
' . , 
STUDIA HISTORICA GANDENSIA 

.' < 
, ' .. 

• '~IT DE SEMINARIES VOOR GESCHIEDENIS VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT 

'. 222 
r 

R. C. VAN CAENEGEM - L. MILlS 

Kritische uitgave van de « Grote Keure » 
van Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen, 

voor Gent en Brugge (1165-1177) 

Overdruk uit : Handelingen van de Kon. Comrnissie van Geschiedenis, 
CXLIII, 1977, pp. 207-257. 

GENT 
1978 



STUDIA HISTORICA GANDENSIA 

is een reeks overdrukken gepu bliceerd door de Afdeling Geschiedenis van de 
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Gent. 

Blandijnberg, 2, Gent (Belgie) 

STUDIA HISTORICA GANDENSIA 

est une serie de tirages a part publiee par la Section d'Histoire de la Faculte 
de Philosophie et Lettres de l'Universite de Gand. 

2. Blandijnberg, Gand (Belgique) 

STUDIA HISTORICA GANDENSIA 

is a series of offprints published by the Department of History of the Arts 
Faculty of the University of Ghent. 

2, Blandijnberg, Ghent (Belgium) 

STUDIA HISTORICA GANDENSIA 

ist eine Reihe von Sonderdrucken, veroffentlicht von der Historischen 
Abteilung der Philosophischen FakuWit der Staatsuniversitat Gent. 

Blandijnberg 2, Gent (Belgien) 

D. 1978/0538/05 



Kritische uitgave van de 'Grote Keure' 
van Filips van de Elzas, 

graaf van Vlaanderen, voor Gent en Brugge 
(1165-1177) (*) 

R. C. VAN CAENEGEM en L. MILlS 

1. BETEKENIS VAN DE 'GROTE KEURE' 

De hier bestudeerde 'keure ' is een grafelijke verordening 
voor de grote (en later ook enkele kleinere) Vlaamse steden, 
die door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen (II57-
II9r), werd afgekondigd. Ze behoort tot de fundamentele, 
'grate' teksten van de rechtsgeschiedenis van het graaf
schap Vlaanderen in het algemeen en de Vlaamse steden 
in het bijzonder (r). Ze bevat een aantal bepalingen over 
strafrecht, strafprocesrecht en gerechtelijke organisatie, 
die een grondige vernieuwing hebben teweeg gebracht en 
eeuwenlang hun stempel hebben gedrukt op het stedelijke 
rechtsleven. De eerste stad waar graaf Filips dit voor de 
tijd zeer moderne recht invoerde was Atrecht, en weI in de 
jaren II57-II63 (waarschijnlijk in dit laatste jaar) (2). Na 

(*) Onze beste dank gaat naar de stafieden en studenten die, 
in het raam van de colleges over Historische Kritiek aan de Gentse 
Rijksuniversiteit, hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 
de resultaten hier worden gepubliceerd. 

(I) Zie de lijsten der uitgaven en studies over deze 'keure' 
- met de volledige referenties - op pp. 23o-z3I en 246-248. 

(z) R. C. VAN CAENEGEM, Note sur la premiere charte de Philippe 
d' Alsace pour la ville d' A rras, in: Belg. Tijdsch. v. Filol. en Geschied., 
XXIX, I95I, pp. 48I-483. 
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verloop van tijd werd een herziene versie van dat Atrechtse 
stadsrecht veralgemeend tot het recht van de grote Vlaam
se steden, doordat ze ingevoerd werd in Atrecht zelf 
alsook (waarschijnlijk op af rond hetzelfde tijdstip) in 
Brugge, Dawaai, Gent, leper, Rijsel en Sint-Omaars (r). 
Later werd dit recht, sams in aangevulde gereviseerde 
versies, oak ingevoerd in Aardenburg, Dendermande, 
Hulst, Orchies, Oudenaarde en zeUs Saint-Dizier in 
Champagne (2). 

Van de Grote Keure (tweede versie) van Atrecht, Brugge, 
Dowaai, Gent, leper, Rijsel en Sint-Omaars bezitten we 
de aorspronkelijke, Latijnse versie slechts voor twee 
steden, Gent en Brugge: het zijn die twee teksten die 
hier, va or het eerst in een kritische uitgave, warden 
gepubliceerd. 

(I) F. L . GANsrroJ!', Note Sf~1' les deux charles de Philippe d' A lsace 
POWI' la ville d' A.,t>4S, in : Revue du Nord, XXX, I948, pp. 97-II2 
(de revisie had betrekking op een verzwaring van de straffen en 
een versterking van de positie van de graaf in de stad). Dat ook in 
de stad Sint-Omaars de Grote Keure werd ingevoerd is pas 
onlangs aan het Iioht gekomen (en we bctuigen onzc oprcchte dank 
aa.n onze Rijsclse collega A. Derville, die ons over deze ontdekking 
l1eeft gcinformeerd). Inderdaad, men leest in een op het stadsarchief 
aldaar bewaard register: • Tele est Ii toys et Ii coustume que Ph. Ii 
nobles quens de Flandres et de Vermendois estauli et ottria as 
bourgois de saint Orner' (daarop voIgt de eerste zin van art. I van 
de Grote Keure. in het Romaans) (Sint-Omaars, Arch. Mun., 
Renouv. de la loi, I B, fa 58 va). Men vergelijke dit met een ander 
document (ibid., BB LIV N3). waar lllen leest; 'C'est Ii loys et Ii 
coustume que Philippe Ii nobles contes de Flandres et de Vermendois 
establi et ottroia aux bourgois de Saint Aumer. Se aucun fait pla inte 
sur autruy dedens Ie banlieue etc. et aprez plusieurs choses y declai
ries servans a gouvernement et iuridiction de ville et de peuple y 
sont contenus ces mos: Chil qui desdira que eschevins afferment 
par jugement ou par tesmoignage, il perdera LX lb. et devra X lb. 
a chacun eschevin qu'il ara desdit ' . 

(2) VAN CAENEGEM, op. cit. 
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II. DATERING. 

Aan de preciese datering van de Grote Keure der 
Vlaamse Steden is onvoldoende aandacht besteed. Men 
vindt dan ook, vooral bij oudere auteurs, allerlei fantaisis
tische datums. Voor Gent ontmoet men bijv. '(rand) II76 
of II78' (Warnkonig, Gheldolf, Van Duyse, Vanderkin
dere) en 'rond II90' (Wauters, Coppieters-Stochove). 
Voor Brugge vindt men 'II76 , (Warnkonig), 'rond II90 ' 
(Warnkonig-Gheldolf, Gilliodts-Van Severen, Wauters, 
Coppieters-Stochove, Vanderkindere) en zelfs '4 old. II93 ' 
(de Saint-Genois) - deze laatste heeft de datum van de 
kopie (ons hs. B van de Brugse Keure) verward met die 
van de keure zelf (de datum 'II99 , in zijn inventaris is 
kennelijk een zetfout voor II93) (1). 

Ret feit dat ook Sint-Omaars de Grate Keure he eft 
gekregen biedt ons thans een vaste terminus a quo. Inder
daad, aangezien die stad op 22 januari II64 van Filips 
nog een ouderwetse stadskeure heeft gekregen, waarin de 
bepalingen van het handvest van Diederik van de Elzas 
van II28 gratendeels werden hernomen, moet de invoering 

(r) De datering II78 voor de grote keure, zonder specificatie van 
de stad, klimt hoog op, men vindt ze reeds in J. MEYERUS, Commen
tarii sive annales rerHm FlandricarHm, Antwerpen, IS61, p. 52 r. 
In de jongere literatuur vindt men juistere termini: 'lI68-lI77' 
(GANSHOF, VAN WERVEKE, MARTENS) en '± lI6s-begin juni 
lI77' (KOCH). Een bijzonder onnauwkeurige datering door een 
overigens uitmuntend tekstuitgever vindt men bij G. ESPINAS, die 
de keure van Atrecht heeft gedateerd '[II8o env.?]' op grond 
van volgende redenering: 'De lI77 a lI88 Philippe donna succes
sivement a Arras six chartes, il est possible de placer Ie document 
suivant [d.i. de oudste Keure] entre les deux dates extremes prece
dentes: celie de lI80 serait donc une anneE' moyenne conve
nable' (RecHeil de docHments relatifs a I' histoire dH droit mHnicipal. 
Artois. I, Parijs, r934, p. 269). 
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van de Grote Keure aldaar op een later tijdstip gebeurd 
zijn (I). Een tweede ouderwets handvest van Filips voor 
Sint-Omaars was nauw met de keure van januari lI64 
verbonden: het hernam de bepalingen van deze laatste, 
doch met enkele weglatingen en toevoegingen; deze onge
dateerde keure is waarschijnlijk van na 22 januari lI64 en 
zeker van voor 4 december rr64 (2). Men mag met zeker
heid aannemen dat de Grote Keure, die een totaal nieuwe 
en veel modernere weg opging, ten allervroegste van het 
volgende jaar, lI65, kan zijn. 

De terminus ad quem wordt met zekerheid geboden door 
de Gentse verordening van Filips van de Elzas van kort na 
oktober lI78 (datum van de terugkeer van de graaf uit het 
HI. Land), die een aanvulling was op de Grote Keure (3). 
Deze laatste moet dus ouder zijn dan lI78 en zelfs, aan
gezien Filips rond 12 juni lI77 naar het HI. Land was 
vertrokken (4), ouder dan I2 juni lI77. 

Aangezien men mag aannemen dat een zekere tijd is 
verstreken tussen de afkondiging van de Grote Keure te 
Gent en de introductie van de aanvullende ordonnantie 
van 1178, en aangezien anderzijds, zoals gezegd, wei een 
zekere tijd zal verlopen zijn tussen de eerste (Atrechtse) 
versie van lI57-lI63 (wschl. lI63) en de tweede (van de 

(I) Uitg. ESP1NAS, op. cit., III, nr. 625, pp. 316-31B; voor de 
datum zie R. C. V AN CAENEGEM, Coutumes et tegislation en 
Flandre allx XI' et XII' siecles, in: Les Libertes urbaines et rurales 
du Xle au XIV· siecle. Vrijheden in de stad en op het platteland 
van de Xlde tot de XIVde eeuw, Pro civitate, Historische Reeks 
in-Bo, nO 19, Brussel 196B, p. 248. 

(2) Uitg. ESPINAS, op. cit., nr. 624, pp. 307-316. Voor de datum 
zie VAN CAENEGEM, Cottttttnes et legislation, pp. 248-251. 

(3) Recentste uitg. : A. C. F. KOCH, Vroeg Middelnederlands 
ambtelijil proza, Groningen, 1960 (Rijksuniversiteit Utrecht. Fontes 
minores medii aevi, X), nr. II, pp. 16-23. 

(4) H. VAN WERVEKE, in: Nat. Biogr. Woordenboek, IV, Brus
sel, 1970, ko!. 303-305. 
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Grote Steden), mag men eonc1uderen dat de afkondiging 
van de Grote Keure voor de Vlaamse Steden waarsehijn
lijk uit de late zestiger of de vroege zeventiger jaren van 
de 12e eeuw dateert. 

Verder wijzen bepaalde gegevens uit de lokale traditie 
van leper en Dawaai eerder in de riehting van de zeven
tiger jaren. lnderdaad vaor leper worden de jaren II71 
en II74 vermeld als datum van de Grote Keure van graaf 
Filips (enig houvast in een middeleeuwse tekst hebben we 
eehter niet gevonden) (I). Voor Dowaai bestaat een lokale 
traditie dat Filips' keure zau dateren uit het jaar II75; 
hier is eehter, even min als vaar leper, enige steun in 
middeleeuws materiaal te vinden (2). 

Er bestaat wellieht nag een ander element dat in deze 
diseussie verdient te warden vermeld. Ret is inderdaad 
redelijk aan te nemen dat Rabreeht van Aire, 'reehterhand 

(I) J. J. LAMBIN, stadsarchivaris van leper in de vroege Igdeeeuw, 
vermeldt twee datums, II7I (op basis van 'Jaarboeken van leper') 
en II74 (op gezag van Wielant); de gronden van zijn bewering 
hebben we niet kunnen verifieren (Brussel Kon. Bib., Hs. II 4881, 
VI, fO 5 V O (kopie met commentaar uit I8II); een hs. van dezelfde 
geleerde uit 1835 (ibid., IV, fO 15 vOl herhaalt genoemde twee datums 
net als zijn Tijdrekenkundige lijsl van onuitgegeven handveslen ... 
del' stad leper, 1829, p. 2. Dezelfde twee datums komen, in het spoor 
van LAMBIN, in de geschiedschrijving regelmatig terug: WARN
KONIG (1171 of II74), GHELDOLF (II74), DIEGERICK (II7I, II74), 
WAUTERS (II7I, II74) en GILLIODTS-VAN SEVEREN (II71, II74). 

(2) [P. A. S. J. PLOUVAIN], Souvenirs a l'usage des habitants de 
Douai ou Notes pour servir a I'histoire de ce/te ville, Dowaai, 1822, 
p. III. Uit latere confirmaties, die het hebben over de lex et 
consuetudo (en niet, zoals PLOUVAIN, over een droit de commune), 
blijkt dat het weI de Grote Keure betreft. ESPINAS heeft in zijn 
grote geschiedenis van Dowaai de datering van PLOUVAIN niet 
eens besproken. Wij zijn evenmin geneigd er groot belang aan te 
hechten, maar het lijkt toch onwaarschijnlijk dat PLOUVAIN ze 
zonder meer heeft verzonnen, zodat ze volledigheidshalve verdient 
vermeld te worden. 
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en raadsman van de graaf' in de jaren van ZlJn kanse
lierschap, lI68-begin lI74, meegewerkt heeft aan Filips' 
grate rechtshervarming (en wellicht ook reeds aan de intro
ductie van de eerste • keure ' van Atrecht, want we vinden 
hem in Vlaanderen reeds in lIS7, als proost van Aire, wat 
grafelijke gunst veronderstelt). Dit zou de introductie 
van de Grote Keure uiterlijk in lI74 plaatsen (I). 

Wij concluderen: de Grote Keure van de Vlaamse Ste
den dateert met zekerheid uit de periode lI6S-IZ juni 
II77; daarenboven zijn er aanwijzingen die waarschijnlijk 
maken dat ze meer bepaald zou dateren uit de vroege ze
ventiger jaren van de Izde eeuw (z) . 

(I) Zie over Robrecht van Aire (t 5 okt. II74): H . VAN WER
VEKE, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, IV, Brussel, 1970, 
kol. 697-706; ID., Thomas Becket, Filips van de Elzas en Robrecht 
van Aire, Brussel, 1970 (Med. Eon. VI. Acad . Wetensch., KI. Lett., 
XXXII, I); A. VERHULST en Th. DE HEMPTINNE, Le chancelier 
de Flandre sous les comtes de la maison d'AIsace (1128-1191), in: 
Hand. Kon. Com. Geschied ., CXLI, 1975, pp. 288-Z99. 

(z) We nemen hierbij aan dat de Keure in de betrakken grate 
steden - Atrecht, Brugge, Dowaai, Gent, leper, Rijsel en Sint
Omaars - praktisch tegeJijk werd afgekondigd . Inderdaad, de 
intraductie van een gelijkluidend recht in zoveel steden berustte 
klaarblijkelijk op een beslissing van het centrale, grafelijke bestuur, 
dat tot de uniformisatie en modernisatie van het gerechtelijk appa
raat van de grote steden wilde overgaan; dit impliceerde de invoe
ring van het nieuwe recht in al de betrokken agglomeraties, zoniet 
op precies hetzelfde moment, dan toch op korte termijn, anders 
verloo! de operatie veel van haa! zin (dat kleinere steden slechts na 
verloop van tijd volgden, past zeer goed in dit perspectief). Trau
wens, art. z6 van de Grote Keure, dat de berechting van schepenen 
die beticht waren van vals vonnis voorzag door • de schepenen 
van Atrecht of andere [schepenen] die dezelfde wet hielden', 
impliceerde dat de Grote Keure inderdaad in v erschillende steden 
tegelijk was ingevoerd. 
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III. AARD EN INHOUD. 

R et is onze bedoeling een kritische uitgave te brengen 
en geen systematische juridische analyse. Tach past het 
enkele essentiele gegevens te verstrekken over aard en 
inhoud van de hier gepubliceerde handvesten. De au de 
benaming van de keure zelf verraadt een zekere dubbel
zinnigheid, want ze heet te bevatten de 'wet en gewoonte 
die graaf Filips instelde (r) '. Dit is een bevreemdende 
terminologie, want of wei betreft het wetgeving, afgekon
digd door de graaf handelend in zijn hoedanigheid van 
landsheer (en men begrijpt dat hij een wet 'instelt' en 
wil dat ze nageleefd wordt), of weI betreft het een cos
tume, d.i. van oudsher toegepast gewoonterecht : men ziet 
niet goed hoe de Grote Keure zowel het een ais het ander 
kon zijn. Of we voor aloud traditioneel gewoonterecht 
staan of integendeel voor nieuwe door de wetgever gelntro
duceerde beschikkingen is een vraag die beantwoord wordt 
door de studie van de beschikkingen zelf: het is nl. overdui
delijk dat we met de tweede mogelijkheid te maken 
hebben (2). Dat Filips die zeer moderne beschikkingen heeft 

(I) Te Gent luidt de titel • Dit is de wet en gewoonte die Filips, 
doorluchtig graaf van Vlaanderen en Vermandois, instelde om door 
de Gentenaars te worden nageleefd ' en te Brugge: • Dit is de wet 
en gewoonte die de Bruggelingen moeten houden, ingesteld door 
graaf Filips '. 

(2) Dat de Grote Keure een keerpunt betekende in de ontwikke
ling van he t oud-Vlaamse strafrecht en strafprocesrecht wordt 
herhaaldelijk gedemonstreerd in R. C. VAN CAENEGEM, Geschiedenis 
van het st-rafrecht in Vlaanderen van de XI" tot de Xl V, eeuw, 
Brussel, 1954 en ID., Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaan
deren van de XI' tot de XIV" eeuw, Brussel, 1956 (Kon. VI. Acad. 
W et. , Verhand. Kl. Lett. 19,24). Het is ook duidelijk dat we hier 
va or de introductie staan van de baljuws - zij het nog niet eo 
nomine - als de essentiiHe justitiele ambtenaars van het grafelijk 
bewind in de steden, een uiterst belangrijke institutionele innova-
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ingevoerd en afgekondigd onder de naam van . gewoon
terecht' was niet veel meer dan een toegeving aan het 
rechtsgevoel van de tijd, dat nog helemaal gewend was 
aan de costumiere voorstelling van het 'goede aloude 
recht' en nauwelijks toegankelijk voor de nieuwe ideeen 
van bewuste rechtsschepping, vooral dan wanneer die 
door de overheid van bovenaf werd opgelegd (1). Toen 
graaf Filips na verloop van enige tijd te Gent, in II78, 
bij zijn terugkeer uit het HI. Land, een aanvullende 
ordonnantie afkondigde, sprak dit stuk cluidelijker en 

tie. Dat het hier geen aloud (gewoonte) recht van de stad betreft 
blijkt ook uit de Grote Keure van Atrecht (Ie versie, getiteld Talis 
est lex et consuetudo quam cives A ttrebatenses tenent) , waar over 
sommige oude rechtsregels , die behouden blijven, uitdrukkelijk 
wordt gezegd 'quoniam talis est lex 80rum ' of 'quoniam lex talis 
est in civitate': dergelijke verklaringen zouden zinloos zijn indien 
de hele keu re een optekening was van het (sinds gel'uime tijd) vige
rende recht (uitg. ESPINAS, Recueil, I, 1934, nr. 107, pp. 268-272). 

(1) Zie de algemene beschouwingen in VAN CAENEGEM, Gott/umes 
et itfgislation, pp. 245-247 en de daar geciteerde literatuur; men 
consultere verder: W. EBEL, Geschichte del' Gesetzgebtmg, G6ttin
gen, 21958; S . GAGNER, Stttdien zur I deengeschichte del' Gesetz
gebung, Uppsala, 1960 (Acta Univ. Upsaliensis . Studia Iuridica 
Upsaliensia, I); H. G. RICHARDSON en G. O. SAYLES, Law and 
Legislation from A etltelbedtt to 111: agna Garta, Edinburgh, 1966; 
W. EBEL, Ober die rechtsschOpferische Leistttng des mittelalte1'lichen 
deutschen Biirgertums, in: Untersuchungen zur gesellschaftlichen 
Struktur der mittelalterlichen Stiidte in Europa, Stuttgart, 1966 
(Vortriige u. Forschungen, XI), pp. 24I-258; G. KOBLER, Das 
R echt im friihen Mittelalier, Keulen, Wenen, 1971; J. YVER, Le 
'Trcs Ancien Goutumier' de Normandie, 'I1liroir de la itfgislation 
ducale, in: Tijdsch. v. R echtsgeschied., XXXIX, 1971, pp. 333-
374; Fr. EBEL, Ubey Legaldefinitionen. Rechtshistorische Studie zur 
Entwickl1~ng del' Gesetzgebungstechnik in Deutschland, Berlijn, 1974. 
Van fundamentele betekenis zijn de pp . door A. WOLF gewijd 
aan de Gesetzgebtmg del' entstehenden Teyritorialstaaten in H. Co lNG'S 
Handbttch del' Quellen und Literatur del' neueren euyopiiischen Privat
rechtsgeschichte, I : Mittelalter, Miinchen, 1973 , pp. 517-800. 
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eerlijker taal door precepta que statuit dominus comes in 
Gandavo te heten (1). 

De vraag of we voor wettenrecht of gewoonterecht 
staan, is niet het enige terminologische probleem. Oak de 
traditionele benaming 'keure' doet twijfels rijzen. Inder
daad, 'keure' of 'willekeure', d.i. 'keuze' (d. de Middel
latijnse equivalenten electio en voluntas) wijst op door de 
(stads) gemeenschap zelf gekozen en uitgevaardigde nor
men - hetzij bij de instelling van een 'commune', een 
pax of een amicitia, hetzij bij de uitoefening van de wet
gevende activiteit door een door de vorst ingesteld stads
bestuur (2). In een echte, door de stad 'gekozen' of 

(I) KOCH, op. cit., p. 16. In sommige bronnen van de bestudeerde 
periode wordt wei degelijk het onderscheid gemaakt tussen de ge
schreven 'wet' en de ongeschreven of hoogstens gedeeltelijk op 
schrift gestelde 'gewoonte' (zie bijv. C. G. FURST, Zur Rechtslehre 
Gratians, in: Savigny Zeitsch . f. Rechtsgeschichte, Kan. Abt., 
LVII, 1971, pp. 275-284) ; in andere bronnen vormen lex et consuetu
do (of jus et consuetudo) een begrip, nl. van het gewoonterecht, dat 
voor velen in de 12de eeuw nog het recht bij uitstek betekende. 
Hierbij werd lex soms als identiek met gewoonterecht aangewend 
(wellicht onder invloed van het Skandinaafse, maar in West Europa 
ook bekende laga) en vindt men ook de mening, bijv. bij Gratianus, 
dat lex niets anders is dan de op schrift gestelde consuetudo (zie 
G . KOBLER, op. cit. en G. KOBLER, Zur Fruhrezeption der Consue
tudo in Deutschland, in: Historisches Jahrbuch, LXXXIX, 1969, 
pp. 337-371. Ook de Vulgata, die het middeleeuwse taalgebruik 
voortdurend belnvloedde, is soms zeer weinig precies en heeft het 
bijv. over consuetudo legis (Luc. 2, 27) ! 

(2) W. EBEL, Die Willkiir. Eine Studie z~t den Denkformen des 
iilteren deutscllen Reckts, G6ttingen, 1953; 10., Der Biirgereid als 
Geltungsgrund und Gestalttmgsprinzip des deutschen mittelalterlichen 
Stadtrechtes, Weimar, 1958. Voor de hier bestudeerde ordonnantie 
vindt men in de literatuur, naast de term 'keure' (LESBROUSSART, 
WARNKONIG, GHELDOLF, DIEGERICK, GILLIODTS-VAN SEVEREN, 
COPPIETERS-STOCHOVE, PIRENNE, VAN WERVEKE, KOCH), • grote 
keure' (KOCH, V AN CAENEGEM) en • keuren voor de grote steden • 
(VAN WERVEKE), ook vele andere benamingen, zoals charte 
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verlangde keure zijn de rechtsnormen gunstig voor de stad, 
beantwoorden ze aan de desiderat a van de burgers en 
bevatten ze voorrechten en voordelen op het gebied van 
het burgerlijk recht, het strafrecht, de gerechtelijke pro
cedure, de fiscaliteit, de dienstplicht e.d.m. Dit zijn keuren 
waarvan men terecht kan zeggen dat ze aan de stad (als 
een gunst en op haar verzoek, en soms tegen klinkende 
munt) werden verleend. Onze 'keure' echter, zoals ze 
traditioneel genoemd wordt, is dat allerminst, want ze 
bevat door de graaf gedecreteerde wetgeving (waarvan 
we, in elk geval voor Gent, weten dat ze in de stad nega
tieve reacties heeft uitgelokt) (I). Toch is de benaming 

(GANSHOF), grande charte (VANDERKlNDERE) en charee de couttlme 
(GHELDOLF). loi (LESBROUSSART, DIERlCX, DE SAINT-GENOIS 
DIEGERlCK). 'wet' (LAMBIN) en loi criminelle (ESPlNAS), decret legis
lalij (LESBROUSSART). privilCge (LESBROUSSART, MARTENS). ordon
nance (DE SAlNT-GENOlS), consignations dt! droit (VAN WERVEKE), 
, codificaties' (BLOCKMANS), 'constituties' (VAN WERVEKE) en 
, de uitvaardiging van bet recbt van de Vlaamse steden ' (VAN WER

VEKE). In de handschriften vindt men chora (Brugge, hs. Ben hs. C), 
lex de lIrbe (Brugge, hs. B), lois donnees (leper, vroege 14de eeuw: 
L. GlLLIODTS-VAN SEVEREN, Goulume de la ville d' Ypres, II, Brussel, 
1908, nr. IV, p. 6), privilege ... de Ie jon dation de Ie loy (Atrecht, ISde 

eeuw: ESPINAS, Recueil, T, nr. 107, p. 268) ; de Ieperse Grote Keure 
was O.m. gekopieerd in het tijdens de Eerste Wereldoorlog vernielde 
Livre de toutes tes keHres, uit de late 13d e of vroege 14de eeuw. 

(I) Nauwelijks was de machtige graaf Filips overleden of de 
Gentenaars dwongen van zijn weduwe, Mathilde, een - echte -
keure ai, die helemaal in hun optiek paste en, soms op een archai
serende manier, trachtte terug te keren naar vroegere, meer com
munale en minder vorstelijke tijden (uitg. W. PREVENIER, De 
oorhonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206), II: Uil
gave, Brussel, 1964 (Kon. Com. Geschied., Alden der Belg. Vorsten), 
nr I, pp. 12-1 6. Ret is bekend dat er tussen Filips en de Gentenaars 
vaak spanning is geweest: het Gravensteen dat hij he eft gebouwd 
om de stad te bedwingen is er tot op heden getuige van. VANDER
KINDERE, Poiitique comYllHnale, p. 754, schrijft terecht: 'II n'est 
pas question d'nne heure cboisie, accepMe par les bourgeois '. 
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'keure' voor ons stuk zo oud (we vinden ze, zoals gezegd, 
reeds in de, waarschijnlijk I3de eeuwse, dorsale nota op de 
kopie uit II93 van de Grote Keure voor Brugge, ons hs. B) 
en zo ingeburgerd dat we, om verwarring te vermijden, 
die traditionele benaming hebben bewaard. Ret gebruik 
van de term 'keure " zelfs in de vage zin van 'stadsrecht " 
mag ons echter niet doen vergeten dat we in werkelijkheid 
te maken hebben met een grafelijke ordonnantie, waardoor 
in een aantal steden nieuw recht werd ingevoerd krachtens 
vorstelijk gezag. Als zodanig was de Grote Keure een inno
vatie. Ze was geen 'vrijheid' of 'privilege met verlening 
van allerlei voorrechten ' (zoals de libertas van leper van 
IlI6 of de beroemde privileges van Willem Clito en Diede
rik van de Elzas voor Sint-Omaars uit lIz7 en lIz8) (I); 
ze betraf ook geen oprichting van een autonome 'ge
meente' (zoals bijv. die van de amicitia van Aire-sur-la
Lys uit I093-IIII, geconfimleerd door Karel de Goede, 
Will em Clito, Diederik van de Elzas en Filips van de 
Elzas) (2). lntegendeel, we staan hier voor de afkondiging, 
door het centrale staatsgezag, van een geheel van normen 
waardoor het recht in de grote Vlaamse steden op een 
nieuwe leest werd geschoeid. Dat die modernisatie van 
recht en gerecht niet werd afgekondigd voor het hele 
graafschap - zoals bijv. de contemporaine assisae van 
Rendrik II in Engeland (3) - houdt verband met de 
structuur van het graafschap, waar de grote steden een 
opvallend preponderante positie innamen en zich scherp 
van het platteland onderscheidden. 

(I) Uitg. F. VERCAUTEREN. Actes des comtes de Flandre 1071-
1128, Brussel, 1938 (Kon. Com. Geschied. Akten der Belg. Vorsten), 
nr. 79. pp. 177-178; ESPINAS, Reweil, nrs. 622 en 623 (heruitg. 
v. nr 622 door ESPINAS, in: Revuedu Nord, XXIX. 1947, pp. 43-48). 

\2) VAN CAENEGEM, COlltumes et ligislation, nr. 5, p. 270. 
(3) Zie de teksten in W. STUBBS. Select Charters and other Illus

trations of English Constitutional History, gde uitg. door E. W. C. 
DAVIS, Oxford, 1913. pp. 167 volg. 
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In het geheel van de herleving der wetgeving in de 
twaalfde eeuw neemt de Grote Keure door haar vroege 
datum en de belangrijkheid van de ingevoerde normen en 
organen een merkwaardige plaats in . De innovaties van 
de Grote Keure kwamen in hoofdzaak op het valgende 
neer. I. Een verstrenging van het strafrecht in die zin 
dat voor allerlei misdrijven zwaardere straffen werden 
ingevaerd (gaande van boeten tot de doodstraf), het aan
deel van de graaf in de baeten werd vergroot en het 
typisch stedelijke zoenrecht (verzoening onder gemeente
naren eerder dan bestraCfing van anderdanen) tat een 
zeer secundaire ral werd gereduceerd. 2. Een modern i
sering van het strafprocesrecht daar de (nag zeer 
beperkte) invoering van de vervalging ex officio en de 
eliminatie van de godsoordelen ten voardele van een ratia
neel sc11epenen-onderzoek (veritas scabinorum). 3. De 
bevestiging van de stedelijke schepenbank, gemaand doar 
een nieuwsoortige grafelijke ambtenaar, voorloper van 
de 13de eeuwse baljuw, als de essentiele gerechtelijke 
instantie van de stad (deze proto-baljuw heet nog iusticia 
comitis of 'hij die de graaf in zijn plaats heeft aangesteld 
om recht te doen' e.d.m.; hoewel de term ballivus nag 
antbreekt, is het duidelijk dat de justicia of minister comi
tis van de Grote Keure in alle essentiele punten weI dege
lijk de bekende moderne baljuw is, wiens benaming echter 
nog niet vaststond) (I). 4. Bepalingen over de aanstelling 
van de schepenen, hun (zeer beperkte) wetgevende 
bevoegdheid en het verhaal tegen de door hen gevelde 
vonnissen. De algemene toon was vorstelijk, centraliserend 
en streng. Van de oudere stedelijke ambities naar autono-

(I) lie het recent en uitstekend overzicht van de he1e problema
tiek door L. M. DE GRYSE, Some observations on the origin of the 
Flemish bailiff (bailli): the I'eign of Philip of Alsace, in: Viator. 
Medieval and Renaissance Studies, VII, I976, pp. 243-294. 
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mie was weinig te bespeuren, zodat de Grote Keure, zo 
niet als anti-communaal, dan tach als a-communaal kan 
worden beschouwd: de steden en hun gerechtelijke orga
nen werden duidelijk gezien als onderdelen van een cen
traal bestuurde vorstenstaat. 

IV. VORM. 

Wie gewoon is aan de ordonnanties van de latere 
Middeleeuwen en de Nieuwe Geschiedenis zal de Grote 
Keure (zowel de eerste versie voor Atrecht als de tweede 
voor de grote steden) vormloos vinden. De tekst bevat 
inderdaad noch protocol, noch eschatocol; een aankondi
ging van bezegeling ontbreekt eveneens, hoewel we weten 
dat de eerste keure van Atrecht van Filips gezegeld was (I). 
De tekst begint abrupt met de woorclen 'Dit is de wet en 
de gewoonte ... ', onmiddeUijk gevolgd door z8 artikels 
(moderne nummering), zonder enige slotformule of date
ring. Deze onvolwassen vorm - of afwezigheid van 
vorm - houdt verband met de nieuwheid van de vorste
lijke wetgeving in het toenmalige Europa. Staatswetgeving 
verscheen als een vertrouwde techniek van rechtsschep
ping pas in de I3de eeuw en kreeg dan vaste cliploma
tische vormen, met, als minimale elementen, een intitu
latio en adres, narratio en expose van de vorstelijke consi
deraties, de tekst der wetsartikelen zelf, een corroboratie 
en natuurlijk een datum. 

De vroegste, zeer zeldzame optekeningen van ons 
au de stadsrecht zijn, vooral voor de belangrijke steden, 
van opvallend jonge datum. Men weet bijv. dat het Leu
vense recht reeds in de IZde eeuw gevormd was en aan 
kleinere agglomeraties werd verleend, doch Leuvense 

(I) ESPINAS, Recueil, I, nr. 107, p. 268: het zegel, met de 
inscriptie Philippus comes Flandrie, is verloren. 
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oorkonden daarover hebben we slechts vanaf 1234 (I). 
De eerste optekening (in 26 artikels) van het stadsrecht 
van Luik, zeker reeds gevormd in de 1zde eeuw, zou ook pas 
dateren uit 'kart voor 1230' (2). Toen de graaf van Loon 
in II70 en II7S het Luikse recht wilde toekennen aan 
Colmont en Brustem, kon men te Luik geen tekst bezar
gen, zodat men enige probi viri vroeg hem de inhoud van 
het stadsrecht mede te delen (3). 

De onbeholpen vorm van de Grote Keure weerspiegelt 
de onwennigheid van de bevoegde instanties, die nochtans 
geen probleem hadden met traditionele schenkingsoor
konden of verleningen van voorrechten (4). Opvallend is 
ook de afwezigheid van elke verwijzing naar overleg met 
de grafelijke vazallen - wat volgens de feodale opvattin
gen normaal zou geweest zijn, noch met de betrokken 
stedelingen of stedelijke besturen: een lijst van getuigen 
of subscribenten is evenmin aanwezig (5). 

(I) G. DESPY, La eha'rte d'Albert de Cuyek de 1196 pour les bOHr
geois de Liege a-t-elle exisle? in: Belg. Tijdsch. v. Fila!. en Geschied., 
50, 1972, pp. 1071-1097. 

(2) Ibid., zie oak Ph. GODDING, Le pOHvoir urbain en Brabant au 
moyen age, in: Wavre 1222-1972. 750e anniversaire des libertes 
communales. Actes, Waver, 1973, p. 97. 

(3) H. VAN WERVEKE, in: Alg. Geschied. der N ederlanden, 
II, 1950, p . 390. Zie oak de conclusie van B. DIESTELKAMP, Gibl 
es eine Freiburger GrundltngsurkHnde aus dem Jahre 1120?, Berlijn, 
1973, dat geen oorkondelijke privileges voor de Duitse steden voor
handen zijn uit de eerste helft van de 12de eeuw (de auteur sluit de 
mogelijkheid uit dat alle steden toevallig hun oorkonden zouden 
verloren hebben). 

(4) De geschiedenis van de diplomatische vorm van de wet
gevende documenten in West Europa in de 12de en 13de eeuw moet 
nag worden geschreven, zodat we dit probleem onmogelijk in het 
raam van ons artikel kunnen uitdiepen. 

(5) Dergelijke lijsten vindt men bijv. weI in de liberlas van Ieper 
van III6 (zie hager p. 217, noot I) en de keuren van Sint-Omaars 
van 1127 en 1128 (ibid. ). 
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V. DE GROTE KEURE VAN GENT: 

HANDSCHRIFTEN EN VROEGERE EDITIES 

Bij het overschouwen van de uitgaven die van de keure 
van Gent werden gemaakt, blijkt al onmiddellijk het vroege 
belang dat men aan deze tekst heeft geschonken: reeds 
]. B. Lesbroussart gaf in I789 in voetnoot de tekst uit 
van wat hij een decret legislati! noemde, en dit in de editie 
die hij bezorgde van Oudegherst's Annates de Flandre, 
waarin al enkele korte uittreksels waren opgenomen (I). 
Meer dan een geleerd amateur was Lesbroussart echter 
niet, en ook zijn opvolger in de Rollandse tijd, K. L. Die
riex, reikte niet hoger: hij verwees nochtans al naar de 
Grote Keuren voor Brugge en Oudenaarde (2). 

De eerste geleerde, die met wetensehappelijke grondig
heid het Vlaamse reeht he eft bestudeerd, de voordien te 
Gent doeerende L. A. Warnkonig, wilde een soort arche
type voorschotelen: naast de basistekst Gent werden de 
varianten voor Brugge en Oudenaarde gegeven (3). Een 
eeht kritische uitgave was dit niet en de Franse editie die 
Gheldolf van Warnkonig's Flandrische Staats- und Rechts
geschichte bezorgde was dat al evenmin. Rier werd trouwens 
als basistekst Brugge genomen, terwijl Gent nu in het 
kritisch apparaat bij Oudenaarde werd gevoegd (4). R et 
waarom van die wijziging is niet duidelijk : was het omdat 

(I) P. D'OUDEGHERST, Annales de Fland'ye, ed. ]. B. LESBROUS
SART, I, Gent, 1789, pp. 426-430: de deeltjes die OUDEGHERST 
citeert zijn zeer corrupt. WeI gaat het om een tekst, die thuishoort 
in de flliatie A'. 

(2) C. L. DIERICX, Memoires sur les lois, les coutmnes et les Pl'ivi
leges des Ganiois, I, Gent, 1817, pp. 17-49. 

(3) L. A. W ARNKONIG, Flandrische Staats- und R echtsgeschichte, 
I, Ti.ibingen, 1835, pp. 33-37 . 

(4) L. A . W ARNI{ONIG et A. E. GHELDOLF, Histoire de la Flandre, 
II, Brussel, 1836, pp. 421-422 . 
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het afschrift voor Brugge ouder was, of meende hij dat 
het om een authentieker stadium ging? 

De volgende uitgave van Gheldolf, in de Coutumes, 
gebaseerd op twee afschriften, was evenmin kritisch, 
maar zou toch gedurende ongeveer een eeuw toonaan
gevend blijven (r). Pas met de Handschriftenausgabe van 
A. C. F. Koch, die een tot dan toe ongebruikt afschrift 
van de keure synoptisch uitgaf met de oudste Dietse ver
taling (beide trouwens bewaard in het oudste Gentse stads
cartularium), werd een belangrijke stap vooruit gezet (2). 
Is deze uitgave alleszins degelijk, met aIle voor- en nade
len van een H andsch1'iftenausgabe, dan had men toch weI 
op meer uitJeg over bepaalde emendaties gehoopt. De 
meest recente uitgave, die van M. Martens in de Elenchus 
fontium historiae urbanae, is gebaseerd op Gheldolf, en 
gecollationeerd met de weinig waardevolle versie in het 
Witteboek; ze is derhalve niet bruikbaar (3). 

De handschriftelijke traditie is heel wat uitgebreider 
dan tot nu t oe werd gemeend. Dit blijkt uit onderstaand 
stemm a codicum. 

[A] 

/~ 
B [A1 

I"'" C D 

/1~ 
E F G H 

I I 
I J 

(I) A. E. GHELDOLF, Coutumes de la ville de Gand, I, Brussel, 
r868, pp. 385-388. 

(2) A. C. F . KOCH, V1'oeg middelnederlands ambtelijh proza, r960 , 

PP·2-14· 
(3) C. VAN DE KIEFT - J. F. NIERMEIJER, Elenchus jontium histo-

riae ,wbanae, I, 1967, pp. 340-343. 
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Ret cartularium Gent, Stadsarchief 93 bis 8 (D in het stem
rna) is het eerste van de laatmiddeleeuwse stadscartularia : 
aile latere stadscartularia zijn er dan oak tekstkritisch 
van afhankelijk. WeI brachten vele lotgevallen ze in ver
schillende depots terecht: bleven E en ] te Gent, dan 
belandden F en G te Brussel, en R te Wenen. Een 
afschrift in de heterocliete verzameling Gerard op het 
ARA te Den Raag (I) hoort ook thuis in deze tak van het 
stemma. D en zijn afschriften vertonen natuurlijk gemeen
schappelijke trekken. Dit is duidelijk bij een blik op het 
kritisch apparaat: bijv. in het protocol eenmaal en in 
§ I driemaal. Een voorbeeld waaruit blijkt hoe slaafs er 
gekopieerd werd, biedt § 16, waar de zinssnede (( si scabini 
illHd testificentur» in de groep D algemeen voorkomt als 
het nonsensikale (( si scabini illud detestentur». Ret middel
nederlandse verden, ongetwijfeld slechts een glosse in het 
model van D, wordt via D overal gewoon in de tekst op
genomen (§ 13). Deze groep klimt op tot de I4de eeuw en 
wijkt af van de versie die het oudste Gentse stadscartula
rium van 1237 of kort nadien biedt. Ret is dit afschrift 
(C in het stemma) dat Koch in 1960 uitgaf. De onafhan
kelijke positie van C blijkt uit de lezingen waar C inder
daad alleen staat (bijv. eenmaal in het protocol en vijfmaal 
in § I). 1nhoudelijk belangrijk zijn de verschillen tussen 
C en de groep D echter niet, tenzij wanneer men achter de 
uitdrukking libras (in de andere afschriften solidos) (§ 9) 
meer zou zoeken dan een schrijffout. Op andere ogenblik
ken vervoegt de groep DEFGR1] de versie C, zoals in 
§ I met het weglaten van poterunt. Opvallender als 
overeenkomst is bijv. het ontbreken van non in de 
uitdrukking de quibus clamor factus non sit (§ 2), omdat 
hierdoor dan tach juist het tegenovergestelde wordt be
weerd. Te vermelden is ook dat in § 15 CDEFGR1] 
gemeenschappelijk afwijken voor een gedeelte van dit 
overigens kort artikel. § 20 laat - ondanks ortografische 
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verschillen binnen de groep - de burggraaf als deelachtig 
aan bepaalde boeten weg. Het meest van al geldt onze 
vaststelling in § 24 waar over de vervanging van overleden 
schepenen wordt gehandeld. Het weglaten van eleetione 
eomitis in de hele groep liet een volstrekt gemutileerd 
artikel over, waarin de slotwoorden nee aliter geen zin 
meer hebben. Schijnt het onderscheid tussen C enerzijds 
en DEFGHIJ anderzijds dus slechts aan weinig meer te 
wijten te zijn dan aan de gewone gevolgen van het afschrij
yen, dan maken hun onderlinge gelijkenissen op inhoude
lijk belangrijke punten duidelijk dat ze op eenzelfde model 
teruggaan. De vraag rijst dan of dit model het verloren 
origineel is dat Filips verleende. Juist al de soms opval
lende afwijkingen van CDEFGHIJ ten opzichte van de 
keuren van Brugge en leper en de zg. keure van Oude
naarde, do en ons negatief antwoorden. Op enkele pia at sen 
immers zou, bij bevestiging der vraag, het origineel geen 
zin gehad hebben (§ 2), of weI al een stadium van evolutie 
hebben bereikt waarbij bepaalde instellingen waren geli
kwideerd (de rol van de burggraaf in § 20; de rol van de 
graaf in § 24), maar waarvan de tekst zelf door onhandige 
weglatingen de sporen bleef dragen. 

Men kan dus eerder in het gemeenschappelijk model van 
C en de groep D een herwerkte of aangepaste tekst zien, 
de A' in het stemma. 

Of het hier am een opnieuw verleende keure ging, of 
am een te Gent zelf aangepast afschrift van de Grote 
Keure, of eventueel om een falsum, blijft uiteindelijk 
bijkomstig. Dat na Filips' overlijden Mathildis (1) en na
dien Boudewijn VIII (2) de Gentenaars een nieuwe keure 
hebben verleend, pleit tegen de eerste veronderstelling: 

(1) W. PREVENIER, De oorkonden der graven van Vlaanderen 
(1191-aanvang 1206), II, Brussel, 1964, nr. I. pp. 12-16. 

(2) PREVENIER. op . cit., nr. 4, pp. 26-31. 
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waarom later eell aangepaste versie onder de intitulatio 
van de Elzasser verlenen? De tweede mogelijkheid ziet 
men beter zitten in de concrete context van het toen
malige Gelltse stadsbestuur: het bezit van een keure uit
gaande van de grote graaf was belangrijk, maar weI moesten 
de gunstige veranderingen, die zieh na zijn dood hadden 
voorgedaan - juist a.g. de aanstelling van de sehepenen -
hun plaats in de tekst inn em en (I). Om tenslotte een 
falsum in te roepen, ziet men geen voldoende reden. 

Wanneer deze aanpassing situeren? De uiterste termini 
zijn maart rr8g (het verlenen van het Gentse reeht aan 
Oudenaarde, waarover verder) en 1237 of kort nadien (de 
datum van het afsehrift C zelf). De moeilijkheden die 
Gent met de opvolgers van Filips had, laten eehter toe 
A' met enige graad van waarsehijnlijkheid te situeren v66r 
1206-1211. Filips van Namen, die het graafsehap bestuurde 
tijdens de afwezigheid van Boudewijn IX in Byzantium 
en tijdens de minderjarigheid van Johanna, sehijnt immers 
de onder Boudewijn VIII verleencle keure weer te hebben 
kunnen opzijsehuiven om die van de Elzasser weer in te 
voeren: hierop sehijnt althans het wederinvoeren van de 
zware 60 lb.-boete te wijzen (2). 

Blijft nog een belangrijk en nieuw element in het dossier: 
de opneming van de zg. keure van Oudenaarde in de tekst
traditie van Gent, en dus meteen het opzijschuiven van de 
tekst als eell voor Oudenaarde afgeleverd stuk. Vl anneer 

(I) In A' het origineel A zien, waarop enkele veranderingen zou
den aangebracht zijn, gaat niet op. 

(2) A. C. F. KOCH, op. cit., p. 34. Hoewel het jaar 1204 dikwijls 
als de begindatum van het regentschap van Filips van Namen 
wordt genoemd, is het pas in I206 dat genoemd regentschap met 
zekerheid begon, zie B. HENDRICKX, Het ·regentschap over Vlaande
ren en Henegouwen na het vertrek van Boudewijn IX (VI) op kruis
vaart (1202-1211), in: Belg. Tijdsch. v. Filol. en Geschied., XLVIII, 

I970 , pp. 377-393· 
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dit opgaat, zal meteen blijken dat de zg. keure voor Oude
naarde de oudste toestand voor Gent weergeeft en naar 
tijdstip en inhoud zeer nauw bij het verloren origineel 
aansluit. Laten we echter eerst argumenteren waarom de 
keure niet als keure van Oudenaarde te weerhouden is. 
In maart rr8g schonk Filips van de Elzas aan de burgers 
van Oudenaarde de libertas om de consuet1.tdines Ga1~den
sium et leges na te leven. Dit stond verwoord in een korte 
oorkonde, waarvan het dispositieve gedeelte zich tot deze 
verklaring beperkte (I). Deze oorkonde is niet in origineel 
bewaard, maar bleef in vijf afschriften over, zowel te Oude
naarde, als bij administratieve en juridische instanties 
van het graafschap. Dit kan van de zg. Grote Keure voor 
Oudenaarde niet gezegd worden. Er is maar een tekst 
bewaard en weI in een cijnsboek van de Sint-Pieters abdij 
te Gent (2). Is het al een ongewone plaats om - als enige 
getuige - de Grote Keuretekst aan te trefien, dan leidt 
de lectuur nog tot opvallender vaststellingen : waar te Gent 
over Gandenses sprake was, moest dit hier natuurlijk 
vervangen worden door Aldenardenses. Dat gebeurt dan 
ook in het adres, waar de spelling Oudenardensibus gebruikt 

(I) Recentste editie: P. BONENFANT, J. BARnER, A. VAN 
NIEUWENHUYSEN, Ordonnances de Philippe Ie Hal'di. de Mal'guerite 
de Male et de Jean sans Peul', 1381-1419, Brussel, 1965, nr. 82, 
pp. II2-II4· 

(2) Rijksarchief te Gent, Sint-Pieters, 2de reeks, nr. 28, fO II 1'0-

13 1'0. Het is wei meer voorgekomen dat een belangrijke tekst van 
wereldlij ke wetgeving in een monastisch cartularium werd geko
pieerd. Zo werd bijv. de beroemde loi penale van Henegouwen uit 
1200 overgeschreven in een cartularium van dezelfde Gentse St. 
Pietersabdij (Rijksarchief Gent, Sint-Pieters. Ide reeks, nr. 10, 
fo 89 vOl. Zo staat ook het - overigens zeer omstreden - oudste 
stadsrecht van Freiburg van 1120 opgetekend in een goederenre
gister van het klooster Tennenbach, dat bezittingen had in de stad 
(zie B. DIESTELKAMP, op . cit., uitg. : B. DIESTELKAMP, in: VAN DE 
KIEFr en NIERMEIJER. Elenchus, I, 1967. nI. 55, pp. 82-100). 
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wordt. Maar in de §§ 7, 18 en 19 moesten 'Gent' en 
'Gentenaars' weer vervangen worden en dit is niet 
gebeurd. Ret komt volstrekt onwaarschijnlijk voor dat een 
officieel afgeleverde keure voor Oudenaarde zulke fouten 
zou bevatten, en dit geldt dan zowel in de veronder
stelling dat de redactie gebeurde in de grafelijke kansela
rij, als in de veronderstelling dat ze te Oudenaarde plaats
greep. Bovendien wordt in § 26 van de Gentse tekst het 
verhaal voor vals vonnis te Atrecht of bij andere schepe
nen qui eandem legem tenent voorzien. Aangezien Oude
naarde volgens de bewaarde oorkonde van Filips het Gentse 
recht kreeg, had een « echte II tekst van de Grote Keure 
hier ongetwijfeld een verhaal naar Gent moeten bevatten, 
en niet naar Atrecht. 

Dezevaststellingen suggereren dat de zg. Grote Keure voor 
Oudenaarde, zoals die in een cijnsboek voor Sint-Pieters 
werd bewaard, niets anders is dan een tekst die een mon
nik van de Gentse abdij privatim opstelde. Met het oog 
op het behartigen van abdijbelangen in of rond Oudenaarde 
(al of niet in verband met Oudenaardse buitenpoorters) 
wilde hij over de tekst zelf beschikken van wat in het stuk 
van Filips nogal vaag werd beschreven als de consuet~tdines 
Gandensium et leges. De tekst van de Grate Keure, die hij 
daarmee bedoeld aChtte, kon hij ter inzage krijgen bij het 
stadsbestuur te Gent en veel moeite om ze bij het kopieren 
aan te passen aan de Oudenaardse situatie moest hij zich 
niet getroosten: het kwam er toch maar op aan over een 
handzaam werkdocument voor zichzelf en de zijnen te 
beschikken. 

Accepteert men het Gentse karakter van dit zg. Oude
naardse afschrift (we noemen het B) op basis van deze 
argumentatie, dan zal de vergelijking met de afschriften 
CDEFGRIJ duidelijk de anterioriteit van B aantonen. 
Op paleografische granden al kan men stellen dat het 
afschrift rand 1200 tot stand kwam, dus enkele decennia 
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v66r C, en nauwelijks enkele jaren na de dood van de Elzas
ser (ugI). De tekst zelf maakt dat nog duidelijker: al in 
§ 1 staat B op vier betekenisvolle plaatsen alieen. Verder 
valt zijn ge'isoleerde positie op in § I6: pcr scabinos inmi
serit; in § 19 is B de enige om het correcte mibi te bevat
ten, zoals dit te Bl'ugge het geval was, en n:iet vcrbi zoals 
in C en de groep D (1). In § 20 is de burggraaf nog aanwe
zig als deelgenootin de boeten, en in § 24 worden schepe
nco nog door de graaf aangesteld, zoals ook telkens de 
versie Brugge dat heeft. Ook op kleinere puutjes als bijv. 
het handhaven van vero in § 27 en van vet in § 28 blijkt 
hoe veel dichter B heeft gestaan bij het verloren origin eel 
en de verwante expediti e voor Brugge. B geeft dus de t ekst 
van de Grote Keure vooraleer de Gentenaars hun recente 
veroveringen op de weg naar grotere autonomie verwoord
den in de versie A'. Op die manier verdwijnt uit de historio
grafie de (( Grote Keure van Oudenaarde 1I. Zeer waar ch.ijn
lij k trouwens waren de woorden consuetudines Gandensium 
et leges uit Filips' korte oorkonde voor Oudenaarde meer 
dan een allusie op de Grote K eure; wel op het gehele 
Gentse recht, ook die bepalingen welke niet in de tach 
maar selectieve keure waren opgetekend. Met het ver
dwijnen van de (( Keure va or Oudenaarde n, werd echter de 
Gentse traditie een belangrijke - eigenlijk de belang
rijkste - getuige rijker. Onze editie neemt derhalve het 
handschrift B als basistekst. 

VI. DE GROTE KEURE VAN GENT: KRITISCHE UITGAVE. 

Ordonnantie van Filips van de E lzas, graaf van Vlaan
deren, Vaal' Gent ((( de Grote Keure del' Vlaamse steden ») 
betreffende: 1. Strafrecht: allerlei misdrijven en straffen, 
zoenrecht, inning en verdeling der boeten; 2 . Procesrecht: 

(1) J emendeerde correct verbi in inibi. 
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klacht, maning, bewijsrecht; 3. Gerechtelijke organisa
tie: gerechtsofficieren en hun funkties, rechten van de 
graaf en de stad, aanstelling en bevoegdheid van de 
schepenen. 

[II6S-II77] 

A. Origineel n iet voorhanden. 
A ' Gewijzigd afschrift van A, waarschijnlijk voor [1206-

I21IJ, niet voorhanden. 
B. Gent, Rijksarchief, Sint-Pieters, zde reeks, nr. 28, £0 I I rO-

13 rO: ca. 1200. Naar A. Doet zich voor als een Keure voor 
Oudenaarde (I) . 

C. Gent, Rijksarchief, fonds stad Gent, 6, fO 21 rO-23 vo: 
kort na 12 37. Naar A'. Rubriek: 'Hec est lex quam Phi
lippus comes Namur' constituit ' . 

D. Gent, Stadsarchief, 93 bis 8, fO 25 rO-27 rO: XIVde eeuw. 
N aar A'. Ru briek: 'Dit es de wet ende costume die de 
grave Ph' gheboet te houdene in syn lant '. 

E . Gent, Rijksarchief, fonds stad Gent, 4. £0 18 r O-I8 Vo: 
XVde eeuw. Naar D. Rubriek: 'Dit es de wet ende de 
costume die de grave Phs gheboot t e haudene in syn 
lant ' . 

(I) D eze tekst werd specifiek als « keure voor Oudenaarde» uit
gegeven door: 

a. C. L. DIERICX. Mbnoires sur les lois ... des Gantois. I, 1817, 
pp. 17-49 (varianten t .o.v. keure van Gent). 

b. L. A. WARNKONIG, Flandrische Staats- 1tnd Rechtsgeschicflte. 
I, 1835, nr. XII, pp. 33-37 (varianten t.o.v. keure v an Brugge). 

c. L. A. W ARNKONIG - A. E. GHELDOLF, Histoire de la Flandre. 
II, 1836, nr. IV, pp. 421-422 (varianten t.O .v. keure van Brugge). 

d. Th. de LIMBURG-STIRUM, Gouturnes de la ville d' A udenarde. 
II, Brussel, 1886, nr. III, pp. 5-8 (de t ekst werd voor deze auteur 
gekopiecrd in 1879). 

e. C. VAN DE I(IEFT - J . F. NIERMEIJER, Elenchus jontittYll histo
,·iae urbanae, I, 1967, nr. 35, pp. 334-337. Naar d . 

Reg.: WAUTERS, Table chronologiqtte. II, p. 699; COPPIETERS
STOCHOVE, Regestes de Philippe d' A Is ace. llr. 390 ; VAN CAENEGEM, 
Gottturnes et ltfgislation, nr. 37. p. 276. 
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F. Brussel, Koninklijke Bibliotheek: hs. 16758-9 (hs . K. 
Van Hulthem), fa 201 rO-203 r O : XVde eeuw. Naar D. Ru
briek: 'Dit is de wet ende de costume die de grave Ph ' 
gheboot te houdene in syn lant'. 

G. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, bs. 10464-66, fa 47 rO
-

50 r O : XVde eeuw. Naar D. Rubriek: • Dit is de wet ende 
de costume die de grave Philips gh eboet te houdene in 

syn lant' . 
H. Wenen, Nationalbibliothek, hs. 2583, fa 25 4-256 va : ca. 

1454. Naar D . Rubriek : • Dit es de wet en de de costume 
die de grave Phs gheboot te houdene in syn lant'. 

I. D en Haag, Algemeen Rijksarchief, Gerard 68, pp. 103-
108: XVIIIde eeuw. Naar E. 

J. Gent, Stadsarchief, 93 bis I, fa 176 vO-I77 va (Witteboek) : 
XVde eeuw. Naar H . 

UITGAVEN: 

a. P. D' OUO'EGJmRST. Amlales ds Flandrs. ed. J. B . LEs
BROUSSART. I. Gent, 1789, pp. 426-429 (in noot). Naar F. 

b. C. L. DmRICX, Memoi1'l!-s sur les lois, les coutumcs et les 
privil~ces des Galltois, I, Gent, 1817, pp. 17-49· Naar F. 

c. L . A. W ARN K~N1G, Fla1ulrischc Staats- lmd R ec/JtsC6scllich
te, I, Tiibingen, 1835, pp. 33-37· Naar F. 

d. L. A. W ARNKONIG - A. E. GHELOOLF, Histoire de la 
Flandre, II, Brussel, 1836, pp. 421-422, ur. IV (varianten 
t.o.v. keure van Brugge). 

e. A. E. GUELDOLF, Coutumes de la ville de Gand, I, Brussel, 
1868, pp. 385-388 . Naar D en J. Datering : rond 1176 of 

II78. 
f. A. C. F. KOCH, Vroeg middelnederlands amblelijk proza, 

Groningen, 1960, nr. I, pp. 2-14. Naar C. Datering: 

± 1I6s-begin juni un· 
g. M. MARTENS, RtcI~1 de textes d' histoire "rbai1le belgD des 

origincs al~ milieu dt' X I II ' sUcle, in : C. V AN DE l{lEFT
J .-F. NIERMEIJ ER, Elc11&lms fontium historiaD 111'battae, I , 
Leiden, 1967, pp. 34°-343. Naar e (verbeterd naar J). 
Datering : 17 jan. II68-7 mei !I 77. 

REGESTEN: 

P. VAN DUYSE - E. DE B USSCHER, Inventaire analytique des 
chal'tes et documents appartenant a.ux archives de la ville 
de Cando Gent, 1867, nr. 6, p. 3, Datering: ca. !I78. 
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A. WAUTERS, Table chronologique des chal'tes et diplames, II, 
Brussel, 1868, p . 699. Datering: ca. II90. 

H. COPPIETERS-STOCHOVE, Regestes de Philippe d' Alsace, 
comte de Flandre, in: Handelingen der Maatschappij van 
Geschied- en Oudheidkunde te Gent, VII, 1906, nr 389, 
p. 135. Datering: ca !I90. 

R. C. V AN CAENEGEM, Cot/tumes et legislation en Flandre aHX 
XI' et XII' siecles, in: Vrijheden in de stad en op het 
platteland van de XIde tot de XIVde eeuw, Brussel, 
1968, p. 275, nr. 29. Datering: ten laatste !I 77. 

STUDIES: 

L. V ANDERKlNDERE, La politique communale de Philippe 
d'Alsace et ses consequences, in: Bull. Acad. roy. de Belg., 
Cl. Lettres, 1905, pp. 749-788. 

H. VAN WERVEKE, Kritische studien betreffende de oudste 
geschiedenis van de stad Gent, Antwerpen, 1933 (Werken 
Fac. Wijsb. Lett. Gent 69), pp . 73-74, 77. 

H. VAN WERVEKE, La banlieue primitive des villes flamandes, 
in: Etudes d'histoire dediees a. la memoire de H. Pirenne, 
Brussel, 1937, pp. 389-401. 

F. BLOCKMANS, D e oudste privileges del' groote Vlaamsche 
steden, in : Nederlandsche historiebladen, I, 1938, pp. 421, 

437-43 8. 
F. L. GANSHOF, Notes Sltr les deux chartes de Ph.ilippe d' Alsace 

pour la ville d' Arras, in: Revue du Nord, XXX, 1948, 
pp. 97- II2 . 

H. VAN WERVEKE, De stedm. Recliten, instellingen en maat
schappelijke toestanden, in: Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, II, Utrecht, 1950, pp. 385 en 391. 

R. C. VAN CAENEGEM, Note sur la premiere charte de Philippe 
d'Alsace pour la ville d'A 'rras, in: Belgisch Tijdsehrift 
voor Filologie en Gesehiedenis, XXIX, 1951, pp. 481-483. 

F. L. GANSHOF, La Flandre, in: F. LOT en R. FAWTIER, 
Histoire des institlttions franc;aises au moyen age, I, Parijs, 
1957, p. 368 . 

H. VAN WERVEKE, Filips van de Elzas als biografisch pro
bleem, in: Meded. Kon. VIa. Aead . Wet. Lett. Seh. K., 
Klasse der Letteren, XXXI, 2, 1962, pp. 10-11. 
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Bec est lex et consuetudo quam Philippus (0), illustris Flandl'ie 
et Viromandie (b) comes, Gandensibus (,) instituit obser
vandam (d). 

[IJ Si aliquis vulnus fecerit alicui (0) infra miliare ab oppido (b), 
et illud veritate (,) scabinorum agnoscatur, de quacum
que (d) re factum sit, ad domum in qua (0) ille manet, qui 
vulnus imposuit, per scabinos et per (') iusticiam comitis 
submoneatur (0). Qui submonitus (h), si scabinis se pres en
tet, veri tate inquisita de illo qui vulnus (i) imposuerit (I), 
per LX (k) libras forisfactum (!) illud emendet. Et, si 
scabini sciunt quod vulnus ("') non fecerit, liber et in pace 
remanebit (n) . Si autem die qua submonebitur (0), se non 
presentaverit (0), remanebit in foris£acto LX (0) librarum, 
et si scabini voluerint (r), domum eius prosternere pote
runt ('), et in respectum ponere; sed ex toto condonare 
non possunt (t) nisi voluntate comitis . 

[2J Si vero quis (a) aliquem in dOl11o sua assiluerit (b), unde 
clamor factus sit (e), scabini et iusticia dOl11ul11 ibunt (d) 

(a) Philippus) plus G. - (b) Viromandie) in Romand' DEG. -
(e) Gandensibus) Oudenardensibus B. - (a) instituit observandam) 
observandum instituit C observandam instituit DEFGHI]. 

[lJ (a) alicui) am. B . - (b) oppido) opido ]. - le) veritate) in 
veritate FHI infra veritate ]. - (d) quacumque) quacunque ]. -
(0) qua) lIa que beentje gei.ixpHlIgeerd C. - (') per) am. C. -
lO) submoneatur) summo HJ summoneatur CDEFG . - lh) sub
monitus) summonitionis C snmmonitus DEFGHIJ. - (i) qui) 
quod B. - (I) imposuerit) fecerit B. - (k) LX) sexaginta C. -
(!) forisfactnm) forefactum DEFGRI]. - (m) vulnus om B. -
(n) remanebit) permanebit DEFGHIj. - (0) submonebitur) snm
monebitur CDEFGH summonitus I summovebitnr ]. - (0) pre
sentaverit) prestaverit G. - (0) LX) sexaginta C. - (r) si scabini 
voluerint) scabini voluerint C si scabini noluerint EFRIj. -
(.) poterunt) om. CDEFGHI]. - (t) overbodig afkortingsteken boven 
t B. 

[2J (a) vero quis) quis vero I. - (b) assiluerit) assiliverit B insi
luerit G. - (e) sit) est I. - (d) domum ibunt) ibunt domum G. 
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inspicere (a), et si (0) scabini poterunt videre in domo (,) 
assultum esse apparentem, ille de quo clamor factus 
est (d), submoneri (e) debet. Qui si (') scabinis se presenta
verit (g) et illum intellexerint (h) assultum fecisse, LX (i) 
libras amittet. Si vera cognoverint (i) illum assultum (k) 
non fecisse, liber recedat et (I) in pace (m). Si autem ad 
cliem submonitionis (n) venire noluerit (0), domo eius pros
trata, LX (p) librarum reus erit. Quod si alii assultui inter
fuerint (0), de quibus clamor factus non (7) sit, si comes 
super hoc (8) veritatem scabinorum requisierit (t), scabini 
veritatem (u) inquirere debent, et quotquot veri tate sca
binorum de assultu tenebuntur, unusquisque eorum (v) 
LX (W) librarum reus erit, acsi de eo clamor factus esset ("). 
Si vera scabini nullum assultum in domo (v) agnoscere (,) 
poterunt, ab ipsis super hoc veritas est inquirenda. 

[3J Qui cum armis molutis infra prefinitum terminum ali quem 
fugaverit, si veritate (a) scabinorum convincatur, foris
facto LX (0) librarum (,) tenebitur. 

[2] ta) inspicere) prospicere DEFGHI]. - tb) si) om. C. - (') in 
domo) om. DEFGHI]. - Cd) est) sit H. - (e) submoneri) surnrnoniri 
CDEFGH summoneri I]. - \') si) om. EC. - ta) presentaverit) 
depresentaverit DEFGHI. - (h) intellexerint) intellexerunt CDEF 
GHI]. - (I) LX) sexaginta C. - e) cognoverint) cognoverunt I. 
- (k) assultum) om. CDEFGHI]. - (I) et) supra lin. E om. I. -
cm) recedat et in pace) et in pace recedat DEFHIJ in pace recedat et 
in pace recede at G. - (n) submonitionis) summonis C; summonicio
nis D submonicionis E summonitionis FGHI]. _(0) venire noluerit) 
noluerit venire E venire voluerit F. - tP ) LX) sexaginta C. -
CO) interfuerint) interfuerit C interfuerunt I. - (7

) non) supra lin. 
E; om. CDEFGHI]. - (') hoc) om. DEFGHI]. - Ct) scabinorum 
requisierit) inquisierit DEFGHI]. - (U) veritatem) super veri
tatem I. - (V) eorum) om. CDEFGHI]. - (W) LX) sexaginta C. -
CX) factus esset) esset factus DEFGHI]. - (V) in domo) om. CDEF 
GHI]. - (0) agnoscere) cognoscere DEFGHI]. 

[3] ta) vcritate) veritatem G. - to) LX) sexaginta C. - t') LX 
librarum) librarum LX ]. 
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[4J Si quis insiliatur, quicquid (0) ipse faciat in defendendo 
corpus suum, nullo tenebitur forisfacto. 

[5] Qui (0) occiderit aliquem (0) bannitum, in hoc nullum facit 
iorisfactum (c). 

[6J Quicumque (a) t estimonio scabinorum convictus fuerit de 
rapina, LX (0) libras de for is facto (0) dabit et dampnum 
rapine restituet. 

[7J Qualemcumque concordiam bannitus faciat comiti, rema
nebit tamen bannitus, donec viris (0) Gandensibus (0) ad 
opus castri LX (c) solidos dederit. 

[8J Qui (a) bannitum (0) de forisfacto LX (') librarum hospi
cia (d) susceperit (,), veritate scabinorum convictus (') 
LX (') Iibras amittet. 

[9J Qui aliquem fuste vel bacula percusserit, convictus (a) a 
scabinis in forisfactum X (0) librarum incidit, de quibus 
comes V (,) libras habebit, castellanus XX solidos (d), 
ille qui percussus est LX (,) solidos (I), ad opus castri 
XX (,) solidi (h). 

raJ Qui (0) pugno vel palma aliquem percusserit seu per capil
los acceperit, inde per seabinos convictus LX (b) solidos 

[4J (a) quicquid) quitquid DFH] quidquid EG. 
[5J (a) Qui) Si quis DEFGHIJ. - (0) aliquem) aliquem homi

nem G. - (C) forisfactum) forefactum DFGHJ. 
[6] (a) Quicumque) Quicunque J. - (0) LX) sexaginta C. 

(C) forisfacto) forefacto G. 
[7] (a) viris) iuris EFGI. - (0) Gandensibus) Gandensis I. 

(C) LX) sexaginta C. 
[8] \0) Qui) Item qui EFHIJ. - (0) bannitum) bannitus J. -

\') LX) sexaginta C. - (") hospicio) in hospicio DEFGHIJ. -
(0) susceperit) suscepit G. - \') convictus) convictu C. - (') LX) 
sexaginta C. 

[9J (a) LX libras (§ 8) ... convictus) am.. E. - (0) X) decem C. -
(C) V) quinque C. - (a) solidos) solidos dabit B. - ( .) LX) sex
aginta C. - \') solidos) libras C; am. Fl. - (') XX) viginti C; am. 
G; X I. - \h) solidis) solidos CI; am.. G. 

[ro] (a) Qui) Item qui DEFHIJ. - (O) LX) sexaginta C. 
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dabit; inde XXX (a) solidi (b) comitis erunt, percussi 
XV (e) solidi, castellani X (,') solidi (,), ad opus castri 
V (I) solidi. 

[IIJ Qui (a) aliquem per capillos (b) ad terram traxerit sive 
per (,) lutum trahendo pedibus conculcaverit, X libras 
comiti dabit et sic tractato (d) XV solidos, castellano 
X solidos, ad (,) opus castri V solidos. 

[12J Qui (a) alicui convicia dixerit, si testimonio dUOl'um 
scabinorum convincatur (b) , illi cui convicia (e) c1ixerit (d), 
V solid os dabit, iusticie vero (e) XII denarios. 

[13J Quicumque (a) duobus scabinis vel (b) pluribus inc1ucias 
p acis, que vulgo trevie (e) dicuntur, de qualibet discordia 
dare noluerit, illud emendet per LX libras. 

[14J Si dissensiones (a) aut (b) discordie aut guerre (e) aut ali
quod aliud (d) malum inter probos viras oppidi (e) exoria
tur (f), unde (0) ad (h) aures scabinorum clamor perve
niat, salvo iure comitis scabini illud componere et paci
ficare poterunt, qui vero compositionem vel (i) pacem 
quam super hoc scabini consideraverint (i) sequi nolue
rit (k). forisfactul11 LX librarum incurret. 

[10J (.) XXX) triginta C. - (b) solidi) solidos C. - (e) XV) quin
decim C. _ (d) X) decem C. -I ') solidi) solidos C. _(f) V) quinque C. 

[IIJ (a) Qui) Item qui DE. - (b) per capillos) capillis CDEFG 
HIJ. - (e) sive per) seu D seu per EFGHIJ. - (d) tractato) 
tractata J. - (') ad) et ad J. 

[12J (a) Qui) Item qui DEFHIJ. - (b) convincatur) conunca
tur C. - (e) cui convicia) circumvivia FHJ. - (d) dixerit) dixit I. 
- (') vero) V solidos I. 

[13J (a) Quicumque) Quicunque J. - (b) vel) aut CDEFGHJ. -
(e) trevie) treuge, verden DEFGHIJ. 

[14J (a) dissensiones) dissenciones E. - (b) aut) om. G. - (') dis
cordie aut guerre) guerre aut discordie B. - (a) aliquod aliud) 
aliud aliquod B . - (') oppidi) opidi J. - (I) exoriatur) exorian
tur C. - (0) unde) inde DEFGHIJ. - (h) ad . om. C. - (i) vel) et 
DEFGHIJ. - (i) consideraverint) consideraverunt DEFGHIJ. -
(k) noluerit) noluerint B voluerit F. 
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[IsJ Qui (n) ea dedixerit que scabini in iudicio vel testimonio 
affirmaverint (0), LX libras amittet, et unicuique scabi
norum qui ab eo dedictus (') erit, X libras dabit. 

[I6J Quicumque (0) per malum manum suam (0) in scabinos 
miserit ('J, si scabini illud testificentur (d), LX libras 
dabit. 

[17) Quicumque (a) per v im (0) feminam violaverit, si de eo (,) 
veritate scabinorum convincatur, eadem pena condemp
nabitur, qua a predecessoribus comitis huiusmodi male
factores condempnari (d) solent in Flandria. 

[I8J Preterea sciant omnes, quod vir qui sit de Gandavo, 
cuiuscumque forisfacti rem fecerit (0), non amplius 
quam LX libras amittere potest (0), nisi legitime (') per 
scabinos convictus fllerit de raptu, ut dictum est, vel de 
latrocinio (0) vel de falsitate (,) vel nisi (I) hominem 
occiderit ('); quod si occiderit hominem (h), caput (i) 
pro capite dabit, et omnia slla (i) absque contradictione 
erunt comitis (kJ, si de homicidio veritate scabinorllm 
teneatul'. 

[IS] (a) Qui) Item qui DEFRI]. - (0) dedixerit... affirmaverint} 
que a scabinis in iudicio vel testimonio affirrnata fuerint dedixerit 
CDEFGRI]. - (') dedictus} deductus F. 

[16] (.) Quicurnque) Item quicumque DEFRI; Item quicunque 
]. - (O) manum suam} manum C manus DEFGRI]. - (c) in 
seabinos miserit) per scabinos inmiserit B. - (d) testificentur} 
testentur C detestentur DEFGRI]. 

[17] (.) Quicumque) Quicunque ]. - (0) per vim feminam} femi
nam per vim CDEFGRIJ. _(C) de eo) deo R]. _(d) condempnari) 
condempnati C. 

[IS] (.) fecer it) fecit CDEFGHI]. - (0) a mittere potest) amittet 
CDEFGI-iI]. - (') legitime) legittime]. - (d) latrocinio) verbeteyd 
u.it - ia D . - ( ' ) falsi t a t e) falcitate CEo - (I) vel nisi) vel CDEF 
GHI]. - (") h ominem occiclerit) de homicidio DEFGR] homi
cidio I. - (h) occiderit hominem) quis hominem occiderit CDEF 
GHI]. - (i) caput) capud E. - (1) sua) om. C. - (k) erunt comitis) 
comitis erunt CDEFGRI]. 
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[r9J Nemo infra prefinitum (0) terminum manens (b) infra 
muros castri gladium ferat (e), nisi sit (d) mercator vel 
alius qui (e) gratia (I) negotii sui (0) per (h) castrum 
transeat, si vero castrum intraverit causa inibi (i) mo
randi, gladium extra in suburbio dimittat, quod si non 
fecerit, LX solidos et gladium amittet. Iusticiis vero comi
tis et ministris eorum, quoniam (i) pacem (k) castri obser
vare debent, nocte ac die infra castrum (I) arm a ferre 
licebit. Oppidanis (m) etiam (n) Gandensibus gladium (0) 
portare et reportare lice bit, dummodo (p) a castro exeant (0) 
festinanter; si quis vero eorum, moras faciendo vel per 
castrum vagando, gladium portaverit, LX solidos et gla
dium amittet. 

[20J Si scabini gratia (0) emendationis ville, assensu (b) iusti
cie comitis, bannum (e) in pane et (") vi no et (e) ceteris 
mercibus constituerint (f), medietas eorum (0) que ex 
banno illo provenient (h), comitis erit, altera medietas 
oppidi et castellani (i). 

[21J Si mercator sive alius homo extraneus ante scabinos 
iusticie causa venerit (a), si illi de quibus conqueritur (b), 
presentes sint vel inveniri possint infra tertium diem 

[19J (0) prefinitum) prefatum C presinctum I. - (b) manens) 
moriens E. - (e) ferat) feratis G. - (d) sit) om. G. - (e) qui) om. C. 
- (f) gratia) gracia ]. - (0) negotii sui) negotii CFI negocii DEG 
H]. - (h) per) par G. - (i) inibi) verbi CDEFGH ibi I. -
(1) quoniam) qui C quia I. - (k) pacem) pa C. - (') castrum) cas
tra C. - (m) Oppidanis) opidanis ]. - (n) etiam) eciam DEGI. -
(0) gladium) gladios B. - (P) dummodo) dum CDEFGHI]. -
(0) castro exeant) castra eant exeant C. 

[20J (0) gratia) gracia]. - (b) assensu) ascensu G. - (e) bannum) 
in bannum]. - (d) et) aut in CDEFGHI]. - (e) et) aut CDEFG 
HI aut in ]. - (f) constituerint) constituerunt DEFGHI]. -
(') eorum) om. CDEFGHI]. - (h) provenient) pervenient C 
proveniet DEFGHI]. - (i) oppidi et castellani) oppido Gandensi 
C oppidi Gandensis DEFGH] opidi Gandensis I. 

[2IJ (a) venerit) venenerit C. - (b) conqueritur) conqueretur B. 
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vel saltem infra octavum, plenariam ei (n) iusticiam sca
bini (0) faciant (,) iuxta legem castri. 

[22J Neminj in foro eomitis stallos loeare lieebit; quod si 
locaverit (0) et veri tate seabinorum (0) super hoc con vic
tus fuerit, LX solidos comiti dabit ('). 

[23J Si aliquis (0) de infracturis castri coram scabinis falsum 
testimonium portaverit, si (0) scabini illud eognoverint ('), 
LX Libras amittet (d). 

[24J Quando aliquis de scabinis decedet, alius ei substituetur 
electione comitis (a) nee aliter. 

[25J Si (a) scabinus (0) testimonio (c) seabinorum parium suo
rum de falsitate (d) convictus fuerit, ipse et omnia sua in 
potestate comitis erunt. 

[2 6J Si (0) scabini a co mite sive (0) a ministra comitis submo
niti (e) falsum super aliqua re (0) iudicium (e) fecerint, 
veritate scabinorum Attrebatensium (t) sive aliorum 
qui eandem (0) legem tenent, comes eos convincere poterit, 
et si convicti fuerint, ipsi et omnia sua in potestate comi
tis erunt. Quocienscumque (h) vera (i) super huiusmodi 
falsitate (i) submoniti (k) fuerint, nullatenus poterunt 

[n] (a) plenariam ei) plenarium et C. - lO) iusticiam scabini) 
scabini iusticiam CDEFGHI]. - (e) faciant) facunt I. 

[22] \a) locaverit) locabit H. - (0) scabinorum) om. CDEFGHI]. 
- (C) dabit) dabis B. 

[23J (a) aliquis) quis I. - (0) si) et CDEFGHI]. - (e) cogno
verint) cognoverunt DEFGHI]. - ('I) amittet) am it tent DEFGH. 

[24] (a) electione comitis) om. CDEFGHI]. 
[25J (a) Si) Item si DEFHI]. - (0) scabinus) scabinis H. -

(e) testimonio) per testimonium DEFGHI]. - (d) falsitate) falci
tate C. 

[26J \a) Si) Item si DEFHI]. - (0) sive) vel B sui FGH. -
(e) submoniti) snmmoniti CDEFGHI]. - (d) aliqua re) aliquate 
DEF aliquatenus GH]. - (e) iudicium) iuditium F ]. 
(') Attrebatensium) Atrebatensis C. - (0) eandem) ea dem HI. -
(h) Quocienscumque) Item quocienscumque DEFHI]. - (I) vera) 
erunt, verbeterd tot u door expunctie B. - e) falsitate) falcitate C. -
(k) submoniti) summoniti CDEFGHI]. -
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contradicere, quin diem sibi (a) a co mite prefix um t e
neant, ubicumque (b) comes voluerit in Flandria. 

[27J De (a) omnibus vero (b) aliis causis ad com item pertinenti
bus placita tenebunt in presentia (,) comitis vel illius 
quem loco suo ad iusticiam tenendam instituerit (d); 
instituto (,) etiam ad eius summonitionem de omnibus 
tanquam (t) comiti respondebunt, quandiu in hoc servi
cio (.) comitis erit (h). 

[28J Ad hec nec scabini nec burgenses aliquid addere, mutare 
vel (a) corrigere poterunt, nisi per consensum comitis 
vel illius quem (b) loco suo ad iusticiam ten end am (,) 
instituerit (d). 

VII. DE GROTE KEURE VAN BRUGGE: 

HANDSCHRIFTEN EN VROEGERE EDITIES. 

Wat de kwaliteit van de beschikbare uitgaven betreft, 
kunnen we in grate lijnen herhalen wat we daarnet over 
de keure van Gent hebben gezegd. Reeds vraeg, nl. in het 
midden der r7de eeuw, werd de tekst al gedeeltelijk 
uitgegeven door Vredius naar de kopie die nu op het 
Rijksarchief te Gent, fonds Saint-Genois, 6 is bewaard (r). 

[26J (a) sibi a eo mite) a eornite sibi CDEFGH] a eorni te I. -
(b) ubieumque) ubieunque J. 

[Z7J (a) De) Item de DEFHIJ. _(b) vero) om. CDEFGHIJ. -
(e) presentia) presencia DE. - (d) instituerit) instituit I. -
(.) instituto) instituti DEFGHIJ. - (t) tanquam) tam quam IJ.
(.) servieio) servitio FGI. - (h) erit) erunt CJ. 

[28J (a) vel) nee CDEFGHIJ. - (b) quem) qui C. - (e) iustieiam 
tenendam) tenendam iusticiam B. - (d) instituerit) institurit C 
eonstituerit I. 

(I) O. VREDIUS, Historiae comitwin Flandl'iae libri p1'odromi duo, 
Brugge, 1650, pp. 533-535. 
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Nadat resp. K. L. Diericx (I) en L. A. Warnkonig (2) in 
1817 en 1835 de keure van Gent hadden uitgegeven, met 
in kritisch apparaat de varianten van de keure van Brugge 
(en Oudenaarde), werd een eerste volledige uitgave van de 
Brugse keure een jaar later verzorgd door A. E. Gheldolf 
in de Franse vertaling van het werk van Warnkonig (3) . 
Deze editie nam Gilliodts-Van Severen over in zijn Cou
tHmes de la ville de Bruges (4); zij was op haar beurt het 
model voor de uitgave van M. Martens, in de Elenchzts 
fo ntium historiae urbanae van Van de Kieft en Niermeijer; 
ondanks de correcties, die de Brusselse archivarisse aan
bracht na collatie met het afschrift uit het Gentse Rijks
archief, geldt nog steeds de uitgave van Gheldolf uit 
1836 (!) als toonaangevend. 

Aile uitgevers hebben als enige getuige van de tekst
traditie het genoemde stuk uit het chartrier van de gra
ven van Vlaanderen gebruikt. Niemand van hen signa
leert of kent het bestaan van een tweede getuige, nl. 
nr. 1345/237 van de serie Bop de Archives departementales 
te Rij sel. 

Laten we beicle kopieen even summier beschrijven. Het 
stuk te Gent is opgetekend op een 1'01; het wo1'dt voo1'af
gegaan door de Keurbrief van het Brugse V1'ij e (waar
schijnlijke datum: IIgO). Onderaan staat een nota, die 
nu praktisch onleesbaa1' is geworden omdat in de 19de eeuw, 
waa1'schijnlijk door Baron Jules de Saint-Genois, de toen 
ook al moeilijk leesbare tekst met galnotensap werd be-

( I) C. L. DIERICX. NIemoil·es stW les lois ... des Gantois. I. Gent. 
181 7. pp. 17-49· 

(2) L. A. WARNKON IG, Flandrische S/aats- tlnd Rechtsgeschichte. 
I. Tubingen . 1835, nr. XII. pp. 33-37. 

(3) L. A. WARN K ON I G - A. E. GHELDOLF. His/aire de /a Flandre, 
II, Brussel. 1836. nr. IV. pp. 417-421. 

(4) L. GILLlODTS - VAN SEVEREN. Cau/umes de la ville de Bruges, 
I. Brussel, 1874. nr. 1, pp. 189-192. 
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streken; nu is weinig meer dan een grate bruine vlek 
over. Daaruit blijkt - of bleek - dat de tekst werd 
gekopieerd per capellanwm advocati. Deze uitdrukking 
stelt een probleem: welke kapelaan, welke voogd? Namen 
zijn hier niet te geven. Kapelanen trof men aan bij edelen 
of ambtenaren, en niet noodzakelijk moesten die daarvoor 
een hoog niveau bereiken. Wie is de voogd? Gaat het om 
een ambtenaar of gaat het om een kloostervoogd? In het 
Brugse schijnt geen figuur zich als zodanig ter identificatie 
op te dringen. Te leper, dat een zelfde keure verleend 
kreeg, is er weI een voogd, maar deze functie schijnt maar 
vanaf 1231 te bestaan, dus veel te Iaat voor de datum 
van het afschrift, zoals verdeI' zal blijken, II93 (I). Mis
schien moet men in hem gewoon « de » advocatus herkennen, 
die zonder nadere specificatie in de oorkonden van de 
latere 12de en vroege 13de eeuw voorkomt, nl. de heer van 
Dendermonde en Bethune, voogd van Sint-Vaast te 
Atrecht, Willem II van Bethune (II77-1214) (2). Door de 
opslorping van de heerlijkheid Dendermonde door het gra
felijke huis, zou men meteen kunnen verklaren waarom 
dit stul<. dan uiteindelijk bewaard bleef in het grafelijke 

(I) L. A. WARNKONIG - A. E. GHELDOLF, Histoire de la Flandre, 
V, Parijs, 1864, p. 140. 

(2) Onder de 23 gevallen, enige voorbeelden: II8I, Zonnebeke, 
orig. Brugge, Groot Seminarie, fonds Zonnebeke, 13 (uitg. C. CALLE
WAERT, Charles anciennes de I' abbaye de Zonnebeke, Brugge, 1925, 
nr. 18, pp . 23-24); Fontevrault, II8I, orig. Angers, Arch. dep. 
Maine-et-Loire, 237HI. We danken Mej. Th. de Hemptinne zeer har
telijk voor deze aanwijzingen. Zie verder de talrijke grafelijke oor
konden waarin Willem II voorkomt, in W . PREVENIER, De oorkon
den der graven van Vlaanderm (1191-1206),3 dl., Brussel1964-1971 
lKon. Com. Geschied.). De heren van Bethune waren van oudsher 
voogden van St. Vaast te Atrecht. Willem II was heer geworden 
van Dendermonde door zijn huwelijk met Mathilde, vrouwe van 
Dendermonde. Zie over deze familie: E. WARLOP, De Vlaamse 
adel voor 1300, II, I, Handzame, 1968, pp. 65-78. 
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chartrier (I). Belangrij ker is wei de vasts telling da t de 
datum van de kopiering bekend is. We staan voor een 
afschrift dat zeer hoog opklimt: II93 (2). Samen met de 
zg. « keure van Oudenaarde )), die zoals gebleken is, het 
oudste afschrift is van de Gentse Grote Keure (3) maar 
niet precies dateerbaar is, en de keure van Atrecht van 
Filips Augustus uit II94, waarin elementen van de Grote 
Keure zijn opgenomen (een problematiek waarop hier 
niet kan worden ingegaan), is dit afschrift de oudst 
bewaarde getuige van het recht dat Filips van de Elzas 
aan zijn grote steden verleende. 

De tweede kopie van de Brugse keure is een katern van 
8 bladen die, op paleografische gronden, tot de vroege 
I3de eeuw opklimt, en die - op basis van historische 
overwegingen - hoogst waarschijnlijk van na februari 
I225 is (4). Uit de combinatie van beide aanwijzingen 

\I) Mathilde (1246-1263), kleindochter van Willem II, huwde 
met Gwijde van Dampierre, waardoor het huis van Dendermonde 
verenigd werd met dat der graven van Vlaanderen. Willem II 
speelde een zeer belangrijke politieke rol in het graafschap zodat 
men best begrijpt dat hij zich kon interesseren voor de tekst van de 
Keurbrief van het Vrije van Brugge en voor de Grote Keure van 
Brugge. 

(2) L. GILLIODTS - VAN SEVEREN, op. cit., p. 194 dateert het in 
de 13de eeuw, en beschouwt B dus blijkbaar als een afschrift van 
een afschrift uit 1193. 

(3) Zie hoger, p. 225· 
(4) De burggraaf van Brugge, die in deze versie overal verdwijnt 

behalve op een plaats en blijkbaar bij vergissing, verkocht zijn 
burggrafelijke waardigheid aan de graaf in 1224 (het betreft Jan II 
van Nesle). In febr. 1225 was de koopsom volledig ingelost en de 
verkoop definitief . De terminus a quo voor C situeren we dan ook 
hier (ef. W. M. NEWMAN, Les seigneurs de Nesle en Picardie (XII'
XIII' siecles). Leurs chartes et leur histoire, II, Parijs, 1971, nrs. 
140-141, pp. 236-238; WARLOP, op. cit., I, p. 248 en II, I, p. 131; 
T. LUYKX, Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en 
HenegouwBn, Antwerpen, Utrecht, 1946, p. 156). Eventueel kan ook 
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kan men dus het tweede kwart van de I3de eeuw voor
stellen. De katern is als een autonoom geheel geconcipieerd : 
in de I8de eeuw werd op de blanco voorzijde van het 
eerste folium een titel en een klassementsnummer aan
gebracht. Wat de bedoeling van de samenstelling is 
geweest kan maar uitgemaakt worden nadat men de 
inhoud heeft doorgelicht. Deze inhoud heeft niet alleen 
rechtshistorisch belang maar ook tekstkritisch. Ret betreft 
immers heel wat meer dan een louter afschrift van de Grote 
Keure zoals Filips ze verleend heeft. Uit de vergelijking 
blijkt het toevoegen van rubrieken, die natuurlijk geen 
model hadden in het keure-origineel zeIt. Ze moesten ertoe 
dienen de tekst overzichtelijk te maken en waren niet 
ongewoon voor de codex-vorm waarin het afschrift was 
gegoten. De kwaliteit van de rubrieken is erg verschil
lend: zijn ze in overwegende mate behoorlijk, dan kan dat 
niet zo stellig beweerd worden bij §§ 13, IS en 26; bepaald 
fout zijn 8, 18 en 25. Twee motieven hebben schijnbaar 
aan de basis der herwerking gelegen. Ret eerste is de pre
ciesere formulering. Overbodige uitdrukkingen werden 
weggelaten, vervangen of beknopter gezegd. Dit geldt bijv. 
voor de eo (§ 16), ~tt dictum est (§ 18), in potestate (§ 18). 
Bondiger zijn o.a. convicti fuerint (§ 2), emendabit (§ 9), 
i~tsticie (§ 20). Ret tweede motief der herziening schuilt 
in het technischer maken van de uitdrukkingen en de 
woordkeuze; in enkele gevallen veronderstelt dit trouwens 
een evolutie van de instelling: convictus (§ 2), convicti 
(§ 2), treuge (§ 13), qu.odcumque (§ 18), het weglaten van 
in potestate (§ 18), constitu.erint sub pena (§ 20). Meest 
van al blijkt dit uit het gebruik van de term ballivus 

de periode 1212-1214 in aanmerking komen vom de redactie: in 
die periode waren de goederen van de Brugse burggraaf inderdaad 
door de graaf geconfiskeerd (W. BLOMMAERT, Les ehdtelains de 
Flandre, Gent, 1915, pp. 37-38; NEWMAN, op. cit., I, p. 38). 

B JBL. 'lj ['-1: V , 
o Bl·,j' !: 
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(§ 2), de nieuwsoortige ambtenaar die in Filips' tijd zelf 
nog iustiC'ia heette. 

Daarenboven is er een inhoudelijke en vaak substantiele 
wijziging ingevoerd, die een idee geeft van de evolutie 
van het recht zelf en van de verschoven machtsverhoudin
gen van de betrokken partijen. Het meest opvallend is 
het verdwijnen van de burggraaf bij de verdeling van de 
boet en - we hebben iets analoogs te Gent geconstateerd 
zoals in §§ 9, 10, II (I). H et verdwijnen van de uitdruk
king viris Brugensibus in § 7 kan men wijten aan het verlies 
aan besef dat de stad gevormd werd door het geheel van 
haar bewoners. Ook elders zal men vaststellen dat dit 
begrip moest wijken voar het stadsbestuur sensu stricto, 
n1. de schepenen. Veel stilistische bedenkingen moeten 
aan de wijzigingen niet gekoppeld worden: de stijl zelf 
schijnt geen motief voar de nieuwe redactie geweest te 
zijn. WeI werd bijna systematisch het werkwoord, dat in 
de oudste versie meestal achteraan stond, naar voar 
geplaatst en bevindt het zich nu meestal voor het lijdend 
en meewerkend voorwerp en de bijwoordelijke bepa
lingen (2). Deze herziening is niet overal geslaagd: fouten 
of gewone slordigheden zijn legio: libras (§ 7), extl'a (§ 19), 
licebit (§ 19), et castellani (als we dit zo moeten inter
preteren) (§ 20), plenal'iam iusticiam (§ 21), potest (§ 26), 
aut em, qui in, comes (§ 27), qui in (§ 28); sciunt (§ 17) is 
een verandering zander een verbetering te zijn. 

Uit de vele fouten kunnen we afleiden dat versie C moei
lijk een officieel stuk kan geweest zijn. Het heeft meer weg 
van een werkstuk voor intern gebruik, wat door de mate
riele vorm zelf weI geconfirmeerd wordt: het is inderdaad 
niet als een charter bewaard. Natuurlijk moet men bij 

(r) Cf. noot hi ervoor, betreffende de verkoop van de burg
grafelijke fUI1ctie door J an II van Nesle. 

(2) Bijv. § 6, 9, ro, II, 12, r 3. 
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dit alles rekening houden met het feit dat van deze versie 
slechts dit ene afschrift bestaat, m.a.w. dat we in de onmo
gelijkheid zijn om fouten van de redacteur te onderscheiden 
van die van de kopiist, als er althans twee fases en dus twee 
personen in het spel zijn geweest. Dat de herziening het 
werk is geweest van iemand uit de administratie schijnt 
zeker: daarvoor biedt het technischer, precieser taalgebruik 
het bewijs. Wie hem de opdracht gaf om de tekst up-to
date te brengen (men denke aan het weglaten van de burg
graaf) en om hem handiger bruikbaar te maken (door het 
aanbrengen van de rubrieken) blijft een open vraag. Wie hij 
was blijft het dan a fortiori. Wei kan er de vaststelling 
aan toegevoegd worden dat het gepresteerde werk vrij 
behoorl~k was tot § 17, maar dat vanaf § 18 een duidelijke 
verslechtering intreedt. Bet handschrift C is dus geen 
officiele herwerking; dus zeker geen officiele, aangepaste 
keure die Brugge in de loop van het tweede kwart van de 
13de eeuw zou verkregen hebben. Toch gaven we de voor
keur aan een synoptische uitgave om de eigenheid van de 
tekst beter te doen uitkomen (I). 

Om de gedeelten waar B en Cidentiek zijn beter te 
doen uitkomen maken we in de rechtse kolom (C) gebruik 
van een kleiner lettertype. Varianten van C (t.o.v. B) wor
den uit hetzelfde corps gezet. Voor wat C weglaat, wordt 
een blanco ruimte gelaten. Inversies worden uit het klei
nere corps gezet, maar gespatieerd. Wat C op een nieuwe 
manier formuleert wordt uit kapitaal gezet. 

(I) Ook gewone verschrijvingen lieten we in de tekst staan (bijv. 
in het protocol consuetuto). De afwezigheid van elementen van de 
teksttraditie te Brugge zelf is opvallend; ze houdt wellicht verb and 
met de brand van het belfort in 1280, waarbij de stadscharters 
zijn verloren gegaan. 
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VIII. DE GROTE KEURE VAN BRUGGE: 

KRITI seRE U ITG A VE. 

Ordonnantie van Filips van de Elzas, graaf van Vlaan
deren, voor Brugge (<< de Grote Keure der Vlaamse ste
den n) betreffende : 1. Strafrecht: allerlei misdrijven en 
straffen, zoenrecht, inning en verdeling der boeten; 
2. Procesrecht : klacht, maning, bewijsrecht ; 3. Gerechte
lijke organisatie: gerechtsofficieren en hun funkties, rechten 
van de graaf en de stad, aanstelling en bevoegdheid van 
de schepenen. 

[II6S-II77] 

A. Origineel niet voorhanden. 
B. Gent, Rijksarchief, fonds Saint-Genois, 6, 1'01; 4 okt. 

II93. Rugnota (XIIlde eeuw?): ' Chora officii Brugensis, 
post chora ville Brugensis '. Onderaan drie lij nen waarvan 
de onderst e te lezen geweest zou zijn a ls: 'anno Domini 
MCXC ter tio feria secunda post Mich aelem fuit haec 
summa facta per capellanum advocati'; op de drie 
laatst e woorden en enkele ana ere le tters na, nu onlees
baar door b ehandeling met chemisch product (d. J. DE 
SAINT-GENOIS, Inventaire analytique des chew/es des comles 
de Flandve, 1843- 1846, p. 3, en uitg. e) . Titel (XIIlde eeuw) : 
'Incipit lex de mbe '. 

C. Rijsel, Archives d6partementa les du Nord, seric B, 
1345/237, katern van 8 bladen, waarschijnlijk na febr. 
1225. Titel op eerste bladzijde (XVlIIde eeuw) : 'Chorae 
villae Brugensis cop. 14., Circa II90 '. 

UlTGAVEN : 

a. O. VREDIUS, HistOl'iae comitttH'l Flandviae l-ibri pl'odromi 
duo, Brllgge, 1650, pp. 533-535, h agm. uitgave naar B. 

b. C. L. DIERICX, 111 i1noires SUI' les lois... des Gantois, I, 
Gent, 1817, pp. 17-49. Varianten t.o.v. kellre van Gent. 

c. L. A. WARN KONIG, Flandrische Staats- und R echtsgescMch
te, I, Tiibingen, 1835, nr . XII, pp. 33-3 7. Varianten t.o.v. 
!ceure van Gent. Naar B. Datering: 1176. 
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d. L. A. WARNKONIG - A. E. GHELDOLF, Histoire de la 
Fland1'e. II, Brussel, 1836, nr. IV, pp. 417-421. Naar B. 
Datering; rand II90. 

e. L. GILLIODTS-V AN SEVEREN, Coutumes de la ville de 
Bruges, I, Brussel, 1874, nr. I, pp. 189-192. Naar d . 
Datering; rand II90 ' 

f. M. MARTENS, Recueil de textes d' histoire 1wbaine beige des 
origines au milieu du X I I I' siecie, in; C . V AN DE KIEFT -

J. F. NIERMEIJER, Elene/ills jontium histo,·iae ~!I'banae, I, 
Leiden, 1967, nr. 36, pp . 338-340 . Naar e, met correcties 
naar B. Datering ; 17 jan. II68-7 mei II77. 

REGESTEN; 

J. DE SAINT-GENOIS, Inventaire analytique des chartes des 
comtes de Flandre, Gent, 1843-1846, nr. 6, p. 3. Datering; 
4 old. II93 (d. B). 

A. WAUTERS, Table chronologique des chartes et dipllhnes, II, 
Brussel 1868, p. 698. Datering: ongeveer II90 ' 

H. COPPIETERS-STOCHOVE, Regestes de Philippe d'Alsace, 
comte de Flandre, in: Handelingen der Maatschappij van 
Geschied- en Oudheidkunde te Gent, VII, 1906, nl'. 388, 
p. 134. D atering : rand 1190. 

R. C . VAN CAENEGEM, Coutumes et ligislation en Flandre 
aux Xl" et XII' siecles, in: Vrijheden in de stad en op 
het platteland van de Xld. tot de XIV<le eeuw, Brussel, 
1968, nr. 27, p. 275. Datering: ten laatste II77. 

STUDIES: 

L. VANDERKINDERE, La politique communale de Philippe 
d' A lsace et ses consequences, in: Bull. Acad. Roy. de Belg., 
Cl. Lettres, 1905, pp. 749-788. 

H. VAN WERVEKE, La banlieue primitive des villes jlamandes, 
in: Etudes d'histoire dediees a la memoire de H. Pirenne, 
Brussel, 1937, pp. 389-401. 

F. BLOCKMANS, De oudste privileges del' groote Vlaamsche 
steden, in: Nederlandsche histariebladen, I, 1938, pp. 421, 

437-43 8. 
F. L. GANSHOF, Notes Stir les deux chartes de Philippe d' Alsace 

pour la ville d'Arras, in: Revue du Nord, XXX, 1948, 

pp. 97-II2 . 
H. VAN WERVEKE, De steden. Rechten, instellingen en maat

schappeliJke toestanden, in; Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, II, Utrecht, 1950, p. 391. 
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R. C. VAN CAENEGEM, Note sur la premiere chal'te de Phi
lippe d' Alsace pour la ville d' Arras, in: Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis, XXIX, 1951, pp. 481-483. 

F. L. GANSHOF, La Flandre, in: F. LOT en R. FAWTIER, 

Histoire des institutions fran~aises au moyen age, I, Parijs, 
1957, p. 368 . 

H. VAN WERVEKE, Filips van de Elzas als biografisch P"o
bleem, in: Meded. Kon. Vla. Acad. Wet. Lett. Sch. K, 
Klasse der Letteren, XXXI, 2, 1962, pp. 10-11. 

Hec est lex et consuetudo quam 
Brugenses tenere debent, a co
mite Philippa instituta, 

[rJ 

Si quis alicui vulnus fecerit 
infra pont em Sancte Marie, in
fra Boterbeika, infra usque ad 
domum Galteri Calvi, infra us
que ad domum Lamkini carpenta
rii super terram Balduini de 
Prat, infra fossatum veteris 
molendini et illud veritate 
seabinorum cognoseatur, de 
quacumque re factum sit, ad 
domum in qua ille manet, qui 
vulnus imposuit, per seabinos 
et per iusticiam eomitis sub
moneatur. Qui submonitus, si 
seabinis se presentet, veri-
tate inquisita de illo quod 
vulnus fecerit, per LX libras 
forefactum emendet. Et, si 
seabini sciunt quod vulnus 
non fecerit, liber et in pace 
remanebit. Si die qua submone-

CHORA VILLE BRUGENSIS. 
DE VULNERIBUS. 

Hec est lex et consuetuto quam 
Brugenses tenere debent, a co
mite Philippo instituta. 

Si quis alicui vulnus fecerit 
infra pontem Sancte Marie ET in

fra Boterbeke, infra usque ad 
domum Walteri Calvi, infra us-
que ad domum Lammekini cal'penta

rii supra terram Baldewini de 
Praet, infra fossatull1 veteris 
molendini et illud veritate 
scabinorum cognoscatur, de 
quacumque re factum sit, ad 

domum in qua ille manet, qui 
vulnus imposuit, per scabinos 

et iusticia comitis sub-
moneatur. Qui 5i 5ubmonitus 
scabini5 se presentet, veri-

tate de illo quisita quod 

vulnus fecerit, per sexaginta libras 
forefactum emendet. Et, si 
scabini sciunt quod vulnus 

non fecit, liber et in pace 

l'emanebit. Si VERO die qua submone-
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bitur, se non presentaverit, 
remanebit in forisfacto LX li
brarum, et si scabini voluerint 
domum eius prosternere poterunt 
et in respectum ponere, sed ex 
toto condonare non possunt nisi 
voluntate comitis. 

[2J 

Si vero quis aliquem in domo 
sua assiluerit, unde clamor 
factus sit, scabini et iusticia 
domum ibunt inspicere, et si 
scabini poterunt videre assul
tum esse apparentem, iIle de quo 
clamor factus est, submoneri de
bet, qui si scabinis se presen
taverit et illum intellexerint 
assultum fecisse, LX Ii bras 
amittet. Si vero cognoverint il
Ium assultum non fecisse, liber 
et in pace recedat. Si autem ad 
diem submonitionis venire no
luerit, domo eius prostrata, LX 
librarum reus erit. Quod si 
alii assultui interfuerint, de 
quibus clamor factus non sit, 
si comes super hoc veritatem 
scabinorum requisierit, scabini 
veritatem inquirere debent, et 

quotquot veritate scabinorum de 
assultu t enebuntur, unusquisque 
eorum LX librarum reus erit, 
acsi de eo clamor factus sit. 
Si vero scabini nullum assultum 
in domo agnoscere poterunt, ab 

bitur, non venerit, 
remanebit in forefacto LX li

brarum, et si scabini voluerint 

domum eius prosternere poterunt 

et respectum ponere, sed ex 

toto condonare non possunt nisi 

voluntate comitis. 

DE ASSULTU DOMUS. 

Si vera aliquis aliquem ass iluerit 
in domo sua, unde clamor 

sit, scabini et ballivus 
ibunt domum inspicere, et si 

scabini poterunt videre assul-

tum esse apparentem, ille de quo 

clamor fit, debet submoneri, qui 
si scabinis se pres en-

taverit et convictus fuerit ILLUD 
assultum fecisse, ami tt e t LX 

Ii bras. Si vera SCABINI cognoverint as

s ultum illud non fecisse, libel' 

et in pace recedat. Si autem ad 

diem submonitionis venire no-

luerit, domo eius prostrata, in-
curret forefactum LX librarum. Si vero 
alii assultui interfuerit, de 

quibus clamor non fit, 
si comes super hoc veritatem 

r equisierit, scabini 

SUPER HOC veritatem inquirere 

[de bent et 

quocquot convicti fuerint, 
emendabunt 
LX libris. 
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ipsis super hoc veritas est 
inquirenda. 

Qui cum armis molutis infra pre
fmitos terminos aliquem fugave
rit, si veri tate scabinorum con
vincatur, forisfacto librarum LX 
tenebitur. 

[4J 

Si quis assiliatur, qui equid IP
se faciat in defendendo corpus 
suum, nullo tenebitur forisfacto. 

[sJ 
Qui occiderit aliquem bannitum, 
in hoc nullum facit forisfactum. 

[6J 

Quicumque testimonio scabinorum 
convictus fuerit de rapina, LX 
libras de forisfacto dabit et 
dampnum rapine restituet. 

[7J 

Qualemcumque concordiam banni tus 
faciat comiti, remanebit tamen 
bannitus, donee viris Brugensi
bus ad opus castri LX solidos 
dederit. 

[8J 

Qui bannitum de forisfacto LX 
librarum hospicio susceperit, 

DE ARMIS MOLUTIS. 

Qui aliql1em fl1gaverit 
cur armis molu

tis, si veri tate seabinorum eon
vineatur, in forefacto LX librarum 

tenebitur. 

Si VERO aliquis assiliatur, quiequid ip

se fecerit in defendendo corpus 
suum, nullo tenebitur forefacto. 

DE BANNITO OCCISO. 

Qui aliquem bannitum occiderit 

in hoc nullum facit forefactum. 

DE RAPINA. 

Quicumque de rapina convictus 
fuerit testimonio seabinorum, 

erne nda bi t LX li br is et 
rapinam restituet. 

DE CONCORDIA BANNITI. 

Qualemcl1mque concordiam bannitus 

fecerit comiti, remanebit 
bannitl1s, donee 

ad opus eastri dederit LX 

libras. 

DE OFFICIO BANNITORUM. 

Qui bannitum de 

libris hospitaverit, 
LX 



KRITISCHE UITGAVE VAN D E 'GROTE KEURE' 25 1 

veritate scabinorum convictus 
LX libras amittet. 

[9J 

Qui aliquem fuste vel baculo 
percusserit, convictus a scabi-
nis in forisfactum X librarum 
incidit, de quibus comes V li
bras habebit, castellanus XX so
lidos, ille qui percussus est LX 
solidos; et ad opus castri XX 
solidi. 

[IOJ 

Qui pugno vel palma ali quem per
cusserit seu per capillos acce
perit, inde per scabinos con
victus LX solidos dabit; inde 
XXX solidi comitis erunt, per
cussi XV solidi, castellani X 
solidi, ad opus castri V solidi. 

[rrJ 

Qui aliquem per capillos ad t er
ram traxerit sive per lutum tra
hendo pedibus concalcaverit, X 
libras comiti dabit, maletracta-

to XV solidos, castellano X so
lidos, ad opus castri V solidos. 

[I2J 

convictus veri tate scabinorum 
LX libras amittet. 

DE FUSTE ET BACULO. 

Qui aliquem fuste vel baculo 

percuterit, 
emendabit X libris 

de quibus comes h a b e
bit VI libras, 

percussus VERO III 
libras; et ad opus castri xx 
solidi. 

Qui· VERO aliquem per-
cusserit sive p er capillos acce-
perit inde con-
victus dabit III li b ra s, in de 

habebit comes XL solidos, per
cussus xv solidos 

et cast rum V solidos. 

DE TRACTIS PER CAPILLOS 
ET ICTU PERCUSSIS. 

Qui aliquem per capillos ad ter
ram traxerit super lutum tra-

hendo pedibus conculcaverit, dabit 
comiti x libr as ET DECEM 

[SOLID OS ET maletracta
t o xv solidos 

ET ad castrum v solidos. 

DE CONVICIIS. 

Qui vero alicui convitia dixerit Qui alicui convicia dixerit, 

(") Dit hoofdstuk voIgt op § I I in hs. 
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si testimonio duorum scabinorum 
convincatur, illi cui convitia 
dixerit, V solidos dabit, 
iusticie XII denarios. 

Quicumque duobus scabinis aut 
pluribus inducias pacis. que 
vulgo trevie dicuntnr. de qua
libet discordia dare llo1uerit , 
illud emendet per LX libras . 

[14J 

Si dissentiones aut discordie 
aut guerre aut aliquod aliud 
m alum inter probos viros opidi 
exoriatur, unde ad aures sca
binorum clamor perveniat , salvo 
iure comitis scabini illud com
ponere et pacificare poterunt, 
qui vero compositionem vel pa
cem quam super hoc scabini con
sideraverint sequi noluerit, fo
risfadum LX librarum incurret. 

[IS) 

Qui ea dedixerit que scabini in 
iudicio vel testimonio affirma
verint LX Ii bras amittet, et 
unicuique scabino qui ab eo de
dictus erit, X libras dabit. 

si testimonio scabinorum 
convincatur, dabit illi cui convicia 
dix eri t v sol ido s ET 
iusticie XII denarios. 

DE INDICIIS PACIS SIVE 
TREUGIS. 

Qui cluobus scab in is vel 
pluribus inclucias pacis, que 

treuge clicuntur, de qua
libet discorclia dare noluerit. 
emen cl[aJb it illud per L X libras . 

DE DISCORD lIS INTER PROBOS 
VIROS. 

Si dissentiones au t discordie 
aut guerre sive aliquocl aliud 
malum inter probos viros opicli 
exoriatur. unde clamor perve-
ni a t ad aures scab in or urn, salvo 
iure comitis scabini poter unt 
illucl componere et pacificare, 
qui vero composi tionem vel pa-
cem quam scabini super con-
sideraverint sequi noluerit, in-
curret for efactum LX li bra rum. 

DE SCABINIS DEDUCENDIS 

Qui ea cleclixerit que scabini in 
iudicio vel testimonio affirm a
verint LX libras amittet, et 
unicuique scab[inoJ B qui ab eo de
dictus DEDICTUS erit. dabit X libras. 

(B) H s . scab', wal oak als scabinorum 
kan gelezen worden. 
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[I6J 

Quicumque per vim feminam viola
verit, si de eo veri tate scabi
norum convincatur, eadem pena 
dampnabitur, qua a predecessori
bus co mitis huiusmocli malefacto-

DE ILLIS QUI VIOLA VERINT 
FEMINAM. 

Quicumquc per vim feminam viola
verit, si ille veri tate scabi-
norum convincatur, eadem pena 
dampnabitur, qua a predecessori-
bus comitis tales male facto-

res dampnari solent in Flandria. res dampnari solent in Flandria. 

~~ ~Ill~~IM~UM 

Quicumque per malum in scabinos 
manum suam inmiserit, si scabini 
illud testificentur, LX libras 
dabit. 

[I8J 

Preterea sci ant omnes, quod vir a 

qui sit b de opido Brugensi cuius
cumque forisfacti rem fecerit c, non 
amplius quam LX Ii bras amittere 
potest, nisi legitime per scabi
nos convictus fuerit de raptu, 
ut dictum est, vel de latrocinio 
vel de falsi tate vel nisi hominem 
occiderit; quod si quis occiderit 
hominem, capud pro capite dabit, 
et omnia sua in potestate comitis 
erunt absque omni contradictione, 
si de homicidio veri tate scabino
rum teneatur. 

(a) quod vir) boven schrijflijn 
(b) sit) tweede - i - geeexpungeerd 
(e) fecerit) - n - geexpungeerd 

MISERUNT IN SCABINIS 

Quicumque per malum manum suam 

miserit in scabinis, si scabini 
sciunt, LX libras 
dabit. 

DE VIRIBUS OPPIDUM 
BRUGENSE 

Freterea sciant omnes, quod vir 

de oppido Brugensi quod
cum que forefactum fecerit, non 
potest amittere amplius quam LX 

libras, nisi sit 
convictus de raptu, 

vel de latrocinio 
vel de falsitate vel nisi hominem 

occiderit; qui vero hominem 

occiderit, dabit caput pro capite 
et omnia sua erunt 
comitis 

si de homicidio convincatur veri
tate scabinorum. 
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N emo infra prefinitos terminos 
manens infra muros castri gladi
um ferat, nisi sit mercator vel 
alius qui gratia negocii sui 
per castrum transeat. Si vero 
castrum intraverit causa inibi 
morandi, gladium extra in subur
bio dimittat, quod si non fece
rit, LX solidos et gladium amit
tet. I usticiis vero comi tis et 
ministris earum, quoniam pacem 

castri observare debent, nocte 
ac die infra castrum arma ferre 
licebit. Viris etiam Brugensibus 
gladium port are et reportare li
cebit, dummodo castrum exeant 
festinanter. Si quis autem eo
rum, moras faciendo vel per 
castrum vagando, gladium por
taverit, LX solidos et gladium 
amittet. 

[20J 

Si scabini gratia emendationis 
ville, assensu i usticie comi tis 
bannum in pane et vi no et cete
ris mercibus constituerint, me
dietas eorum que ex banno prove-

[niet, 
comitis erit et altera medietas 
castellani et opidi. 

" 

DE GLADIIS PORT ANDIS 
INFRA MUROS, 

Ncmo manens extra prefinitos 
t c rmino s infra muro castri gladi

urn [erat, nisi s it mercator vel 

alius qui gratia negotii 
p er castrum transeat , Si vero 
castrulll intraverit causa inibi 
morandi, glad ium extra in subur
bio dimittat, quod si non fece-

rit, III Ii bras et gladium amit
tet. Iusticiis vero comitis et 

ministris eorum LICEBIT 
[PORTARE quia pacem 

castri observare debent, nocte 

et die intra castrum EIS arme ferre 
liccbit, Viris etiam Brugensibus 
gladiul11 portare et reportarc lice bit, 

dummodo castrUll1 exeant 
festinanter. Si q uis eo-
rum, moras facienclo vel per 
castrum vagando, gladium por
taverit, LX solidos et gladium 
amittet, 

DE BANNO PANIS IN 
EMENDATIONE VILLE. 

Si scabini gratia emendationis 

ville, assensu iusticie 
bannum in pan e et "ino et cete
ris mercibus constituerint SUB 
PENA, mcdietas ILLIUS PENE 

erit comitis et altera 

oppidi et castellani, 
ERIT 
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[21J 

Si mercator SIVe alius homo ex
traneus ante scabinos iusticie 
causa venerit. si illi de quibus 
conqueritur. presentes sint vel 
inveniri possint infra tercium 
diem vel saltern infra octavum. 
plenariam ei scabini iusticiam 
faciant iuxta legem castri. 

[22J 

N emini in foro comitis stallos 
locare lice bit; quod si loca
verit et veritate scabinorum 
super hoc convictus fuerit. 
LX solidos comiti dabit . 

Si aliquis de infracturis cas
tri coram seabinis falsum t es
timonium portaverit. si seabini 
illud eognoverint. LX libras 
amittet. 

[24J 

Quando aliquis de scabinis de
eedet. alius ei substituetur 
electione comitis nee aliter. 

DE EXTRANEIS SE 
CONQUERENTIBUS DE 
BRUGENSIBUS. 

Si mercator sive alius homo ex
traneus ante seabinos ca u sa 

iusticie venerit, si illi de qui bus 
eonqueritur, presentes fuerint vel 
inveniri possint infra t ereium 

diem vel saltem infra octavum 
diem. plenariam iusticiam 

per seabinos secundum legem 
castri . 

DE STALLIS IN FORO 

Nemini in foro eomitis stalos 
locare licebit ; quod si loea
vit et veritate seabinorum 
super hoc convictus fu erit, 
dabit c omiti LX so lidos. 

DE FALSO TESTIMONIO CORAM 
SCABINIS. 

Si aliquis de in£raeturis cas-
tri coram scabinis falsum tes
timonium portaverit, si ill u d 
scabini cognoverint, ami tt et 
LX Ii br a s . 

DE SCABINORUM DECESSIONE. 

Quando aliquis scabinus de
cedet, alius ei su bstituetur 
electione comitis et non aliter. 

[25J DE SCABINIS FALSIFICATIS 

Si seabinus testimonio scabino- Si scabinus testimonio seabino-

rum parium suorum de falsitate r u m parium suorum de falsitat e 

.G. 
5:. Cr.lal. 
979 

GENT 
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convictus fuerit , ipse et omnia 
sua in potestate comitis erunt 

[26J 

Si scabini a comite sive a mi
nistro comitis submoniti falsum 
super aliqua re iudicium fece
rint, veritate scabinorum Atre
batensium sive aliorum qui ean
dem legem tenent, comes eos 
convincere poterit, et si con-
victi fuerint, ipsi et omnia 
sua in potestate comitis erunt. 
Quocienscumque vero super huius
modi falsitate submoniti fuerint, 
nullatenus contrac1icere pote-
runt, quin diem sibi a comite 
prefixum t eneant, ubicumque 
comes voluerit in Flandria. 

De omnibus vero aliis causis ad 
comitem pertinentibus Brugenses 
in castello vel ante castellum 
placita t enebunt in presentia 
comitis vel illius quem loco 
suo ad iusticiam t enendam in
stituerit, instituto etiam ad 
eius submonitionem de omnibus 
tanquam comiti respondebunt , 
quamdiu in hoc servitio comi
tis erit. 

[28J 

Ad hec nec scabini nec Brugenses 
aliquid addere, mutare vel cor-

convictus fu erit, ipse et omnia 

BONA sua eru n tin potesta te comi tis. 

DE SCABINIS FALSIFICANDIS 
PER MALUM IUDICIUM. 

Si scabini a comite vel a mi
nistro comitis submoniti falsum 

super aliqua re iudicium fece
rint, veritate scabinorum Atre

batensium sive alioru m qui ean
dem legem tenent, comes eos 
convincere potest, et si COIl-

victi fuerint, ipsi et omnia BONA 
sua er unt in potes t ate co mitis. 
Quocienscumque sup er huius-
modi falsitate submoniti fuer int , 
nullatenus contradicere pote
runt, quin diem sibi a comite 

preftxum tenea nt, ubicumqlle 
comes volllerit in F la ndria. 

DE CAUSIS UNIVERSIS. 

De omnibus vero a liis causis ad 
comitem pertinentibus Brugenses 

in castello vel autem castellum 
placita tenebunt in presentia 

comitis vel illius qui in loco 
suo ad iusticia m tenendam i
stituerit, instituto autem ad 
eius submonitionem de omnibus 
t anquam com iti 

quam diu in hoc serv icio comes 
e rit l·espondeb unt. 

Ad hec nec scabini nec Brugenses 

aliquid addere VEL mutare vel cor-
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rigere poterunt, nisi per con
silium comitis vel illius quem 
loco suo ad iusticiam tenendam 
instituerit. 

rig ere poterunt, nisi per con
silium comitis vel illius qui in 
loco suo ad iusticiam tenendam 
instituerit. 
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