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EEn OudEnaards stadsrEglEmEnt Op dE “nEring” 
van advOcatEn En prOcurEurs (1662)

door
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Professor aan de Universiteit Gent 

Lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der 
Oude Wetten en Verordeningen van België

Advocaten en procureurs en hun verenigingen

Eind 2009 organiseerde het Gentse Instituut voor rechtsgeschiedenis een collo-
quium over de geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen1. Verschillende 
facetten uit zowel de vroegmoderne als de hedendaagse periode werden belicht, 
gaande van het onderscheid tussen advocaten en procureurs, over de rol van geleerde 
raadslieden in heksenprocessen tot de recente opkomst en neergang van de Belgische 
Nationale Orde. De organisatie van de nieuwetijdse rechtspraktizijnen in professi-
onele, sociale en religieuze groeperingen kwam er slechts terloops aan de orde, met 
name wat Gent, zetel van de grafelijke justitieraad, betreft2. Collega Hilde De 
Ridder-Symoens attendeerde mij op het bestaan van juristenverenigingen in 
verschillende andere steden van de Zuidelijke Nederlanden3 .

1 De bijdragen werden gebundeld in een bijzonder nummer van Pro Memorie  : Geschiedenis 
van de advocatuur in de Lage Landen, G. Martyn, G. Donker, S. Faber, D. Heirbaut (ed.), 
in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, vol. 11, 2009.
2 In mijn artikel, De advocatuur in het oude graafschap Vlaanderen, in Geschiedenis van de 
advocatuur, p. 13–36, vermeld ik de “deken ende eedt der practisijnen” bij de Raad van Vlaanderen 
(een professionele drukkingsgroep van advocaten en procureurs, die vooral waakte over enkele 
fiscale privileges) en de Sint-Ivobroederschap, recent uitvoerig behandeld door P. Van Peteghem, 
De broederschap van de heilige Ivo en de Gentse advocaten tijdens het Ancien Régime. Op zoek 
naar sporen van de cultus van de heilige Ivo in het graafschap Vlaanderen, maar vooral te Gent, 
in Tijdschrift voor Privaatrecht, vol. 45, 2008, p. 1383–1401. Hoewel de Gentse broederschap pas 
in de zeventiende eeuw statuten en officiële erkenning krijgt, moet er de facto minstens al een 
feitelijke vereniging gefunctioneerd hebben in de zestiende, als we ten minste de verwijzing in de 
statuten van de Sint-Ivogilde van het Brugse Vrije mogen geloven, infra n. 9.
3 Ik dank haar voor de waardevolle tips. Zie in het bijzonder haar publicatie  : H. De Ridder-
Symoens, The growth of civil society  : the emergence of guilds of lawyers in the Southern Low 
Countries in its European context (the sixteenth and seventeenth century), in The Reach of the Republic 
of Letters. Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, A. van Dixhoorn, 
S. Speakman Sutch (ed.), vol. 2, Leiden, 2008, p. 337–352. In haar onderzoek vraagt de auteur zich 
af waarom, na ontstaan te zijn in Noord-Italië, organisaties van juristen pas redelijk laat ontstaan in de 
Nederlanden en waarom in de ene stad niet, maar in de andere, zowel kleine als grote, stad wel.
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Zoals op zovele andere plaatsen in Europa was van de broederschappen van de 
juristen meestal Ivo de patroonheilige. De alleroudste verenigingen van juristen en 
ambtenaren hadden nog voor Niklaas of Laurentius gekozen, maar vanaf de late 
veertiende eeuw nam Ivo de hoofrol over. Ivo Helory, geboren op 17 oktober 1253 
in het Bretoense Kermartin (nabij Tréguier), werd daarmee heel snel na zijn dood 
een populaire heilige. Deze “advocaat van de armen” overleed in 1303, op 19 mei, 
de kalenderdag die, vanaf zijn heiligverklaring in 1347, voor juristen eeuwenlang 
als feestdag zou gelden. Vertrekkend vanaf een broederschap van Bretoenen in 
Parijs in 1348, heeft de verering van de heilige advocaat zich vooral via de univer-
siteiten over Europa verspreid, zo ook in Leuven4.

In de verschillende steden in de Nederlanden hebben organisaties van 
juristen verschillende benamingen gekregen en ook hun concrete takenpakket 
verschilt nogal van plaats tot plaats. In grote steden verenigen soms uitsluitend 
advocaten en procureurs zich, vaak samen met de leden van de plaatselijke 
justitieraad of schepenbank, maar vaak, vooral in kleinere centra, behoren ook 
notarissen, klerken en diverse ambtenaren tot de groepering. De ene vereni-
ging is eerder een professionele gilde, die waakt over de materiële belangen 
van zijn leden, een soort kwaliteitscontrole voert of jonge praktizijnen bege-
leidt in hun opleiding. Andere groepen daarentegen richten zich vooral op 
devotionele praktijken. Er zijn ook gezelligheidsverenigingen en sociale zelf-
hulpgroepen. Ivoverenigingen stonden in het bijzonder in voor de pro-
Deorechtshulp aan minvermogenden. In de ene stad is sprake van een “broe-
derschap”, in de andere van een “gilde5”.

4 Het is vermoedelijk juist wat Hilde De Ridder-Symoens beweert  : “lawyers having become 
acquainted with the cult of Saint Yves during their academic education at Louvain became 
promoters of that cult during their later juridical careers”, De Ridder-Symoens, The growth of 
civil society, p. 342. Over de Ivoverering in Leuven, zie G. Van Dievoet, De H. Ivo, advocaat van 
de armen, en het Collegium Utriusque Iuris van de oude universiteit te Leuven, in Mededelingen 
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, vol. 34, 1994, p. 177–188.
5 De Ridder-Symoens, The growth of civil society, p. 343.
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Behalve in Gent, zetel van de provinciale justitieraad, waren er in het graaf-
schap Vlaanderen zeker6 juristenverenigingen in Brugge, Nieuwpoort en 
Oudenaarde. In Brugge was er al in de vijftiende eeuw een Sint-Laurentius-
broederschap die allerhande praktizijnen verenigde7. In 1531 werd de Heilige 
Ivo er de tweede patroon8. Naar het stedelijke voorbeeld werd in 1591 ook 
voor het Brugse Vrije een Sint-Ivogilde opgericht9. In Nieuwpoort ontstond 
omstreeks 1668, naast een medische gilde, ook een gilde van Sint-Ivo, waar 
advocaten en procureurs, maar tevens diverse ambtenaren bij aansloten10. De 
Oudenaardse “nering van Sint-Ivo” dateert van omstreeks dezelfde periode. 
Het is, voor zover ons bekend, de enige Ivovereniging van het oude graafschap 
waarvan de statuten wel bewaard zijn, maar nog niet zijn uitgegeven11.

De Oudenaardse Nering van Sint Ivo

In tegenstelling tot Nieuwpoort, beschikken we voor Oudenaarde inder-
daad nog over een reglement van de stadsmagistraat, dat ons enige informatie 
verschaft over doel en werking van de vereniging. Daarenboven zijn ook 
enkele documenten bewaard in verband met de jaarlijkse wisselingen in het 

6 Dit zijn slechts de steden waarvan we met zekerheid weten dat er een juristenvereniging 
bestond. Nochtans waren er ook behoorlijk wat advocaten, procureurs, notarissen, pensiona-
rissen, etc. in enkele andere steden. Zo kende bijvoorbeeld Roeselare een relatief grote concen-
tratie van geleerde juristen, M. De Bruyne, De bestuurlijke inrichting van de stad Roeselare tot 
aan de Franse omwenteling, Roeselare, 1961, p. 71–74.
7 A. Schouteet, De klerken van de Vierschaar te Brugge, met inventaris van hun protocollen 
bewaard op het Brugse stadsarchief, Brugge, 1973, p. 35–42.
8 In de achttiende eeuw zou daarnaast nog een echte juristengilde ontstaan, die op zaterdag 
vergaderde en de naam Sabbatine kreeg, A. Van den Abeele, De balie van Brugge. Geschiedenis 
van de Orde van advocaten in het gerechtelijk arrondissement Brugge, Brugge, 2009, p. 6–9  ; 
A. Schouteet, De Sabbatine. Een Brugse vereniging van rechtsgeleerden in de 18de eeuw, in 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge, vol. 118, 1981, p. 99–111.
9 S. Van Severen, ‘Voor tghemeene welvaert.’ De Sint-Ivogilde van het Brugse Vrije (1591–
1791), Licentiethesis Geschiedenis, Universiteit Gent, 2004–2005  ; de tweede (ongepagi-
neerde) bijlage van deze thesis is de transcriptie van de statuten van de gilde  : Brugge, 
Rijksarchief, Verzameling aanwinsten, nr. 715  ; zie ook G. Pottie, De Gilde van Sint-Ivo viert. 
Brugge 1639, in Biekorf, vol. 71, 1970, p. 169–172. In de aanhef van het reglement van de 
gilde worden de voorbeelden uitdrukkelijk vermeld  : “dat zy zouden maecken ende uprichten een 
confrerie ende kiesen voor huerlieder patron Sinte Yvo zoo men ghelycke confrerie es houdende tuss-
chen de ghemeene practisienen vande Raede in Vlaenderen ende deser stede van Brugghe”.
10 Brugge, Rijksarchief, Aanwinsten, nr. 3271 (resoluties) en Oud gemeentearchief Nieuwpoort, 
nrs. 3370–3372 (Gilde van Sint Ivo) (rekeningen). Zie C. Denorme, De gilden van 
Nieuwpoort, in Bachten de Kupe, vol. 5, 1963, p. 134–141. 
11 Voor het Brugse Vrije, zie n. 9. Voor Gent, zie V. Jacobs, Uit het verleden der Antwerpsche 
balie. De confrerie van Sint-Yvo en haar jaarfeest, Antwerpen, 1916, p. 95–99.
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bestuur van de nering12. Omdat er ook een edict13 van burgemeester en sche-
penen van 28 maart 1657 aangaande de “praktisiennen” bewaard is en hierin 
nog helemaal geen sprake is van een nering van juristen, kunnen we vermoeden 
dat het stadsreglement van 1662 (waarvan echter ook alleen een kopie bewaard 
is)14 kan beschouwd worden als een soort stichtingsakte.

De advocaten die in Oudenaarde optreden, zijn vermoedelijk allemaal 
advocaten “van” de Raad van Vlaanderen15. Een advocaat is een gediplo-
meerde jurist, die bij een vorstelijke justitieraad zijn eed aflegt en vervolgens 
kan optreden voor alle rechtbanken van het territoriaal vorstendom. Hij geeft 
inhoudelijk juridisch advies, stoffeert de argumentatie van partijen met juridi-
sche en feitelijke elementen door middel van geschreven verzoekschriften en 
conclusies en hij pleit de zaak. Procureurs daarentegen hoeven helemaal geen 
rechtendiploma te hebben. Zij zijn procesvertegenwoordigers die het vak al 
doende geleerd hebben. Ze stellen allerhande proceshandelingen in naam en 
voor rekening van een (niet-aanwezige) partij en moeten dan ook steeds een 
uitdrukkelijke volmacht kunnen overleggen. Terwijl het aantal advocaten 
onbeperkt is en zij zich om het even waar kunnen vestigen, is er wat de procu-
reurs betreft een numerus clausus per rechtbank. De procureur moet meer 
dan de zelfstandige jurist beschouwd worden als een soort ambtenaar 
verbonden aan een bepaalde instelling. Daarom vinden we in het opgetekende 
costumiere recht weinig info over de advocaten. Zij zijn niet “eigen” aan het 
lokale recht. Over de procureurs in Oudenaarde daarentegen zijn we door de 

12 Zowel het reglement als de andere stukken werden onder de rubriek “Neringe van Sint-Ivo, 
Advokaten, Procureurs” samengebracht door de stadsarchivaris in de jaren 1930, zie P. De 
Muynck, Het stedelijk archief van Audenaerde. Een woordje daarover aan de Audenaerdsche 
bevolking  : voorlopige inventaris, naar de bestaande aanduidingen, van het archief der 
Audenaerdsche gilden, neringen en officiën, Oudenaarde, 1933, p. 79–80. Het betreft de inven-
tarisnummers 843/XI/2–3. Verder vinden we onder dezelfde hoofding nog een formule van de 
eed der notarissen uit 1673 (nr. 843/XI/4), een ontwerp van reglement van 28 april 1705 van 
burgemeester en schepenen over het notarisambt (nr. 843/XI/5) en benoemingsakten van 
procureurs tussen 1736 en 1791 (nr. 843/XI/6).
13 Oudenaarde, Stadsarchief, Stedelijk archief Oudenaarde, nr. 843/XI/1. Bij het reglement 
steekt wel een losse strook met opschrift “Neeringe van St IJvo, wezende advokaten, prokureurs, 
notarissen, etc.” Dit is vermoedelijk een negentiende-eeuwse archivalische aantekening.
14 Het oorspronkelijke document was ondertekend door stadssecretaris F. Odemaer. De kopie 
werd voor conform ondertekend door deken J.J. Taelman.
15 Martyn, De advocatuur, p. 26  ; Id., Les avocats au Conseil de Flandre (1386–1795)  : à la 
recherche d’une déontologie, in Les acteurs de la justice. Magistrats, ministère public, avocats, 
huissiers et greffiers (xiie–xixe siècle), R. Robaye (ed.), Namen, 2002, p. 103–119.
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uitgegeven procedurestijlen van zowel de stad als de vierscharen in de kasselrij16 
wel goed ingelicht.

De Oudenaardse procureurs moeten jaarlijks een eed afleggen (art. 1), 
minstens 20 jaar oud zijn en “geverseert zynde in den styl van procederen der voor-
seyde kamer” (art. 2). Verschillende artikelen bepalen boeten voor foutieve 
handelingen. Zo mag een procureur nooit vergeten zijn handtekening te plaatsen 
onder ingediende geschriften (art. 5). Het is hem ook verboden, hoezeer de 
cliënt (de “meester” van de zaak) er ook op aandringt, beledigingen te uiten aan 
het adres van de tegenpartij of derden (art. 6) of de zaak te rekken (art. 7). Bij 
herhaling, als blijkt dat een geldsanctie niet volstaat, kan een procureur geschorst 
worden of een andere “arbitraire correctie” opgelegd, “al ter discretie van de wet”. 
‘s Morgens moeten alle procureurs bij aanvang van de rolzitting aanwezig zijn. 
Ze mogen de zittingszaal slechts verlaten als de schepenen de zitting heffen (art. 
10)17. Er mag geen onnodig uitstel gevraagd worden (art. 11) en een procureur 
die het waagt te spreken voor zijn beurt krijgt een boete van 6 schellingen (art. 
12). Verder zijn er nog bepalingen over het formeel in gereedheid brengen van 
de proceszak (art. 13–14), het verbod van retentie van de stukken wegens niet-
betaling door de cliënt (art. 16) en de mogelijkheid van gerechtelijke vaststelling 
en invordering van het salaris (art. 17). Enkel bij ziekte en mits toestemming 
van de rechtbank mag een procureur zich laten vervangen (art. 15) en bij over-
lijden moet de partij opnieuw gedagvaard worden om een nieuwe procesverte-
genwoordiger aan te duiden (art. 18).

Blijkbaar moeten er in de loop van de zeventiende eeuw geregeld problemen 
geweest zijn met het aantekenen van hoger beroep. Om eraan tegemoet te 
komen, vaardigen burgemeester en schepenen op 28 maart 1657 het hiervoor 
al vermelde edict uit. De tekst verwijst uitdrukkelijk naar de gedecreteerde 
stijl en is puur procedureel. Het reglement legt een boete op als een procureur 
appel aantekent zonder uitdrukkelijke volmacht daartoe18. De nering komt 
geenszins ter sprake.

16 Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand, vol. 4, Coutume de la ville d’Aude-
narde, 1ste dl., T. de Limburg-Stirum (ed.), Brussel, 1882. De stedelijke stijl werd door de 
Aarsthertogen gehomologeerd op 19 februari 1619, die van de kasselrij op 11 mei van datzelfde 
jaar. Het gaat telkens om rubriek 6 “Van procureurs” (p. 294–298 resp. 318–334).
17 In de ordonnantie van 1662 wordt herhaald dat, tenzij hij de deken kan overtuigen van zijn 
goede redenen, de procureur niet vroegtijdig de zitting mag verlaten. Eigenaardig genoeg is de 
voorgeschreven boete in 1662 (art. 10  : 5 sch. par.) iets lichter dan in de gehomologeerde stijl 
bepaald (6 sch. par.).
18 Dit wordt ook nog eens herhaald in artikel 5 van de ordonnantie van 1662, zie bijlage.
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De stedelijke ordonnantie van 1662

In de ordonnantie van burgemeester en schepenen van 15 mei 1662 is dat 
wel het geval. Aangezien in de eerste zin meteen uitdrukkelijk wordt gesteld 
dat de tekst wordt afgekondigd “tot directie van de Confrerie van Sinte Ivo”, 
kunnen we ervan uitgaan dat het hier inderdaad wellicht om een soort stich-
tingsakte gaat, waarbij vermoedelijk een feitelijk gegroeide toestand wordt 
bekrachtigd. De tekst heeft het uitdrukkelijk ook over een “broederschap”, 
terwijl alle andere archiefstukken in de navolgende jaren het hebben over een 
“nering”. Dit bevestigt voor Oudenaarde wat ook elders vastgesteld wordt  : er 
is geen vaststaande benaming die zou wijzen op een vereniging met één welbe-
paald doel (professioneel, devotioneel, ontspannend…), met uitsluiting van 
een ander. De ordonnantie wijzigt niets aan het bestaande aantal procureurs, 
dat, conform de hiervoor beschreven algemene regel, gelimiteerd is. Volgens 
een niet nader gedateerde koninklijke ordonnantie zijn het er in Oudenaarde 
zes. Wanneer een plaats vacant is, wordt een nieuwe procureur aangesteld, die 
bij zijn ambtsaanvaarding een taks moet betalen.

Volgens het eerste artikel van de ordonnantie wordt de nering of broeder-
schap van Sint Ivo bestuurd door een deken en twee officieren. De deken is in 
principe een advocaat bij de Raad van Vlaanderen met woonplaats in 
Oudenaarde. Dit bevestigt de algemene regel dat advocaten maatschappelijk 
en professioneel hoger staan dan procureurs. In de Oudenaardse nering zijn 
advocaten en procureurs echter niet alleen. Zo kan ook een “buffettier” deken 
worden. Vermoedelijk gaat het hier om een griffier (er zijn er meerdere van). 
Het buffet is immers een benaming voor de zitplaats van de vierschaar en 
meer in concreto voor de tafel waaraan de griffier zit. Zo worden in de Raad 
van Vlaanderen de sententies “ten buffette” gelezen door de griffier19. Over de 
officieren wordt verder niet meer uitgeweid. Uit de bewaarde verzoekschriften 
tot vernieuwing ervan blijkt dat het steeds om procureurs gaat.

19 K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, dl. 1, Leiden, 1890, p. 295–296. Ook 
de statuten van de Sint-Ivogilde van het Brugse Vrije vernoemen als leden “die vande bufette ende 
de ghemeene practisienen” en verder “de ghemeene practisienen, zoo vanden buffette als andere 
gheeedt ten dienste vanden voornomden lande ende college”. Volgens artikel xi, dat het jaarlijkse 
lidgeld vaststelt, gaat het meer in concreto om “crichoudere, ontfanghere, greffier vander camere, 
pensionarissen, upperclercq vande vierschare, clercq vanden bloed, clercq vanden bailluage, clercken 
van informatie, ende taellieden […] ghezworen clercquen”. Het gaat hier duidelijk om “lager” 
juridisch personeel. Advocaten en magistraten worden bijvoorbeeld niet vernoemd. Volgens 
artikel 15 houdt het lidmaatschap van de confrerie overigens op “duer promotie tot ander officie”.
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Volgens artikel 2 hebben deken en officieren een zekere deontologische 
bevoegdheid. Wanneer zich onder confraters (“confreers”)20 een onenigheid 
voordoet ter zitting, dan proberen zij te bemiddelen en partijen te verzoenen. 
Lukt dit niet, dan kunnen ze – hier is nu plots sprake van “deken ende eedt”, 
vermoedelijk dus een Gentse invloed – een boete opleggen. Boetes riskeren de 
confraters ook als ze elkaar beledigen. Tegen deze uitspraken van deken en 
officieren is evenwel expliciet de mogelijkheid tot hoger beroep voorzien, bij 
burgemeester en schepenen. Blijkt dit hoger beroep ongegrond, dan kan hier-
voor nog eens een extra boete worden opgelegd (art. 4). Daarenboven heeft 
beroep geen schorsende werking.

Procureurs hebben klerken in dienst. Zij moeten zich jaarlijks voorstellen 
aan burgemeester en schepenen en bij die gelegenheid een taks betalen. Hun 
meesters zijn voor hen verantwoordelijk. Wie procureur kan worden, wordt 
bepaald in artikel 8. Zoals hiervoor al aangehaald, is niet een diploma, maar 
ervaring van belang. Het Oudenaardse reglement vereist dat kandidaten al 
minstens vier jaren in de stad gewerkt hebben als klerk van een procureur, een 
griffier of een pensionaris. Daarenboven moet een entreegeld betaald worden, 
dat voor poorters 24 ponden en voor niet-poorters het dubbele bedraagt. 
Meteen is duidelijk dat het procureurschap niet uitsluitend is voorbehouden 
aan Oudenaardse poorters. De betaalde rechten en boeten worden aangewend 
voor religieuze doeleinden.

Artikel 11 bepaalt de plaats van de procureurs in de processie op 
Sacramentsdag. Zij volgen onmiddellijk na de secretarissen van de opper-
voogden, wat opnieuw hun, in vergelijking met de advocaten, meer bescheiden 
plaats illustreert. Op straffe van boete moeten de procureurs ook aanwezig zijn 
in de misviering ter ere van de Heilige Ivo op 19 mei (art. 12), een viering die 
op kosten van de nering wordt opgedragen. Die dag is het overigens verboden 
het kantoor te openen (art. 13).

Een teken van confraterniteit is dat alle procureurs steeds ter beschikking 
moeten staan van deken en officieren telkens zij hen om advies vragen. Wie in 
gebreke blijft, riskeert andermaal een boete en hij kan daarenboven veroor-
deeld worden tot de gelagkosten die ter gelegenheid van de nutteloze samen-
komst gemaakt zijn (art. 14).

20 Zoals uit de volgende artikelen blijkt, zijn enkel de zes procureurs bedoeld, niet de advo-
caten of andere justitiemedewerkers.
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Wanneer een procureur overlijdt, moet een “doodschuld” betaald worden 
(art. 15)21. Alles bij elkaar maakt dit het aantal geldstromen aanzienlijk. In 
artikel 16 wordt de deken dan ook gelast om van alles “pertinente handtboeck” 
te houden. Zijn geschriften hebben volle bewijswaarde tot bewijs van het 
tegendeel voor de schepenbank. Het is aan de “bank” van deken en officieren 
“van de voorschreven confrerie” dat alle boeten moeten voldaan worden (art. 17). 
De deken of zijn aangestelde moeten steeds rekening kunnen afleggen.

Evaluatie

De inhoud van de ordonnantie bekijkend, kunnen we moeilijk besluiten 
dat dit “de statuten”, in de zin van een allesomvattende regeling, zijn van een 
Sint-Ivobroederschap zoals die in andere steden in de Nederlanden bestond. 
Het reglement is in de eerste plaats veel korter dan de andere gekende statuten 
of ordonnanties. De term “broederschap” blijkt ook wat overdreven (al wordt 
de benaming wel enkele keren gebruikt in de tekst zelf ), omdat de doelstel-
lingen duidelijk niet in de eerste plaats devotioneel zijn. Er is geen sprake van 
vrome giften of een eigen altaar en blijkbaar kunnen derde geïnteresseerden 
niet aansluiten bij de activiteiten van verering. De opbrengst van de boeten 
gaat weliswaar naar “de goddelijke dienst”, maar meer dan meestappen in de 
processie en deelnemen aan één mis op jaarbasis wordt niet gevraagd.

Op basis van het becommentarieerde stadsreglement kunnen we ook niet 
opmaken of er überhaupt iemand anders dan de wettelijk vastgelegde zes 
procureurs bij de stadsmagistraat lid kon worden van de nering. De klerken 
bijvoorbeeld moesten zich wel voorstellen en een taks betalen, maar alleen 
hun meesters waren lid van de confrerie. Daarenboven staat aan het hoofd wel 
een advocaat (of buffettier), maar nergens is sprake dat advocaten boetes 
kunnen oplopen. Alle regels van de ordonnantie betreffen plichten van de 
procureurs, niet van andere functionarissen. De deken is daarmee geen 
“primus inter pares”. Deken en officieren zijn eerder te beschouwen als een 
tuchtorgaan van de procureurs, met weliswaar twee pairs, maar voorgezeten 
door een externus. Aangezien dit orgaan in de eerste plaats waakt over de 
kwaliteit van de dienstverlening (op tijd aanwezig, stukken tekenen, geen 
beledigende woorden, voorstellen van en aansprakelijkheid voor onderge-
schikt personeel), en slechts in tweede instantie enige representatieve (plaats in 

21 Dit is ook het systeem in de Ivobroederschap van het Brugse Vrije, waarvan het doodschul-
denboek bewaard is, zie Van Severen, ‘Voor tghemeene welvaert’, p. 3.
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de processie) en devotionele (Sint-Ivomis) functies heeft, kunnen we conclu-
deren dat het vooral om een professionele vereniging gaat. Meer dan een broe-
derschap is het dus werkelijk een “nering”.

In het Oudenaardse stadsarchief bevinden zich nog een paar tientallen 
akten van “vernieuwingen der Banken van Deken en officieren in de Neringe van 
Sint-Ivo”, gedateerd tussen 1667 en 1790, helaas geen aaneensluitende en 
volledige reeks. Daarenboven zijn verschillende akten sterk aangetast door 
vochtschade, terwijl van andere niet vast te stellen is wat het antwoord van de 
stadsmagistraat was op de voorstellen van de procureurs. Toch kunnen enkele 
grote lijnen getrokken worden. Jaarlijks wordt een verzoekschrift gericht aan 
burgemeester en schepenen. Meestal wordt eerst uitdrukkelijk de aude of 
afghaende bank vermeld. Vervolgens worden twee nieuwe “banken” van 
telkens een deken en twee officieren voorgesteld. Uit de bewaarde antwoorden 
op deze verzoeken blijkt dat niet zomaar één van beide voorgestelde alterna-
tieven wordt gekozen, maar dat soms een samenstelling wordt gemaakt van 
kandidaten uit de twee voorstellen. Soms wordt de bestaande bank ook maar 
gedeeltelijk vervangen. In het verzoekschrift van 18 mei 1729 staat heel expli-
ciet dat het werkingsjaar van de bank van 19 mei tot 18 mei loopt. Dekens 
worden steevast met “meester” aangeduid en als hun beroep vermeld wordt, 
dan is dit slechts drie keren een raadspensionaris-stadsgriffier, maar voor het 
overige gaat het steeds om advocaten. De officieren zijn conform het regle-
ment allemaal procureurs. Voor hun naam prijkt nooit de titel “meester”.
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1

Reglement voor de nering/gilde/broederschap van Sint-Ivo van Oudenaarde 

15 mei 1662

B. Copie. Oudenaarde, Stadsarchief, Stedelijk archief Oudenaarde, 
nr. 843/XI/2. Papieren katern van twee genaaide bladen, gevouwen 
tot acht niet-gepagineerde bladzijden (ff. 1r–4v) van ca. 19 op 29 cm, 
met gerafelde randen, beschreven in donkerbruine inkt.

(fol. 1r) ORDONNANTIE gemaeckt ende ghestatueert by heere ende weth 
der stadt Audenaerde tot directie van de Confrerie van Sinte Ivo inhaudende 
hoe dat de ses procureurs gheadmitteert bij Burgemeester ende Schepenen der 
voorseijde stede, hemlieden sullen hebben voortan te reguleren ende soo 
wanneer datter eenighe vande selve officiën commen te vachieren, wat 
persoonen daertoe moghen worden gheadmitteert betaelende de rechten hier 
in oock vermelt, mitsgaders meer andere saecken soo hiernaer breeder ghede-
clareert sal worden, Wel verstaende nochtans dat dese jegenwordighe ordon-
nantie niet en sal preiudiceren aende acte verleent bij Sijne Co  : Ma.t ten 
voordeele van de selve procureurs, raeckende dat men dienaengaende niet en 
magh excederen den nombre van sesse in daten den […]22 welcke acte blijft in 
haer volle cracht sonder innovatie, soo oock dese niet prejudicieren en sal aen 
het officie van den procureur du Corps.

1. In den eersten sullen de selve procureurs overgheven aen Burghemeester ende 
Schepenen der voorseijde stede eene requeste ofte billet van de ordinaire bancken, 
omme daer uijt bij hemlieden te kiesen eenen deken ende twee officieren, dies sal 
voor deken moghen genomen worden (fol. 1v) eenen advocaet van den Raede in 
Vlaenderen woonende binnen deser stede, ofte eenen van de heeren buffettiers, 
wel verstaende nochtans dat de voornoemde heeren buffettiers maer en sullen 
dienen indient hemlieden belieft, twelcke blijft t’haerlieder discretie.

2. Item inghevalle onder de confreers eenigh geschil ofte questie ter rolle ofte 
vergaederijnghe bij convocatie waere rijsende sal bij deken ende officieren 
debvoir gedaen worden omme de selve te brenghen tot accordt is’t doende-

22 De datum is niet ingevuld. Noch in de uitgegeven costumen, noch in de uitgegeven vorste-
lijke wetgeving kon de betreffende ordonnantie teruggevonden worden.
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lijck. Soo niet sal den gonen onghelyck hebbende betaelen tot proffijtte van 
den bank tot xl sch. par. ter wijsdom van deken ende eedt.

3. Item en sullen elckanderen niet moghen injuriëren met worden ofte 
wercken niet meer op het stadthuijs als andere plaetsen confrerelick vergadert 
sijnde op de boete van xx sch. par. ten proffijtte alsvooren ende ander arbi-
traire naer d’exigentie van de saecke, daer van Deken ende officieren inghe-
valle van dispuijt ofte oppositie d’eerste kennisse sullen hebben ende berecht 
laetende partijen in haerlieder geheel om hemlieden te beclaeghen voor 
Burghemeester ende Schepenen der voorseijde stede.

4. Item soo wanneer eenighe van de voorn. ses Procureurs (fol. 2r) sal 
commen t’appelleren van eenighe ordonnantiën ter rolle gegeven, ende 
verclaert wordt quaelijcke gheappelleert t’hebben alsdan sal den selven procu-
reur moeten betaelen xx sch. par. in handen van den Deken al eer hij van het 
stadthuijs sal moghen vertrecken uijtterlijck binnen derden daeghe dit boven 
de boete bij den stijl van procederen ghementioneert.

5. Item dat niemant van de voorseijde procureurs en sal moghen appelleren 
ten sij alvooren exhiberende behoorelijcke procuratie van haerlieder meesters 
op de boete van xx sch. par. ten proffijtte alsvooren.

6. Item dat d’ordonnantiën, ende sententiën ter rolle gegeven sullen blijven 
in vigeure ende sorteren hun effect, niet jeghenstaende het appel dat daer van 
saude moghen ghedaen worden, tot alderstont de selve bij den juge ad quem 
sullen worden gheredresseert ofte gehauden in staete.

7. Item dat de clercken van de pensionarissen, greffier ende procureurs 
hemlieden presenteren op het stadthuijs omme te exerceren in practijcque voor 
Schepenen sal moeten betaelen xx sch. par. binnen den tijdt van drij daeghen, 
ende sal daervan gehauden worden behoorelijcke notitie te beginne van elck 
jaer, ende sal den meester (fol. 2v) verobligeert blijven voor sijnen clercq t’gone 
soo wel gehauden sullen sijn te doene de jeghenwordighe als de toecommende.

8. Item en sal niemant gheadmitteert worden als procureur ten sij gheexer-
ceert hebbende in practijcke binnen deser stede met pensionarissen, greffiers 
ofte procureurs der Caemer van Schepenen den tijde van vier jaeren den 
welcken ghenomen sal worden, vanden tijdt voorts dat hij hem heeft doen 
oversetten wel verstaende dat dit maer wesen en sal int regard van de gone van 
nu voorts de practijque willende exerceren ende dat de gone tot alsnu met de 
voorseijde jeghenwoordighge pensionarissen, greffier ofte procureurs de exer-
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cisie ghedaen hebbende ter voornoemde Caemer van Schepenen aen de voorn. 
vier jaeren niet en sullen subject sijn, nemaer sal den tijdt die sij sullen hebben 
gheexerceert op de selve vier jaeren afcortijnghe doen daer toe sij den selven 
bedienden tijdt van stonden aen sullen moeten overbrenghen, ende hun 
kenbaer doen maecken in handen van den Deken ende voorts generaelijck soo 
d’jeghenwoordighe als toecommende voldoen de rechten in desen gheroert 
ende voorts noch den gonnen poorter sijnde xxiiij lb. par. ende den gonnen 
nonpoorter xlviij lb. par. ter hulpe vanden Goddelijcken dienst alsvooren.

(fol. 3r) 9. Item sullen de ses procureurs verobligeert sijn hun te presenteren 
ter Camer van Proceduren alleer de heeren schepenen presideren ter rolle op 
peijne dat den gonnen in faute blijvende t’elcker reijse sal verbeuren v sch. par. 
ter hulpe van den Goddelijcken dienst ten sij redenen hebbende van excusie 
te doene an den Deken.

10. Item dat niemant van de procureurs en sal moghen vertrecken vuijtte 
Camere van het stadthuijs sonder consent van de voornoempde Schepenen 
presiderende ter rolle op de boete van v sch. par.

11. Item sullen de ses procureurs exempt sijnde van dienste in gulden ofte 
neerijnghen binnen deser stede ten respecte sij verobligeert sijn op heijligh 
Sacramentsdagh te gaene in de ordinaire processie met licht ende sullen 
volghen achter de secretarissen van de heeren oppervooghden op peijne dat 
den gonnen in faute blijvende sal verbeuren de boete van iii. lb. par. ter hulpe 
van den goddelijcken dienst ten sij groote redenen van excusie den Deken 
onghenoughen, ende te vooren kenbaar ghemaeckt behaudens den procureur 
du Corps die sal moghen gaen in sijne ordinaire plaetse.

12. Item sullen de ses procureurs ende de gonne exercerende op hunne comp-
toiren hemlieden presenteren in den Goddelijcken dienst (fol. 3v) op den dagh 
van Ste. Ivo wesende den xix.en meije, op de ure daer toe te prefigieren op de 
boete van iij ponden ten sij merckelijcke redenen alsvooren ende sal den misse 
met het gonne daeranne dependeert generaelijck moeten voldaen worden.

13. Item en sullen hunne comptoiren ten voorseijden daege van Sinte Ivo 
niet moghen open stellen ofte doen eenige exercitie in practijcque op de boete 
van iij. ponden ten sij hebbende reden alsvooren ende sal een ieghelijck op de 
voorseijde exercitie gehauden sijn te doene solempneel verclaers van eede daer 
toe aensocht sijnde.

14. Item inghevalle deken ende officieren op eenighe differenten hun verstonden 
t’adviseren sullen de gonne daer toe gheroepen hun moeten presenteren op de 
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boete van xxx sch. par. totten Goddelijcken dienst alsvooren ende voorts te 
betaelen sijn deel in de teirijnghe ende oncosten alsdan te doene, al of hij daer 
bij ende present hadde gheweest behaudens het selve niet en excedeert xxx sch. 
par. 

15. Item iemant commende t’overlijden bekent ende opgheschreven sijnde 
sal van sijnen ‘t weghe moeten betaelt worden iij. lb. par. voor doodtschult ten 
sij hebbende gejont doodtschult boven de drij ponden parisis daermede sij 
sullen ontlast blijven te verantworden bij den meester.

(fol. 4r) 16. Item sal bij den Deken ofte den gonnen daertoe ghestelt van alles 
pertinente handtboeck ofte roostere moeten ghehauden worden die ten effecte 
van dien sal den eedt doen in handen van Schepenen versocht sijnde, ende sal 
sijne noticie gheven volle gheloove, op welcken t’hemlieden laste sal ghepro-
cedeert worden ter executie sonder andere proceduren te moeten observeren 
behaudens staende ten appelle voor schepenen.

17. Item dat alle de boeten sullen moeten gheïnt ende goetghedaen worden 
bij de Deken ende officieren van de voorschreven Confrerie.

18. Item sal den Deken ofte ghecommitteerde moeten rekenijnghe doen van 
sijnen ontfanck ten daeghe te prefigieren ende t’gonne hij bij slote schuldigh 
sal wesen sal t’selve moeten oplegghen veerthien daeghen naer de passerijnghe 
ende goetvindende sal den aencommenden moeten betaelen binnen ghelijcken 
tijdt. Actum den xv.en meij 1662.

ende was ond.t F. Odemaer

Accordeert met den orig.en chartre 

Toirconden als Deken ond.t J.J. Taelman




