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INLEIDING 

Dat een rechtsprekend overheidscollege en zijn besluitvorming met 'bureaucratie' 
in verband worden gebracht, lijkt misschien niet zo vreemd. Een oppervlakkige 
oriëntering in de recente literatuur over bureaucratie en bureaucratisering leert 
echter al, dat het hier om een weinig modieus thema gaat. Albrow, die een onder
zoek heeft gedaan naar ontstaan en woordgeschiedenis van het begrip bureaucra
tie, wijst erop dat 'bureaucratie' soms bestuurlijke efficiency lijkt te betekenen, in 
andere gevallen echter juist het tegenovergestelde. 

Het kan eenvoudig een synoniem zijn voor bestuursapparaat of een complex begrip, 
dat de specifieke kenmerken van moderne organisatiestructuren samenvat. Het kan be
trekking hebben op 'de' ambtenaren of op ambtelijke routines1. 

In dit opstel zal ik 'bureaucratie' hanteren in een losse zin: als een bestuursapparaat 
van benoemde ambtenaren2. 
Zij die zich met de historische dimensie van bureaucratie of met het bureaucra-

tiseringsproces hebben bezig gehouden, hebben veelal het rechtsprekende aspect 
van de uitvoerende macht ter zijde gelaten - soms met pijn in het hart en vergezeld 
van excuses3, maar meestal stilzwijgend. Dat is ook niet zo vreemd. Terecht heeft 

* Uitvoeriger versie van een voordracht gehouden tijdens het congres 'Misdaad en Straf' van het 
Nederlands Historisch Genootschap, 4 en 5 november 1977, Utrecht en Amersfoort. Gaarne dank 
ik allen die mij bij het onderzoek voor dit artikel behulpzaam zijn geweest. Met name mrs. G. H. 
D. Bavelaar en R. Doop, drs. H. P. van Est, mevrouw mr. B. S. Hempenius-van Dijk en drs. O. 
Vries. Beide laatsten hebben mij zeer verplicht door het geven van kritisch commentaar bij het 
manuscript van dit opstel. 
1. M. Albrow, Bureaucracy (Londen, 1970); ik gebruikte de Nederlandse versie: Bureaucratie, 
een begripsanalyse, in- en uitgeleid door A. van Braam (Rotterdam-Antwerpen, 1971) 6, vgl. ook 
93. 
2. Evenzo: A. van Braam, Ambtenaren en bureaukratie in Nederland (dissertatie Utrecht; 's-Gra-
venhage, 1957) 13 en 64-65. 
3. Ch. Tilly, 'Reflections on the History of European State-Making', idem, ed., The Formation of 
National States in Western Europe (Princeton, 1975) 6 en 49. 
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Vries opgemerkt dat het ambt van de sleutelfiguren in de rechtsprekende colleges, 
de raadsheren, 'niet gemakkelijk te rubriceren' is4. Hij wijst erop, dat de raadshe
ren ambtenaren waren die in naam van de hoge overheid vonnisten, en daardoor 
van een andere garnituur waren dan degenen die in de 'gewone gerechten' vonnis 
wezen, zoals bijvoorbeeld de schepenen. Men zou dan ook geneigd zijn de raads
heren als 'ministers' van de staten of de staten-generaal aan te merken, ware het 
niet dat zij nooit als zodanig worden aangeduid en zij bovendien zelf de beschik
king hadden over 'ministers' (procureur-generaal, griffier, secretaris) en bedienden. 
In dat opzicht doen zij aan 'regenten' denken. Daar staat dan tegenover, dat men 
herhaaldelijk raadsheren de overstap ziet maken naar een ministerieel ambt (dat 
wil zeggen een hoger dienend ambt, in tegenstelling tot een regentenambt). Vries 
concludeert, dat het op grond van het feit dat de raadsheren - ook al had hun func
tie vele raakpunten met de 'ministers' - in de uitvoering van de aan hun ambt ver
bonden werkzaamheden in sterke mate onafhankelijk waren van hun nominale 
principalen (een belangrijk onderscheid met de 'ministers'), de voorkeur verdient 
de raadsheren niet onder de 'dienende ambtenaren' te rubriceren, maar hen als een 
aparte categorie te beschouwen5.  

Het is allicht niet zo, dat de geschiedenis van de gerechtshoven6 maagdelijk ter
rein zou zijn. In binnen- en buitenland hebben hoven en parlementen hun geschied
schrijvers gevonden. Het feit echter dat deze een onderzoeksveld vormen op de 
grens van institutionele geschiedenis en rechtshistorie - welke laatste, op grond van 
een traditionele academische specialisering, wordt beoefend door juristen van pro
fessie - heeft er mede toe geleid dat het bureaucratisch element maar zelden aan de 
orde is gekomen. Om ons tot de Nederlandse hoven te beperken: de meeste studies 
hebben zich bezig gehouden met het 'ontstaan' van afzonderlijke rechtsprekende 

4. O. Vries, 'Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederland-
se ambtenaar in de tijd van het Ancien Régime', Tijdschrift voor Geschiedenis, XC (1977) 328-349, 
citaat 335. 
5. Ibidem, 336. De terughoudendheid van Vries de raadsheren onder de 'ministers' te rangschik
ken wordt gebillijkt door een passage in een brief van het hof van Friesland aan het provinciale 
bestuur, waarin het hof een decreet van 12 augustus 1796 citeert waarin werd bepaald, dat 'de 
tractamenten der Raaden van Justitie, Ministers en Suppoosten daartoe behoorende ( . . . ) ' 
(Rijksarchief in Friesland, Hof (in het vervolg afgekort als Hof) L, 11, fol. 46, dd. 17 maart 1797). 
Zie ook een schrijven van het hof aan het uitvoerend bewind waarin het spreekt van de raadsheren 
die in mei 1797 zitting hebben genomen 'met derzelver ministers' (Hof I, 4, fol. 155r dd. 19 juli 
1800). Wie met deze 'ministers' bedoeld kunnen zijn, is overigens niet geheel duidelijk, want in 
1797 traden geen nieuwe functionarissen bij het hof op dan de raadsheren zelf. Of men de procu
reur-generaal, griffier en secretaris van een hof als 'ministers' van de raadsheren dient op te vatten, 
is dunkt mij aan twijfel onderhevig. De procureur-generaal nam, als lid van de staande magistra
tuur, een eigen en zelfstandige positie in. Hij moest met de raad samenwerken, maar hij ontving 
zijn 'commissie' van de staten en hij was ook aan deze laatsten verantwoording schuldig. 
6. Ik spreek soms gemakshalve van gerechtshoven tijdens het ancien régime, wel wetend dat de 
hoven toen ook nog een meer of minder belangrijke 'politieke' taak konden hebben, bijvoorbeeld 
als adviseurs in wetgevingszaken. 
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colleges uit de vorstelijke curia7. De periode van de Republiek is stiefmoederlijk 

behandeld, en daardoor is de betekenis van gerechtshoven als middel om de macht 

van de staat uit te breiden niet aan de orde gekomen8. Ook in het buitenland heb

ben tot voor kort institutionele en rechtshistorische (in enge zin) studies de over

hand gehad, welke de taken in het algemeen, het personeel en het procesrecht be

schreven9. Naast deze, volstrekt legitieme, benaderingswijze is men gedurende de 

laatste decennia hier en daar de gerechtshoven ook gaan beschouwen in het licht 

van de rationele bureaucratische organisatie. Men is zich ook gaan afvragen in 

hoeverre de rechtsprekende colleges, als handhavers van recht en orde10, de be

langen van bepaalde sociale groeperingen dienden. Een dan voor de hand liggend 

terrein van onderzoek is de sociale herkomst van de rechters, hun opleiding, en 

het benoemingsbeleid11. Mijn onderzoek betreft de strafrechtspraktijk en crimina

liteit in Friesland gedurende de achttiende eeuw. Ter beantwoording van de pri

maire vraag naar de kwantitatieve aspecten van de geregistreerde criminaliteit en 

haar bestraffing zijn allereerst de registers van criminele sententies en composities 

geanalyseerd. De bewerking van de verkregen gegevens bevindt zich nog in het 

aanvangsstadium, zodat van de resultaten thans nog slechts enkele impressies kun

nen worden gegeven12. 

In aansluiting bij buitenlandse voorbeelden13 is de achttiende eeuw gekozen om-

7. Bijvoorgeeld T. S. Jansma, Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips 
van Bourgondië (Utrecht, 1932); idem, 'De voorgeschiedenis van de instructie voor het Hof van 
Holland', herdrukt in zijn Tekst en uitleg. Historische opstellen (Den Haag, 1974) 120-145; A. 
Johanna Maris, 'De raadkamers of hoven van Karel den Stoute in Gelre en Zutphen, 1473-1477', 
Bijdragen en Mededelingen der Vereeniglng Gelre, LVI (1957) 45-123; idem, 'Het appellationsge-
richt van de graafschap Zutphen en zijn voorgeschiedenis', ibidem, LXVI (1972) 107-124. 
8. Zie literatuuropgaven bij S. J. Fockema Andreae, Overzicht van oud-nederlandsche rechts
bronnen (2e herz. druk door A. S. de Blécourt en A. M. van Tuyll van Serooskerken; Haarlem, 
1923) en Bibliografie Nederlandse rechtsgeschiedenis (uitg. Ned. Centrum voor Rechtshistorische 
Documentatie; Amsterdam, 1971-1975, 3 dln verschenen). 
9. Zoals A. Gaillard, Le conseil de Brabant. Histoire - organisation - procédure (3 dln., Brussel, 
1898-1902); J. Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van 
Mechelen (Brussel, 1973); J. H. Shennan, The Parliament of Paris (Londen, 1968); G. Aubry, 
La jurisprudence criminelle du Châtelet de Paris sous le règne de Louis XVI (Parijs, 1971); J. S. 
Cockburn, A History of English Assizes 1558-1714 (Cambridge, 1972); F. Hartl, Das Wiener Kri-
minalgericht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der Aufklärung bis zur österreichischen Revolution 
(Wenen, 1973). 
10. J. Samaha, Law and Order in Historical Perspective. The Case of Elizabethan Essex (New 
York-Londen, 1974) preface. 
11. Bijvoorbeeld D. Gaunt, Utbildning till statens tjänst. En kollektivbiografi av Stormaktidens 
hovrätsauskultanter (with summary; Uppsala-Stockholm, 1975); M. Gresset, Le monde judiciaire à 
Besançon, de la conquête par Louis XIV à la Revolution française (1674-1789) (2 dln., Rijssel, 1975). 
12. Zie over het ZWO-project waarbij dit onderzoek aansluit: H. A. Diederiks, S. Faber e.a. 
in het themanummer 'Strafrecht en criminaliteit in de 18e eeuw', Holland, regionaal-historisch 
tijdschrift, VIII (1976) iii. 
13. A. Abbéateci, e.a., Crime et criminalité en France sous l'Ancien Régime, 17e-18e siècles (Ca
hiers des Annales, XXXIII; Parijs, 1971); D. Hay, e.a., Albion's Fatal Tree. Crime and Society in 
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dat in die periode zich fundamentele veranderingen begonnen voor te doen: de 
verwetenschappelijking en 'humanisering' van strafrecht en strafrechtspraktijk14, 
het ontstaan van nieuwe denkbeelden over de zin van het straffen in het algemeen 
en over de gevangenisstraf in het bijzonder15 en in samenhang met de toenemende 
monopolisering van de strafrechtsbedeling door de overheid en met het ontstaan 
van de eenheidsstaat, de codificatie van het strafrecht, welke in 1809 werd geëf
fectueerd door de invoering van het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Hol
land16. De inlijving bij Frankrijk, de invoering van de Code pénal'm 1811 en de bij
behorende nieuwe rechterlijke organisatie zijn als eindpunt van ons onderzoek ge
kozen. Deze begrenzing heeft het voordeel, dat organisatorische veranderingen in 
de strafrechtspraktijk sinds 1795, en vooral de politieke invloed daarachter, het 
perspectief op de voorgaande periode aanzienlijk verbreden. Onder de 'achttiende 
eeuw' wordt hier dus verstaan het tijdvak van 1701 tot 1811. 
Ten behoeve van de bepaling van de graad van bureaucratisering van het hof van 

Friesland als administratief college en ter beantwoording van de vraag, wat alge
meen toegepaste werkwijzen waren en de eventuele unieke aspecten daarvan, zou 
men de beschikking willen hebben over gelijkgerichte studies van vergelijkbare hoven
in de Republiek. Die bestaan niet. Dit gemis wordt maar ten dele ondervangen door 
de unieke wijze waarop in Friesland de criminele rechtspraak was georganiseerd. 
Waar dat nuttig leek, is - voor zover mogelijk - verwezen naar de praktijk in an
dere gewesten. 

HET HOF VAN FRIESLAND GEDURENDE DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW 

De vraag naar de mate van bureaucratisering en professionalisering van de crimi
nele rechtspraak in Friesland in de achttiende eeuw kan niet worden beantwoord 

Eighteenth Century England (Londen-New York, 1975); J. S. Cockburn, ed., Crime in England 
1500-1800 (Londen, 1977). 
14. J. Ph. de Monté verLoren, Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht en strafproces
recht in de Noordelijke Nederlanden vóór de codificatie (Amsterdam, 1942) en W. P. J. Pompe, 
Geschiedenis der Nederlandse strafrechtswetenschap sinds de codificatie-beweging (Amsterdam, 
1956) (= Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap, deel II afl. ii en iii). A. J. van Weel, 
'De nasleep van de afschaffing van de pijnbank', Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot 
uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht XIV, ii (1975) 355-367. 
15. D. J. Rothman, The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic 
(Boston-Toronto, 1971); M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison (Parijs, 1975); P. 
Deyon, Le temps des prisons. Essai sur l'histoire de la délinquance et les origines du système peni
tentiaire (Parijs, 1975). 
16. W. C. van Binsbergen, Algemeen karakter van het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk 
Holland (dissertatie Utrecht; Utrecht, 1950); D. G. van der Keessel, Lectures on Books 47 and 48 
of the Digest, setting out the Criminal Law as applied in the Courts of Holland (based on Cornelis 
van Eck) and on the new Criminal Code, 1809 (De latijnse tekst is in het Engels vertaald door B. 
Beinart en P. van Warmelo; Kaapstad, 1969-1976, er zijn 4 delen verschenen). 
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zonder de voorafgaande periode in de beschouwing te betrekken. De Friese be
stuursinstellingen, waaronder het hof, zijn in de geschiedschrijving uitvoerig be
licht17. Evenals andere landsheerlijke raden of hoven, maakte het Friese hof een 
ontwikkeling door van afsplitsing en delegatie van administratieve taken, met name 
het loskoppelen van de rechtspraak van de algemeen bestuurlijke taak. Deze ont
wikkeling is niet rechtlijnig geweest; ze werd pas voltooid in de Bataafse tijd. 
Het Friese hof werd, zoals bekend, in 1499 door Albrecht van Saksen opgericht. 

Het had tot taak samen met de stadhouder bestuur en rechtspraak uit te oefenen. 
Al in 1504 bracht George van Saksen een taakverdeling aan. Krachtens de ordon
nantie van dat jaar zouden twee colleges respectievelijk het bestuur en de recht
spraak uitoefenen. Zes 'regenten' leidden het bestuur; zes raadsheren, voorgezeten 
door één der regenten, zouden als 'overste gherecht' fungeren. Voorzover uit de 
tekst van de zogenaamde Saksische ordonnantie en de daarbij behorende 'Manier 
van Procederen' blijkt, beschikte het nieuwbakken gerechtshof over slechts weinig 
personeel: een griffier en twee gezworen boden18. De in 1515 door Karel V inge
stelde raad werd eveneens bestuur en rechtspraak opgedragen; de raad fungeerde 
tevens, zoals de benaming al aanduidt, als consilium principis. Een instructie voor 
de negen raadsheren, voorgezeten door een president, is niet overgeleverd19. Tot 
de Friese raad behoorden een procureur-generaal en een substituut procureur-gene
raal. De eerste verdedigde de belangen van de vorst voor het hof; de tweede had 
tevens als speciale taak om op bevel van de raad of de procureur-generaal van 
misdrijven verdachte personen op te sporen, te arresteren en in rechte te betrek
ken20. Aan het hoofd van het bureau van de raad stond een griffier, sinds 1548 bij
gestaan door een 'secretaris oft substituut van den griffier'. Zij zwaaiden de scep
ter over hun schrijvers of klerken. Daarnaast is sprake van klerken van de afzon
derlijke raadsheren. Een deurwaarder zorgde voor het betekenen der exploiten 
en dergelijke21, terwijl er ook enkele bodes en lopers in dienst waren22. De procu-

17. Met name J. S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V (Dis
sertatie Leiden, Groningen, 1907) met name hfdst. iv; J. Sickenga, Het hof van Friesland gedurende 
de zeventiende eeuw (dissertatie Leiden, Leiden, 1869); C. J. Guibal, Democratie en oligarchie in 
Friesland tijdens de Republiek (Dissertatie Groningen, Assen, 1934). 
18. Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, G. F. thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg, 
ed. (5 dln.; Leeuwarden, 1768-1793) (GPCB) II, 35-60, respectievelijk art. VIII en XV; de procu
reurs moesten ten overstaan van het hof een eed afleggen (art. V en VI). 
19. Zie over hen en over de hierna te noemen ambtenaren Theissen, Centraal gezag, 153-161. 
20. Vergelijk de 'commissie' dd. 1557/58 voor Engelbert Boeymer als substituut procureur-gene
raal in GPCB, III, 408-410 en Theissen, Centraal gezag, 158-159. 
21. Een instructie, van omstreeks 1542, voor een deeltaak van de deurwarders in GPCB, III, 
844-845; een in de Landsordonnantie genoemde instructie voor deurwaarders van 2 mei 1539 heb 
ik niet teruggevonden, zie Statuten, ordonnantien, reglementen, en costumen van rechte van Vries
land enz. (editie Leeuwarden, 1770) 264. 
22. Theissen noemt hen niet; zie voor een vaststelling van hun 'salaris' de ordonnantie van 27 
januari 1542 in GPCB, II, 842-844 en de ordonnantie van 26 oktober 1544, te vinden in Hof A, 
fol. 39.
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reur-generaal en zijn substituut hadden voor het arresteren der verdachten de be
schikking over een aantal gewapende 'dienaren'. 
Het is duidelijk dat in de eerste helft van de zestiende eeuw in Friesland de grond

slag is gelegd voor een moderne rechtspraak - 'modern' in de zin van: organisato
risch overeenkomend met de administratieve eisen die een goede rechtsbedeling 
scheen te stellen. De formele structuur van de Friese raad komt in grote trekken 
overeen met die van andere gewestelijke raden. Men vindt daar, bijvoorbeeld in 
Holland, dezelfde functies. Het zou echter niet juist zijn daaruit te besluiten dat 
Friesland door toedoen van Karel V een zelfde type rechtsbedeling kreeg opgelegd 
als in de andere Nederlandse gewesten bestond. In de praktijk zijn er dan al fun
damentele verschillen aan te wijzen die tot het einde van het Friese hof, in februari 
1811, het karakter van de Friese rechtspraak hebben bepaald. Ten minste twee 
omstandigheden hebben een eigen gezicht aan de Friese rechtsbedeling gegeven. 
Ten eerste het feit, dat de Saksische ordonnantie in de zestiende eeuw niet geheel 
is vervangen door wetgeving die aansloot bij het sterk Frans georiënteerde proces
recht in sommige andere gewesten23 en ten tweede het feit dat het centrale rechts
college van de Habsburgers in de Nederlanden, de Grote Raad van Mechelen, we
gens het door de vorst, althans formeel, gerespecteerde jus de non evocando, nau
welijks betekenis heeft gehad in de Friese rechtspraak en dus ook geen uniformeren
de rol heeft kunnen spelen24. 
In strafzaken was het Friese hof zelfs souverein: van zijn vonnissen bestond geen 

mogelijkheid tot appèl op een hoger college. De basis voor competentie en juris
dictie van het hof in strafzaken25 was gelegd door de Saksische ordonnantie van 
1504. Hoewel de tekst daarvan geen duidelijk antwoord biedt op de vraag naar de 

23. Theissen, Centraal gezag, 176-180; het feit dat de vorst nogal wat 'vreemdelingen' in de Friese 
raad benoemde (ibidem, 148 en 156) heeft daaraan blijkbaar weinig kunnen veranderen. In 1575 
heet het in de narratio van een sententie van de Grote Raad (zie noot 24) ' . . . inde procedueren 
boven verhaelt naer ordonnancie vanden vorst van Sassen, aldaer te lande alnoch gebruyct' (201). 
24. Het ging hier, sinds 1539, om revisie (niet appèl) van civiele vonnissen van het hof door de 
Grote Raad: Theissen, Centraal gezag, 173-175; J. J. Woltjer, Friesland in hervormingstijd (disser
tatie Leiden, Leiden, 1962) 8-9. Op basis van de nog te publiceren delen van de Chronologische 
lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen 
zal de kwantitatieve betekenis van de revisiezaken uit Friesland vastgesteld kunnen worden. Daar
bij zal toch ook met evocatie rekening moeten worden gehouden; nog in 1575 evoceerde de vorst -
op advies van de Geheime Raad en met instemming van het Friese hof - een voor dat hof hangen
de procedure, met strafrechtelijke aspecten, tussen de procureur-generaal van Friesland en mr. Pil-
grimm ten Indyck grietman van Ferwerderadeel; tegen de grietman was een boete en ontzetting 
uit zijn rechtersfunctie gerequireerd wegens meineed in zijn civiele procedures tegen zijn zwager 
Jan Clant uit Kampen; de Grote Raad wees bij sententie van 7 mei 1575 de eis van de procureur-
generaal af en bevestigde mr. Pilgrimm in zijn functie - daarmee tevens de 'commissie' die het hof, 
in strijd met de uitdrukkelijke wil van de stadhouder, aan Aleff van Alva had gegeven als nieuwe 
grietman, vernietigend. Zie ARA Brussel, archief Grote Raad van Mechelen, register nr 876,197-
224. 
25. Behandeling van de civiele procedure volgens die ordonnantie valt buiten mijn bestek. 
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hiërarchie van competenties in de strafrechtsbedeling, blijkt in de praktijk de situ
atie als volgt te zijn geweest. Op regionaal niveau waren de grietmannen ver
antwoordelijk voor handhaving van rust en orde en van een ieders recht26. De 
grietman diende in elk dorp een rechter aan te stellen die onder meer tot taak had 
vredebrekers te arresteren en aan het college van grietman en bijzitters voor te 
geleiden en misdrijven aan de grietman te melden. Kleine zaken mocht de dorps-
rechter zelf afhandelen27. Aan de grietmannen viel de taak toe alle excessen te 
straffen, met uitzondering van halszaken, welke zij aan het 'overste gherecht' moes
ten voorleggen ter berechting28. De Saksische ordonnantie kent een aantal be
palingen betreffende misdrijven en een boetetarief daarvoor, betreffende bewijs-
recht en strafuitsluitings-, althans strafverminderingsgronden (voor krankzinni
gen, kinderen beneden twaalf jaar en vrouwen)29. Ten aanzien van de straffen valt 
het overheersende karakter van de geldboeten op; de lijfstraffen spelen nog maar 
een kleine rol30. Na 1515 is een duidelijke centralisatie opgetreden. De criminele 
vonnissenboeken van het hof leggen daarvan getuigenis af31. Het bleef de taak van 
de grietmannen verdachten te doen arresteren, hen te verhoren en hen, als het ging 
om misdrijven waarop een lijfstraf stond, vergezeld van een informatie32 op te 
sturen naar Leeuwarden ter berechting door de raad. De gevangenen werden daar 
in voorarrest gehouden op het blokhuis33. 

26. Art. XLIII, 'der Grietsluyden eedt': 'Item, zie zullen gheloeuen ende szweren, alle tvolck in 
huer Grietenye ons ende onszen eruen, als Fursten deser landen, met naersticheyt in ghuede ghe-
hoersaemheyt te holden. ( . . . ) [Dat hy oeck:] Die ghehoersamen ende vroemen ghunst ende by-
standt doen zall. Een yeghelyck nae zyn vermoeghen voer ghewald beschermen, gherechtigheyt te 
gheuen ende behelpen', GPBC, II, 41. 
27. Art. XLV, 'vanden officie des Dorpsrechters, profyt ende eedt,' lid 1-3, GPCB, II, 42. 
28. Zo zal men waarschijnlijk Art. LVIII, 'van misdaeden te punieren', moeten begrijpen: 'Die 
Grietsluden zullen oeck alle excessen punieren, ende peenen, broecken oft compositien daer van 
nemen, wuytghslooten wat het levent anghaet, zullen zie onszen Regenten wille daer inne ver
nemen', GPCB, II, 44. Dat het college van regenten hier alleen maar een consultatieve taak zou 
hebben, en zelfs het 'overste gherecht' helemaal buiten spel zou staan, is onaannemelijk. 
29. Artt. LXII-Cm (strafvermindering: artt. C en Cl), vergelijk GPCB, II, 44-48. 
30. Oproerigen worden uitdrukkelijk met onthoofding en eventueel bijkomende confiscatie be
dreigd (art. CIH). Ingeval van doodslag en bigamie (artt. LXII en CII) wordt het aan het arbitrium 
van 'de rechter' overgelaten een lijfstraf (doodstraf) op te leggen dan wel 'die misdaede ciuiliter, 
dat is borchlijck, te maecken', dat wil zeggen een boete op te leggen. 
31. Hof II, 1 en volgende; de serie overgeleverde criminele vonnissen van het hof begint in sep
tember 1516. 
32. Met het woord 'informatie' wordt hier zowel het mondeling verhoor bedoeld, als het stuk dat 
het schriftelijk verslag daarvan behelst. In de zeventiende eeuw noemde men de 'informatie van het 
nedergerecht' 'preparatoire informatie'. 
33. Dit was al de praktijk toen de stadhouder Aremberg een instructie (1540) werd gegeven (aan
gehaald door Theissen, Centraal gezag, 173 noot 2 ) : ' . . . alzoe alle gevangenen van criminele sai-
cken van den geheelen lande tot Leeuwarden onder den Hove gebrocht ende opt blochuys aldaer 
(zoe daer anders geen gevangenisse en is) bewaert wordden'; zie ook Sickenga, Het hof van Fries
land, 4-6.
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Ten aanzien van de procesgang in burgerlijke zaken en met betrekking tot de ta
ken van de daarbij betrokken functionarissen heeft het hof zelf in het tweede en 
derde kwart van de zestiende eeuw maatregelen genomen, die een routinisering en 
formalisering van de werkzaamheden beoogden en soms de competenties der rech
terlijke ambtenaren nauwkeuriger afbakenden34. De voornaamste en uitvoerigste 
ordonnantie is wel die van 20 december 1541 op 'het stuk van de Justicie' die tevens 
het tarief voor de kosten van allerlei administratieve handelingen bevat35. Daar
naast werden regelingen uitgevaardigd die deeltaken nader omschreven: van deur
waarders en boden, bevoegdheden van advocaten; aspecten van de procedure (le
veren van eis en antwoord, fourneren na de litiscontestatie, indienen van akte van 
procuratie); eedsformulieren voor cipier, griffier en advocaten. Om de symbolische 
verhevenheid van het rechtscollege te tonen werd in 1568 aan de advocaten bevolen 
voortaan in tabbaart te compareren, terwijl sluiting van de griffie voor onbevoeg
den in 157236 mede de bedoeling had de administratieve geheimen van het hof-
en tevens de belangen van procederende partijen - veilig te stellen. Het effect daar
van was echter ook dat de rechtspraak in een isolement raakte, dat enigszins blijkt 
uit de doleanties van 155437. De staten wezen er toen op, dat het 'van oldts' de 
gewoonte was in de kanselarij, de zetel van het hof, in de raadhuizen der steden en 
ter plaatse waar men in de grietenijen recht pleegt te doen, tarieflijsten te publiceren 
waarin de vastgestelde kosten van handelingen van personen, betrokken bij de 
rechtspleging - raadsheren-commissarissen, advocaten, procureurs, griffier, deur
waarders, boden, lopers, grietmannen, secretarissen, dorpsrechters en andere die
naren van de justitie - waren vervat. Om het publiek weer te laten weten wat het 
procederen hun zou kunnen kosten verzochten de staten dat de publicatie van deze 
tarieflijsten zou worden hervat 'nae olde gewoenten ende ordonnantie van den Furst 
van Sassen, als tselve onlancx te voren plach geobserveerdt te worden'. De vorst 
reageerde positief op dit verzoek38. 
In 1546 en 1547 kregen de procureur-generaal en de griffier instructies voor hun 

administratieve werkzaamheden39. De procureur-generaal of zijn substituut diende 

34. Men vindt de betreffende regelingen vermeld bij J. L. Berns, De archieven van het hof pro
vinciaal en van de gerechten der grietenijen, districten, eiland en Hogeschool van Friesland (Leeu
warden, 1919) 5-9 (= Hof A), alwaar ook is vermeld of de betreffende ordonnantie is afgedrukt in 
het GPCB. 
35. GPCB, II, 830-837. 
36. Hof A, fol. 39. 
37. GPCB, III, 329-362; vgl. Theissen, Centraal gezag, 163. 
38. GPCB, III, 337 (art. LI); zie over de 'ordonnantie van Sassen' en de bevoegdheid van het hof 
zelf ordonnantiën op het stuk van de justitie uit te vaardigen ook ibidem, 337-338 (art. Lil). 
39. GPCB, III, 105 en 123-124. Aanleiding tot de laatste ordonnantie zal zijn geweest het in dienst-
treden van een nieuwe procureur-generaal, mr. Julius van Geele, als opvolger van mr. Kaerl van
der Nytzen (vergelijk de eerste bepaling in de ordonnantie van 14 mei 1547). Mr. Kaerl werd raads
heer in het hof van Holland. In 1557 was hij weer terug in Friesland: hij volgde mr. Hyppolytus 
Persijn op als president van de raad; Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 130. 
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van door hem behandelde zaken - waaronder dus ook de criminele - speciale re
gisters aan te leggen en daarvan een afschrift ter griffie te deponeren. Ook moest 
hij een rolregister bijhouden. Bovendien werden de procureur-generaal en de grif
fier gelast tweemaandelijks ambtelijk overleg te entameren over processen die de 
belangen van de vorst raakten. De cohesie in het rechterlijk apparaat zal daardoor 
zijn versterkt. Het is duidelijk dat al deze voorschriften ook een forse toeneming van 
het schrijfwerk met zich hebben gebracht. De omvang van de criminele rechtspraak 
van het hof, tenslotte, nam in principe evenredig toe met de vermeerdering van plak
katen waarin straffen tegen lijf en leven waren opgenomen40. De reële kwantitatieve 
toename van het werk hing natuurlijk af van het opsporingsbeleid en het succes 
daarvan. Zonder onderzoek in de criminele registers van het hof (zie noot 31) valt 
hierover weinig meer te zeggen dan dat maatregelen tegen vagebonden, bedelaars, 
zigeuners en ketters veelvuldig werden uitgevaardigd. Een paar maal werden 'boe-
venjachten' georganiseerd41. Uitdrukkelijk werd in 1524 bepaald dat niemand 
voor de misdaad van een ander aansprakelijk of strafbaar zou zijn en niemand we
gens strafbare feiten buiten het gewest vervoerd en in rechte betrokken mocht wor
den42. 
Opstand en afzwering brachten fundamentele wijzigingen in het gewestelijk be

stuur welke ook de rechtspraak raakten. Alleen de top van het hofpersoneel werd 
gewijzigd. Inmiddels was het getal der raadsheren op twaalf gebracht43; dat aantal 
is sindsdien gehandhaafd. De functie van president werd afgeschaft; de oudste 
raadsheer fungeerde, op'basis van anciënniteit, als 'eerste"en presiderende raad'44. 

40. Bijvoorbeeld tegen lutheranen (1529 en latere), tegen het beramen van aanslagen op de vorst 
(1534), tegen het leggen van brandbrieven (1550). De wetgeving in Friesland vindt men tot om
streeks 1700 in het GPCB; nadien in de Appendix van de editie 1770 van de Statuten, ordonnantien 
. . . en in de Verzameling van placaaten ..., waarvan twee reeksen zijn uitgegeven over de periode 
1748-1795 en 1795-1810. Voor nadere oriëntatie zie men Fockema Andreae, Overzicht van oud-
Nederlandsche rechtsbronnen, 10-14; R. Visscher, Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeu
warden (GAL) ('s-Gravenhage, 1932) 70,253-255 en 461-462, en beknopt H. Coing, ed., Handbuch 
der Quellen und Literatur der neureren Europäischen Privatrechtsgeschichte, II/2; Neuere 'Zeit 
(1500-1800): Gesetzgebung und Rechtsprechung (München, 1976) 481-482. 
41. GPCB, III, 111 (1546), 775 (1570). 
42. GPCB, II, 151: tractaat tussen de keizer en Friesland van 20 december 1524 sub 7 en 8 (be
halve wegens crimen lesae mafestatis). Bij die gelegenheid werd tevens bepaald (sub 4) 'dat die 
Keyserlycke rechten in onsen Lande van Vrieslandt ghebruyct zullen worden' (vergelijk ook sub 
8). Zie over de receptie van 'keizerrecht' en/of Romeins recht in Friesland: L. J. van Apeldoorn, 
Het Romeinsche recht in Friesland (Mededelingen Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
nieuwe reeks III, no. 10; Amsterdam, 1940) en daarbij (of daartegenover) R. Feenstra, 'Keizer-
recht en Romeins recht in Friesland. Kanttekeningen bij de jongste literatuur over het onderwerp 
in verband met een onuitgegeven geschrift van S. H. van Idsinga', Verslagen en Mededeelingen oud 
vaderlandsch recht, XI, i (1954) 177-252, en idem, 'Römisches Recht und Kaiserrecht in den alt-
friesischen Rechtsquellen' (1957), herdrukt in zijn Fata ivris Romani. Etudes d'histoire du droit 
(Leiden, 1974) 40-48. 
43. Sickenga, Het hof van Friesland, 3-4; Guibal, Democratie en oligarchie, 25. 
44. Sickenga, Het hof van Friesland, 37, noot 1. 
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Gedeputeerde staten wisten in 1581 van de prins gedaan te krijgen dat het hof zich 
niet met militaire of bestuurszaken mocht inlaten, tenzij om advies werd gevraagd. 
Enige politieke invloed hield het hof aanvankelijk nog wel: het had de raadsbe-
stelling in de steden, terwijl het via de gewoonte om het hof in veel wetgevingszaken 
advies te vragen - een overblijfsel van de vroegere bestuurstaak - indirecte invloed 
uitoefende. De instructies van 1588 en 1597 maken duidelijk dat het hof voortaan 
de tweede viool zou spelen. Een resolutie van 1627 stelde uitdrukkelijk vast dat de 
Edel Mogende Heren, zoals de officiële titel van de raadsheren luidde, in rang op 
gedeputeerde staten volgden. 
Het hof was metterdaad een gerechtshof geworden. Het oefende de rechtspraak 

uit; de raadsheren werden - zij het niet met zoveel woorden - voor het leven be
noemd. Bij resolutie van 27 februari 1596 werd vastgesteld, dat elk der vier kwar
tieren - Oostergoo, Westergoo, Zevenwouden en de elf steden - drie raadsheren 
mocht aanwijzen. Ingeval van een vakature stelde het kwartier dat aan de beurt 
was een voordracht van twee op, waaruit de overige kwartieren een keuze deden45. 
Voorwaarden waaraan de raadsheren moesten voldoen komen hieronder nader 
aan de orde46. De vraag wat nu wel die opdracht tot het uitoefenen van de recht
spraak inhield, heeft aanleiding gegeven tot eeuwenlange ruzies tussen het hof en 
andere colleges aan wie rechtsprekende taken waren toebedeeld, zoals de senatus 
judicialis te Franeker, de raad ter admiraliteit, het krijgsgerecht en vooral het col
lege van gedeputeerde staten. 
Beslisten de staten in 1584 nog dat ten aanzien van de jurisdictie men strikt de 

'ordonnantie van Sassen' zou volgen47, in 1598 werd besloten een commissie van 
juristen te benoemen ter herziening van de Saksische ordonnantie. Het resultaat 
was de zogenaamde landsordonnantie van 4 november 1602, de Statuten, ordon
nantie ende costumen van Frieslandt. Intussen vaardigden de staten ook een ordon
nantie uit op de 'civile en crimineele' justicie (1601)48. Zoals de considerans tot die 
ordonnantie van 1601 al aangeeft, was het er voornamelijk om te doen de boetes 
op misdrijven, zoals deze in de Saksische ordonnantie waren vastgesteld, te verho
gen, omdat zij te laag waren om preventief te werken. Opvallend is, dat voor nage
noeg alle behandelde misdrijven - van doodslag tot 'verbale injurie' - nog steeds 
slechts een boete wordt geëist49. Onderzoek in de criminele registers van het hof 

45. GPCB, IV, 892. 
46. Algemeen: Sickenga, Het hof van Friesland, 21-22, 29-36; Guibal, Democratie en oligarchie, 
26. 
47. GPCB, IV, 465 (art. XVII). 
48. Ibidem, 1098-1104 (18 februari 1601); Sickenga, Het hof van Friesland, 67-69; Guibal, Demo
cratie en oligarchie, 30-31. 
49. Uitzonderingen in art. XXIV: ' . . . criminaliter, nae gelegentheyt van saecken, gestraft wor
den' en XXIX: ' . . . zullen nae achtinge der Persoonen, ende arbitrage van den Hove, gestraft ende 
gebetert worden'. 
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zal moeten uitwijzen welke vervangende straffen men voor onvermogende misda
digers - en dat waren, ongezien, de meesten - in petto had. 

Te bedenken valt evenwel dat er ook nog oude plakkaten bestonden die hun 
geldingskracht hadden behouden - allicht niet die tegen ketterij - 5 0 , en dat sinds 
1601 een nieuwe strafwetgeving werd uitgevaardigd. Daaruit blijkt duidelijk dat de 
overheid steeds meer zijn toevlucht ging nemen tot lijfstraffen51. Behalve uit een 
tarief-lijst van boetes en bevelen tot vergoeding van toegebrachte schade - welke si
tuatie een 'clager' veronderstelt - blijkt dat de overheid in 1504 al een belangrijk 
aandeel voor zich opeiste in wat we nu maar gemakshalve de strafrechtspraak noe
men: zowel in de regulering van de wetgeving, in de organisatie van de procesgang 
- die in 1504 kennelijk nog voor een deel in de privésfeer, tussen dader en gele-
deerde het 'geschil' oploste -, als in het opeisen van een deel der boetes. 
In toenemende mate monopoliseerde de overheid het zoenen/bestraffen van mis

drijven. Het is hier niet de plaats het complex van factoren te analyseren dat aan 
deze ontwikkeling ten grondslag ligt. Volstaan moet worden met de opmerking, 
dat de centraliserende tendenzen in het Saksische en Habsburgse bestuur - die ook 
elders in opkomende territoriale staten zijn te signaleren52 -, de benoeming van 
wetenschappelijk geschoolde juristen in de Friese raad (onder andere Hollanders 
en Utrechtenaren53, gewend aan de inquisitoire procesvorm), de doorbreking van 
de vroegere 'maagschap'54 en de daarbij behorende oplossing van misdrijven in de 
private sfeer, de verarming van een deel van de bevolking55 dat na het begaan van 
een misdrijf wegens onvermogen de geldboetes niet kon opbrengen en dat dus op 
andere wijze moest boeten, dat al deze factoren de gevoelde noodzaak tot het op
leggen van (lijfstraffen van overheidswege hebben vergroot. Dat de behoefte tot 
effectieve vervolging der 'ketterse' secten hierbij een versterkende rol heeft gespeeld, 
ligt voor de hand. 

Rond 1600 is in Friesland al een eerbiedwaardig scala van lijfstraffen en vrijheids
straffen, althans in de wetgeving, aanwijsbaar: het zetten op water en brood, te 

50. In de editie van de Statuten, ordonnantien... van 1664 vindt men daarvan verscheidene 
voorbeelden: 71, 85-86, 86-92, 93, 94, 95, 97, 105, 105-106. 
51. Zie noot 40. 
52. Bijvoorbeeld E. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege (3e 
dr.; Göttingen, 1965) 112. 
53. Vergelijk Theissen, Centraal gezag, 155-156; zie ook noot 23. 
54. K. de Vries, Bijdrage tot de kennis van het strafproces in de Nederlandse steden benoorden 
Maas en Schelde vóór de vestiging van het Bourgondische gezag (dissertatie Groningen; Groningen-
Djakarta, 1955) hfdst. iii. 
55. Dit betreft niet meer dan een hypothese; over armoede en verarming in deze periode staan 
maar weinig exacte gegevens ter beschikking: J. A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en 
sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (dissertatie Utrecht; AAG Bijdragen XVII, 2 dln., Wage-
ningen, 1972) I, 376-377 en samenvattend, idem, 'Economische op- en neergang', hoofdstuk XII 
in: J. J. Kalma, e. a., ed., Geschiedenis van Friesland (Leeuwarden, 1968; herdruk 1973) 340-344. 
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pronk stelling56, verbanning, geseling, brandmerking, doodstraf. De langdurige 
gevangenisstraf- dus afgezien van het zitten op water en brood voor een korte tijd 
in het blokhuis te Leeuwarden, in een stedelijke raadskelder of in een kot of schuur 
ten plattelande - heeft vóór 1661 nauwelijks een rol kunnen spelen57. 
Aan het einde van de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw werd de 

basis gelegd voor de organisatie van de Friese rechtspraak binnen de republikeinse 
bestuursstructuur. Het hof kreeg in 1597 een instructie die gedurende twee eeuwen 
als grondslag zou dienen58. De daarin vervatte omschrijving van taken en bevoegd
heden werd in algemene termen neergelegd in de persoonhjke 'commissies' voor 
raadsheren en ander personeel van het hof dat door de staten werd benoemd. Het 
lagere personeel, dat door of vanwege het hof werd aangesteld, kreeg zijn instruc
ties van het hof. In de loop van de zeventiende eeuw is een aantal aanvullende reso
luties door de staten genomen die sommige aspecten van de werkzaamheden van 
de leden van het hof nader preciseren59. 

HET FRIESE HOF IN DE ACHTTIENDE EEUW 

Het jaartal 1701 is in de geschiedenis van het hof zonder betekenis, in de historio
grafie ervan echter zoveel te meer. Sickenga beëindigde in dat jaar zijn studie over 
het hof van Friesland, die nog steeds bruikbaar is en vooral aantrekkelijk vanwege 
de bijlage waarin de auteur biografische gegevens opnam over de 74 raadsheren 
die gedurende de zeventiende eeuw zitting hadden in het hof60. 

Personeel 
Om een indruk te kunnen krijgen van de taken die door het personeel van het hof 
werden verricht, heb ik mij niet zoals Sickenga beperkt tot de raadsheren en heb ik 
mij evenmin beperkt tot de gedrukte bronnen. Ik heb mij, integendeel, voornamelijk 
gebaseerd op archivalia. 

56. Deze bestraffing moesten debiteurs ondergaan aan wie het hof brieven van cessie had gewei
gerd: GPCB, IV, 1103 (artt. I en II van de bijlage bij de Ordonnantie op de civiele en crimineele 
justitie). 
57. De mededelingen over het Friese tuchthuis bij A. Hallema, Geschiedenis van het gevangenis
wezen, hoofdzakelijk in Nederland (Den Haag, 1958) 89 zijn zeer onvolledig; men zie GPCB, IV, 
984 art. X, 1067; V, 112 en 152, 163, 166 en 170, 254 en 635, 642 en 662. 
58. GPCB, IV, 965-968 (31 artikelen); vergelijk daarbij de 'Commissie' voor het college van ge
deputeerde staten van 1588: ibidem, 699-702. 
59. Zie uitvoerig de reeds genoemde dissertatie van Sickenga en, beknopter, Guibal. Hieronder 
zal ik nog op een aantal kwesties rond het hof in deze eeuw terug moeten komen. 
60. Van hen werden er 63 tijdens de zeventiende eeuw benoemd: Sickenga, Het hof van Friesland, 
157-246; het belang van de daar verzamelde gegevens blijkt bijvoorbeeld uit J. A. Fabers studie 
'De oligarchisering van Friesland in de tweede helft van de zeventiende eeuw', AAG Bijdragen, 
XV (Wageningen 1970) 39-64, speciaal 54-57. 
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Hoewel het hof in de ogen van de gemiddelde buitenstaander een monolitisch 
geheel moet hebben geleken, was het dat in feite niet. Er bestonden verschillende 
scheidslijnen. De eerste is die tussen het personeel dat door de staten werd benoemd 
en het door het hof zelf aangestelde en geïnstrueerde personeel. Een tweede is die 
tussen wat met een moderne omschrijving kan worden aangeduid als zittende ma
gistratuur en openbaar ministerie, de procureur-generaal en de zijnen. 

Het tableau de la troupe zag er aan het begin van de achttiende eeuw als volgt uit: 
(a) 12 raadsheren ordinaris, van wie de oudste in dienstjaren fungeerde als eerste en 
presiderende raad; 
(b) procureur-generaal; 
(c) griffier; 
(d) substituut van de procureur-generaal; 
(e) eerste klerk van de griffier (ook wel aangeduid als substituut van de griffier of 
secretaris); 
(f) tweede klerk ter griffie (ook wel aangeduid als rollarius); 
(g) eerste deurwaarder; 
(h) 5 of 6 deurwaarders ordinaris; 
(i) 7 of 8 boden ordinaris; 
(j) derde klerk ter griffie die fungeerde als ontvanger der cancelarij-gerechtigheden; 
(k) een 'sportelmaander'; 
(1) 2 grossanten ter griffie; 
(m) dienaars van de criminele justitie; 
(n) 2 vuurboeters; 
(o) klerken van de raadsheren. 
Daarenboven vindt men nog een gardenier van de Cancelarijtuin61, een leverancier 
van couranten, papier en van grofijzerwerk62 en een 'correspondent' namens het 
hof ter griffie van Hare Hoog Mogenden in Den Haag63. Beide laatsten kan men 

61. De eerste gardenier werd na de aanleg van de Cancelarijtuin in 1723 aangesteld; sommige van 
zijn opvolgers combineerden het tuinieren met de functie van bode of dienaar van de criminele jus
titie; zijn jaarsalaris was, en bleef, 10 zilveren ducatons; zie Hof S, 1 (resoluties) fol. 163v (15.12. 
1723), 170v (13.10.1728), 202v (23.2.1745), 277v (31.5.1780, de man wordt dan aangeduid als 'on
derhouder van aarde, zand en turf'), 320r (26.3.1792). 
62. De leverancier van couranten, papier en andere schrijfbehoeften werd niet zo zeer 'benoemd' 
maar hem werd wel een monopolie verleend. Tussen 1738 en 1787 werden deze leveranties aan de 
gezamenlijke deurwaarders en bodes gegund, die daartoe een stand in de kanselarij mochten hou
den; zie Hof S, 1, fol. 196r (9.12.1738), 306 (19.1.1787), S, 2, fol. 6v-7v (5.12.1794), 14v-15r (16.12. 
1796). Van een leverancier van grofijzerwerk is slechts sprake in 1747: Hof S, 1, fol. 204v. 
63. De taak van de 'correspondent' (in 1706 werd de eerste klerk ter griffie van HHM door het 
Friese hof als zodanig aangesteld) was het twee maal per week alle 'nouvellen' en resolutien van 
HHM mede te delen en tevens een missive op te stellen over de politieke besluitvorming in Den 
Haag; zijn jaarlijks tractement 400 carolusgulden; zie Hof S, 1, fol. 147v (26.11.1707), 154v (23.1. 
1715), 193 (16.9.1737), 201r (5.5.1742), 235v-236r (15.7.1767), 277 (25.4.1780). 
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beter niet tot het eigenlijke personeel van het hof rekenen. Hun werk is perifeer. 
Verder benoemde het hof nog de chirurgijn op het blokhuis64 en instrueerde het de 
cipier van het blokhuis65. De functionarissen sub a-d werden door de staten be
noemd; die sub e-i door het hof. De meeste administratieve functionarissen werden 
door de griffier aangesteld; van de anderen zijn geen gegevens bekend66. De exe
cuteur of 'sportelmaander' had tot taak het innen en administreren van bepaalde 
inkomsten van het hof67. In financieel opzicht had het hof onder andere te maken 
met de rentmeester-generaal der domeinen, aan wie onder meer de boetes, opgelegd 
in 'compositie'-zaken, toekwamen68. De dienaars van de criminele justitie ten-

64. Het blokhuis - sinds eind zestiende eeuw 'gedemolieerde Blokhuis' genaamd - fungeerde als 
huis van bewaring voor gearresteerde, nog niet veroordeelde verdachten (zie ook noot 33). In de 
achttiende eeuw fungeerden als chirurgijns van het blokhuis Willem Crans (1679-1708), Roeloff 
Roukema (1708-1746), Pijter de Vries (1746-1762), Gerard Pettinga (1762-1794), Dirk Pars (1794-
?). De aanstelling betekende een nevenfunctie voor Leeuwarder chirurgijns. Zie Hof S, 1, fol. 
149v-152r (9.11.1708), 203v-204r (23.11.1746), 221v-222v (19.5.1762); S, 2 fol. 5v (15.7.1794). 
Van Johannes de Vries is een handschrift overgeleverd over forensische geneeskunde, waarin men 
tevens een gedeeltelijke aanvulling van een lacune in het criminele archief van het Friese hof vindt, 
namelijk lijkschouwingen: 'Geregtelijk genees- en heelkundige onderzoekingen en verschillende 
verklaringen van medici en chirurgi, van 1752-1782 aan den Hove van Friesland gegeven; vooraf
gegaan door korte practykaale bedenkingen specterende de medicina forensis', 164 fols., aanwe
zig in de Stedelijke Bibliotheek (Sb) Gemeentearchief Leeuwarden (GAL) onder A 1014, vergelijk 
Visser, Catalogus, 111. 
65. Zie de door de staten gegeven 'Instructie voor de Cipier van 'sLandschaps gevangenhuis' 
(daarmee is het blokhuis bedoeld) uit 1656 en de 'Ordre op hetgeene bij de Cipier op 't Blokhuis 
sal werden geschaft, soo voor de gijselaars als criminele gevangenen', Hof D, 116-121,122-124, en 
nadere instructie van het hof, dd. 11.7.1725(= 29.3.1740) en 22.3.1740 in Hof S, l.fol. 197v-198r; 
vergelijk ook J. L. Bems, Inventaris der archieven van de Staten van Friesland en de daarmee ver
bonden colleges 1580-1795 (Leeuwarden, 1964) G 27 c. Voor de nieuwe functie van assistent van de 
cipier van het blokhuis werd bij schrijven van 9 januari 1809 namens de landdrost van Friesland een 
instructie verstrekt, zie Hof J 3, in dato. Het toezicht op 'slands tucht en werkhuis behoorde tot 
de competentie van de gedeputeerde staten. Ik laat het hier buiten beschouwing omdat het hof er 
in organisatorisch opzicht bijna geen bemoeienis mee had. 
66. In tegenstelling tot de gewoonte - ten aanzien van de sub e tot i genoemde functionarissen 
en van de gardenier, leveranciers van couranten, correspondenten bij HHM - werden hun benoe
mingen niet in de resolutieboeken van het hof (S 1 en 2) genoteerd. 
67. Zijn 'Commissie' (als model die voor Ale Zijlstra, 20.1.1740) in Berns, Staten, G, 27 c. 
Zijn functie blijft in de archieven van het hof in het duister. Wegens het lange vaceren van het 
griffiersambt stelde het hof, met instemming van het provinciaal bestuur op 13 februari de eerste 
grossant, G. van der Meer, tevens aan als adjunct van de 'ontvanger' van de kanselarijgerechtig-
heden; Hof S, 2, fol. 19r-21r. 
68. Deze functionaris kreeg zijn 'commissie' van de staten, sinds 1766 na aanstelling door de stad
houder. Hij presenteerde zijn commissiebrief aan het hof, dat de brief registreerde in zijn commis-
sieboek (Hof C, fol. 508, 526, 530, 543, 569, 576, 586). In 1766 werden de ambten van ontvanger-
generaal der consumptien en van rentmeester der domeinen samengevoegd tot het ambt van ont
vanger-generaal der domeinen en consumptien (zie Berns, Staten R, 56, e 3 en R, 56 k). Deze 
nieuwe constellatie gaf het hof aanleiding een gebaar van goede wil te maken en te pogen de rela
ties tussen hof en rentmeester (ontvanger) te normaliseren. In verband met een geschil over de 
plaats welke de rentmeester in de vergadering van het hof mocht innemen - vóór of na de procu
reur-generaal en de griffier - hadden de rentmeesters ervan afgezien de kanselarij te bezoeken, ook 
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slotte werden door de (substituut) procureur-generaal aangesteld en geïnstrueerd69. 

De bemanning van het hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, dat in de acht

tiende eeuw de volkrijkste gewesten bediende70 , verschilde niet wezenlijk van die 

van het Friese hof71. 

Het is in het kader van dit opstel niet nodig aan de hand van instructies, commis

sies en resoluties een beschrijvende functie-analyse te maken van alle bij de crimi

nele en civiele rechtspraak van den hove betrokken personen7 2 . Wel heb ik, om 

aansluiting te zoeken bij het werk van Sickenga (zie noot 60), een overzicht gemaakt 

van die functionarissen bij het hof in de periode 1701 tot 1811 van wie ik daarover 

gegevens kon vinden. De gegevens zijn in Bijlage I opgenomen 7 3 . Voor het begrip 

van wat ik in de inleiding het bureaucratiseringsproces noemde en de weerslag daar

van op de organisatie en gang van de criminele rechtspraak, is dat ook niet nood

zakelijk. 

nadat de staten in 1742 in hun voordeel hadden beslist. Het hof besloot nu, bij resolutie van 19 sep
tember 1766, weer te trachten uitvoering te geven aan zijn instructie (GPCB, IV, 966, art. XII) en 
voortaan de rentmeester (ontvanger) uit te nodigen ter vergadering zijn advies uit te brengen in 
zake composities (Hof S, 1, fol. 231v-232r). 
69. Over hen is weinig bekend. Het archief van de procureur-generaal is nagenoeg geheel ver
loren gegaan (Berns, De archieven van het hof provinciaal, 33). 
70. In Holland was het bevolkingsaantal in 1622 ruim 671.000 en in 1795 ruim 783.000; in Fries
land wordt de bevolking in 1714 geschat op 129.000 a 135.000 en in 1796 bedroeg ze ruim 157.000; 
zie A. M. van der Woude, Het Noorderkwartier (dissertatie Utrecht; AAG Bijdragen, XVI, Wa-
geningen, 1972) I, 101, en Faber, Drie eeuwen Friesland, I, 56-57 en II, 413. Ten aanzien van het 
hof van Holland valt wel te bedenken dat de criminele rechtspraak daarvan maar een zeer onder
geschikte rol speelde. 
71. Te weten: president, 11 raadsheren, procureur-generaal tevens advocaat-fiscaal crimineel, 
advocaat-fiscaal civiel (van 1719 tot 1734 combineerde de procureur-generaal de functies van ad
vocaat-fiscaal crimineel en civiel), griffier, substituut-griffier, secretaris, beëdigd klerk van de se
cretaris, penningmeester van de griffie, eerste klerk ter griffie, klerk ter fumeerkamer, klerken ter 
griffie, eerste deurwaarder, deurwaarders, boden, major, drost, castelein en conciërge, cipier van 
de Voorpoort, vuurboeters, biljetaanplakker en dienaars van de procureur-generaal. Het grotere 
aantal lagere administratieve functies weerspiegelt het meerdere schrijfwerk dat door het Holland
se hof verricht moest worden (zie de zogenaamde Herenboekjes; de gegevens daaruit zijn per func
tie en per persoon op formulier gebracht in het kader van het project Bureaucratisering van het 
Instituut voor Geschiedenis der RU Groningen. Drs. O. Vries was zo vriendelijk mij inzage van 
deze data te geven). 
72. Bovendien heeft mevrouw mr. B. S. Hempenius-van Dijk een dissertatie in bewerking waarin 
organisatie en werking van het hof in de tweede helft van de achttiende en aan het begin van de 
negentiende eeuw worden onderzocht. De resultaten van haar onderzoek, dat zich speciaal richt 
op de civiele rechtspraak, zullen binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd. 
Vanzelfsprekend is, formeel gezien, een scheiding tussen civiele en criminele rechtspraak maar 

moeilijk aan te brengen. In dit opstel beperk ik mij tot het weergeven van hetgeen mij onmisbaar 
lijkt voor een goed begrip van de relatie tussen 's hofs organisatie en zijn strafrechtspraak. Ik heb 
niet meer dan strikt noodzakelijk leek, op het werk van mevr. Hempenius willen vooruitlopen. 
Voor haar medewerking ben ik haar zeer erkentelijk. 
73. Ruimtegebrek verhindert het opnemen van de namen der functionarissen. Deze zijn door mij 
gedeponeerd bij het in noot 71 genoemde project Bureaucratisering. 
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Benoeming, ambtenverkoop 
Zijn moderne sollicitatie- en selectieprocedures al vaak ondoorzichtig74, dit was 
in veel sterker mate het geval tijdens het ancien régime. Voor de benoeming van 
sommige functionarissen bestonden wettelijk vastgelegde voorwaarden; voor de 
meesten waren die er niet of zijn zij niet terug te vinden. De zaak wordt nog meer 
gecompliceerd doordat in de praktijk met wettelijke bepalingen de hand werd ge
licht. De door Faber en anderen gesignaleerde oligarchisering van het Friese be-
stuursbestel in de tweede helft van de zeventiende eeuw75 heeft deze kloof tussen 
wet en praktijk zeker vergroot. De door de staten benoemde functionarissen bij het 
hof- raadsheren, procureur-generaal, griffier en substituut van de procureur-gene
raal - kregen een 'commissie' mee waarin een zeer algemeen gehouden taakom
schrijving was overgenomen uit de instructie voor het hof. 
Wat de raadsheren betreft, spreken die 'commissies' slechts van een 'bekwaam en 

rechts-ervaren persoon'76. Om voor benoeming in aanmerking te komen, dienden 
de gegadigden: (a) geboren Fries te zijn; de wet stelde hen die twintig - sinds 1673: 
tien - jaren in Friesland hadden gewoond en degenen die met een Friezin waren 
getrouwd, gelijk met geboren Friezen; (b) de 'ware gereformeerde religie' te belij
den; (c) de graad van doctor of licentiaat in de rechten te bezitten en bij het hof te 
zijn geïmmatriculeerd; (d) minstens 25 jaar oud te zijn; (e) tot een zittend raads
heer niet in bepaalde verboden graden van bloed- of aanverwantschap te bestaan77. 
De bepalingen sub a, b en d zullen ook gegolden hebben voor de benoeming tot 
(substituut) procureur-generaal en griffier. Om feitelijk in het bezit van hun ambt 
te worden gesteld, dienden deze functionarissen een eed op hun instructie en de 
zuiveringseed af te leggen78. Om zijn werkzaamheden effectief te kunnen aanvan
gen diende een nieuw-benoemde raadsheer plechtig in de vergadering van de raad 
te worden 'geïntroduceerd'79. De substituten van de procureur-generaal toonden 
hun aanstellingsbrief aan de raad en werden dan in hun functie 'erkend'80. Deze 

74. P. J. van Strien, 'Waarborgen tegen willekeur bij personeelsselectie', Intermediair, XIII (1977) 
nr XL, 1-9. 
75. Faber, 'De oligarchisering van Friesland' (zie noot 60) en Guibal, Democratie en oligarchie. 
76. Hof C (commissieboek, 1701-1798). De oudst bekende 'commissie' voor een raadsheer da
teert van omstreeks 1560: Naamrol der Edele Mogende Heeren Raden s'Hofs van Friesland, sedert 
de aanstelling van't zelve in den jare 1499 tot heden; met eenige commissien, instructien en resolutien 
... (Leeuwarden, 1742) 73-75. 
77. Sickenga, Het hof van Friesland, 29-36. Veel van deze bepalingen waren laatstelijk vastge
steld bij het reglement van 15 maart 1673: GPCB, V, 959; vergelijk ook Reglement reformatoir 
van 21 december 1748 artt. 32 en 33, onder meer afgedrukt bij Guibal, Democratie en oligarchie, 
203. 
78. Sickenga, Het hof van Friesland, 28 en 59. 
79. Geregistreerd in Hof TTT (annotatieboeken der presente en absente raadsheren). 
80. Geregistreerd in Hof S (resolutieboeken); de eerste 'erkenning' sub 11 maart 1729. 
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functionarissen werden, waarschijnlijk met uitzondering van de substituut procu
reur-generaal die aan het toezicht van het hof was onderworpen, kennelijk voor het 
leven benoemd81. Zij waren echter niet uitdrukkelijk onafzetbaar, want zij moch
ten op straffe van 'privatie van hun officie' geen geschenken van procederende par
tijen aannemen82. 
Behalve de genoemde formele criteria voor benoembaarheid speelden informele 

aspecten een grote, soms doorslaggevende, rol in de selectieprocedure. Terecht is 
opgemerkt, dat het stelsel van ambtenbegeving, vooral op stedelijk niveau, met 
zich bracht 'dat bekwaamheid in veel gevallen niet alleen niet vooropstond, maar 
zelfs nauwelijks of in het geheel geen rol speelde: 'het verstand komt met het 
ambt"83. In hoeverre de praktijk van ambtenverkoop en -transport de deskundig
heid en slagvaardigheid van het Friese hof in de achttiende eeuw heeft aangetast, 
valt moeilijk te schatten. Gegronde klachten daarover zijn voor 1795 niet bekend. 
Cumulatie van ambten was verboden en schijnt in de hogere regionen van het hof 
niet te zijn voorgekomen. De hoogste ambten bij het hof behoorden niet tot de 
zogenaamde 'ambulatoire' ambten; zij werden ook niet via toerbeurten of alma
nakken verdeeld84. Met sommige wetsbepalingen voor benoembaarheid werd in 
de praktijk de hand gelicht85. Verkoop en transport van ambten waren praktijken 
die, hoewel herhaaldelijk bij de wet verboden, toch werden toegepast, en feitelijk 
onuitroeibaar bleken86. Beide gewoonten waren misbruiken, inzoverre ze in strijd 
waren met de wet87. Ze tendeerden onmiskenbaar tot oligarchisering: het beperken 
van het recruteringsveld der benoembaren tot degenen die de vaak hoge koopsom
men konden opbrengen. Ze betekenden allicht ook een nog grotere verenging van 
het recruteringsveld der gegadigden dan de wet al aanbracht. Toch wil dit niet 
zonder meer zeggen, dat de bekwaamheid van 'de hogere functionarissen van het 
hof daardoor nadelig werd beïnvloed. De familie speelde tijdens het ancien régime 
een belangrijke rol in de voorbereiding, de socialisering, van haar leden voor ad
ministratieve taken, terwijl de 'in-service training' toen, evenals thans nog vaak, een 
grote rol speelde88. Daarbij kwam nog, dat de rechtenstudie als vereiste van be-

81. Vergelijk Guibal, Democratie en oligarchie, 25-26. 
82. Instructie van het hof (1597) art. 27: GPCB, IV, 968; Sickenga, Het hof van Friesland, 38. 
83. Vries, 'Geschapen tot een ieders nut', 337. 
84. Guibal, Democratie en oligarchie, 91-92; het ambt van substituut procureur-generaal viel 
wel onder de toerbeurten, zie ibidem, 212. 
85. Voorbeelden bij Sickenga, Het hof van Friesland, 34-36. 
86. Vries, 'Geschapen tot een ieders nut', 338 en de daar genoemde literatuur. 
87. Te meer, wanneer gedeputeerde staten, zoals in 1662, ingrepen in de procedures die de pro
cureur-generaal was begonnen tegen overtreders van het verbod tot ambten verkoop: Guibal, 
Democratie en oligarchie, 113 vv. 
88. Dat geldt trouwens ook nog voor de negentiende en, in mindere mate, voor onze eeuw: 
Van Braam, Ambtenaren en bureaukratie, 188. 
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kwaamheid in zekere mate de nadelen van die beperking van het recruteringsveld 
weer ophief89. 
De feitelijke gang van zaken ten aanzien van verkoop en transport van ambten 

bij de hogere functionarissen van het Friese hof onttrekt zich grotendeels aan onze 
waarneming90. Onderscheid moet gemaakt worden.aan wie de koopprijs werd be
taald. Voor de meeste civiele en militaire ambten dienden de nieuwbenoemden in 
's lands kas een som te storten, die men in Friesland aanduidde als 'equivalent'91. 
Raadsheren, procureur-generaal, griffier en hun substituten betaalden twee- of een
maal hun jaartractement92. Het is moeilijk te beslissen of dit nu als een 'koopprijs' 
of als een speciale belasting moet worden aangemerkt. Van dit aequivalent moeten 
de jaarlijks te betalen 'officie en amptgelden', of kortweg 'ampten en officien', dui
delijk worden onderscheiden93. Deze som is zeker als een belasting te kwalifice
ren94. Behalve deze 'prijs' die ook de functionarissen van het hof voor hun nieuwe 
ambt aan het land moesten betalen, is mij van betaling voor een functie bij het hof 
aan zijn ambtsvoorganger geen ander voorbeeld bekend geworden, dan het reeds 
door Guibal gesignaleerde geval95. Johan Vegelin van Claerbergen, die in 1720 

89. Zie daarover D. J. Roorda en A. H. Huussen jr., 'Das Heft in der Hand und Geld im Kasten. 
Historische beschouwingen over vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa', Tijdschrift voor 
Geschiedenis, XC (1977) 303-327, (in het bijzonder 316-317 en de daar genoemde literatuur). 
Voor 1673 gold nog de oude traditie, dat edellieden niet in de rechten behoefden te zijn afgestu
deerd om in aanmerking te komen voor benoeming als raadsheer; desalniettemin hield men later, 
althans in de eerste helft van de achttiende eeuw, toch niet de hand aan het vereiste uit art. 25 van 
het reglement van 15 maart 1673: Sickenga, Het hof van Friesland, 33-34. 
90. Guibal, Democratie en oligarchie, 98. 
91. Ibidem, 52. 
92. Hof D. 267-270: 'Lijste van amptdragende personen, en taux waarop dezelve zijn gestelt, 
in cas van vacature der ampten, zooals gereguleert is, bij placaet van den 15 April 1716 en nader 
gesuppleert bij resolutie van den 27 Februarij 1760'. Raadsheren 3000, procureur-generaal 3000, 
griffier 3000 en hun substituten 500. Aan het einde van de lijst staat uitdrukkelijk (269): 'Alle ver
dere ampten en bedieningen in vorenstaende lijste niet begrepen, moeten een jaartractement ten 
profijte van den Lande laten staan'. Daar wordt ook gemeld dat de betaling kon geschieden cash of 
met landschapsobligatiën; sinds 1742 kreeg men 25% korting op het aequivalent als men binnen 
drie maanden na zijn aanstelling in klinkende munt betaalde. Voor de periode 1771-1796 is in het 
archief van de Friese rekenkamer een register der aequivalent-betalingen overgeleverd, waaruit we 
kunnen zien welke ambtenaren contant en welke in obligatiën betaalden: Berns, Staten, R, nrs. 
48 en 49. Deze aequivalenten zijn mogelijk de opvolger van de in 1666 vastgestelde 'voorschotten' 
of 'opschotten', geregistreerd in ibidem, R 50 (1666-1715) en 51; zie daarbij ook ibidem, R 53, II, 
m 2 en R 53, II, n-p. 
93. De omschrijving die Swart van 'ambtgeld' geeft, gaat dus voor Friesland niet op: 'At about 
the same time [in the 1670's] in almost all provinces a tax on offices, called ambtsgeld, was intro-
duced, which the official had to pay either yearly or in a lump sum on his entrance into office'; K. 
W. Swart, Sale of Offices in the Seventeenth Century (dissertatie Leiden; 's-Gravenhage, 1949) 73; 
vergelijk ook Vries, 'Geschapen tot een ieders nut', 345. 
94. De collecteur-generaal van de officie en amptgelden verantwoordde over de periode 1 mei 
1734 tot 30 april 1735 29.128, - en over 1774/75 21.379,16 gulden; zie Berns, Staten, R 26, ver
gelijk ook R 46. 
95. Guibal, Democratie en oligarchie, 98. 
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