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Procesdossiers uit het ancien régime bevatten een schat aan informatie over de maatschappij van de 16de, 
17de en 18de eeuw. Ze kunnen daarom zeker een nieuw licht werpen op de geschiedenis van de Nieuwe Tijd. 
Vroegmoderne procesdossiers bieden een unieke kijk op talloze conflicten, zowel voor de geschiedenis van 
individuen en families als voor veranderende sociale verhoudingen tussen institutionele spelers (dorpen, 
heren, edellieden, steden, kerken, abdijen, 
ambachten, ondernemers…). Ze bevatten 
o.a. de getuigenissen – en de gesproken 
woorden – van alle lagen van de bevolking, 
maar ook tekeningen, kaarten, plannen 
en soms zelfs voorwerpen die fungeerden 
als bewijsmateriaal. Deze bronnen lenen 
zich dus bij uitstek voor microgeschiedenis 
en vertooganalyse. Maar door meerdere 
processen over een langere termijn te 
bestuderen kunnen ook wisselende allianties 
en verschuivende machtsverhoudingen boven 
water komen.
Procesdossiers zijn lange tijd verwaarloosd 
door de archivistiek, en daarmee ook door 
het historisch onderzoek. Eén van de redenen 
hiervoor is de enorme massa aan bewaarde 
dossiers. Op dit moment wachten nog honderden meters dossiers zowel van lokale schepenbanken, als van 
hogere instanties (Raad van Brabant, Raad van Vlaanderen, Grote Raad van de Nederlanden te Mechelen, 
‘Souveraine Justice des Échevins de Liège’, Rijkskamergerecht te Wetzlar,...) op inventarisatie. Daarnaast 
vinden we ook nog vele procesdossiers in de archieven van families, kerken, ambachtsgilden,… Voor de 
geschiedenis van de Nieuwe Tijd vormen procesdossiers duidelijk de belangrijkste nog niet ontgonnen 
goudmijn. 

Vanaf de 19de eeuw zijn verschillende inventarisatieprojecten op touw gezet, die nog niet werden 
afgerond. Sinds enkele jaren heeft de inventarisatie van procesdossiers een nieuwe adem gevonden. 
Meerdere inventarissen met dezelfde beschrijvingsmethode werden gepubliceerd, en diverse projecten zijn 
momenteel lopende in de archieven van Anderlecht, Brussel, Gent en Luik. 

Uiteraard blijven nog vele methodologische en historische vragen open met betrekking tot de processen. 
Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van deze bron? Hoe toegankelijk was de rechtspraak tijdens 
het ancien régime en hoe evolueerde dit van de 16de tot de 18de eeuw? Wat was de rol van arbitrage, 
bemiddeling of lobbying? Welke interacties bestonden tussen lokale overheden, provinciale justitieraden 
en het centrale niveau? Reflecteerden processen louter de bestaande wetgeving of gaven ze soms ook 
aanleiding tot het uitvaardigen van specifieke ordonnanties? Hoe verklaren we de merkwaardige daling 
van de procesdrift (de zgn ‘great litigation decline’) die in de loop van de 18de eeuw voor verschillende 
rechtbanken kon worden vastgesteld?
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De studiedag heeft twee belangrijke doelstellingen:
 
◊ de aandacht vestigen op reeksen procesdossiers die recent werden geïnventariseerd of waarvan de 

inventarisatie lopende is;

◊ de uiteenlopende mogelijkheden belichten die deze bronnen bieden voor het historisch onderzoek 
(geschiedenis van het recht, de rechtspraak, het geweld en de criminaliteit maar ook de economische, 
sociale en culturele geschiedenis, de mentaliteitsgeschiedenis, de geschiedenis van het milieu, de 
publieke opinie, het dagelijks leven, taalkunde en toponymie enz.)

  

Met deze oproep zoeken we daarom bijdragen over de volgende onderwerpen:
 
◊ de bronnen, de context waarin deze tot stand zijn gekomen, en de specifieke eigenschappen van 

reeksen procesdossiers;

◊ de methodologie en het gebruik van deze bronnen, de perspectieven voor het onderzoek die ze bieden;

◊ case-studies die de rijkdom en het historisch belang van de bronnen illustreren.
 

De handelingen van de studiedag zullen worden gepubliceerd door het Rijksarchief.


