 
ALLODIUM, 98. 12; 105. 3; II0. 

AMENDE, (1) boete, 32. 2; 41. 7; 47; 
84; 278; 278. 5; 313· I. 

(2) straf, 278. 2. 
AMENDEMENT, een procedure op beroep 

naar de Audiëntie, 283; 284; 285; 
314; 315; 316, 332; 333. 

AMENDER, (1) boete betalen, 32. 2. 

(2) zijn straf ondergaan, 259. 
5; 300. 2. 

(3) een vergissing goedma
ken, 277. 5; 279. 3· 

AMENUSER, verlichten ( een klacht), 2 78; 
278. 2. 

AMERCIAMENTUM, verbeurte van lijf en 
goed, 300. 

AMr, ( 1) verwant, 204. 5. 
(2) vriend, 255. 

AMrcr, vrienden, 147. 
AMICITIA, een gezworen vere111g111g, 5. 
AMITTERE CLAMOREM, zijn klaagrecht 

verliezen, 30. r. 

AMITTERE QUERIMONIAM, zijn klaagrecht 
verliezen, 53. 1; 62. 7. 

AMMAN, 10; 77; 100. 2; 101; 101. 5; 
152. 3; 161. 1; 272. r. 

AMMAN US, amman, 26. 1. 

AMONESTER, manen, 78, 84. 5. 
AMTMANN, 257. 3· 
ANNULER, nietig verklaren, 201. 10. 
ANTEJURAMENTUM, vooreed, 27; 28. 1. 
ANTIJDEN, beschuldigen, 3 r. 4. 
ANTWOORD (andJ})oord), wederwoord ( op 

de klacht), 8 5; 262. 3; 309. 
ANXTEN, folteren, 227. r. 
APERT (FAIT) (appers, apers), heter-

daad, 70; 71. 4. 
APPARENS, evident, 172. 
APPEL (vl.) (apel), ,,beroep" 300. 4. 
APPEL (fr.) (apeiaus), ,,beroep", 299. 2. 
APPEL AVANT (devant) JUGEMENT, ,,be-

roep" vóór vonnis, 28 7; 3 I2; 3 15. 
APPEL DE BATAILLE, uitdaging tot ge

rechtelijk tweegevecht, 140; 141. 4; 
141. 6; 188. r. 

APPEL DE FAUX JUGEMENT, valsschelden, 
288. 

APPELER, (1) ,,beroep" aantekenen, 293. 
8; 299. 8; 301. 1; 312; 

31 3· I. 

(2) valsschel<len, 299. 2; 301.1 
(3) aanklagen, 18; 52. 2. 

APPELER DE BATAILLE, ten tweekamp 
uitdagen, 140; 145. 4; 145. 5. 

APPELER A LOY, dagvaarden, 24. 
APPELER APRES JUGEMENT, ,,beroep" 

aantekenen na vonnis, 288; 293. 2; 

31 3· I. 

APPELER AVANT (<levant) JUGEMENT, 



,,beroep" aantekenen vóór vonnis, 
288; 301; 312; 312. 1; 312. 3; 313· I. 

APPELER PARTIE, (beklaagde) dagvaar
den, 2 1 1. 4; 2 1 7. 

APPELER DE FAUX JUGEMENT, valsschel
den, 289; 293. 6. 

APPELEREN VAN V ALSCHEN VONNESSE, 
289; 291. 4; 293. 6. 

APPELLARE, ten tweekamp uitdagen, 
13 I. 6; 139. 

APPELLARE AD CAPUT, ten hoofde "be
roepen", 301; 312. 

APPELLATIO, hoofdvaart, 3 11; 311. 2. 
APPORTER A ENQUESTE, ten hoofde gaan, 

301. 
APPORTER CLAIM, aanklagen, 18. 
APPORTER JUGEMENT, een vonnis bren-

gen van een hoofdrechtbank, 312. 
APPRISIO, 3 7. 2. 
APROISMIER, overtuigen, 199· 1. 
ARCHEIT (aerchghede), misdaad, 54. 
ARDERI, in de vuurproef brandwonden 

oplopen, 1 3 o. 
ARDUAE CAUSAE, de zwaarste misdaden, 

213. 1; 215. 1; 260. I. 

ARGEN (aerghen), beschadigen, 54. 1. 
ARMA INVASORIA, aanvalswapens, 74. 
ARRESTER (arraster), aanhouden, 73. 4; 

226. 2. 
ARRESTEREN, aanhouden, 41. 2. 
AssAUT DE MAISON, huisbraak, 5 7. 1. 
AssEMBLER (asanler, assanler), bijeen-

roepen, 62; 78. 5; 196. 3; 254. 
16. 

AssEorn, vaststellen, 99. 2. 
AssERTIO, bewering, 42. 1; 45. 
AssuLTUS DOMUS, huisbraak, 29. 3; 57. 1; 

57. 2; 167; 172. 
ArrAINDRE, van misdaad overtuigen, 

31. 2; 31. 5; 197. 4; 25!. 17; 259; 
259. 5; 260. I. 

ATTAINTE, schuldigverklaring, 150. II; 
274. 2. 

AucTORITAs, gezag, 48. 2. 
AucTORITÉ, gezag, 48. 5. 
AUDITEUR, 7; 14. 
AuxrLIUM,(1) instemming van de recht

bank, 30. 3. 
( 2) hulp aan misdadiger, 3 8; 

4o. 3. 
(3) bijstand, 146. 2. 

(4) eedhelpers, 153; 163. 
AVANT PARLIER, 

(1) ,,voorspreker", woordvoerder van 
de rechters, 80; 8 3. 

(2) taalman, 280; 281. 4. 
AvocAT (advocas, advocat), taalman, 278. 

3; 280; 281. I. 

A voÉ (advoifs, advoift), kampioen bij duel, 
3 I. 2; 141; 141. 4; 142. I. 

A vouKEMENT, aanklacht, 3 2. 2. 

B 

BAILLIER (EMPARLIER), taalman toe
staan, 281. 6. 

BALLING (ba/line), 43; 63. 1; 73· 5; 75; 
260. I. 

BANC (vl.), gerechtsbank, 88. 5; 89. 9. 
BANC (fr.), gerechtsbank, 87. 1; 102. 6; 

104. 3; 292. 2. 
BANC D'ESKEVINAGE, schepenbank,298. 1. 
BANC DE JUGEMENT, gerechtsbank, 291. 

3; 292. I. 

BANcus, gerechtsbank, 59. 1; 89. 9. 
BANNEN, (1) plechtig voor geopend ver

klaren, 20; 77. 13; 78; 
78. 4; 79· 3; 82; 83. 1; 
8 8. 6 ; 104. 3. 

(2) verbannen, 54; 54. 2; 64; 
227. 4. 

BANNI, balling, 7 3. 4• 
BANNIR (bannire), 

(1) verbannen, 84. 5; 105. 2; 215. 17. 
(2) plechtig voor geopend verklaren, 

78; 83. 
(3) bij verstek veroordelen, 259. 3. 

BANNIRE, (1) verbannen, 180. 1. 
(2) plechtigvoor geopend ver

klaren, 77; 243. 1; 281. I. 

BANNITUS, balling, 38; 38. 3; 39; 39· 1; 
74; 151.9; 172; 252; 252. 12. 

BANNUS, vorstelijk gezag, 3 ; 2 5 4. 1 6; 
321. 

BANS, ordonnantien, keuren, 106. 
BANS D'AousT, oogstkeuren, 107. 
BANS D'IVIERE, winter keuren, 107. 
BANS DE MAl, meikeuren, 107. 
BANS DE MARCHE, maartkeuren, 107. 
BANS DE WAIM, herfstkeuren, 107. 
BANW AERHEDE, doorgaande waarheid, 

35; 42 • I. 

BARAT, list, 152. 1. 
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BARON, leenman, 47; 303. 9· 
BATAILLE, gerechtelijk tweegevecht, 

3r. 2; 139; 140; 142. 4; 142. 5; 239· 7; 
299. 8. 

BATAILLE A CHEVAL, gerechtelijk twee
gevecht te paard, 142. 5. 

BATAILLE A PIED, gerechtelijk tweege-
vecht te voet, 142. 5. 

BAUBER, stotteren, 152. 
BECLACHTE, klacht, 19. 
(SicH) BECLAGEN, (aan)klagen, 18; 19; 

24; 28. r; 32. 2; 163; 259. 5. 
BEDDEZIEC, bedlegerig, 2 5 5 ; 2 5 5. 2. 
BEDINGEN, (1) vóór het gerecht bren

gen, 62. 3; 106. 2; 
183. l; 191. 

(2) terechtzitting houden, 
76. 

BEDRACH, (1) betichting, 43. 5; 
(2) overtuiging, 220. 

BEDRAGEN, ( r) beschuldigen, 1 8; 26. 1; 

4r. 2; 46. 1; 50. I. 

(2) overtuigen, 182. 2; 186. 
4; 220; 227. r. 

BEGEREN RECHTS ENDE WETS, recht eisen 
ter rechtbank, 20; 79. 3; 82; 8 3. 

BEGRIJP, betrapping op een vormfout, 
I jl ; 2 73 ; 2 7 3 · 7 · 

BEHALEN (TEN HOOFDE), ten hoofde 
gaan, 302. 

BELEIT (be/eet, beleed), hoofd vaart, 2 5 3. 1 ; 
302; 303; 305; 307; 307. 1; 308; 309; 
3 l 0; 3 II ; 3 l 2; 3 l 3 ; 31 3. 2; 3 14. 8 / 3 32. 

BELLUM (srNGULARE), gerechtelijk twee-
gevecht, 131. 6; 139. 

BENIEMAREN, beschuldigen, 19. 
BERECHTEN, 40. 2; 43• I. 

BEROEP, hoofd vaart, 3 09; 3 1 3. 
BEROEP VAN V ALSCHEN VONNESSE, vals-

schelden, 289; 300. 4. 
BEROEPEN, 301. 1; aanklagen, 19. 
BEROEPEN (EEN BELEIT), 302; 313; 313. 2. 
BEROEPENTECAMPE, totgerechtelijktwee-

gevecht uitdagen, 140; 145. 3; 145. 5. 
BEROEPEN (VAN VALSCHEN VONNESSE), 

valsschelden, 289; 291. 3; 300. 4/332. 
BEROEPER VAN V ALSCHEN VONNESSE, wie 

valsscheldt, 293; 300. 4. 
BERUCHT, algemeen verdacht, 42. 
BESITTEN, (terechtzitting) houden, 44. 2; 

109. r. 

BESOEC (besouc), (1) hoofdvaart, 302; 
310. 2; 

(2) onderzoek, 195. 1; 
216. 5. 

BESOEKEN (besouken), ten hoofde gaan, 
28 r. 4; 302. 

BESPIEN, bespieden, 7 3. 5 . 
BESWEREN, manen, 78; 78. 14. 
BETER VONNESSE, een nieuw en beter 

vonnis, 3 1 6. 1. 

BETEREN, vervangen door een nieuw, be-
ter vonnis, 3 16; 3 16. r. 

BETIEN, beschuldigen, 19; 190. 
BETOGEN, voor ogen stellen, 5 8. 2; 1 8 3. r. 
BEv AEN (TEN HOVEDE), ten hoofde gaan, 

302. 
BEVANG (bevanc, bivanc), betrapping op 

een vormfout, 1 51 ; 1 5 r. 3; 15 r. 6; 
2 73; 2 7 3. 5 ; 2 7 3 · 6; 2 7 3. 7; 2 7 3 · 8 ; 
273. 15; 276. 

BEVANGEN, betrappen op een vorm
fout, 151; 273. 

BIEN APPELER, met recht "beroep" aan
tekenen, 293. 3. 

BLASME, betichting, 186. 
BLIKENDE SCHIJN, vertoon van de 

sporen van het misdrijf, 28. 
BLIVEN LIGGEN, gedwongen verblijf 

houden, 8 1 ; 8 r. 4. 
BLOETREISEN, bloedstorten, 5 7. 2. 

BOETE, 59· 2; Sr. 4; 256. 2; 295. r. 
BOETEN, boete betalen, 300. 4. 
BONNE VERITÉ (Du PAis), deugdelijke 

ondervraging van de lieden uit de 
buurt van het misdrijf, 1 44. 5 . 

BONNES VILLES DE FLANDRE, de vijf 
,,goede steden" van Vlaanderen (Gent, 
Brugge, Ieper, Rijsel, Dowaai), 298. 4; 
299. 2; 300. 2; 305. 2. 

BoNus HOMO, een goed man, 5 4. 5 ; 
156. 8; 225. 2; 259. 5. 

BONUS VIR, een goed man, 2 5 ; 2 5. 3 ; 
l 5 6; 244. 3 ; 2 7 5 · 3 · 

BouRGEOIS(E), poorter(es), 2r. 2; 26. 5; 
145. 5; 185; 191; 191. 4; 203; 216. 1; 
216. 3; 216. 4; 226. 2; 263. r. 

BouRGESIE, ,,poorterij" (alarmkreet), 74. 
BouRREL, beul, 105. 2. 
BRAND, brandstichting, 42; 179. 4. 
BREVE, geschreven stuk, 87. 5. 
BRIEF (fr.), keure, 299. 2. 



BRIEVEKIN, geschreven stuk, 23. 6; 87. 
BROKE (breuke), inbreuk, 40. r; 40. 2; 

43. 5; 109. I. 

BuRGENSIS, poorter, 5 3; 13 5 ; 143. 6; 
262. I. 

BURGEMEESTER, 5 3; 5 4· I; 5 4· 2; 5 4• 4• 
BuRINE, geweldpleging, 5 9. r. 
BuRRINIA, geweldpleging, 105. 3. 

C 

CACOIGNE (kacogne), kwaadsprekerij, r 87. 
6; 204. 9· 

CADERE, mislukken in een godsoordeel, 
139; 273. 

CALANGE (fr.), vervolging ter rechtbank, 
18; 62. 2; 84. 5; 190. 8; 229. 2. 

CALANGE(vl.), vervolging ter rechtbank, 
19. 

CALANGER (calenger), vervolgen, 3 2. 2; 
61. 3; 219. 1; 278; 294. 2. 

CALANGIEREN, ter rechtbank vervolgen, 
19; 59· I; 63; 64. I; 65; 294; 294. 2; 
295. 1; 299. I. 

CALANGIEREN VAN VALSCHEN VONNESSE, 
valsschelden, 28 I. 

CALUMNIARE, (1) beschuldigen, 18; 38. 
2; 243. 2. 

(2) valsschelden, 288; 
296. 2. 

CAMERA, raadkamer, 80. 7; 89. 6. 
CAMERA COMITIS, grafelijke raadkamer, 

308. 4. 
CAMERE VAN DEN RADE, I 4. 
CAMP (vl.), gerechtelijk tweegevecht, 

139; 140; 144. 4; 145. 3; 145. 5; 146; 
2 32· 3. 

CAMP (fr.) (champ) (DE BATAILLE), ge
rechtelijk tweegevecht, 139; 139. 10; 
140; 141. 4; 141. 6; 144. 6; 145. 4; 
145. 5; 188. I; 219. 2. 

CAMPDING, gerechtelijk tweegevecht, 96; 
96. 13; 96. 14; 97· 4; 106. 4; 107. 9; 
1 39· 

CAMPRECHT, procedure van het gerechte-
lijk tweegevecht, 145. 2; 232. 

CAMPUS, gerechtelijk tweegevecht, 139; 
143· I. 

CAMPVECHTEN, gerechtelijk tweegevecht, 
139; 144. 4. 

CANGE, wisselplaats op de markt te 
Rijsel waar o. m. dagvaardingen 

plaats hadden, 25; 276. 3. 
CANONIJC RECHT, 232. 
CANONIJCKE PURGATIE, kanoniekrechte

lijke onschuldseed, 232. 4. 

CAPERE, (1) op een vormfout betrap
pen, 15 1; 273. 

( 2) arresteren, 46. r. 
(3) op heterdaad betrappen, 

54. 5; 70; 71.6; 71. 7; 
242. 5; 244; 244. 2; 
2 75 • 3· 

CAPERE VERITATEM, onderzoek instellen, 
een getuigenjury bijeenroepen, 18 5. 

CAPITALE, hoofdsom, 156. 12. 
CAPITULARIA, 92. 
CAPTIO VERBORUM, betrapping op vorm

fouten, 151; 151. 3; 273; 273. 6; 276. 
CAPTIVITAS, voorarrest, 46. r. 
CAPUT, ,,hoofd", hoofdrechtbank, 301; 

305. I; 3o5. 4; 3o6. 3; 307; 307. 1/ 
332· 

CARTA, keure, 304. 4. 
CARTULA, geschreven stuk, 23. 6. 
CAs ( CRIMINEL), misdrijf, 2 r. 2; 22. 2; 

31. 2; 52. 2. 
CAs OBSCUR ( oscur), misdrijf in het ge

heim gepleegd, 45. 2. 

CAs SECRET, misdrijf in het geheim ge
pleegd, 45. 2. 

CASSEREN, verbreken, 3 16; 3 16. r. 
CASTELLANUS, burggraaf, r 1 ; 3 8 ; 3 9. 1 ; 

5 5; 89. 6. 
CASTRUM, (1) burcht, II; 89. 6; 107. 4; 

(2) stad, 173. 

CAsus Novus, een geval zonder prece-
dent, 308; 314. 8. 

CATEL, roerend goed, 101. 3; 105. 2. 
CAUDE MELLEE, heterdaad van twist, 70. 
CAUSA, zaak, 1 7; 20. 5 ; 2 r. 1 ; 2 3. 6; 

29. 2; 30. 1; 32. 2; 54. 5; 58. 1; 69. 4; 
79; 81; Sr. 2; 96; 156. IZ; 175; 230. r; 
28 5. I; 308. 4 - zie : TRAHERE IN 
CAUSAM. 

CAusE, zaak, 69. 4; 78; 104. 1; 151. 9; 
202. 3; 274. 3· 

CAusrDrcus, taalman, 280; 280. 1 r; 
28 I. 3. 

CAUTERIUM FERRI, ,,gevaar v. h. ijzer", 
i. e. vuurproef, 130; 137. 

CEcA VERITAS, ,,stille waarheid", ge-
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heim onderzoek, 1 5 9. 2; 209; 2 1 2; 
218. 3; 220. 

CENTENA, honderdschap, een gerechte
lijke omschrijving, 97. 

CERCHE (kerke), hoofdvonnis, 301. 
CERCHIER (chierquier), 

(1) huiszoeking verrichten, 191. 4. 
(2) manen of verzoeken om hoofd

vonnis, 78; 78. 9; 309. 3· 
(3) hoofdvonnis "vinden", 313. 

CERTIFICARE, bevestigen, 88. 
CES VAN WETTE, gerechtelijke staking, 

79· 3; 84. 
CESSARE, in gerechtelijke staking gaan, 

19. 17; 84; 84. 6. 
CESSER A FAIRE LOI, in gerechtelijke 

staking gaan, 84; 84. 6. 
CESSEREN (cesseerne), in gerechtelijke 

staking gaan, 84; 84. 6. 
CESSEREN VAN WETTE, ophouden recht 

te spreken, 281. 
CHAMBRE (cambbre, cambre), raadkamer, 

80. 6; 202. I4; 2 II ; 2 II. 4 ; 2 12; 21 3. I ; 

215. 2. 
CHAMBRE DU COMTE, grafelijke raadka-

mer, 298. 
CHARGIA, hoofdvonnis, 308. 4. 
CHARTRE, keure, 278. 
CHASTELLENIE (castel!erie), kasselrij, 47; 

237. 2. 
CHAUT FAIT (caut fait), heterdaad, 70. 
CHEVETAIN (kievetein), ,,hoofd", hoofd

rechtbank, 307. 1; 312. 1. 
CHIEF (quiej, kief, chief), ,,hoofd", hoofd

rechtbank, 301; 307; 308. 5; 312; 
312. 3; 313· I. 

CHIEF LIEU (quief lieu), hoofdrechtbank, 
301. 

CHRISTIANITAS, christenheid, 128. 5. 
ÜTARE, ( 1) dagvaarden, 20. 3 ; 24; 2 5. 1 ; 

26. 1; 26. 2; 5 3 • l ; 5 5 ; 
62. 1; 79; 84. 6; 252. 1; 
253. 4; 258; 258. 2; 261; 
262. 

(2) ten hoofde voeren, 307. 2; 
3o9. 

CrTATIO, dagvaarding, 20. 3; 24; 25. 6; 
26. 1; 32. 3; 254. 16; 262. 1; 277. 2. 

CITATIO DIEI, dagvaarding, 19. 17; 24; 
79· 3; 84. 6. 

CrvrL RECHT, 232. 

34° 

Crvrs, poorter, 1 3 7. 
CLAGE (claghe), klacht, 17; 19; 22. 4; 

22. 5; 30. 3; 53; 54. 1; 58. 1; 59. 2; 
61; 61. 3; 62. 2; 63; 63. 1; 107. 1; 
109. I. 

CLAGEN, (1) aanklagen, 20. 4; 21. 4; 31; 
5 8. l; 5 8. 2; 5 9· 5; 60. l; 
65. I. 

(2) klacht neerleggen, 20. 4. 
(3) requireren, 31; 5 3; 54. 1; 

58. 1; 65. I. 

CLAGENDE PARTIE, klager, 65. 1. 
CLAGER, private klager of openbare aan

klager, 18; 20. 5; 21. 4; 27; 28; 31; 
53; 58. 1; 58. 2; 62. 3; 63. 1; 65. 1; 
190. 

CLAIM (claym), klacht, 18; 20. 5; 26. 5; 
32· 2; 61. 3; 69. 3; 151. 9; 255; 278; 
278. 2/332. 

CLAMARE, klagen, 8 5 ; 106. 1. 
CLAMER, klagen, 18; 22. 4; 26. 5; 179. 4; 

274• 4; 278. 3. 
CLAMERE (fr.), klager, 18. 
CLAMOR (fr.), klacht, 18; 57. 1; 58. 1; 

59. 1. 
CLAMOR (lat.), 

(1) klacht, 17; 20. 5; 21. 1; 26. 4; 
29. 2; 29. 3; 30. 1; 32· 2; 52. 2; 
5 4· 5 ; 5 7 • l; 5 7 · 2; 5 9· l; 63; 
81. r; 85; 104. 4; 105. 3; 262. 
1/324. 

(2) hulpgeroep, 34. 1; 73. 1; 143. 8; 
172. 

CLAMOR AUXILII, hulpgeroep, 5 9. r. 
CLERC (vl.) (clercq), klerk, 18 5. 1. 

CoERE (fr.), keure, 178. 1. 
CoERMAN (keurman), keure-man, 79. 
CoGNITIO, ,,kennis", 29; 29. 2/ 3 24. 
CoGNOSCERE, (1) ,,kennen" 29. 2; 29. 3. 

(2) na onderzoek tot con
clusie komen, 167; 
171; 172; 173; 261. 

Corn VERnE, ,,stille waarheid", geheim 
onderzoek, 209; 210. 4; 2II. 4; 212; 
212. l; 216; 216. l; 216. 2; 216. 4; 
216. 5; 217; 218; 220. 

CoMBATRE, gerechtelijk tweegevecht 
voeren, 141; 147. 3· 

CoMBURI, (in vuurproef) brandwonden 
oplopen, 1 3 3. 

CoMMEN TE RECHTE, ter rechtbank ver-



schijnen, 63. 1; 2p; 256. 1; 258. 
COMMUNE PLACTTUM, ,,algemeen geding", 

96; 97· 
COMMUNE RENOMMEE, naam en faam, I 8 1. 

COMMUNE VERITÊ, 
( 1) algemene "waarheid", 3 5. 1 ; 3 9. 

4; 4o. 2; 44. 2 ; 47. I; 97; 97· 2 ; 
106. 3· 

(2) gewone "waarheid", 197. 4; 199. 1 
CoMMUNIO, gemeente, 19. 17; 8 1. 1 ; 

l 82. 2. 
COMMUNIS CAUSA, ,,algemeen geding", 

96; 105. 3· 
COMMUNIS VERITAS, doorgaande waar

heid, 3 5. r. 
CoMPARERE, ter rechtbank verschijnen, 

250; 251. 17; 252. 1; 261; 262. 
COMPAREREN, ter rechtbank verschijnen, 

42. 2; 2jl; 252. 
CoMPLAlNTE, klacht, 22. 3. 
COMPOSEREN, 223. 3. 
CoMPOSlTIO, bestraffing, 1 o 5. 3. 
CoNDAMPNEREN, veroordelen, 166. 2. 
CoNDEMNARE, veroordelen, 4 7. 1 ; 181. 2; 

183. 2; 218. 
CoNDUIRE SE PREUVE, zijn getuigen aan

voeren, 189; 189. 2. 
CoNFESSER, bekennen, 205; 209. 9; 

228. 2. 
CoNFESSIO, bekentenis, 1 3 7; 138. 1 ; 

237. 4. 
CoNFESSION, bekentenis, 205; 228; 229. 2 
CoNFIRMARE, bevestigen, 2 5 3. 4. 
CoNFlTERl, bekennen, 138. 1; 205. 
CONJURARE, manen, 180. 1. 
CoNJURATIO, maning, 38. 
CoNJUREMENT, maning, 90. 2. 
CONJURER, manen, 78; 78. 5; 78. 14; 

80. 6; 8 3; 8 5. 3; l42. 5; 199. l; 299. 8; 
31 2 ; 312. 3; 314· 2· 

CoNOlSSANCE, (1) kennis, 47; 62. 
(2) bekentenis, 205. 
(3) getuigenis, 206. 

CONOISSANCE o'ESCHEVlNS, ,,schepen
kennis", 204. 1; 216. 4; 229. 2. 

CoNOISTRE (congnoistre, cognoistre), beken
nen, 185. 4; 199. 1; 205; 219. r. 

CoNQUERENS, klager, 20. 3; 26. 1; 28. 1; 
32· 3; 63. 2· 

CoNQUERl, klagen, 17; 2 r. 3 ; 5 3 ; 5 4. 5 • 
CoNQUESTIO, klacht, 20. 5. 

CoNSCABINI, medeschepenen, 297. 5. 
CONSCIENTIA, geweten, 28 5. l; 308. r. 
CONSCIENTIE, 232. 4. 
CoNSEIL (consel, conselg, consailg), 

( 1) raad aan pleiter, 85; 86. 1; 86. 2; 
86. 3; 86. 5; 204. 8; 219. r; 
281. I; 281. 5; 301. 

(2) raad van de hoofdrechtbank, 303. 
9; 305. I; 305. 2; 305. 4; 313• I. 

(3) raadgevers van de graaf, 4r. 2. 
CoNSEIL DE CHAMBRE, beraadslaging in 

de raadkamer, 80. 6; 84. 5. 
(sE) CoN.<mILLER, (1) beraadslagen, 83. 

(2) raad geven, 87. 2. 
CoNSEQur, achternazitten, 242. 5. 
CONSILIUM,( 1) raad, 8 5; 86. 5 ; 

( 2) beraadslaging, 213. 1 ; 
(3) ,,raad" van de hoofd

rechtbank, 301; 305; 305. 
1; 305. 4; 306; 306. 3; 
308. 4; 310. 3· 

CoNSTARE, vaststaan, 29. 3; 54. 5. 
CoNSTRAlNDRE, straf doen ondergaan, 

298. 4. 
CoNSUETUDO, gewoonte, 3 r. 3; 143; 

146. 2; 182; 216. 5; 217; 233. 2; 
3o4. 

CoNSULERE, ten hoofde gaan, 301; 
306. 3. 

CoNSUMERE lGNI, levend verbranden, 
138. r. 

CONTENT (fr.) (contens), twist, 204. 5. 
CoNTER, uiteenzetten, 314. 1; 314. 7. 
CoNTRADICERE, ( 1) ,, wederzeggen", 

176; 288; 288. 2; 
292. 1/332. 

(2) weigeren in rechte 
te verschijnen, 2 5 o. 

CoNTRADlCTUM, ,, wederzeggen", 2 5 3. 4. 
CoNTREDIRE, ( 1) ,, wederzeggen", 188 ; 

288; 295. 1/332. 
(2) weigeren in rechte te 

verschijnen, 25 r. 
CoNTREDIRE LOI, weigeren in rechte te 

verschijnen, 258. 3. 
CONTUMACE, · verstek, 26 3. r. 
CoNTUMAClA, verstek, 2 5 o. 
CoNTUMATIE (contumacie), verstek, 251; 

252; 260. 1; 262. 3; 262. 4; 264. 3· 
CoNTUMAX (lat.), wederspannig aan de 

wet, 250. 
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CüNTUMAX (fr.), wederspannig aan de 
wet, 263. 1. 

CoNv AINCRE, van misdrijf overtuigen, 
31· 2; 62. 2; 185. 4; 200; 210. 2; 261. 1; 
263. I. 

CoNVICTIO, het schuldig bevinden, 244. 
CoNVINCERE, van misdrijf overtuigen, 

31. 3; 32. 2 ; 44. 3; 131. 4; 136; 159. 2; 
162; 164; 167; 168; 172; 173; 174; 
182. 2; 200; 218. 3; 244. 1; 253. 4; 
259; 259. 5; 260. l; 292. 5; 298. 3. 

CüNVOCARE AD CAUSAM, naar een te
rechtzitting oproepen, 79. 3. 

CoRA, (1) vredeskeure, 9. 
(2) de keurheren, 29. 2; 177. 2; 
(3) rechtsgebied van de vredes

keure, 52. 2; 144. 4. 
CoRATOR, magistraat van de vredes

keur, keurheer, 9; 12; 22. 4; 30. 1; 
30. 3; 44. 2; 59· 1; 79; 80. 12; 172; 
177. 2; 178; 178. 3; 178. 4; 179; 179. 2; 
292. I; 292. 3 / 329· 

CoRE (keure, cuere), keur, 39. 4; 40. 1; 
40. 2 ; 4 3 · 5 ; 5 3 ; 5 4• I ; 5 4• 2; 5 4• 4; 
97· 4; 109. 1; 114. 4; 253. 2/328; 329. 

CoREMANNus, magistraat van de vredes
keuren, keurheer, 5 4. 5 ; 81. 1; 162; 
177. 2. 

CoRRIGER, bestraffen, 147. 3. 
CosT, gerechtskosten, 313. 2. 
COSTUME (cosl11Jme) (vl.), gewoonte, 60. 

1; 221. 2; 299. 1; 315. 
CouPABLE (corpables, coupaule), schuldig, 

186; 263. 2. 
CouPE (couppe, couppes), schuld, 1 51.9; 

I 5 4• 3 ; I 5 9· 5 · 
CouR (court), gerechtshof, 30. 4; 32. 2; 

47; 69. 3; 86. 1; 90; 105. 3; 141. 4; 
154. 4; 159. 5; 251. 

CousT (fr.), kosten, 32. 2. 

CousTUME (fr.), gewoonte, 31. 2; 204. 2; 
263. I. 

CRACHT, gewelddaad, 43; 57. 3; 316. I. 

CRESTIENS, christen, 201. 1 o. 
CRI, omroeping, 68. 2; 197. 4. 
CRICKHOUDER, ,,krukhouder" ( een ge-

rechtsofficier), 10; 77; 297. 
CRICW ARDRA, ,,krukhouder", 300. 3. 
CRIER, (1) doen omroepen, aankondi

gen, 41. 6; 195; 197. 4; 
25 2. 3. 
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(2) betichten, 136. 
CRIMEN, misdaad, 40. 2; 46. 1; 47. 1; 

219. 2; 257. 2. 
CRIMEN MANIFESTUM, een op heterdaad 

betrapt misdrijf, 70; 105. 3. 
CRIMINALIS CAUSA, misdaad, 40. 2. 
CROLLER, beven, 274. 2. 
CRuCKE (cricke), kruk, 77. 10. 
CurnER, menen, 187; 187. 6; 204. 9; 

212. I. 

CULPA, schuld, 201; 262. 
CuLPABILrs, schuldig, 180. 1. 
CURIA, gerechtshof, 303. 4; 308. 4. 
CURIA COMITIS, 5 ; 6; 7; l l ; I 2; I 3 ; 

77. 1; 143; 271. 1; 296; 296. 4/323; 
324. 

D 

DAcH, dag voor terechtzitting, 46. 1 ; 

83; 148. 
DACHVAERDEN, dagvaarden, 54. 4. 
DACHVAERT, (1) terechtzitting, 22. 1; 

2 79· 4. 
(2) dagvaarding, 24; 252; 

2 53· I. 

DAGEN, dagvaarden, 24; 25. 2; 26. I. 

DAGING, dagvaarding, 254. 16. 
DAMAGE (domage). delictuele schade, 

36. 2; 187; 193; 196. 4; 204. 9; 242. 4. 
DAMNARE, veroordelen, 71. 7; 162; 

218. 2; 243. 
DAMNUM (dampnum), delictuele schade, 

156. 12; 158. I. 

DAPIFER, seneschalk, 105. 3. 
DARE JUDICIUM, vonnis vellen, 303. 2; 

31 3· 
DEBAT (debas), twist, 105. 3; 188. 
DEBATRE, aanvallen, 189; 189. 2. 
DEcHOIR, in fout vallen, overtuigd wor-

den, 182. 6; 292. 1. 
DECOQUERE, levend koken, 22 5. 1. 

DECRETA PATRUM, besluiten van de kerk
vaders, 233. 2. 

DEDICERE, ,,wederzeggen", 173; 288; 
288. 2; 291. 4; 292. 3· 

DEDICTIO SCABINORUM, het "wederzeg
gen" van schepenen, 144. 1 ; 2 3 5. 1 ; 
288; 288. 2; 290. 

DEF AILLIR, ( 1) verstek laten gaan, 2 5 1 ; 

25 I. 17; 
(2) vormfout begaan, 278. 3 



DEFAILLIR (DE FAIRE Lor), in gebrek 
blijven van recht te doen, 79. 3. 

DEFAUTE, vormfout, 276. 3· 
DEFENSIO, verweer, 211. 4; 217; 217. 3. 
DEFERRE QUERIMONIAM, klacht neer-

leggen, 5 9. 1. 
(sE) DEFFENDRE, (1) zich verdedigen in 

rechte, 149; 151. 9. 
(2) een uitdaging tot duel 

aanvaarden, 14 5. 4. 
(3) zich noodweers verde

digen, 219. 1. 
DEFICERE, mislukken, 28. 1; Ijo; 150. 

I 0; I j 4· 2; I j j • j ; 2 7 3 · 
DEJUDICARE, vonnis vellen, 104. 4. 
DELICTUM, misdrijf, 74, 261. 
DELINQUANT (vl.), misdadiger, 60. 1. 
DELIT, misdrijf, 47. 
DELIVRE, vrij spraak, 1 5 o. 1 1 ; 2 7 4. 2. 
DELIVRER, (1) vrijspreken, 69. 3; 197. 3. 

(2) vrijlaten, 68. 2. 
DEMANDANT, )dager, 87. 
DEMANDE, klacht, 18; 63. 1; 69. 4; 

Ijl. 9; 229. 2; 277. 5; 279. 3. 
DEMANDER ENQUESTE, ten hoofde gaan, 

301. 
DEMANDER LOI, klagen, 1 8 ; 8 1. 1. 
DENEGARE JUSTITIAM, recht weigeren, 

79· 3; 84. 6. 
DENONCHIER, aangeven, 5 I. 2. 
DENUNTIARE, aangeven, 47. 1. 
DENUNTIATIO, aangifte, 37. 1. 
DENUNTIATOR, aangever, 68. 1. 
DEP LA IN ANT, klager, 2 5 . 4. 
DEPLAINTE, klacht, 18; 2 5 ; 62; 196. 3. 
DEPONERE, getuigen, 20. 3. 
(sE) DEPORTARE, ten hoofde gaan, 308. I. 
DEPOSITION (deposicion), verklaring van 

getuigen, 211. 5; 219. 1; 228. 
DEPREDARI, roven, 242. 5. 
DEPREHENSIO, betrapping op heter-

daad, 71; 244. 
DEPUTÉ, (grafelijk) afgevaardigde, 298. 2. 
DESAAGIE, minderjarig, 201. 9. 
(sE) DESCERCHIER (deskerker), hoofd

vonnis uitspreken, 305. 4; 314. 
DESCOLPABLE (desculpablez), onschuldig, 

187. 9· 
DESDIRE, wederzeggen, 174. 2; 198. 1; 

279. 1; 288; 292. 1; 292. 2; 295. 4. 
DESPENS, kosten, 2 5 7. 2; 313. 1. 

DESPIT, (1) wederspannigheid aan de 
wet, 251. 

(2) ,,wederzeggen", 292. I. 

(sE) DESTOURNER, vluchten, 263. 2. 
DETINERE, in voorarrest houden, 2 1. 1 ; 

52. 2; 54. 5. 
DrcERE JUS ET JUDICIUM, vonnis vellen, 

79; 81. I. 

DrnDEN, gelden, 18 5. 1. 
DrnFTE, diefstal, 42; 43. 
DIENER, gerechtsdienaar, 257. 3. 
DrnNSITMAN, gerechtsdienaar, 2 5 7. 3. 
DrnNSTMAN, gerechtsdienaar, 2 5 7. 
DrnNSTMANNUS, gerechtsdienaar, 25 7. 4. 
Drns CITATIONIS, dag van de dagvaar-

ding, 26. 1; 26. 2. 
Drns PLACITI, dag van terechtzitting, 

20. 3 ; 24; 76; 8 I. 2; I 06. I. 

DrFFAMATTO SCABINORUM, valse beschul
diging van schepenen, 290. 

DrKEN DELVEN, dijken ondergraven, 
97· 4. 

DrLATIO, uitstel, 81; 8 I. 2. 
DING, geding, 89; 103; 166. 
DrNGEDACH, terechtzitting, 40. 1 ; 5 4; 

58. 2; 81. 2; 90; 96; 114; 174. 2; 
I 8 j. I ; I 8 9• 3 ; 2 5 4. I 6; 3 I 6. I. 

DINGEN, terechtzitting houden, 54. 4; 
58. 2; 76; 83. 1; 90. 

DrNGETIJT, duur van terechtzitting, 
102. I. 

DrnE DROIT, vonnis vellen, 79. 
DrnE ENCONTRE, ,, wederzeggen", 189; 

I 89. 2. 

DrnE JUGEMENT, vonnis vellen, 70. 15; 
78. 9; 79; 89. 1. 

DrnE LOI, vonnis vellen, 310. 
DrscORDIA, onenigheid onder rechters, 

308. 4. 
Drv1soR JURAMENTl, eedstaver, 1 5 2; 

152. 3; 152. 5; 272; 272. I. 

DOEN ( CLAGE), klagen, 22. 5. 
DOEN (RECHT ENDE WET), 19; 20; 79• 3; 

82; 83; 104. 3; 108. 1; 226. 2. 
DoEN LIËN, bekentenis afpersen, 222; 

226. 2. 
DOMINUS, de heer (van het rechtsgebied) 

of diens vertegenwoordiger, 20. 5 ; 
32. 2; 44. 3; 77. 

DoMUS COMITIS, gravensteen, 38. 
DoMus PREPOSITI, proosthuis, 89. 6. 
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DOREGAENDE SOUVERAINE W AERHEIT, 3 5. 
14. 

DoREGAENDE WAERHEIT (duergaende waer
hede), ,,doorgaande waarheid", 11; 
35; 35· 1; 35. 6; 35. 14; 36. 2; 39· 1; 
39· 4; 40. 1; 40. 2; 41. 2; 41. 6; 42; 
42. 4; 44. 2; 44. 3; 45; 45. 2; 48; 
48. 1; 48. 4; 50; 95; 109. 1; 112. 2/ 
325. 

DoREGINGE, ,,doorgaande waarheid", 
36. 

DRAGEN (KENNISSE), verklaring afleggen, 
78. 16; 174. 2. 

DROIT, (1) recht ( objectief), 32. 2; 62. 2; 
79; 80. 8; 

(2) recht (subjectief), 87. 
DROIT COMMUN, 216. 1; 217. 
DROIT ET RAISON, recht en rede, 80. 8. 
DuBITARE, twijfelen bij het vonnissen, 

310; 311. 
DuBITATIO, twijfel bij het vonnissen, 

307. 6; 308. 4; 310. I. 

DucERE, (ten hoofde) leiden, 307. 2; 309. 
DuELLUM, gerechtelijk tweegevecht, 87. 

5; 135; 139; 139. l; 143. 3; 143. 6; 
143. 8; 144; 144. 1; 144. 3; 144. 4; 
146. 2; 235. 1; 276; 288. 2. 

DuRGINGA (dorginga), ,,doorgaande waar
heid", 35; 35. 1; 37; 38; 39; 39· 1; 
39.4; 4o; 41; 41. 1 ;41. 2; 42. l; 43; 44; 
44. 2; 44. 3; 45; 46. 1; 47; 48; 48. 1; 
48. 3; 49; 50; 50. 1; 50. 2; 5I; 52; 
70; 95; 96. 2; 97; 102. 6; 111; 221. I. 

E 

EAGIE (eagiet), meerderjarig, 41. 7. 
EcHT DING, gewone, periodieke terecht

zitting, 92. 
EmcTuM CITATIONIS, dagvaarding, 2II. 

4; 217. 
EET (eed, heet), 28. 1; 32. 2; 42. 1; 43; 

149; 150; 151. 6; 152. 3; 160. 1; 
161. 1; 163; 190. 4; 196. 3; 232. 4; 
272. l; 273. 8. 

EETSWEERER (eedzwerer, eetsver, eetzwer), 
zweerder, gezworene, 28. 1; 40. 1; 
196. 3; 197; 197· 3· 

Ersc (heesch), (1) klacht, 18; 22. 1; 23. 6; 
3 l; 6 5. l; 8 5 ; 190. 8; 
229. 2; 259. 5; 262. 3; 
3o9. 
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( 2) requisitorium, 
2; 63; 64; 
259. 5; 262. 3; 277· 
6; 278; 309. 

ErscEN (heescen), (1) klagen, 58. 1; 
58. 2; 59• l; 63. 

(2) vragen, 281. 1; 
282. 2; 316. I. 

E1scERE, (heescere, heescher), klager, 22. 1; 
2 79· 4. 

ELIGERE, ( 1) uitkiezen (eedhelpers), 
155; 155. 4; 155. 5; 

(2) aanstellen van onderzoeks
commissie, 180. 1; 182. 1. 

EMENDA,(1) boete, 54. 5; 63. 2; 262. r; 

(2) straf, 177. 2. 
EMENDARE, (1) schade vergoeden, 32.2; 

156. 12; 292. 3· 
(2) boeten, 172. 

EMENDATIO, bestraffing, 103. 1. 
EMPARLIER (amparlier), taalman, 86. 1; 

l j 0. II; l 5 I. 7; l 5 3 · 5 ; 
274. 2; 280; 280. II; 281. 
l; 281. 5; 281. 6; 281. 7. 

EMPESCHEMENT (empeeschement), physiek 
gebre)<:, 152. 

ENCHEOIR, vallen in fout, overtuigd 
worden, 259; 259. 5. 

ENCONTRER, ,,wederzeggen", 288; 291. 
3. 

ENCOUPER (encorper), betichten, 18; 186; 
277· 3; 279· 2· 

ENNEMl (anemy), vijand, 219. 3. 
ENSElGNEMENT (ensignement), aanwijzing, 

276. 3· 
ENSElGNER (ensignier), aanwijzen, wij

zen, 62. 2; 79; 196. 3. 
ENsOINE (ensoinne, essoine), excuus voor 

afwezigheid, 32. 2; 1 5 2; 1 5 2. 1; 
254. 16/331. 

ENSONNIER, excuus tonen voor afwe
zigheid, 32. 2; 254; 254. 16; 255. 

ENTENDRE LE VERITÉ (entendre Ie vretet), 
bewij sj ury onderhoren, 19 5. 

ENTREPRENDRE, vormfout begaan, 150; 
l50. II; 151; 152; 274. 2. 

ENTREPRESURE, overtreding van vorm
vereisten, 15 o; 1 5 1 ; 1 5 1. 1 ; 2 73 ; 2 7 3. 1 ; 

273. 2; 274. 2. 
ENVOITURER, overtuigen, l O 5. 2. 



(s')ENVOUQUIER (emboucquer) (EN LE VERI
TÉ), (getuigen)-onderzoek eisen, 197. 
3; 204. 6. 

ENQUERIR, onderzoeken, 39. 5; 59. 1; 
187. 7; 212. I. 

ENQUERIR (LE VERITÉ), onderzoeken 57. 
1; 59· 1; 191; 212. 1; 216. 3· 

ENQUEST ÜRDINAIRE, gewoon onder
zoek, 221. 2. 

ENQUESTE, onderzoek, 3 7. 2; 41; 41. 2; 
88; 88. 3; 195; 198; 209. 1; 232; 
240. I; 263. I; 274. 4; 301; 309. 3; 
3 1 o. 5 ; 3 1 3. - zie : QUERIR ENQUESTE. 

ENQUESTE DU PAYS, bewijs- of getuigen
jury, 37. 2. 

ENQUETEUR, 7; 14; 112. 2/324. 
EPrscoPus, bisschop, r 28. 5; 144. r; 

235. 1; 288. 2. 
EQUITARE, ,,berijden", 39. 1. 
EQUITATIO, ,,berijding", u; 38; 39; 

39· I; 39• 4; 41. I. 

EREMODICIUM, behandeling ten gronde 
in afwezigheid van beklaagde (term 
van Romeins Recht), 248; 2 5 o; 2 5 6; 

256. 4; 261; 262; 263; 264; 265/331. 
ERFACHTICH MAN (hervachteghe, hervach

tech), bezitter van onroerend erfgoed, 
25; 156; 183. I; 189. I. 

ERRARE IN VERBIS, vormfout begaan, 
276; 279. 5. 

ERROR, dwaling (ketterij), 138. 1. 
EscHEOIR (esqueïr), geopend worden, 

IOI. 3. 
EscoNDIT, onschuldsbewijs, 134. 7. 
EscouTETE, schout, 22. 3. 
EsLIRE, uitkiezen, 298. 1. 

EsPIER (epijer), bespieden, 69. 1. 

EsQUERRE (MAISON), huiszoeking ver-
richten, 191. 4. 

EsTABLIR, vaststellen, 99. 2. 

EsTACHIER (estakier), 78; 78. 1. 
EsTAKE, paal, 78. 1. 

EsTRANGE HOMME, vreemdeling, 203; 
203. I. 

EvANGILE (euwangille), evangelie, 15 1. 

9; 15 2 • 7. 
EvICTio, opvordering, 156. 10. 
EvocARE, uitdagen (tot duel), 139; 141. 
ExACTIO, inkomst, 93. 
EXAMEN IGNITUM, IGNITI FERRI, vuur

proef, 130. 

ExAMINASIE, tortuur, 227. 4. 
ExAMINATIO TESTIUM, getuigenverhoor, 

79· 
ExAMINER, onderzoeken, ondervragen, 

200; 228. 
EXAMINEREN (examineerne), folteren, 226. 

2; 227. 4. 
ExcES (vl.), misdrijf, 45. 2. 

ExcOMMUNIRR, in de ban slaan, 201. 1. 
ExcusARE, excuus voor afwezigheid aan-

voeren, 5 3. 1 ; 2 5 4. 
(sE)ExcusARE, zijn onschuld doen blij

ken, 129; 157. 4; 162; 244. 2. 
ExcusATIO, excuus voor afwezigheid, 

217. 3· 
ExcusATION, excuus voor afwezigheid, 

2 54; 2 54· 16. 
ExcusER, excuus voor afwezigheid aan-

voeren, 2 5 1. 7; 2 5 4. 
ExEQUI JUSTITIAM, klagen, 1 8. 
ExHIBERE QUERELAM, klagen, I 7; 5 5. 
ExrRE RETRO, achteruitgaand weggaan, 

300. I. 

ExPERS, bevoegd om goed te vonnissen, 
310; 310. 3. 

(sE)ExPURGARE, zijn onschuld doen 
blijken, 151. 3; 276. 

ExPURGATIO, bewijs van onschuld, 233. 2 

ExTORQUERE CONFESSIONEM, beken-
tenis afpersen, 2 3 7. 4. 

EXTRANEUS HOMO, vreemdeling, 21. 3. 
EXTRAORDINAIRLIJC PROCEDEREN, 221. I 
ExTRAPLACITARE, ,, buiten-dingen", 

2 57· 4. 

F 

F ACERE CLAMOREM, klagen, 17; 20. 5 ; 
29. 3; 32. 2; 57. 1; 59, 1; 63; 104. 4. 

FACE RE CONQUESTIONEM, klagen, 20. 5. 
F ACERE JUDICIUM, een vonnis vellen, 

19. 17; 79; 80. 6. 
F ACERE JUSTITIAM, recht doen weder

varen, 22. 3; 256. 5. 
FACERE QUERIMONIAM, klagen, 17; 20. 3; 

22. 3; 2 3. I; 62. I. 
FACERE VERITATEM, een "waarheid" 

houden, 44. 3. 
F AIDA, vete, 1 5 5. 5. 
FAIDE, vete, 198. 1; 204. 5. 
F AILLIR, mislukken wegens vormfout, 

273; 273. Ij; 274. 2. 
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FAIRE ADJOURNER, klacht neerleggen, 
24; 24. 2; 32. 2. 

FAIRE SON CLAIM, klagen, 18; 26. 5. 
FAIRE COUR, hof houden, 78. 
FAIRE JUSTICE, ( 1) terechtstellen, 1 o 5. 2; 

(2) bestraffen, 226. 2. 
FAIRE Lor, (1) terechtzitting houden, 76. 

(2) recht doen wedervaren, 
79. 3; 8 I. l; 

(3) in rechte optreden, 281. 7. 
FAIRE OIR VERITÉ, getuigen aanvoeren, 

l 89. 
FAIRE PLAlNTE, klagen, 20. 5; 21. 4; 

2 4· l; 5 3 • 
FAIT DE NUIT, nachtelijk misdrijf, 216. 3. 
FALSA MONETA, vals geld, 234. 4. 
FALSIFICARE SCABINOS, schepenen vals-

schelden, 288; 288. 2; 297; 300. 4. 
FALSIFICARE VERITATEM, getuigenissen 

voor vals verklaren, 176. 
FALSIFICATIO scABINORUM, valsschelden 

van schepenen, 144. 1; 235. 1; 283; 
286; 288; 288. 2; 290; 291; 293; 
295; 296; 297; 299; 300/332. 

FALSITAS JUDICIS, vals vonnis, 288. 
FALSUM DICERE, valsschelden, 388. 
FALSUM JUDICIUM, vals vonnis, 296. 2; 

297· 5; 298. 3; 299· 5. 
F ALSUM TESTIMONIUM, vals getuigenis, 

1 73· 
F ALSUS CLAMOR, valse klacht, 3 2. 2. 
FAME (fr.), slechte faam, 12. 1; 217. 
FATERI, bekennen, 205. 
F Aus ESCHEVIN (faulx e schevins ), valse 

schepen (rechter), 300. 1. 
FAus JUGEMENT, vals vonnis, 289; 291. 2. 
FAus MONNIIERS (faux momoiiers), vals

munter, 199. r. 
FAus TESMOIGNAGE (Jaulx tesmoinage), 

l4I. 4; 201. 10. 
FAussE PLAINTE, valse klacht, 32. 2. 

FAussE VERITÉ, vals getuigenis, 190. 6; 
209. 10. 

FEMINA, vrouw (haar recht in rechte te 
getuigen), 202. 12; 202. 15. 

FEMME, vrouw (haar recht in rechte te 
getuigen), 202. 1 3; 203. 1. 

FERRUM CANDENS, IGNITUM, CALIDUM, 
heet ijzer (van de vuurproef), 129. 4; 
130; 133. 4; 137; 138. 1; 244. 2. 

FERRUM, ijzeren boeien, 243. 1. 

PERS, ijzeren boeien, 198. 1. 
FmE JUBERE, borg zijn, 22 5. 2. 
FmE JUSSOR, borg, 1 o 5. 3. 
FIDELIS, getrouw, 13 7. 
FrRMARE PLACITUM, plechtig een terecht
zitting voor geopend verklaren, 77; 

77. 13; 83. 
FISQUE, Openbaar Ministerie, 221. 2. 
FORCE, geweldmisdrijf, 5 9. I. 

FoRFAIRE (fourfaire), een misdrijf plegen, 
40. 2. 

FORFAIT (fourfait), misdrijf, 277. 3. 
FoRISFACTUM, misdrijf, 26. 1; 29. 2; 

29· 3; 3o. 2 ; 39· 2 ; 39· 4; 4o. 2 ; 44. 2 ; 
48. 3 ; 5 3. l ; 5 4. 5 ; 6 2. l ; l 0 5. 3 ; l 06. 3 ; 
107. 8; 108. 6; 159. 2; 172; 175; 
183. l; 259. 2; 261. 

FORMA, formulering (van een vonnis), 
306. I. 

FRANC HOMME, vrij man, 47; 103. 4; 
113; 305. I. 

FRANCA VERITAS, ,,vrije, doorgaande 
waarheid", 35; 36; 44; 47. 1;48. 2/325. 

FRANCHISE, (1) vrijstelling, vrijheid, 
216. l; 240. I. 

(2) geprivilegieerd rechts
gebied, 313. 1. 

FRANCUS HOMO, vrij man, 39· 4; 44; 44. 2. 
FRANQUE VERITÉ, ,,vrije, doorgaande 

waarheid",35; 35. 6; 39; 39. 4; 40. 2; 
41; 41. 2 ; 41. 4; 41. 6; 41. 7; 44. 3; 
45; 45. 2; 46. 1; 47; 47. 1; 48. 1; 
49; 69. 3; 97• 2; l 59• 4; 204. 5; 210; 
211. 

FurTE, vlucht, 73. 4. 
FuR, dief, 71. 7; 244. 3; 275. 2. 
FuRTUM, diefstal, 47. 1; 71. 7; 132. 19; 

243; 243· I. 

FuRTUM MANIFESTUM, diefstal met be
trapping op heterdaad, 1 70. 

G 

GAGE (wage), pand, 299. 8. 
GARANTIR (warandir), verzekeren, waar

borgen, 2 5 6. 1. 
GARDER LE JOUR (warder Ie iour), 

( 1) klaar zijn recht te doen ter te
rechtzitting, 61. 3; 25 3. 2; 25 5. 

(2) constateren dat een partij niet is 
verschenen op een bepaalde dag, 
2p; 253. 



GARDIA, asyl, 74. 
GEBIEDEN, (1) dagvaarden, 23. 6; 24; 

25. 2; 26. 1; 61. 1; 
62. 3; 8 3. l ; l 84. 2; 
185. 1; 262. 3; 316. I. 

(2) manen, 78; 78. 16. 
GEBOD, dagvaarding, 2 5 1. 
GEBREKELIJC, in gebreke, 20. 5. 
GEBREKEN, in gebreke blijven, 5 8. 1; 

61. 3. 
GEDINGE, rechtsgeding, 76; 

89. 9; 91. 5; 96; 102. l; 104. 
107. 2; lII; 166; 251; 314. 

GEHINE (jehine), tortuur, 222; 
228. 

88. 5; 
2; 106; 

2. 

226. 2; 

GELEIDE, vrijgeleide, 46, 1 ; 166. 2; 
251. I. 

GEMEEN GEDINGE (gemeen ghedinghe), 
,,algemeen geding", 91; 92; 9!; 95; 
96; 97; 97· 2; 98; 99; 100; 102; 103. 4. 

GEMENE DINCDACH (ghemeene dinghe
dach), ,,algemeen geding", 40. 1; 96; 
l 02. I. 

GEMENE WAERHEIT (ghemeene ivareide) 
,,algemeen geding", 3 5. 1 ; 48. 4; 96; 
l 66. 

GEMOETEN, ,,wederzeggen", 289; 294. 2. 
GENACHTE, complementaire terechtzit

ting op een later tijdstip, 102; 102. 1; 
102. 2; 102. 4. 

GENADE, 300. l; 300. 4. 
GENERALE ABBATIS PLACITUM, 's abts 

gouwgeding, 103. 1. 
GENERALE WAERHEIT, ,,algemene waar

heid", 48. 
GENERALTS CAUSA, ,,algemeen geding", 

96. 
GENERALIS MALEFACTORUM PURGATIO, 

,,doorgaande waarheid", 3 6; 3 9. 4; 
40. 2; 43/325. 

GENERALIS VERITAS, ,,algemene waar
heid", 35. 1; 48. 2; 48. 3; 49. 2; 96; 
106. 3; 107. 8. 

GENUS, familie, 1 5 5. 4. 
GERADEN, raad geven, 86. 3. 
GESWOREN CNAPE, gezworen wapen-

diener, 29. 2; 30. 1. 
GETUIGENESSE, getuigen, 163; 20I. 
GEVEN (Eisc), klagen, 23. 6. 
GEVOLCH, instemming, 18 5. 1. 

GHEESTELIJC RECHT, kanoniek recht, 
2 32· 4. 

GrcHTEDACH (hiechtdaghen, fjchte daghe), 
114; 114. 4. 

GrcHTEN (ijchten, ijechten, hiechten), over
tuigen, 114; 114. 4; 253. 2. 

GrLDA (MERCATORrA), handelsgilde, 
146. 2; 182; 182. 3. 

GTSELHUUS, stadhuis te Brugge, 81. 4; 
174. 2. 

GODDELIJC RECHT, 232. 
GOEDE LIEDEN, 40. 2; 43; I5 6; l 60. l; 

183. l; 184; 185 i 201 i 202; 203. 
GOEDE STEDEN, 

( 1) de vijf goede steden van Vlaan
deren (Gent, Brugge, Ieper, 
Rijsel, Dowaai), 299. 1. 

(2) één van die vijf, nl. Gent, 227. r. 
GOEDE TROUWE, 3 l 5. 
GOEDE W AERHEID, 

( 1) regelmatig onderzoek, 192. 1. 
(2) betrouwbare getuigen, 202. 

GouwDACH, ,,algemeen geding", 40. 1 ; 
96; 100; 100. l i 107. l; 108, l i 109. I. 

GouwGEDINGE, ,,algemeen geding", 
48. 1; 87; 87. 5; 96; 96. u; 96. 13; 
96. 14; 97• 4; 100, 2; 100. 4; 101; 
104. 4; 106. 9; 107. 9; 108; 108. 2; 
108. 10; uo; 111. 1. 

GRANDE VERITÉ (veritei), ,,doorgaande 
waarheid", 3 5. 

GREVER, benadelen, 393. 8. 

H 

HABERE AUXILIUM, instemming beko
men (van de rechtbank), 30. 3. 

HABERE JUDICIUM, vonnis bekomen, 
79· 3. 

HAEREsrs, ketterij, 133. 
HAERETrcus, ketter, 138. 1. 
HArNE (hqyne), vijandschap, 198. 1; 

204. 5. 
HALLE (fr.), stadshallen, 89. 4; 187. 8. 
HANCMAN (hanghemat1), beul, 227. 4. 
HANGEN, ophangen, 227. 4. 
HAussER (haucier), opheffen, 274. 4. 
HAVE, roerend goed, 97. 4; 161. I; 

25 3. 2; 272. I. 

HEBREUSC (ebreye), hebreeuw, jood, 43. 
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HEER, graaf of heer van rechtsgebied, 
hun vertegenwoordiger, 19. 15; 26. 1; 
27; 27. 1; 29. 2; 31; 39. 5; 40. 1; 40. 2; 
41. 5; 42; 42. 1; 43; 44; 54• 4; 58. 1; 
61; 61. 3; 62. 3; 63. 1; 64; 65. 1; 
77; 78. 4; 80. 9; 82; 83; 191; 196. 3; 
262. 4; 293. 2; 294. 2. 

HEERSCHAP, heerlijkheid, 42. 
HEILICH (helech, helich, eijlich), heilig 

voorwerp, reliek, 148 ; 149; 1 5 o; 
152; 162; 163. 

HELPE (hulpe), (1) instemming (van de 
rechtbank), 30. 3. 

(2) eedhelpers, 15 3; 163. 
HELPCLAGER, 27; 27. 2. 
HEREDITAS, onroerend erfgoed, 96. 14; 

106. 4; 107. 9; 244. 3. 
HERESIE ( v 1.), ketterij, 2 32. 
HESTAL, gerechtspaal, 281. 7. 
HEURE DE' LOI (eure de loy), tijdstip voor 

gerechtelijke handelingen, 2 5 ; 2 5 3. r. 
HoF, rechtbank, terechtzitting, 8 3; 2 5 1; 

282. 2. 
HOGE GERECHTEN (hoghe gherechten), 

zware gevallen, 5 9. 1. 

HOGE SAKEN, zware misdrijven, 13; 5 7. 2. 

HoMME (DE PIEF), leenman, 5 9. 1; 79; 
80. 6; 25 5. 4; 277. 5; 279. 3; 281. 6; 
3o9. 3; 310· 5. 

HoMME DE FORAIN (homs forains, hons de 
forains), vreemdelingen, 203; 264. 2. 

HOMICIDIUM, doodslag, 1 34. 4. 
HoMICIDIUM occuLTUM, heimelijke 

doodslag, 13 6. 
HOMO, leenman, 46. 1; 308. 4; 309. 2. 
HOMO COMITIS, grafelijk leenman, 215. r. 
HOMO DE GENERALI PLACITO, 99; 99• 2; 

103. 4. 
HoMo ECCLESIAE, geestelijke, 101; 143. r. 
HOMO FEODALIS, leenman, 44. 2; 44. 3. 
HOMO TERRAE, (leke) inwoner van het 

land (in tegenstelling met de homo 
ecclesiae), 101. 

HoNNEUR DE CORPS (onneur), persoonlijke 
integriteit, 188; 219. 1; 219. 2. 

HoNNIR, smaad aandoen, 32. 2. 
HoNOR TERRAE, de eer van het land, 3 8; 

42. 1. 

HoNTE (FAIRE), beschuldigen, 61. 3. 
HoOP, gemeenschappelijke vergadering 

van meerdere schepenbanken, 310. 2. 

HOREN SEGGEN, 212. 1; 220. 
HovEDEN (hoefden), ten hoofde gaan, 

3o3. 5. 
HoVET (hoeft), ,,hoofd"-rechtbank, 302; 

304; 307; 307. 1; 309; 310. 1; 313; 
313. 2; 314. 2/332. 

HuussoEKINGE (huussoek), huisbraak, 29; 
57; 1 79· 2. 

I MPEDIMENTUM, beletsel, 2 5 4. 
r MPETERE, beschuldigen, 17; 2 3 · 6; 8 8; 

132. 19; 163; 276. 
IMPLACITARE, dagvaarden, 24; 25. 3. 
IMPONERE, (1) (hoofdvonnis) opleggen, 

308. 4. 
(2) beschuldigen, 17; 29. 2. 

IMPUTARE, beschuldigen, 17; 28. 1; 32. 2; 
131. 4; 136; 157. 4; 162. 

INBANNIRE, plechtig voor geopend ver-
klaren, 77. 

lNCENDIUM, brandstichting, 136. 
INCLAMARE, uitdagen (tot duel), 140. 
INCLAMATOR, klager, 1 5 5. 5. 
INCUSARE, beschuldigen, 38. 2; 243. 2. 
INDUCIAE, uitstel, 81; 81. 2. 
INFAMARE, beschuldigen, 288. 
INFORMACIE (informasie), inlichting, ge-

tuigenis, 160. 1; 190; 190. 4; 201. 
INFORMATION SECRETE, geheim onder-

zoek, 209. 1; 215. 2; 218; 219. 1. 
INFORMEREN, inlichten, 160. 1; 190. 
INIMICus, vijandig gezind, 79. 
INIQUUS, misdadig, 139. 
INJURIATUS, beledigde, 5 3. 
INLIGGEN, (1) gedwongen verblijf hou

den, 81; 81. 4; 174; 
174. 2; 257. 

(2) verblijf houden, 73. 3; 

73· 5; 75· 
INNOCENS (lat), onschuldig, 216. 5 ; 218; 

218. 2. 
INNOCENT (fr.), onschuldig, 154. 3. 
INNOCENT (vl.), onschuldig, 232; 232. 4. 
lNQUESTA, hoofdvaart, 301; 302; 303. 4; 

305. 4; 306. 3; 307. l; 308. l; 314• 7. 
INQUIETARE, vervolgen, 29. 3. 
INQUIRERE, onderzoek instellen om te 

vervolgen, 68. 1. 
INQUIRERE VERITATEM, gerechtelijk on

derzoek instellen, 5 7. 1 ; 67. 1 ; 171 ; 



172; 213. l; 262. l; 262. 2. 
INQUISITIE, 221. 2. 
lNQUISlTIO, ( 1) onderzoek, 16; 3 6; 3 7; 

44; 67. l; 67. 3; l II; 
168; 180. 1; 193; 193. 
l; 194; 196. 3; 209. 

(2) hoofdvaart, 301; 306; 
306. 2; 308. 1/325. 

INQUISITIO JUDICUM, vonnis halen bij de 
hoofdrechtbank, 3 o 5. 4; 3 10. 3. 

INQUISITIO SCABINORUM, onderzoek door 
de schepenen, 177. 2; 181. 4; 206. 

lNQUISITIO VERIDICORUM, onderzoek 
door de veridici, 181. 4. 

lNQUISITIO VERITATIS, gerechtelijk on
derzoek, 1 77. 1. 

lNQUISITION DE TESMOINS, ondervraging 
van getuigen, 228; 263. 1. 

lNSPICERE, ergens een onderzoek in
stellen, 29. 2. 

lNSTANTIA, initiatief, 20. 3; 309. 4. 
lNSTRUCTIO, hoofdvonnis, 301, 305; 

307. 2. 
lNSTRUERE, hoofdvonnis geven, 309. 2; 

313. 
lNTERCEPTIO, betrapping op een vorm

fout, 151; 151. 4; 151. 6; 244. 3; 
273; 273. 3; 273. 5; 276. 

INTERESSE, medeplichtig zijn, 5 7. r. 
lNTERPELLARE, uitdagen (tot duel), 143. r 
lNTERPRESSURA, ,,overtreding", 15 1; 

273; 273· 2 ; 275• 3· 
lNTERROGACIÖN, ondervraging, 228. 
IsER (ijzere), ijzeren boeien, 188; 205. 1; 

228; 228. 2; 228. 3; 277. 

J 

JAERCORE (iaerke11re), ,,doorgaande waar
heid", 35; 40. 2; 43. 5. 

J AERSCARE, ,,doorgaande waarheid", 3 5. 
J AER WAERHE11' (jaerwaerhede ), ,,doorgaan

de waarheid", 3 5; 41. 3; 42; 42. 1; 
42. 3; 43; 44; 50. 2. 

JouR DELLE COURT, dag waarop de 
rechtbank zetelt, 76. 

JoURNEE, JOUR DE PLAlD, dag (voor te
rechtzitting), 104. r; 189. 2; 251. 17; 
312. 

J UDEX ( 1) gerechtsofficier, 77; 28 8. 2; 
(2) rechter, II6; 138; 138. 1. 

JuDEX ORDINARIUS, gewone rechter, 
68. 1. 

JumcARE, vonnissen, 52. 2; 54. 5; 105. 3; 
144. 4; 177. 2; 191. 3; 237. 4; 261; 
285. l; 304. 4; 305. 4; 314• 7• 

JumcIUM, (1) vonnis, 19. 17; 24; 40. 2\ 
42. 1; 46. 1; 59· 1; 
71. 7; 76; 79; 79· 3; 
80. 6; 81. 1; 143. 8; 
157. 2; 162. 1; 168; 173; 
177; 180. l; 202. 12; 
225. 2; 243. l; 291. 4; 
301; 305; 306. 3; 307. 2. 

(2) godsoordeel, 129; 129. 1; 
130; 134. 4. 

JumcIUM AQUAE, waterproef, 38. 2. 

JumCIUM DEI, godsoordeel, 116. 
JuDICIUlvI FERRI CANDENTIS, IGNITI, 

ARDENTIS, heetijzerproef, 129; 
129. 7; 132; 133; 135; 136; 139; 
143. 6; 233. 2; 243. 2. 

JUDICIUM FERVENTIS AQUAE, heetwater
proef, 233. 2. 

J uDICIUM (FRIGIDAE) AQUAE, koudwa
terproef, 130; 131. 4; 132. 19; 135; 
136; 139; 143. 6; 243. 2. 

j UDICIUM IGNIS, IGNI'fUM, CALIDUM, 

vuurproef, 38. 2; 130. 
JuGE (fr.), (1) gerechtsofficier, 31. 2; 51. 

2; 68. 2. 

(2) rechter, 204. 2; 299. 2. 
JuGE (vl.), gerechtsofficier, 221. 2. 
JuGEMENT, vonnis, 61. 3; 68. 2; 76. 15; 

77; 80. 6; 84; 89. l; 99· 2; 104. l; 
145. 5; 187. 6; 204. 9; 212. 1; 290. 1; 
294. 2; 305. 4. 

JuGER, vonnis vellen, 32. 2; 4r. 4; 59· r; 
6r. 3; 69. 3; 185. 4; 212. 1; 243. 1; 
256. 1; 277. 5; 278. 2; 298. I. 

JuGEUR, rechter, 62. 2; 79; 134. 7; 196. 3; 
299. 8; 310. 5. 

J UGlEREN, vonissen, 29 3. 6; 299. J. 

JurF (juis), jood, 201. ro. 
J UISE DU CAUT FER, vuurproef met het 

heet ijzer, 130; 134. 7. 
JursE DU FER (iuice), vuurproef, 130; 

l 34· 7• 
J URAMENTUM, eed, 28. l; 148. 4; 149; 

150; 150. 10; 155. 5: 155. 4; 156. 10; 
156. II; 157. 4; 162; 163; 178; 179; 
233. 2; 253. 4; 273; 275. 2; 275. 3; 276. 
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JuRAMENTUM SIMPLEX, eed zonder eed
helpers afgelegd, 149. 

J URANTES, eedhelpers, r 5 3 ; r 5 4. 1 ; 16 3. 
JuRARE, eed afleggen, 28. 1; 38; 42. 1; 

148. 4; 149; 150. 10; 151. 9; 157. 2; 
163; 182. l; 182. 5; 244. 7; 275. 3· 

JuRARE VERITATEM, onder eed getuigen, 
300. I. 

JuRATUS, gezworen, 169; 181; 181. 4; 
185. 4; 191. 3· 

JuRER (suR SAINS), eed afleggen, 86. 2; 
148. 3; 149; 151. 9; 143. 3; 153. 4; 
154. 1; 154. 4; 154. 5; 159. 4; 188. 5; 
198. 1; 204. 6; 254. 16; 274. 2; 274. 4. 

Jus, (1) gerecht, 282. r. 
(2) rechtsgebied, 135; 143. 6. 
(3) recht (subjectief), 48. 2; 54. 5; 

58. 1; 69. 4; 105. 3. 
(4) recht (objectief), 79; 81. 1. 

J ussro, ( 1) dagvaarding, 24. 
(2)hoofdvonnis, 301; 305 ;307. 2. 

J usTrcE, ( 1) rechtsgebied, 40. 2. 
(2) gerechtsofficieren, 5 2; 

59• l; 191. 4; 204. 6; 
216. 4. 

(3) het recht, 104. 3. 
J USTICIARIUS, gerechtsofficier, 19; 19· 17; 

20. 3; 22. 4; 25. 3; 39· 4; 44. 2; 46. 1; 
52. 2 ; 59. 1; 71. 7; 77; 79· 3; lOO. 3; 
243. 1; 244. 2; 253. 4; 292. I. 

Jusncrn DOEN, straffen ten uitvoer leg
gen, 75; 227. 4. 

J usncrnR, bestraffen, 219. r ; 243. r. 
JusnFICARE, (1) recht laten wedervaren, 

5 5; 9o. 7. 
(2) terechtzitting houden, 

76. 
J usTITIA, ( 1) het recht, 18; 19. 17; 

21. 3; 22. 3; 74; 81. 1; 
262. 2; 291. 1; 311. 

(2) gerechtsofficier, 21. 1; 22. 
3; 25. 2; 29. 2; 29. 3; 172; 
1 73· 

(3) rechterlijke bevoegdheid, 
46. 2. 

(4) rechtspleging, 79. 3. 
(5) rechtvaardigheid, 139. r. 

K 

KENLIJCHEIT (kenlichede, kenlikeden), 
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( 1) getuigenis, hetgeen men weet, 
42. 2; 189. I. 

(2) ,,kennen", 83; 316. r. 
KENNEN, (1) officieel constateren van 

een feit, 29. 2; 294. 2. 
(2) kennis nemen van een feit 

( om te vonnissen), 299. 1. 
KENNESSE, ( 1) de officiële kennisneming 

van een feit, 20; 2 7; 
29. 2. 

(2) getuigenis, 78. 16; 107. 1; 
109. l; 201. 

(3) bekendheid, openbaar
heid, 45. 2. 

KENNESSE VAN SCEPENEN, bekendheid 
van de schepenen met een feit, hun 
verklaring daaromtrent, 29; 43. 5; 
l 7 4; l 7 4. 2 ; l 8 3. l ; l 8 5 . l ; 2 60. I. 

KEREN (keeren), verbreken, 3 16; 3 16. 1. 
KERKEVOER (kerkevoere), in staat naar de 

kerk te gaan, 2 7. r. 
KERKGEBOT, afkondiging in de kerk, 

2 5 ; 26. I. 

KoRMAN (fr.), keurheer, magistraat van 
de vredeskeure, 79; 86. 3. 

L 

LARREClN (larchin), 
(1) diefstal, 46. 1; 59. 1; 197. 4. 
(2) dief, 71. 4. 

LARRON, dief, 242. 4. 
LATRO, dief, 71. 7; 243. 
LATROCINIUM, diefstal, 38. 2; 105. 3; 

243. 2. 
LEELIJC FEIT, bijzonder zwaar misdrijf, 

3 l. 4. 
LEELIJC WORT (lee/ic woert), smaadwoord, 

291. I. 

LEGALIS, eerlijk, binnen de wet, 15 6. 8; 
225. 2. 

LEGALIS vrR, eerlijk man, wie binnen de 
wetleeft, 155; 155. 5; 156; 157; 178. 3. 

LEGGEN (HANDEN TEN HEILIGEN), eed 
afleggen op relieken, 149. 

LEGGEN (MISDRIJF OP IEMAND), beschul
digen, 19; 28. r. 

LEGGEN (TE WETTE), vervolgen, 18; 54; 
5 8. 8. 

LEGGEN (srJN VERMET), zich beroepen op 
de instemming (van de rechtbank), 
30. 3; 65. I. 



LEGITIME, op wettige wijze, 5 3. I; 275. 2. 
LEGITIMUS, wettig, 257. 4. 
LEGITIMUS HOMO, eerlijk man, die bin

nen de wet leeft, 2 5 . 3 ; I 5 6; 1 5 7. 5 ; 
162; 169; 185. 

LEGITIMUS THORUS, wettig bed, 15 6. 8. 
LEGITIMUS VIR, eerlijk man, die binnen 

de wet leeft, 2 5 ; 2 34. 4. 
LEsus, benadeelde, 5 3. 1 ; 5 9. 1; 62. 1. 
(sE)LEVER, rechtstaan (om de gerechts-

banken te verlaten), 281. 6; 293. 8. 
LEVER, valsschelden, 289; 299. 8. 
LEVEREN (Eisc), vervolgen, 19; 277. 6. 
LEX, (1) wet, 19. 17; 79. 3; 216. 5; 217; 

225. 2; 259. 2; 298. 3; 304. 4; 
311; 314. 7· 

(2) gerecht, 23. 6; 88. 
(3) formalistisch bewijsmiddel, 

l 2 3 ; 12 5 ; l 2 5, l ; l 66. ~
zie : NOVA LEX. 

LEx PACIS, vredeskeure, 133; 134. 7. 
LEX PENITENTIAE, wet van het berouw, 

1 3 7. 
LEx SALICA, Salische wet, 1 20. 
LEx VILLAE, de wet der stad, 5 8. 1; 69. 4. 
LIBER ABIRE, ESSE, RECEDERE, vrij uit
gaan, 2 I. l ; 5 2. 2 ; 5 4. 5 ; l 3 6; l 6 2 ; l 6 7; 

171; 172. 
LIBER HOMO, vrij man, 2 5. 5 ; 13 I. 4. 
LIBERA VERITAs, ,,doorgaande waarheid", 

35; 39· 4; 4o. 2 ; 44. 2; 49. 2. 
LIBERARE, ( 1) vrijlaten, 2 I. I. 

(2) vrijspreken, 162. 
LIBERTAS, vrijstelling per privilegie, 

133; 135; 143. 6. 
LIEN (lijen, (yen), bekennen, 205. r; 222; 

226. 2, 
LIGNAGE (linaige), verwantschap, 87. r; 

204. 4. 
LIJF EN (oF) LID, lichaamsstraffen, 5 8. 1; 

65. I. 

Locus MAIOll, hogere schepenbank, 3 r 1. 
Locus MINOR, lagere schepenbank, 3 r r. 
Lor (loy), ( r) recht, wet, 18; 20. 5 ; 3 9. 5 ; 

l 04. l ; l 5 0 ; l 5 0. 2 ; 
l 5 3. 4; l 8 7; 204. 9; 
243. l; 274. 2. 

(2) gerecht, de rechters, 21. 2; 
22. 3; 24; 31. 2; 36. 2; 62; 
63; 69. 4; 80. 6; 85. 4; 
102. 6; 104. 3; 142. 5; 

187. 9; 188; 188. l; 
277. 5. - zie : PARLER 
PAR LOL 

Lo1 DE LE VILE, de wet van de stad, 
106. 6. 

LOQUI CONTRA JUDICIUM, vonnis "weder
zeggen", 288. 

LOQUI PRO SE, zonder taalman spreken 
(in rechte), 281. 5. 

Los, vrijgesproken, 229. 2. 
LouER (lieuwer, loiier), huren, 190. 6; 

20!. 10; 209. 10, 
LOYALE VERITÊ, regelmatig onderzoek, 

59. l; 192. I. 

LoYALES GENS, eerlijke lui, 18 5; 202. 

M 

MAECHSCHAP (t11aechscepe), groep der 
bloedverwanten, 27. 2. 

MAENRE (maner), gerechtsvoorzitter, 77. 
MAGEN (maeghen), bloedverwanten, 21. 4; 

27; 27. 1; 27. 2; 53; 54. 1; 62. 3; 
256. 2; 262. 4; 316. I. 

MAGNA FOREFACTA, zware misdrijven, 
39· 4; 40. 2. 

MAIEUR (maiiers), meier, 21. 2; 59. I. 

MAISTRE (mestre), hoofd "rechtbank", 
309. 3; 310. 5 -zie: SENS DE MAISTRE. 

MAKEN (HOF), terechtzitting openen, 83. 
MAKEN (sINEN E1sc), klagen, 18. 
MAL APPELER, ten onrechte "beroep" 

aantekenen, 293. 2; 312; 313. I. 

MAL DE CHEMIN, ziekte die tot thuis-
blijven dwingt, 2 5 5. 

MAL DE LANG HEUR, slepende ziekte, 2 5 5. 
MAL DE LIT, bedlegerigheid, 2 5 5. 
MALE JURARE, vormfouten begaan bij 
eedaflegging, 148. 4; IjO; 150. 9; 153; 

163; 273. 
MALEFACTOR, misdadiger, 36; 62. 1; 

242. 5. 
MALEFACTUM, misdrijf, 5 2. 2. 
MALFAITEUR (ma!facteur), misdadiger, 

73. 4. 
MALICE, boos opzet, 32. 2. 
MALITIA, boos opzet, 293. 3. 
MALLUS, terechtzitting, 96; 96. 5 ; 106. 4. 
MALUM JUDICIUM, onrechtvaardig von-

nis, 291. I. 

MALVAIS CLAIM (mais claim), onrecht-
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vaardige klacht, 32. 2. 

MALVAIS FAIT (ma/fait, meffait), mis
drijf, 47; 178. 1; 185. 

MALVAIS JUGEMENT, onrechtvaardig 
vonnis, 291. 2; 299. 8. 

MALVAISE DEMANDE (maise demande), on
rechtvaardige klacht, 2 79. 3. 

MAN, leenman (zetelend als rechter), 
20; 42. l; 79; 292. l; 3 I4. 2. 

MANANS (fr.), inwoner, 41. 7; 191. 4. 
MANDER, verklaren, bekennen, 205. 
MANEN, opvorderen, 40. 1; 77. 10; 

78. n; 78. 16; 81. 2; 82; 83; 196. 3; 
309; 310. 1; 314. 2. 

MANEN VAN DEN RECHTE, vonnis vor
deren, 78. 

MANIFESTA VERITAS, (gewoon) onder
zoek in het publiek, 209. 8. 

MANIFESTUS, evident, vnl. bij betrap
ping op heterdaad, 70. 

MANINGE, opvordering tot gerechtelijke 
handeling, 78; 78. 13. 

MANSLACHT (manslachte), doodslag, 29. 2; 
43; 59· r. 

MANT, dagvaarding, 87. 
MANUS, hand waarmede eed wordt af-

gelegd, 244. 3; 275. 3. 
SoLA MANU, eenmanseed, 148. 4; 
l 49; l 5 7 • 2; l 5 9• 2; 2 70. 
TERTIA MANU, (eden) door drie 
man, 149; 156. 12; 158. 1; 
QuINTA MANU, (eden) door vijf 
man, 149; 155. 5; 
SEP1'IMA MANU, (eden) door zeven 
man, 149. 

MEINAKEN (mrynake), medeplichtig zijn 
aan doodslag, 3 16. 1. 

MEISENIEDE, de huisgenoten, 43. 
MELLEE, twist, 5 9. 1 ; 204. 6. 
MENER, leiden, 309. 3. 
MENER PAR LOI, wetmatig doen verlo-

pen, 78. 
MENGELINGE (minghe!inghe), twist, 43. 
MERCATOR, koopman, 1 5 9. 2; 2 76; 3 1 r. 
MERCATUM, markt, 143. 8. 
MERCES, genade, 3 2. 2. 

MESCROIANT (mescreant), ongelovig, 
210.10. 

MESDAET, misdaad, misdrijf, 43; 45. 2; 
153. 6; 162; 163; 184; 196. 3; 315; 
316. 
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MESDOEN, misdrijf, 63. r. 
MESGRIJP, misdrijf, 5 3. 
MESPRESURE, overtreding van vormfout, 

2 73· 
METTRE A LOI, vervolgen, 22. 3; 62. 2; 

63. 
METTRE EN LE VERITÉ, getuigenjury 

onderhoren, 19 5. 
METTRE MAINS (suR LES SAINS), eed af

leggen, 149. 
METTRE sus, beschuldigen, 18; 61. 3; 

62. 2; 154. 3; 217; 257. 2; 259. 5. 
MrLEs, ridder, 131. 6. 
MrLIARE, banmijl, 172. 
MrNORES SCABINI, schepenen van onder

geschikte schepenbanken, 299. 5. 
Mrssus, uitgezonden vertegenwoordiger, 

36; 43; 121; 256. 5. 
MoLESTARE, vervolging instellen, 29. 2; 

29. 3; 30. 2; 183. I. 

MoNERE, manen, 306. 3. 
MoNOMACHIA, gerechtelijk tweegevecht, 

233. 2. 
MoNSTRARE, betonen, 30. r. 
MoNSTRER, betonen, 30. 2. 

MONT, ,,hoop", vergadering van meer
dere schepenbanken, 293. 8; 309. 3. 

MoRD (moert), moord, 42; 5 8. 2. 
MoRDDAET (moordaet, moerdaet), moord, 

31. 4; 43· 
MovERE QUERELAM, klagen, 1 7; 2 r. 4; 

23. 6. 
MuRDRE, moord, 187; 197. 4. 
MURDRIR, vermoorden, 62. 

N 

.NATUERLIJCK RECHT, 232. 
NEGARE, ontkennen, 13 8. 1; 157. 4. 
NEGARE SCABINAGIUM, iemand de recht-

spraak van de schepenen ontzeggen, 
19.17; 79· 3; 84. 6. 

NEMEN, aanhouden, 75. 
NrnR, ontkennen, 186; 278. 2. 
NrnuMARE (niemare), algemeen bekend, 

54. r. 
NocENS, misdadiger, 216. 5; 218. 2. 
NoENE, middaguur, 91. 5; 253; 253. 1. 

NoNA, middaguur, 91; 2 5 2. r. 
NoNNE (fr.), middaguur, 61. 3. 
NoTARE (REUM), beschuldigen, 45; 137. 



NOTOIRE, algemeen bekend, 68. 2. 
NovA LEX, een nieuwe wet, 210. 4; 

216. 5; 217. 
Nox (PLAClTORUM), ,,genacht", com

plementair geding op later tijdstip, 
102; 102. 2. 

NuNDINAE, jaarmarkt, 34. 1. 
NuNTIARE PLACITUM, terechtzitting aan

kondigen, 26. 1. 
NuNTIUS, (1) bode, 20. 3. 

( 2) vertegenwoordiger, 1 o 5. 3 ; 
144. 3· 

0 

ÜBICERE, beschuldigen, 1 5 3. 6. 
ÜBSTINATIO, volharding in boosheid, 

1 39· 
ÜCCIDERE, terechtstellen, 137. 
OccrR, vermoorden, 141. 
OccuLTA VERITAs, geheim onderzoek, 

209; 212; 213. 1; 215. 1; 220. 
ÜCCUL TUS, geheim, 2 I 3. l. 
OmuM, vijandschap, 1 5 5. 5. 
(DE SON) ÜFFICE, van ambtswege, 62. 2. 
ÜFFICIALIS, officiaal (in het kerkelijk 

gerecht), 234. 
ÜFFICIALIS CASTELLANI, gerechtsofficier 

van de burggraaf, 3 9. 1. 
ÜFFICIALIS COMITIS, grafelijke gerechts-

officier, 3 9. 1. 
ÜFFICIE, ambt, 114; 221. 2. 
ÜFFICIUM, ambt, 182. 1; 282. 1. 
ÜFFRE (PRENDRE A), op heterdaad be-

trappen, 71. 
Orn DIRE, horen zeggen, 187. 
ÜIR TESMOIGNANCE (tesmoingnage, tes

moing), getuigen verhoren, 80. 1 3 ; 
141. 4; 178. 1; 179. 4; 187; 187. 8; 
188. I; 189. 2; 200; 21 I. 4; 211. 5; 
213. I; 216. 3. 

Orn VERITÊ,(1) een "waarheid" houden, 

47· 
( 2) getuigen verhoren, 5 9. 1 ; 

191; 212. l; 219. 2; 
263. 2. 

ÜNGEBETERT, onbestraft, 40. 2; 43. 5. 
ÜNGECALENGIERT, niet vervolgd, 299. 1. 
ÜNGECOMPOSEERT, niet vergoed, 40. 2; 

43. 5. 

v.c. 23 

ÜNGEHOUDEN, niet gebonden door, 
3 l 6. I. 

ÜNGEREC, misdrijf, 40. 2; 42. 1. 
ÜNNOSEL, zonder boos opzet, 3 1 5. 
ÜNNUTTE (LIEDEN), schadelijke lui, 42; 

43. 
ÜNRECHT, 3 2. 2. 
ÜNREDELIJC, ongerechtvaardigd, 30. 3. 
(SINE) ÜNSCOUT DOEN (onsculde), zijn on-

schuld doen blijken, 148; 150. 
ÜNSCULDICH (ontscu!dich), onschuldig, 

l 50; 160. l; 163. 
(srcH) ÜNSCULDIGEN (ontschu!digen), zijn 

onschuld doen blijken, 153; 162; 163; 
164; 254; 254. 16. 

ÜNTASSEREN (ontenseren), afpersen, 43. 
ONTBIEDEN, dagvaarden, 54. 4; 201. 
ÜNTPLUKKEN, openbaar maken, 166. 2; 

198. 
ÜNTSEGGEN (scEPENDOM), nalaten ie

mand recht te laten wedervaren vóór 
schepenbank, 84. 6. 

ÜNTSEGGEN (WET), weigeren recht te 
laten wedervaren, 2 5 1 ; 2 5 8. 3. 

ÜNTSPANEN, verlokken, 43. 
ÜNTTOVEREN, betovering wegnemen, 42. 
ONTVANGEN, ontvankelijk verklaren, 

28. I; 163. 
ÜNWET, slecht recht, 3 1 5. 
ÜPEN WET, rechtbank in zitting, 316. 1. 
ÜPENBARE WAERHEIT, gewone, publieke 

bewijsprocedure, 209. 8. 
ÜPENBAERLIJC (openbarlike), publiek, 

3 I · 4• 
ÜPGEVEN ( ?) (upgheven), 289. 13. 
OPHEFFEN (upheffen), valsschelden, 288. 2 

289; 289. 13; 291. 3; 293. 7. 
ÜPHOUDEN (uphouden), valsschelden, 

288. 2; 289; 291. 3; 293. 7. 
ÜPLEGGEN (uplegghen), (een voorschot) 

storten, 3 13. 2. 
ÜPPERCLAGER (upperclaghere), hoofdkla

ger, 27; 27. 2. 
ÜPPIDANUS, stedeling, 2 5. 3 ; 3 9. 4; 44. 2; 

100. 3; 275. 2. 
ÜPPIDUM, stad, 172. 
(s1cH) ÜPPOSEREN, zich ten gerechte ver

dedigen, 46. 1. 
ÜPTIEN (uptiegen), beschuldigen, 3 I. 4. 
ÜRCONDE (oorconde), getuigen, 45. 2; 

50. l; 184; 189; 201. 
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ÜRCONTSCAP (oorcondscepe, orconscepe), ge
tuigenis, 183. 1; 187; 188; 189. 1; 
189. 4; 190; 200; 201; 273. 7. 

ÜRDEEL (ordeil), godsoordeel, 129; 129. 1 
1 34· 4. 

ÜRDINAIRLIJC PROCEDEREN, 221. I. 

ÜRLOF (oorlof), toelating, 28 r. 5. 
ÜRPHELIN (orphenin), wees, 86. 5; 87. 2. 
ÜSCURE VERITE, 209; 212. 1; 213; 220; 

220. 6. 
ÜSTENDERE QUERIMONIAM, klacht neer

leggen, 22. 4. 
ÜUVRIR (PLAID) (oeuvrer), plechtig voor 

geopend verklaren, 104. 3. 
ÜVERLUUT (over!uud), luidop, 212; 212. 3. 
ÜVERTALE, onbehoorlijke taal, 3 16. r. 

p 

PAGus, gouw, 97. 
PAIR (peir), gelijke, 265. 5. 
PAIS (vl.) (paeys, pqys), 

(1) openbare vrede, 27; 44. 
(2) compositie, 223. r. 

PAIX (pais), openbare vrede, 32. 2; 95. 1; 
105. 2; 134. 7; 203. 1; 259. 3; 259. 5. 

PAR (lat.), gelijke, 25. 5; 131. 6; 298. r. 
p ARENTES, verwanten, 2 l. 4; l 5 5. 4; 

l 5 5 • 5 • 
PARENTS (parens), verwanten, 21. 4; 

61. 3; 277. 5. 
PARERE JURI, ter rechtbank verschijnen, 

250. 
PARLER PAR LOI, spreken volgens stren

ge vormen, 273. 
PARS, partij in een geding, 144. 4; 2 II. 4; 

217. 
PARS CONQUERENS, klager, 63. 2. 
PARTIE (fr.), partij in geding, 22. 3; 

31. 2; 32· 2; 52· 2; 59· 1; 63. 1; 68. 2; 
69. 4; 87. 2; 142. 5; 188; 189. 2; 209. 9; 
2II. 4; 25 5. 4; 265. 5; 274. 2; 295. 4. 

PARTIE (vl.), partij in geding, 31; 54. 1; 
58. 1; 60. 1; 62. 3; 65. 1; 86. 1; 221. 2; 
262. 4; 282. 2; 293. 6; 316. r. -Zie: 
CLAGENDE PARTIE. 

PARTIE AJOINTE, private partij samen 
met het 0. M., 21. 2. 

PA TI, straf ondergaan, 3 r. 3. 
PATRIA, vaderland, t. c. graafschap 

Vlaanderen, 3 8. 
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P Ax, ( 1) verzoening, 1 34. 4. 
(2) openbare vrede, 162; 167; 

239. l; 239. 4. 
PAX COMITIS, 's graven vrede, 4; 4. 1; 7; 

34. I. 

PENDRE, ophangen, 31. 2; 142. r. 
PENITERE, berouw hebben, 139. 
PENNINCBOETE, geldstraf, 5 2. 1; 65. 1; 

25 6. 2. 
PERDERE CLAMOREM, zijn klaagrecht ver

liezen, 264. 
PEREQUITARE, ,,berijding" uitvoeren, 

39· r. 
PERFIDIA, trouweloosheid, nl. ketterij, 

138. I. 

PERHIBERE TESTIMONIUM VERITATI, in 
waarheid getuigen, 169; 173. 5; 181. 4; 
182. 1; 182. 5; 190; 190. 3; 200. 

PERICULUM AQUAE, de waterproef, 130; 
1 37· 

PERITUS, (juridisch) beslagen, 3 07. 6; 
310. I. 

PERSEQUI, (1) vervolgen, 58. 1; 68. 1; 
69. 4. 

(2) voortzetten, 18; 55; 55. r. 
PER TURBARE, ( terechtzitting) verstoren, 

88. 6. 
PETENS, klager, 19. 17; 81. 1; 84. 6. 
PETERE, klagen, 17. 
PETERE JUSTITIAM, klagen, 1 8. 
PETITIO, (1) klacht, 17; 23. 6; 85; 88. 

(2) aanvraag, 79. 
(3) requisitorium, 5 2. 2. 

PrNE, tortuur, 205. 1; 227. 4; 228; 228. 2; 
228. 3; 277. 

PrNECAMER (pinencamere), folterkamer, 
227; 227. 4. 

PrNEN, folteren, 222; 226. 2; 227. r. 
PLACITA GENERALIA, ,,algemene gedin

gen", 17; 17. 1; 21. 3; 36; 40; 47; 
48; 48. 4; 49; 91; 92 ; 93; 93· 1 ; 94; 
95; 95· 1; 95• 3; 96; 96. 5; 96. II; 
96. 13; 97; 98; 98. 12; 99; 99• 1; 
roo; 100. 4; 101; 102; 102. 2; 102. 4; 
102. 6; 102. 7; 103; 103. 1; 103. 2; 
104; 104. 4; 105. 3; 106; 107; 107. 4; 
108; 108. 6; 109; no; 1n; n2; 
166; 2II/327. 

PLACITARE, terechtzitting houden, 20. 3; 
23. 1; 39· 4; 41. 5; 44. 2 ; 52. 2; 59· 1; 
76; 79; 83; 89. 8; 90. 7; 91. 3; 100. 3; 



100, 5; 108. 6; 257. 4; 308. 4, 
PLACITUM, terechtzitting, 20. 3; 26. 1; 

76; 77; Sr. 2; 88. 6; 94; 95; 96; 99· 3; 
100; 101; 103. l; 103. 4; 104; 104. l; 
lII; 152. 5; 243. I. -zie: COMMUNE 
PLACITUM, 

PLAID, geding, 40. 2; 76; 90; 96; 99. 2; 
103. 4; 105. 3; 28r. I. 

PLAID COMMUN, gewone terechtzitting, 
97; 97· 2, 

PLAIDER (plaid~yer), 
(1) terechtzitting houden, 24. 1; 26. 1; 

40. 2; 76; 76. 15; 85; 89. 1; 
90. 2; 104. 3; 189. 2, 

(2) pleiten ter rechtbank, optreden als 
partij, 62. 2; 150; 274. 2; 277. 5; 
312. 1; 314. 2. 

PLAIDS GENERAUX (plais genereus, plais 
generaulx, plaids generaulx), ,,algemene 
gedingen", 48. 1; 93; 93. 2; 95; 96; 
97; 97• 2; 99; 99• 2; 100. 5; l0I. 3; 
l 0 3 · 4; l 04. l ; l 04. 3 ; l 0 5, 2; l 0 5. 3 ; 
106. 6; 107; 113. 

PLAIN BANC, voltallige schepenbank, 
295• 4; 296. 3. 

(sE)PLAINDRE, klagen, 18; 20. 5; 22. 2; 
24. 2; 30. 2; 32. 2; 52. 2; 59. 1; 6r. 3; 
62; 62. 2; 69. 3; 196. 3· 

PLAINTE, klacht, 18; 2r. 4; 22. 5; 24. 1; 
53; 57. 1; 59· 1; 6r. 3; 97; 105. 2; 19r. 

PLAINTE PLENIERE, plechtige klacht ter 
terechtzitting, 20. 5. 

PLEGERIE, zekerheid, 20. 5. 
PLEGrns, borg, 46. 1. 
PoENA TALIONIS, talio-straf, 3 1. 3. 
PoENA PECUNIARIA, geldstraf, 58. 1; 

69. 4. 
PoNERE DIEM, dagvaarden, 20. 3. 
PoRCHACE (porcqje), (boos) opzet, 15 2. r. 
PORTARE TESTIMONIUM, getuigen, 173. 
PORTER (poertre), poorter, 25. 2; 31. 4; 

4r. 2; 64; 145. 3; 145. 5; 166. 2; 
184; 203; 226. 2; 256. 2; 264. 3; 282. 3· 

PORTER CONOISSANCE, getuigen, 200. 
PoRTERGEDINGE (poorters ghedinghe), 

23. 6; 87; 113; 114. 
PORTER TESMOIGNANCE, getuigen, 178. l; 

189. 4. 
PoTESTAS, genade, 260. 1; 300. 3. 
PouRFAUSSER, valsschelden, 288; 295. 4/ 
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v.c. 23. 

PouRSUITE (poursieute), 
(1) vervolging, 84. 5. 
(2) beschuldiging, 3r. 5. 

PouRSUIVRE (poursievir, poursuire), ver
volgen, 147. 3. 

PouRSUIVRE APPEL, ,,beroep" voortzet
ten, 313. r. 

PouRSUIVRE CLAIM, klacht voortzetten, 
32· 2; 6r. 3; 62. 2, 

PouR TRAIRE, ( 1) beschuldigen, 1 8; 40. 2; 
69. 3; 88. 4; 197. 4; 
204. 5; 219. 3. 

(2) overtuigen, 97. 2. 
PRAECO, gerechtsofficier, schout, 2 5. 1; 

2 5· 3. 
PREFECTus, hoofd (van de amicitia), 22. 3. 
PREFIGERE DIEM, dagvaarden, 46. 1. 

PRENDRE, ( 1) betrappen ( op heterdaad), 
70; 

(2) innen, 84; 
(3) arresteren, 26r. r. 

PRENDRE (LE) VERITE, 
(1) getuigen- of bewijsjury bijeenroe

pen, 179. 4; 195; 196. 3; 197. 4; 
(2) getuigen verhoren, 200. 

PREPOSITUS, (1) provoost, 54. 5; 
(2) proost, 13r. 6. 

PRESENT (MESFAIT), heterdaad, 2 r. 2; 70. 
(sE) PRESENTARE, ter rechtbank ver

schijnen, 250; 259. 2; 260. 1. 
(sE) PRESENTER, ter rechtbank verschij-

nen, 265. 5. 
PRESUMPTIE (vl.), schuldvermoeden, 23 r. 
PRESUMPTIO, schuldvermoeden, 290. 
PRETORIUM, stadhuis, 89. 3. 
PREUDHOM (preudon), eerlijk man, 154. 3. 
PREUVE (fr.) (proeuve, preuve, proeve), 

(1) getuige, 14r. 4; 189; 200; 
(2) bewijs, 199. r. 

PREUVE DE TESMOINS, bewijs met getui
gen, 239. 7. 

PRINCIPAEL, betichte - hoofdzweerder, 
232. 4. 

PRINCIPALIS PERSONA, hoofdzweerder, 
156. 10, 

PRINFAIT, heterdaad, 70; 243. r. 
PRISON,(1) gevangenis, 226. 2; 26r. 1; 

(2) gedwongen verblijf, Sr. 4. 
PRIVILEGIE, 60. l; 232, 
PROBARE, bewijzen, 29. 2; 29. 3; 30. 2; 

183. 1; 225. r. 
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PROBATIO, bewijs, 70; 71. 7; 79; 243. 1. 
PRoBr VIRI, rechtschapen lieden, 29. 2; 

29. 3; 30. 2; 156; 178. 3; 179; 180; 
180. I; 183. l; 185; 185. 4; 202; 
262. I; 262. 2; 3 II. 

PROCEDER, procederen, 264. 2. 
PROCEDEREN, 60. l; 221. 2. 
PROCLAMARE, (1) uitdagen (tot duel), 

140; 144. I; 
(2) plechtig voor geopend 

verklaren, 26. r. 
PROCUREUR, vertegenwoordiger in rech

te, 141. 4. 
PROCUREUR DU ROI, FISCAL, 5 5. 2; 

66. 2; 68. I. 

PRODUIRE EN TESMOIGNANCE, als getuige 
aanvoeren, 204. 2. 

PROEVE (vl.) (preuve), bewijs, getuige, 
201; 231. 

PROEVEN, bewijzen, 23. 5; 46. 1; 162; 
184; 187; 203; 223. 3; 255. 4. 

PROFECTUS, inkomen, 144. 3. 
PROFERRE JUDICIUM, vonnis uitspreken, 

291. I. 

PROISMES, verwanten, 30. 4. 
PROLOCUTOR, taalman, 280; 280. 12; 

281. 1/332. 
PROPOSER, (1) uiteenzetten, 314. 1. 

( 2) verzoeken, 8 8. 4. 
PRO ROG ARE, uitstellen, 8 1 ; 8 1. 2; 3 o 5. 4. 
PROSEQUI, voortzetten, 17; 20. 5; 3 2. 3; 

53· 1; 62. I. 

PROTESTATION, inroeping, I 5 2. 
PROTRACTIO, overtuiging, 175; 177. I; 

217. 3· 
PROTRAHERE, overtuigen van misdrijf, 

47• 1; 59• 1; 62. 2; 162; 169; 175; 
217. 3· 

PROUVER, bewijzen, 20. 5; 30. 2; 30. 4; 
31. 5; 32. 2; 134. 7; 141. 4; 179. 4; 
185; 186; 187; 190. 8; 298. 2. 

PROUVER DE SON CORPS, door duel be
wijzen, 30. 4; 141; 141. 3. 

PROVANDE (vl.) (provenche), voorwerp 
(van diefstal), 71; 71. 4. 

PROVENTIA (provenza), voorwerp (van 
diefstal), 70; 243. 1; 244. 3; 275. 3. 

PROVOCARE, uitdagen (tot duel), 134. 4; 
139; 141; 146. 2; 276. 

PUBLICEREN, aankondigen, 41. 6; 43. 5. 
PuBLIER, aankondigen, 47. 

PursSANCE, macht, 84. 5. 
PuNIR, straffen, 84. 5. 
(sE) PuRGARE, zich van de smet van een 

beschuldiging reinigen, 38. 2; 1I6; 
129; 131. 4; 132. 19; 133. 4; 136; 137; 
148. 4; 149; 155. 5; 156. 12; 158. 1; 
159. 2; 162; 163; 164; 168; 178; 179; 
243. 2; 276. 

PuRGARE FAMAM, zijn faam reinigen, 
1 3 3. 

PuRGARE INNOCENTIAM, zijn onschuld 
doen blijken, 149; 150; 162. 2. 

PURGATIE, bewijs van onschuld, 231. 
PuRGATIO, bewijs van onschuld, 36; 

233. 2. 
PuRGATIO CANONICA, kanoniekrechte

lijk onschuldsbewijs, 160; 230. 
PuRGE, bewijs van onschuld, 154. 4; 

1 99· I. 
(sE) PuRGER, zijn onschuld doen blijken, 

159. 5; 199· I. 

PuRGER SON CORPS, zijn onschuld doen 
blijken, 149. 

PURGEREN, onschuld doen blijken, 231; 
2 32· 4. 

PuTIER, hoerenwaard, 159; 159. 6. 
PuTIERSCHEPE, hoerenloperij, 42. 

Q 

QuADE HERBERG, bordeel, 42; 43. 
QuADE TONGE, kwaadsprekerij, 43. 
QuAET, ondeugdelijk, 255. 4. 
QuAET VONNESSE, onrechtvaardig von

nis, 282. 2; 289; 291. 1; 291. 9. 
QuALESIEC, lijdende aan een slepende 

ziekte, 2 5 5 ; 2 5 5 . 2. 
QuERELA, klacht, 17; 18; 21. 4; 23. 6; 

28. 1; 5 5; 90. 7; 104. 4; 216. 5/324. 
QuERELLE (fr.) (querie!le), klacht, 18; 

105. 3; l50. Il; l5l, 7; 153. 4; 255. 4; 
274. 2. 

QuERELLE (vl.), klacht, 40. 2. 
QuERIMONIA, klacht, 17; 20. 3 ; 2 2. 3 ; 

22. 4; 23. 1; 59· 1; 62. I. 

QuERIR ENQUESTE, ten hoofde gaan, 301; 

3 1 4• I. 

QuESTIO, klacht, 17. 
QuESTION, geschil, 1 o 5 . 3 . 
QurTE GAEN, vrij uitgaan, 28. 1. 



(ESTRE) Qmrn, vrij uitgaan, 149; 151. 6; 
197. 3; 229. 2. 265. 5; 278. 2. 

QUITE SCELDEN, vrijspreken, 190. 4; 315. 

R. 

RADRECIER (radrecher), voor het gerecht 
brengen, berechten, 197. 4. 

RAET (raed), (1) raadgever, 58. 2; 82; 
86. l; 281. I. 

(2) raadgeving, 46. 1; 85; 
l 88. 

(TE) RADE GAAN, ter rechtbank een raads
man raadplegen, 86. 3. 

RAISON (rqyson), ( 1) juridische argumen
tatie, 80. 8; 299. 8. 

( 2) pleidooi, 8 5 ; 8 5. 4; 
(3) recht en rede, 104. 3. 

RA JOURNER, opnieuw dagvaarden, 2 5 2. 3. 
RAPINA, roof, 38; 172; 243. 
RAPPORTER JUGEMENT, 

( 1) vonnis vellen, 79; 8 4. 5. 
(2) vonnis van het "hoofd" meebren-

gen, 3 o 5 . 4; 3 1 3. 1. 
RATIOCINATOR, rechter, 79. 
RATIONES, pleidooien, 243. 1. 
RAVOUER (raveuer), niet erkennen, 280. 11. 
RECAPITULATIO, complementair geding 

op later tijdstip, 102; 102. 3. 
RECENS MALEFACTUM, heterdaad, 21. 1; 

54. 5; 70. 
RECEVOIR, ontvankelijk verklaren, 5 2. 2. 
RECEVOIR CLAIM, klacht ontvangen, 

26. 5. 
RECEVOIR A LOI, ontvankelijk verkla

ren, 21. 2. 
RECEVOIR PLAINTE, klacht ontvangen, 

22. 5. 
RECHT,(1) recht (objectief), 19; 20; 78; 

152. 5; 232; 272. 1; 309. 
(2) recht (subjectief), 43; 44; 

63. I. 

(3) gerecht, 2 3. 6. 
RECHT SEGGEN, vonnis vellen, 78. 11. 
RECHTEN, terechtstellen, 27; 54. 2. 
RECHTER (rechtre), gerechtsofficier, 22. 3; 

22. 5; 77; 261. I. 

RECLAMARE, antwoord geven op klacht, 
85; 85. 5. 

RECLAMER, beschuldigen, 186. 
RECOGNOSCERE, bekennen, 205. 

RECONOISSANCE (reconnissanche, reconnois
sanche ), bekentenis, 187; 20 5. 

RECOORT (vl.) (recort), verslag, 189. 1; 
253. 1; 293. 6. 

RECORD (fr.), verslag, 87; 88; 88. 4; 

173. 4; 195; 198. 3; 219. 3; 291. 4; 
292. l; 296. 

REcTus SCABINATus, schepenrecht-
spraak volgens het recht, 308. 6. 

RECURRERE, ten hoofde gaan, 301; 

307. 6; 310. 1/332. 
REcuRsus, hoofdvaart, 301; 304. 4; 

308. 4; 311. 
REDDERE JUDICIUM, vonnis vellen, 79. 
REMUER, bewegen, 274. 2. 
RENDRE HORS, uitspreken, vellen, 305. 4. 
RENNES (rennez), pleidooien, 8 5 ; 8 5. 3; 

142. 5; 299. 8; 3 14. 2. 
RENOMMEE, faam, 186. 

REPLICATIO, complementair geding op 
later tijdstip, 102; 102. 4. 

REPREHENDERE, betrappen op vorm
fout, 15 1; 273. 

REPREHENSIO, betrapping op vormfout, 
151; 273; 275. 1; 275. 2. 

REPRENDRE, (1) betrappen op vorm
fout, l 5 1 ; 1 5 I. 7; 2 73 • 
I; 274. 2; 278. 3• 

(2) valsschelden, 289; 
2 95· 4. 

REPROCEREN, wraken, 221. 2. 
REQUERIR, aanvragen, 78. 5; 104. 3; 

293. 8. 
REQUERIR VERITE, onderzoek eisen, 5 7. 1. 
REQUESTE, verzoek, 293. 6; 295. 4. 
REQUIRER JUDICIUM, hoofdvonnis vra-

gen, 301; 305. 4; 306. 3. 
REQUIRER VERITATEM, onderzoek eisen, 

63; 172. 
REQUIREREN, vervolgen, 5 8. 1 ; 6 3 ; 64. 1. 
REs FURATA, gestolen goed, 156. 10; 

275. 2. 
REs PECUNIARIA, roerend goed, 96. 14; 

106. 4; 107. 9· 
RESPIT (respis), uitstel, 81; 81. 2; 312. 
RESPONDERE, ingaan ( op een dagvaar

ding), 25. 5. 
RESPONDRE, antwoorden op de klacht, 

30. 2; 104. 1; 278. 2. 
RESPONS, antwoord op uitdaging of 

klacht, 144. 5; 145. 5. 
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RESPONSIO, antwoord op klacht, 8 5. 
RESPONSUM, antwoord op de klacht, 

81. 1; 85. 
REus, (1) beklaagde, betichte, 20. 5; 

38; 45; 78; 86. 5; 137; 172; 
25 I. 17. 

(2) schuldig, 57. 1; 17. 3; 213. 1. 

ROEP (roup), aankondiging, 104. 2. 
ROEPEN (roupen), 

( 1) aankondigen, 104. 2; 
(2) uitdagen (tot duel), 140; 144. 4; 

146. 
ROOF (roef), 42; 43• 
RuMEN (TSLOP), toegang tot gerechtszaal 

openmaken, 82. 

s 

SACRAMENTUM,eed, 149; 156. 12; 157. z; 
l 82. I. 

SACROSANCTA, heilige voorwerpen, nl. 
relieken, 149; 1 52; 1 52. 5; 244. 3. 

SAGE, onderlegd om een vonnis te vellen, 
305. 1; 310; 310. 5. 

(LEs) SAlNTS, heilige voorwerpen, nl. 
relieken, 149; 152; 152. 1; 153. 2; 
153. 4; 188. 4; 204. 6; 274. 2; 274. 4. 

SArsr, in bezit van, 71. 4. 
SANCTUM OFFICIUM, 237. 
SANGUIS EFFusus, bloedvergieten, 5 9. 1. 
SATISFACTIO, boetedoening, 13 8. 1. 
ScABINAGIUM ( 1) rechtspraak van sche-

penen, 19. 17; 84. 6. 
(2) rechtsgebied van een 

schepenbank, 144. 4; 
2 l 3. l ; 2 l 5. l ; 2 5 4. l 6. 

ScABINATUS, (1) rechtsgebied van een 
schepenbank, 96. 5; 
213. I. 

(2) rechtspraak van sche
penen, 257. 5; 308. 6. 

(3) ambt van schepen, 
300. I. 

ScABINI CAPITALES, hoofdschepenen, 
3o3; 3o3. 4; 307. l; 307. 6; 314. 7• 

ScABINI MINORES, schepenen van lagere 
gerechten, 3 11. 

ScABINI PRINCIPALES, hoofdschepenen, 
9o. 5; 31 I. 

ScAMNUM, bank, gerechtsbank, 300. 1. 
ScAUDER (scouder), aanstoker, 43. 

SCHADE (scade), 43. 
ScHARNE, bank, gerechtsbank, 89. 
ScHEPENDOEM (scependom), 

(1) rechtspraak van schepenen, 84. 6; 
(2) rechtsgebied van een schepen

bank, 26. 1; 254. 16. 
SCHEPENEN WAERHEIT (scepene waerhede), 

204. I. 

ScHEPENHuus, stadhuis, 89. 6. 188. 
SCHOUT, SCHOUTHETE (scouthete, scout

hate, scoutete), schout, 25. 2; 58. 1; 
152. 5; 252. 1; 272. 1; 314. 2. 

SCHOUWEN, lijkschouwing uitvoeren, 
19.15. 

SCHULDIG (sculdich), 59. 2; 197. 3. 
ScouTETA, schout, 25. 5. 
SECURITAs, zekerheid, nl. panden of 

borgen, 20. 5. 
(EEN) SEGGEN, uitspraak van vonnis, 80. 
SEGGEN (RECHT) VONNISSE, vonnis vel

len, 79; 80; 82. 
SEGGEN JEGEN, ,,wederzeggen", 288. 2. 
SEIGNEUR JUSTICIER, heer van een rechts

gebied, 47. 
SEIGNEUR (sire), graaf of heer van een 

gerechtsgebied, hun vertegenwoor
diger, 25; 32. 2; 41. 2; 44. 2; 47; 
59· 1; 61. 3; 69. 4; 77; 86. 5; 87; 
103. 4; 104. 3; 142. 1; 209. 9; 265. 5; 
276. 3; 277. 5; 293. 6; 295. 4. 

SEIGNEURIE, heerlijkheid, 5 2. 2. 

SEKER DOEN, zekerheid stellen, 293. 
SEKERHEIT, vrijgeleide, 2 5 6. 1. 
SELLETTE, bankje van de betichte, 188. 
SEMONCE (semonsse), dagvaarding, 276. 3. 
SEMONCER (semonner, semoner), 

(1) dagvaarden, 24; 26. 1; 179. 4; 
189. 4; 195. 

(2) manen, 78; 84; 310. 5. 
SENS (DE MAISTRE), hoofdvonnis, 301; 

305. 4; 310. 5; 313/332. 
SENTENCER, vonnissen, 3 12. 
SENTENTIA, vonnis, 285. 1; 297; 312. 2. 
SENTENTIARE, vonnissen, 138. I. 

SEOIR, zitting houden, 2 8 1. 6; 291. 3 ; 
292. l; 292. 2. 

SEQUI QUERELAM, klagen, 17; 28. 1. 
SERGANT (JURÉ), (gezworen) diener, 

59. 1; 73· 4; 105. 2. 
SERMENT, eed, 149 ; 1 5 1. 6; 1 5 4. 5 ; 2 1 2. 1 ; 

254. 16; 273. 8; 274. 2; 274. 4. 



SERVIENS, diender, 307. 2. 
SERVIENS COMITIS, grafelijke dienaar, 

144. 3· 
SERVILIS CONDITIO, onvrije staat, 13 r. 6. 
SERVUS, onvrije, 25. 5. 
SEssro, zitting, 102. 3; 105. 3. 
(ESTRE) SEuR, zekerheid hebben (nl. 

borgen, panden), 20. 5. 
SEVENTUIG, 174. l; 180. 
StMPELHEIT, afwezigheid van boos op

zet, 293. 3. 
SIMPLICITAS, afwezigheid van boos op

zet, 293. 3. 
SINE LEGE, vogelvrij, 258; 258. 2. 
StNNA, excuus voor niet verschijning, 

2 54• 
StNNE (zinne), excuus voor afwezigheid 

op terechtzitting, 2 5 4; 2 5 5. 2; 2 5 5. 4. 
StNNEBODE (zinnebode), bode die de sinne 

van de afwezige aan de rechtbank voor
legt, 2 5 5. 

(srcH) SrNNEN (zinnen), de rechtbank 
excuus tonen voor afwezigheid, 214; 

254. 13; 255. 2, 
SrNNIRE, de rechtbank excuus tonen 

voor zijn afwezigheid, 104. t; 254. 
Srv ANT, eedhelper, 1 5 3. 5. 
SIVIR (sievir, siewir), vervolgen, 18; 

59· 1; 144. 5; 145. 5; 159. 5; 274• 3· 
StvIR SEN CLAIM (siewir), zijn klacht voort

zetten, 20. 5. 
SLOP, toegangsdeur, 8 2; 2 52. r. 
SMALLE STEDEN, kleine steden, 303; 

303. 5; 31r. 
SMALLE WETTEN, kleine rechtsgebieden, 

316. 
SoENDINCBRAKE, breuk van gesloten 

verzoening, 64. 
SoNDAGSGEBOD (sondaeghe ghebode), af

kondiging op zondag (in de kerken), 
104. 2, 

SoNNE, excuus voor niet verschijnen, 
254; 25 5. 3· 

SoNNE DE PRISON, excuus wegens ge
vangenschap, 2 5 5. 7. 
SouGIT ( sougiet), onderzaat, 2 5 7. 2. 
SouPECHON (souspeçon, souspicion), 

(1) betichting, 46. 1; 
(2) verdenking, blaam, 202; 228. 

SousMANANs (soubzmanans), inwoners, 

47· 

SousPEÇONNEUS (soupechoneus, souspe-
chonneus), verdacht, 204. 4; 212. 1; 
217. 

SousPRENDRE (sourprendre), op heterdaad 
betrappen, 71; 242. 4. 

SouvERAINE COUR, ,,hoofd" van lagere 
gerechten, 299.8. 

SouvERAINE WAERHEIT, ,,doorgaande 
waarheid", 35; 35. 14; 36. 

SPECIFICARE, nader specificeren, 88. 
STAEN IN WETTE, te recht staan, 256. 2. 
STAEN OVER, in rechte vertegenwoordi-

gen, 256. 2. 
STAEN TE RECHTE, in rechte verschijnen, 

23. 6; 316. r. 
STAET, ambt, 300. r. 
STARE DUELLO, duel leveren, 139; 143. 3. 
STARE JUDICIO, terechtstaan, 129; 173. 5. 
STARE JURt, terechtstaan, 205; 250. 
STARE PRO, in rechte vertegenwoordi-

gen, 262. 1. 
STATUTE (vl.), wet, 60. 1; 
STATUTOM, wet, 25. 6; 314. 7. 
STAVEN, eed staven, 152. 3; 152. 5; 

16r. I; 232, 4; 272, I. 

STAVER, eedstaver, 152; 152. 3; 152. 5; 
272. 

STAVERA, eedstaver, 272. r. 
STEEN, gevangenis, 261. 1; 273. 
STEENVLUCHTICH, uit de gevangenis ge-

vlucht, 26r. r. 
STELLEN (DACH), dagvaarden, 46. 1. 
STELLEN (TE WETTE), klagen, 19; 21. 1; 

54· l; 279· 4. 
STIJL (stile), procedureregels bij een 

rechtbank, 22r. 2. 
STILLE JAERWAERHEIT, 50. 2, 
STILLE WAERHEIT (stille waerhede), ge

heim onderzoek, 4 5. 2; 5 o. I; 209; 
212; 212. 3· 

STRAETVOER (stratevoere), in staat op 
straat te komen, 2 7. 1. 

STRIKEN (voNNISSE), vonnis vellen, 80. 
SuBIRE JUDICIUM, godsoordeel onder

gaan, 129. 
SuBJACERE JUSTICIE, straf ondergaan, 

136. 
SuBMONERE (summonere), 

(1) dagvaarden,24;25.5;26.1;29.2; 
29. 3; 172 / 324• 

(2) manen, 42. 1; 78. 
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SUBMONITIO (summonitio), dagvaarding, 
24; 2 5. 2; 2 5. 5. 

SuBPREco, onderschout, 2 5. r. 
SuccuMBERE, mislukken in zijn vervol

ging, 31. 3. 
SuFFICIENS, vermogend, 25 2. 14. 
SUFFISANT (vl.) (suj/icant), 

( 1) gegrond getuigenis, 186. 
(2) vermogend, 256.2. 

SuNNIBOTO, ,,sinnebode", 2 5 5. 5. 
SuPPLICIUM MORTIS, doodstraf, 22 5. 2. 
SuPPRESSURE, betrapping op vormfout, 

204. 8; 273. 
SuRPRENDRE, op vormfout betrappen, 

2 73· 9· 
SuscrTARE CLAMOREM, klagen, 17; 143. 8. 
SusPECTus, verdacht, 46. 1; 78. 
SusPicro, verdenking, 46. 1. 
SusPITIE, verdenking, 231; 232. 4. 
SWEREN (zweren, zweeren, sweeren), eed 

afleggen, 28. r; 78; 149; 163; 188; 
232. 4. 

SYNODALrs, seendgetuige of -wroeger, 
217. 

T 

TACITA INQUISITIO, geheim onderzoek, 
209; 213. I. 

TACITA VERITAS, geheim onderzoek, 36; 
209; 2!3. l; 220; 225; 237 /329. 

TAELMAN, 58. 2; 82; 85; 86. l; 280; 

281; 281. l; 28r. 4; 28r. 5; 282. 2; 
282. 3/332. 

T ALA, klacht bij opening van het geding, 
2 43• I. 

TALE, klacht bij opening van het geding, 
19; 20. 1; 28; 64; 86; 279. 4; 309. 

T ALIO, precies vergeldende weerwraak, 
31· 3; 182. 

TEMPTEREN GoD, God op de proef stel
len, 232. 

TENCER (tensser), beschermen, vrij
spreken, 1 34. 7. 

TENERE PLACITA, terechtzitting houden, 
76. 

TENIR LE JOUR, terechtzitting houden, 
76. 

TENIR LE JUGEMENT, terechtzitting hou
den, 290. 1; 294. 2. 

TENIR Lor, recht laten wedervaren, 80. 6. 

TENIR PLAID, terechtzitting houden, 76; 
90. 

TENIR PRISON, gedwongen verblijf hou
den, 8r. 4. 

TENOR, inhoud, 306. r. 
TENTARE DEUM, God op de proef stellen, 

231· 3; 233· r. 
TESMOIGNANCE (tesmoin, tiesmoign(age), 

tesmoing(nage), tiesmong(age), 
(1) getuigenis, 80. 13; 86. 2; 186; 

187; 189; 200; 20!. 9; 203; 203. l; 
204. 8; 210. 2; 253. 

(2) getuige, r4r. 4; 188; 189. 2; 200; 

202; 204. 2; 209. 9; 212. l; 219. 2. 
TESMOIGNANCE AGREABLE, aanvaardbaar 

getuigenis, 18 5. 4. 
TESMOIGNANCE CONVENABLE, aanvaard

baar getuigenis, 18 5. 4; 202. 
TESMOIGNANCE CREABLE, geloofwaardig 

getuigenis, 185. 4; 202. 
TESMOIGNANCE D'orn, getuigenis van 

horen, 216. 3. 
TESMOIGNANCE DE PARTIE, getuigenis 

afgelegd door klager of beklaagde, 
204. 3· 

TESMOIGNANCE DE VEUR, getuigenis van 
zien, 216. 3. 

TESMOIGNANCE D'ESCHEVINS, verslag van 
schepenen, 80. 1; 178. r. 

TESMOIN SANS sousPICION, onverdachte 
getuige, 1 8 5. 

TESTIFICARI, verslag uitbrengen, 171; 
173; 173. 3; 178. 

TESTIMONIUM, ( 1) getuigenis, 1 69; 173 ; 
173. 5; 18!. 2; 182. l; 
182. 2; 182. 3; 200; 

202. 12; 230. 1; 262. 2. 
(2) verslag, verklaring, 

171; 17r. 1; 173. 3; 
173. 4; 174. 

TESTIMONIUM SCABINORUM, schepenen 
verslag, 168; 171; 17r. 1; 172; 173; 
173. 5; 178; 18r. 4; 206; 291; 29r. 4; 
292. 3. 

TESTIMONIUM VERIDICORUM, verklaring 
van de veridici, 206. 

TESTIS, getuige, 20. 3; 26. 1; 101. 4; 
164; 169; 182. 2; 186. 4; 189. 3; 190; 
200; 230. r. - zie : EXAMINATIO 
TESTIUM. 

TESTIS IDONEUS, geschikte getuige, 18 2. 2 



TESTIS LEGlTlMUS, wettige getuige, 1 8 5 ; 
185. 4; 186. 4; 189. 3; 200. 

TESTIS SUFFlCIENS, getuige die voldoende 
waarborgen biedt, 1 8 5. 4; 186. 4; 
189. 3. 

THESAURUS COMlTIS, grafelijke schat, 3 8. 
T1MALLUS, terechtzitting, 96; 96. 5 ; 

97· 6; 109. 5. 
T1x1A, diefstal, 136. 
ToGEN (toeghen), betonen, 28. 2. 
ToRMENTARE, folteren, 222; 22 5. 2. 
TORMENTEN, folteren, 227. 1. 
TRADITIO, verraad, 1 3 3. 4; 1 3 7. 
TRADlTOR, verrader, 3 8. 
TRAHERE AD SE, erkennen, op zich ne

men, 280. 11. 
TRAHERE IN CAUSAM, beschuldigen, 17; 

23. 6; 29. 2; 88. 
TRAIRE A, vervolgen van, 1 8. 
TRAlRE A LUI, bekennen, 205. 
TRAISON (trqyson), verraad, 30. 4; 141; 

141. 6. 
TRECKEN (AN HEM), bekennen, 20. 5. 
TREMBLER (trambler), beven, 274. 3. 
TRIVE (trieuwes), wapenstilstand gesloten 

tijdens een vete, 204. 5. 
TRlVE ENFRAINTE, breuk van een wa

penstilstand gesloten tijdens een vete, 
20, 5. 

TROUVER, (recht) ,,vinden", 80. 8. 
TROUWE, trouw, 83. 
TuMULTUS IN PLACITO, rumoer tijdens 

terechtzitting, 88. 6. 
TWIST, 27. 

u 

Us (fr.), gebruik, 31. 2. 
UsAGE (vl.), gebruik, 310. 2. 
UsAGE (fr.) (usages, usaige), gebruik, 150; 

150. 8; 153. 4; 159. 5; 187; 204. 9; 
212, l; 216, l; 274. 2; 314. 7· 

UsAGE ANCIEN (usaige ancl!Jen), aloud ge-
bruik, 220. 6. 

UsTURA, brandwonde (bij vuurproef), 
1 3 3. 

Usus, gebruik, 31. 3; 233. 2. 

lJTEGEVEN, uitspreken, 305. 4; 306. 3. 
lJTELEGGEN, apart stellen (voor latere 

behandeling), 43. 5. 
lJTEN, (1) uitspreken, 79; 81. 2; 81. 4. 

(2) uitdrukkelijk verklaren, 316. 
I. 

lJTEROEPEN, omroepen, 26. I. 

UTI, in rechte handelen ( ?), 304. 4. 

V 

VAGHE, onbezet, 265. 5. 
VA1NCRE, (1) overtuigen, 142. 1. 

(2) verslaan (in duel), 31. 2. 
(3) verslaan (in proces), 61. 3. 

VALLEN, mislukken, 300. 4. 
VALSCHE EET (valsce eed), 38. 2. 

V ALSCHEIT (valscede), corruptie, 3 1. 5; 
300. I. 

VALSCH RECOORT, valse verklaring, 
291. 4; 293. 6. 

V ALSCH VONNlSSE, vals vonnis, 289; 
291. 3; 291. 4; 293· 6. 

VANGEN, (1) arresteren, 63. 1; 226. 2; 
227. 1; 261. 1; 295. I. 

(2) betrappen op heterdaad, 
71. 4. 

V ANGENlSSE (vangenesse, vangnesse), ge
vangenis, 227. 1; 261. 1; 295. I. 

VARA,,,gevaar",eed-risico, 150; 150. 13; 
156, II; 159. 2; 272; 272. 2; 276/ 
332. 

V Assus, leenman, 2 5 6. 5. 
VATTEN, op heterdaad betrappen, 70. 
VENIR AU CHIEF, ten hoofde gaan, 301. 
VENIR A Lo1, ter kennis komen van het 

gerecht, 36. 2. 
VENIRE AD JUSTICIAM, ter rechtbank 

verschijnen, 2 5 o; 2 5 9. 5. 
VERBANNEN, 75, 
VERBOREN (verbueren), verbeuren, 54. 4. 
VERBUM ERRONEUM, verkeerd woord, 

276; 280. 2. 
VERBUM TURPE, belediging, 291. 
VERCRACHTEN, verkrachten, 42. 
VERDE (vrede), (1) openbare vrede, 27; 

29. 2, 
( 2) vrede gesloten tussen 

lieden in vete, 42. 
VERDIEPINGE, verzwaring, 277. 6. 
VERGE, gezagsroede, 276. 3. 
V ERmrcus, ,, waarheid-spreker", I 68; 

I 8 I ; l 8 I. 4; 206. 
V ERlTAS, ( 1) rationeel onderzoek, 3 8; 

38. 3; 46. 1; 57. 1; 59· 1; 



62. z; 63; 125; 125. 1; 161; 
·166; 169; 171; 171. I; 
173; 173. z; 174; 176; 
177. z; 212; 235; 239. 

(z) ,,doorgaande waarheid", 39 
1; 39· 4; 40. z; 42. 1; 44. 
z; 44• 3· 

(3) bewijsjury, 175; 176. 
(4) waarheid, 45. 5; 171; 202. 

14; 213. 2. 
(5) geding, 96; I06. 3. 
(6) getuigenis, zoo; 288. z. 

- Zie : CECA, COMMUNIS, 
FRANCA; GENERALIS, LI
BERA, MANIFESTA,OCCULTA, 
TACITA VERITAS; VERITAS 
JURATORUM, VERITAS SCA
BINORUM. 

VERITAS JuRATORUM, onderzoek en uit
spraak van de gezworenen, 169. 

VERITAS SCABINORUM, ,,schepenen
waarheid", 29. z; 55; 57. 1; 168; 
170; 171; 171. I; 172; 173. 1; 174; 
176; 177; 177. z; 178; 194; 208; 
z43; 298. 3; 319. 1/3 29· 

VERITÉ (veritei, vretet), 
(1) rationeel onderzoek, 57. 1; 62; 

62. z; 88. 4; 179. 4; 188; 189. 4; 
195; 196. 3; 197. 4; 198. 1; 203. 1; 
210. 1; 212. 

(z) bewijs of getuigenjury, 175; 177. 1; 
194; 196; 197. 3; 198; 198. 3; 
199. l; 277. 5; 278. 2. 

(3) getuigen, 22. z; 5 9. 1; 69. 3; 86. z; 
86. 3; 178. 1; 200; 263. z; 277. 3. 

(4) ,,doorgaande waarheid", 39. 5; 41. 
4; 41. 7; 47; 49. 

(5) getuigenis, 187; 200, 204. 6; 
204. 9; 210. l; 219. 3. 

(6) waarheid, 228. 
- Zie : BONNE, COIE, COMMUNE, 
FRANQUE, GRANDE, OSCUREVERITÉ, 
VERITÉ DU PAIS, VERITÉ DU VOISI
NAGE, VERITÉ DE VEIR ET D'OIR. 

VERITÉ DU PAIS, jury van lieden uit de 
buurt, 175; 194. 3; 199. 1. 

VERITÉ DE VEIR ET D'OIR, getuigen van 
horen en zien, 29. 1; z 12. 1. 

VERITÉ DU VOISINAGE (vinn,lige), jury 
van lieden uit de buurt, 196. 4. 

VERJUKEN, door schreeuwen verstoren, 

82; 88. 6. 
VERKENNEN, bekennen, 205; 205. 1; 

228. 2. 
VERLIËN, bekennen, 182. z; 205; 227. 4; 

228. 2. . 
VERMEERSINGE, verzwaring, 277. 6. 
VERMENICHTE (vermenechte), medeplich

tigheid, 278. z. 
VERMET, beroep op de instemming (van 

de rechtbank), 30. 3; 65. 1; 277. 6. 
(srcH) VERMETEN (HELPE), zich be

roepen op de instemming (van de 
rechtbank), 27; 30. 3; 185. 1; 190. 

VERNOOY (vernoei), last, ellende, 43. 
VERROEPEN, door geschreeuw ver-

storen, 82; 88. 6. 
VERSCHE DABT, heterdaad, 70. 
VERSCH FAIT, heterdaad, 70. 
VERSOEKEN (wETTELIJCHEIT), om recht 

vragen, zo. 5. 
VERSTE (vurste), uitstel, 81; 81. z; 81. 4; 

90; 310. I. 

VERSWOREN, meinedig, 201. 10. 
VERTRECKEN, uiteenzetten, 3 14. 2. 
VERTREDEN (verterden), door heen en 

weer lopen verstoren, 22; 88. 6. 
VERUM DICERE, waarheid spreken, 182. 5. 
VER w ANDEREN (verwandelen), veranderen, 

278. 
VERWANDERINGE (verwandelinge), veran-

dering, 277. 6. 
VERWATEN, geëxcommuniceerd, 201. 10. 
(HET) VERWEREN, verweer, 279. 4. 
(sICH) VERWEREN, zijn onschuld staande 

houden, 1 5 o. 
VERWERER, verweerder, 22. 1; 28. 1; 

163; 279· 4. 
VERWINNEN, overtuigen, 62; 62. 3; 

114. 4; 253. z; 259; 259. 5; 260. 1; 
261. l; 300. I. 

VEVE, weduwe, 87. z. 
VEXARE, plagen, 32. 
VrcINIA, buurt, 38; 42. 1; 54. 5; 137. 
V1cINr, buren, 38. 2; 156. IO; 243. z. 
VrnRSCHARE, vierschaar, 20; 24. 1; 

26. 1; 36. z; 43; 63. 1; 65. 1; 77; 
79· 3; 82; 86. 4; 87. 2; 89; 89. 6; 
91. 4; I04; 152. 3; 161. 1; 174. z; 
I 79• 4; l 8 5. l; l 8 8 / 3 33 · 

VrLAIN, onvrij, 32. z. 



VILAIN FAIT (fr.), uitzonderlijk zware 
misdaad, 43; 64. 

VINDMAN, scheidsrechter, 316. 1. 
VroLARE, (1) verkrachten, 173. 

( 2) schenden, 1 3 4. 4-
V INAGE (vinaige), buurt, 22. 2; 69. 3. 
Vrn1 HEREDITATI (hereditarii), erfachtige 

mannen, 156. 9; 158; 169; 311. 
VrnsCARNIA, vierschaar, 22. 6; 25. 6; 

29. 3; 63. 2; 77; 88. 6; 89. 
Vrs (lat.), gewelddaad, 23. 6; 88. 
V OCARE, ( 1) beschuldigen, 1 7; 13 6; 

156. 12; 158. I. 

(2) dagvaarden, 24; 25. 6; 
29. 3; 244. 2. 

(3) ter zitting oproepen, 2 52. 1 
(sE) VocHIER (EN AIE DE Lor) (vouquer, 

vouker en qyewe de loi), instemming 
van de rechters bekomen, 1 5 9. 5 ; 
277. 5; 279· 3· 

VoGETGEDINGE, 's voogds algemeen 
geding, 102; 102. 7. 

V OIR JURÉ, gezworene, 18 7; 191. 
VoLGEN, zich aansluiten bij, 80; 80. 9; 

83; 293· I. 

VOLLE BANC, voltallige schepenbank, 
2 93· 7. 

VOLLE PROEVE (preuve), volledig bewijs, 
182; 183; 223. 

V OLONTÉ, genade, 3 I. 5 ; 3 oo. 1. 
VoLRIDEN (vu/rijden), een "berijding" 

uitvoeren, 39. 1. 
VoLUNTAS, genade, 242. 3. 
VoNNIS (recht vonnisse), vonnis, 79; 80; 

81. 4; 225. 1; 226. 2; 227. 1; 293. 1; 
294. 2; 305. 4; 306. 3; 310. 1; 316. 

VoRTBRINGEN, aan het licht brengen; 
40. 1; 43; 196. 3· 

VüRTEISCHEN, requireren, 19; 27. 2; 
5 8. 2. 

VoRTMANEN, manen, 83. 
V OR TSEGGEN, herhalen, 3 o 5. 4. 
VRAGEN, 221; 282. 2; 310. I. 

VRAGEBRIEF (vraechbrief), vragenlijst, 
42. 

VREMDEMAN (vremdt man), vreemdeling, 
163; 264. 2. 

VRIENDEN, verwanten, 5 3. 
VRIJE STAD (vrie stede), vrije stad, 227. 1. 
VRIJE WAERHEIT, ,,doorgaande waar-

heid", 35; 39· 4; 43· 5; 44· 3· 

VROET (vroed), wijs, 309; 310; 310. I. 

VULGAIRE PURGATIE, bewijs van on
schuld, ander dan het kanoniek
rechtelijke, 232. 1; 232. 3. 

VuLNUS, verwonding, 134. 4. 

w 

W AERHEIT (waerhede), 
(1) rationeel onderzoek, 54. 1; 166. 2; 

166. 3; 190. 4; 202. 14; 262. 3; 
262. 4; 264. 2; 264. 3. 

(2) verklaringen van getuigen, 29. 2; 
59· 1; 166. 3; 185. 1; 191; 223. 3. 

(3) terechtzitting, 39. 5;41. 5; u4. 5. 
(4) ,,doorgaande waarheid", 40. 2; 41. 

6; 42. 1; 43· 5; 44- 2. 
(5) waarheid, 162; 163; 166. 3. 
(6) getuige- of bewijsjury, 197. 3. 
(7) getuige, 200. 

- Zie: DOREGAENDE,DOREGAENDE 
SOUVERAINE, GEMENE, OPENBARE, 
SCEPENEN, SOUVERAINE, STILLE, 
VRIJE WAERHEJT. 

WANGEMET (wa,rymet), valse maat, 114; 
1 14- 5. 

WANTALE (wantaele), vormfout in plei
dooi, 279. 5; 280. 1. 

WANTALEN (wantaelen), vormfout begaan 
in pleidooi, 276; 280. 2. 

W ASTUS BANITUS, balling wiens goed 
werd "gewoest", 40. 3. 

WATER EN WEDE NEMEN, bewonen, 41. 6. 
WED, pand, 102. 
WEDDINGE, 48. l; 96; 96. 13; 107. 6. 
WEDERMAN, tegenpartij, 62. 3. 
WEDERSEGGEN, ,,wederzeggen", 289; 

2 91. 3 ; 2 9 2. l ; 2 9 2. 3 ; 2 94· 2 ; 2 9 5 . I. 
WEDERTALA, wederwoord, 243. 1. 
WEDERTALE, wederwoord, 64; 85; 309. 
WEDERTALEN, wederwoord voeren, 85. 5 
WEGESIEC (weegheziec), te ziek om op 

straat te komen, 25 5; 255. 2. 
WERE (fr.), vete, 204. 5. 
WET, (1) het gerecht, de rechtbank, 18; 

19; 22. 1; 53; 54; 54• 2; 54• 4; 
58. 2; 256. 2; 259. 5; 282. 2; 
292. 1; 313; 316. 1. 

(2) het recht, 20; 40. 1; 65. 1; 
79· 3; 225. 1; 226. 2; 227. 1; 
291. l; 299. l; 315• 



WETBODE, 257; 257. 1; 257. 2. 
WETTELIJC, 54; 58. 2; 78. 16; 81. 2; 

282. 2. 
WETTELIJC CLAGER (wetteleic clagher), 

klager ter rechtbank, 27; 27. 2; 58. 2. 
WETTELIJCHEIT (wettelijkhede), 

(1) recht (subjectief), 20. 5. 
(2) verordening, 106; 109. 1. 

WETTELIKE VERDE, een vrede op be
vel van de overheid gesloten, 42. 

WETTELICKE WAERHEIT, regelmatig on
derzoek, 192. 1. 

WETTELOOS, vogelvrij, 258. 
WETTIGE LIEDEN, 156; 162; 163. 

WETWERDICH (weetweerdich), wet-waar
dig, binnen de wet, 107. 1. 

WIJF, vrouw (haar recht te getuigen), 
202. 14. 

Wr;sooM, (hoofd)vonnis, 305. 4; 306. 3. 
WrsEN (wijzen), vonnis wijzen, 79; 80; 

81. 2; 185. I; 190. 8; 229. 2; 292. I; 
295. 1; 313; 316. I. 

WOESTEN, gerechtelijk verwoesten, 
259. 2. 

WoESTING, gerechtelijke verwoesting, 
258. I; 259. 

WROEGEN (wroughen), beschuldigen, 19; 
19. I 5. 
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