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“ ’t ghebruyk gheeft seden aen wet en reden” 
(oud Vlaams spreekwoord)  



  



Voorwoord 

Als laatstejaarsstudent rechten komt de keuze van een masterproefonderwerp onvermijdelijk. Voor 

sommigen is de keuze evident, voor anderen minder. De doorsnee rechtenstudent kiest een 

onderwerp in de lijn van zijn latere praktijk. Het kan dan gaan over verbintenissenrecht, fiscaal recht, 

sociaal recht en noem maar verder. Zo een keuze is dus evident.Maar zo een evidente keuze wilde ik 

nu net niet maken. 

In de lijn van het motto van onze Alma Mater “Durf Denken” en een gezegde uit de Bijbel “Wie tegen 

de stroom ingaat, vindt de bron” zou ik dus het risico nemen om iets te kiezen dat niet perfect 

binnen het plaatje van de afstuderende rechtenstudent zou liggen: rechtsgeschiedenis. Bovendien 

wilde ik niet zomaar de literatuur over een bepaald onderwerp nagaan; ik wilde ook de 

achterliggende, historische bronnen, verscholen in diepe uithoeken van de archieven die ons land rijk 

is, rechtstreeks kunnen inkijken. Ik zou me dus gevaarlijk dicht in de buurt van het gebied van de 

historicus bevinden.  

In overleg met mijn promotor, Georges Martyn, leek een eerste fundamenteel onderzoek van de 

costumen van de Vier Ambachten een geknipte opdracht voor mij. Ik nam de uitdaging met beide 

handen aan en genoot er uitzonderlijk veel van.  

Ik wil mijn promotor bedanken voor de hulp met het transcriberen en interpreteren van de bronnen. 

Ook ben ik zijn onmetelijke geduld enorm dankbaar. Een jurist historisch laten denken, is geen 

gemakkelijke taak om te doen. 

Daarnaast wil ik mijn oom, Christiaan Van Hoecke,  bedanken voor het voorzien van onmisbare 

literatuur betreffende de Vier Ambachten. 

Ook wil ik de heemkundige Kring “De Twee Ambachten” bedanken voor het voorzien van moeilijk te 

vinden bronnen en voor het aanwakkeren van mijn enthousiasme en interesse voor het onderwerp. 

Bovendien wil ik ook mijn broer, de mensen van Urgent.fm, de Revue der Rechten, mijn band, familie 

en vrienden bedanken om me af en toe ook in het heden te houden. 

Ook een grote dank aan Elke Janssens voor het nalezen van dit werk.  

Maar bovenal wil ik mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Zonder hen zou niet 

enkel deze masterproef, maar ook mijn studie in haar geheel onmogelijk geweest zijn. 

 Cedric De Troch, mei 2013 
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1. Inleiding 
In tijden van wetboeken, parlementen en het online publiceren van rechtsregels is het moeilijk voor 

een rechtshistorische leek om het belang van gewoonten als bindende norm voor te stellen. 

Uiteraard zijn er nog laatste sporen daarvan te vinden in het recht. Men kan dan bijvoorbeeld denken 

aan de gewoontes contra legem1of de internationale codificaties van gebruiken door de 

internationale kamer van koophandel.2 Uiteraard mogen we niet vergeten dat in primitievere delen 

van de wereld gewoonten nog steeds een belangrijke rol spelen. 

In de periode voor de codificaties van Napoleon was gewoonterecht nu eenmaal een erg belangrijke 

bron van recht. Het gewoonterecht was er door overlevering over verscheidene generaties heen. Dit 

was recht dat, vanuit het oogpunt van de mensen, altijd al was toegepast en dus toegepast moest 

worden.3 

Gewoonterecht had echter enkele grote nadelen. Zo was het gewoonterecht ongeschreven en 

territoriaal versnipperd. Dit was nadelig voor de rechtsonderhorigen die geen grote mate van 

rechtszekerheid hadden, maar ook voor de machtshebbers van grotere domeinen die vaak met een 

onontwarbaar kluwen van verscheidene rechtsregels te maken hadden. Dit was een grote 

moeilijkheid voor het uitoefenen van hun beleid. 

Dit had op termijn tot gevolg dat men deze regels begon op te schrijven en op elkaar begon af te 

stemmen. Hier spreekt men dus over de codificatie van het gewoonterecht. Deze codificatie 

gebeurde met vallen en opstaan en in verscheidene codificatiegolven. Het resultaat van deze 

codificaties zijn de costumen.Hoewel een gehomologeerde ‘costume’ inhoudelijk nog steeds vooral 

lokaal gegroeid recht is, is ze door de homologatie eigenlijk een ‘wettekst’ geworden. Later in deze 

scriptie wordt hier uiteraard nog dieper op ingegaan.4 Vele van deze documenten zijn bewaard 

gebleven en zijn een niet te onderschatten bron voor de rechtsgeschiedenis.  

Vele auteurs hebben zich al bezig gehouden met onderzoek van deze costumen. Zo is er in België een 

Koninklijke Commissie opgericht met het oog op het verzamelen en uitgeven van oude 

rechtsnormen, waaronder de costumen. Men zou dus verwachten dat er niet erg veel meer te doen 

valt op dit domein. Dit is echter ver van de waarheid. In de rijks- en stadsarchieven vindt men nog 

talloze documenten van verscheidene regio’s die wachten om te worden onderzocht. Deze 

masterproef wil een steentje bijdragen tot dit titanenwerk door zich te richten op de costumen van 

“de Vier Ambachten”. De bevolking van deze regio kreeg het door de jaren heen sterk te verduren in 

zijn gevecht tegen de zee. Hun gebied was tevens een deel van het slagveld van de Tachtigjarige 

Oorlog. Vele rechtsbronnen zijn gevonden maar het is onmogelijk om in deze studentenscriptie al 

deze bronnen te transcriberen en te bestuderen. 

                                                           
1
 Zo vraagt art. 931 Burgerlijk wetboek dat een schenking moet gebeuren aan de hand van een notariële akte 

op straffe van nietigheid. Nochtans wordt het handgift van roerende goederen aanvaard als een uitzondering 
op deze regel. 
2
http://www.iccwbo.org/ 

3
 G. MARTYN en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, die Keure, 2005, p. 

61. 
4
 J.GILISSEN, « Les phases de la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII provinces des pays 

bas », Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 1950, p 36- 67 en p 239- 290. 
 

http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/
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Uiteraard moet men deze bronnen, net als alle andere geschiedkundige bronnen, in hun historische 

kader bekijken en kritisch analyseren. Daarom zal deze scriptie eerst aandacht besteden aan het 

begrip gewoonterecht en aan de pogingen en werkwijzen om tot codificatie en homologatie van de 

costumente komen. Dit heeft groot belang voor het plaatsen van de gevonden documenten in het 

historische kader. 

Daarna wordt dieper ingegaan op de regionale geschiedenis van het bestuurlijk gebied van de Vier 

Ambachten. Er zal ingegaan worden op de geografische, geologische en publiekrechtelijke 

geschiedenis van dit gebied. De invloed van deze factoren op de costumen van dit gebied zijn niet te 

onderschatten. 

Vervolgens zullen zoveel mogelijk documenten besproken worden binnen hun historische kader. In 

de bijlage van deze scriptie vindt men dantranscripties van handschriften. 

De uiteindelijke onderzoeksvraag is: hoe verliep de verschriftelijking van het gewoonterecht in het 

gebied van de Vier Ambachten? 

2. Het costumiere recht in de Lage Landen 
Om een uiteenzetting te kunnen geven over de costumen van de Vier Ambachten lijkt het 

aangewezen om vrij summier het gewoonterecht, zijn geschiedenis en de verscheidene 

codificatiegolven uiteen te zetten. 

2.1) Oorsprong, definitie en overlevering5 

Verschillende auteurs formuleerden al pogingen tot een definitie van het begrip “gewoonterecht”. 

Het lijkt ons onmogelijk om een allesomvattende definitie te geven van gewoonterecht, maar hier 

volgt een eenvoudige poging: “gewoonterecht is recht dat er altijd al is geweest”. Deze simplistische 

definitie dekt natuurlijk niet de volledige lading maar het lijkt ons wel een goed uitgangspunt. Dit was 

uiteindelijk de reden voor het toepassen van dit recht. Terwijl wetten hun rechtskracht halen uit de 

macht van een overheid, heeft gewoonterecht een bindende kracht omdat de mensen zelf vrede 

nemen met deze regels. De mensen passen dit recht toe omdat het altijd al is toegepast. 

Gewoonterecht krijgt echter maar zijn betekenis als rechtsbron als aan twee voorwaarden is voldaan. 

Er moet sprake zijn vanhet objectieve element van herhaling en het subjectieve element van dwang. 

Het meest karakteristieke aan een gewoonte is nu immers dat de mensen dit herhalen. Een 

gewoonte krijgt echter, en dit is het element van dwang,  pas een bindende kracht als de mensen zelf 

de indruk hebben dat deze gewoonte toegepast moet worden omdat er anders gesanctioneerd zou 

worden. 

Fictief voorbeeld: indien in een bepaald dorp in de vroege middeleeuwen een dief door de massa aan 

een publieke schandpaal gebonden werd en indien men deze “straf” nadien bleef toepassen op de 

daaropvolgende diefstallen, zou dit op termijn rechtskracht krijgen omdat men het altijd al zo heeft 

gedaan. 

                                                           
5
G. MARTYN en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, die Keure, 2005, p. 

61; J.GILISSEN, La coutume,  Turnhout, Brepols, 1982, 122 p. 
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GILISSEN geeft een hele waslijst aan kenmerken om te spreken van gewoonterechtmaar MONBALLYU 

stelt eenvoudig dat gewoonterecht het recht is dat in een bepaalde lokaliteit wordt toegepast.6 Een 

steeds wederkerend discussiepunt is de vereiste van het ongeschreven karakterom te spreken van 

gewoonterecht. Ons inziens doet het al dan niet voldoen aan deze vereiste geen afbreuk aan de 

essentie van het gewoonterecht, zijnde een recht dat toegepast wordt omdat een gemeenschap zich 

verplicht voelt om het toe te passen.7 

Dit betekent echter nog steeds dat gewoonterecht in se ongeschreven was en moeilijk te bewijzen. 

Bovendien kwamen tegenstrijdigheden erg vaak voor. Het was ook territoriaal erg versnipperd. Dat 

alles had de codificatie en homologatie van het gewoonterecht tot gevolg, waarvan de costumenop 

hun beurt een resultaat waren. De costumen zelf waren echter nog steeds grotendeels versnipperd. 

Vóór de homologatie van de costumen moest gewoonterecht hoe dan ook altijd bewezen worden, 

ook al bestond er een geschrift van. In een rechtszaak beriep men zich immers vaak op 

gewoonterecht. Door zijn ongeschreven karakter was er echter vaak twijfel over een specifieke 

problematiek. Tegenstrijdigheden en contradictie waren alomtegenwoordig. Daarom kon een 

schepenbank een aantal mensen samenroepen van wie men zeker was dat ze het gewoonterecht van 

de desbetreffende regio goed kenden. Dit was het gekende onderzoek door een turbe.8 Deze 

“turben” gaven dan uitsluitsel over deze regel.  

2.2) Verhouding tot en invloed van de andere rechtsbronnen 

In de vroege middeleeuwen was het gewoonterecht vaak de enige bron van recht. Later kreeg deze 

het gezelschap van andere rechtsbronnen. Vanaf de 16de eeuw zouhierdoor de rol van het 

gewoonterecht sterk verminderen. Hieronder bevindt zich een korte uiteenzetting van de invloed 

van deze andere rechtstakken, grotendeels gebaseerd op het werk van GILISSEN.9 

2.2.1) Civiel recht 

De herontdekking van de Corpus Iuris Civilis, het absolute basiswerk van het Romeinse recht in de 

11de eeuw, had een grote invloed op het gewoonterecht. Deze geschriften werden gebruikt als bron 

van suppletief recht naast het gekende recht.  

Veel rechtsgeleerden die studeerden aan de universiteit en zich daar vertrouwd hadden gemaakt 

met het geleerde recht,zetten dat geleerde recht later in de praktijk om in hun dorp of stad. Daar 

pasten ze dan hun inzichten toe. Hierdoor had het civiele recht een grote impact op het 

                                                           
6
J. GILISSEN,La coutume,  Turnhout, Brepols, 1982, 122p. ; G. MARTYN, Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn 

genese en zijn rol in de verschriftelijking van het privaatrecht, Brussel, Algemeen rijksarchief, 2000, voetnoot 
563.  
7
 Het louter opschrijven van een gewoonte geeft mijns inziens geen legitimatie tot toepassen van deze 

gewoonte.  
8
C. DOUXCHAMPS-LEFEVRE en P. GODDING, Enquêtes par turbe du conseil de Namur (1496- 1630), Brussel, Ministerie 

van justitie, 1972, 1. Zie ook de inleiding van : J. MONBALLYU,Costumen van de stad en van de kasselrij Kortrijk. 2 
: Turben afgenomen door de Kortrijkse Schepenbank (1485-1581), Brussel, Ministerie van Justitie, 1989, 213p. 
Bedenking: Men zou de oude turben kunnen vergelijken met het hedendaagse prejudiciële vragen. Het gaat 
hier immers ook over een vraag betreffende een juridisch twistpunt, zijnde wat de costumen inhouden, 
alvorens men tot een beslissing ten gronde overgaat. Het grote verschil hier is echter dat men bij een 
prejudiciële vraag de vraag stelt aan een (hoger) rechtscollege, terwijl men bij een turbe de vraag stelt aan een 
aantal gewoonterechtspecialisten. 
9
J. GILISSEN,La coutume,  Turnhout, Brepols, 1982, p 54 e.v. 
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gewoonterecht.Veel bepalingen uit het Romeinse Recht kwamen dan binnen in de toenmalige regels. 

Deze receptie kwam op volle snelheid rond de 15de-16de eeuw.10 

2.2.2) Canoniek recht 

Het systeem van canoniek recht is een collectie van allerhande regels. De oorsprong van deze regelsis 

religieus van aard. Het gaat over decretalia, canones, decreta,… maar ook over gewoonterecht. Deze 

documenten zijn door de eeuwen heen in verscheidene documenten gebundeld. Het bekendste 

voorbeeld is waarschijnlijk de Corpus Iuris Canonici.11 

Interessant om te vermelden is de grote hervorming die het canonieke recht doormaakte in de 16de 

en 17de eeuw. Deze werd ingezet door het Concilie van Trente (1545- 1563).  Een hervorming was 

broodnodig en tevens een deel van de Contrareformatie. De benoemingsvoorwaarden en 

werkingsvoorwaarden van de bisschoppen werden verscherpt. Dit is tevens de periode waarin het 

gewoonterecht tot geschreven recht zou evolueren.12 

2.2.3) De wet 

De vermindering van het belang van het gewoonterecht ging gepaard met een stijgend belang van de 

wetgeving. In de 16de en 17de eeuw daalde het belang van de gewoonte tegenover de wet erg sterk. 

Dit kwam ook door de verschriftelijking van het gewoonterecht zelf. Door de verschriftelijking en 

homologatie kreeg gewoonterecht immers het karakter van een wet en erkendeeen overheid (vorst, 

prins,…) de gewoonte. Het gevolg hiervan was dat het onvoorspelbare doch flexibele gewoonterecht 

definitief buiten spelwerd gezet. 

2.3) De codificatie en homologatie van het gewoonterecht in de XXVII provinciën13 

Door de eeuwen heen zijn verscheidene pogingen ondernomen tot de verschriftelijking en 

homologatie van het gewoonterecht. Deze pogingen, die uitgingen van particulieren, waren private 

optekeningen. Daarnaast had je uiteraard ook de officiële vormen van optekening die uitgingen van 

een overheid.Hierna volgt een korte uiteenzetting over de codificatie en homologatie in de XXVII 

provinciën. Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op het werk van GILISSEN. 

GILISSEN gebruikte in zijn artikel over de fasen van de codificatie en de homologatie van het 

gewoonterecht in onze regio de keizerlijke verordening van 7 oktober 1531 als startpunt. De grote 

periode van de codificaties liep van 1531 tot 1750. Het is inderdaad zo dat na dit decreet de 

codificatie van het gewoonterecht in een stroomversnelling kwam. Het zou echter verkeerd zijn om 

ons enkel te richten op de periode na deze ordonnantie.  

GILISSEN onderscheidde in zijn artikel vier fasen van codificatie en homologatie die wij hier kort 

samenvatten.14 

                                                           
10

Voor een summier overzicht: D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, 

Academia Press, 2005, p. 103- 122; J. GILISSEN,La coutume, Turnhout, Brepols, 1982, p 58 ;Voor een 
voorbeeld:P.GODDING, Le droit privé dans les Pays-bas méridionaux du 12

e
 au 18

e
 siècle, Brussel, Koninklijke 

academie, 1987, p.  502. 
11

 C. VAN DE WIEL, History Of Canon Law, Leuven, Peeters, 1991,  p.11. 
12

 Ibidem,  p. 135. 
13

J.GILISSEN ,« Les phases de la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII provinces des pays 

bas », Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 1950, p 36- 67 en p 239- 290. 
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a) De fase van 1531- 1545, met als beginpunt de ordonnantie van 7 oktober 1531. 

b) De fase van 1546 tot 1569, met als beginpunt een brief van Karel V van 30 januari 1546 waarin hij 

zijn onvrede uitte over de trage codificatie van het gewoonterecht.15 

c) De fase van 1569 tot 1579; dit was de periode waarin de hertog van Alva zijn (autoritaire) stempel 

drukte op decodificatie. 

d) De fase van 1579 tot 1750, met als beginpunt de ondertekening van de Unie van Utrecht. 

GILISSEN somde in zijn werk op wanneer alle (door hem gevonden) codificaties en homologaties 

plaatsvonden. Zijn werk is een steeds wederkerend gegeven in de literatuur over de codificatie en 

homologatie van de costumen. Het heeft weinig zin om zijn werk hier volledig over te schrijven. 

Nochtans is het belangrijk voor dit werkstuk om tenminste een korte bespreking van “les phases” te 

geven. Wij zullen echter een licht andere opdeling gebruiken en vooral bespreken wat welke vorst 

precies gedaan heeft tijdens de grote codificatiebeweging. Ook zal er hoger belang gehecht worden 

aan het Eeuwig Edict van 1611. 

2.3.1) De vroege codificaties vóór de ordonnantie van 7 oktober 1531 

De vroege codificaties (en eigenlijk ook homologaties) gebeurden niet door de befaamde costumen 

uit de 15de en de 16de eeuw, maar kwamen tot stand via de uitgaven van voorgeboden, keuren, 

statuten of bannen.  Deze gingen vaak uit van een overheid (stedelijk, landelijk, ...) en hadden tot 

doel bepaalde elementen van een regio te reglementeren.16 

Verscheidene steden en dorpen hadden hun voorgeboden, statuten en bannen. Veel van deze 

documenten zijn al het onderwerp geweest van studie en onderzoek  maar verschillende 

anderewerden amper aangeraakt, ook al zijn ze vrij makkelijk terug te vinden in de archieven.In de 

archieven zijn daarnaast nog verschillende codificaties van kleinere heerlijkheden.17 

                                                                                                                                                                                     
14

J.GILISSEN ,« Les phases de la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII provinces des pays 
bas », Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 1950, p 59. 
15

 De transcriptie van deze brief is te vinden in: M. GACHARD, Documents sur la rédaction et homologation des 
coutumesinHandelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen, I, 
Brussel, Ministerie van Justitie, p 151 . 
16

 Bedenking: een keur of privilege werd verleend door de lokale machthebbers. Vaak bevatte het verscheidene 
soorten regelgeving waaronder strafrecht en marktrecht. Daarenboven hadden ze ook nog bepaalde privileges 
die doorgevoerd werden voor een stad of regio. Het is echter mogelijk dat via deze keur een aantal regels 
binnenslopen die gewoonterechtelijk gegroeid waren. Op deze manier kan men een keur wel vergelijken met 
een gehomologeerde costume. Het doel is echter anders. Terwijl een keur een tegemoetkoming was van een 
overheid aan een bepaalde regio, heeft een costume eerder de bedoeling om de rechtszekerheid te verhogen. 
De gevolgen voor de gewoonterechtelijke regels die in deze beide documenten opgenomen worden, zijn echter 
dezelfde: ze werden vastgezet en kregen een schriftelijk karakter. 
17

Zo zijn er talrijke documenten, voorgeboden, gevonden uit de 16
de

 eeuw betreffende het gewoonterecht van 
de heerlijkheden Watervliet en Waterdijk in respectievelijke archieven. Deze scriptie zal hier echter niet op 
ingaan. Voor Watervliet is er al een uitgave: L. GILLIODTS- VAN SEVEREN, Coutumes des petites villes et seignuries 
enclavées (V) in Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges, Brussel, Ministerie van Justitie, 
1890, 524p. Voor een ander voorbeeld van een lijvig werk van zulke optekeningen door de Commissie, zie: E. 
PONCELET, M. YANS, G. HANSOTTE, Les records de coutumes du pays de Stavelot, I, Brussel, Ministerie van justitie, 
1958, 493 p. 



6 

Een keure was nog een hogere vorm van zo een optekening. In een keure werd,naast de rechten en 

privileges van een bepaalde regio of stad, recht dat in een bepaalde regio gold, opgetekend. Later in 

deze scriptie komt de beruchte keure van de Vier Ambachten aan bod. Dit document uit 1242 bevat 

waarschijnlijk neergeschreven gewoonterecht en zal later ook een onderdeel vormen van het 

cohiervan het voorontwerp voor de costumen van het ambacht van Assenede. Dit zal verder in deze 

verhandeling uitgebreider aan bod komen. 

2.3.2) De keizerlijke verordening van 7 oktober 1531 en de codificaties onder Karel V18 

De verordening van 7 oktober 1531 wordt vaak gezien als de “aftrap” van de grote codificatiegolf in 

de 16de en de 17de eeuw in de XVII provinciën. In deze verordening werd het gewoonterecht enorm 

bekritiseerd door keizer Karel V. Hij sprak van abusen (misbruik)en het verliezen van ondersaeten 

haerlieder goed recht tot haere groote schaeden ende tot interrest van der ghemeender welvaert. De 

grote onzekerheid was inderdaad geen gemakkelijk punt voor de inwoners van de Nederlanden. Het 

gewoonterecht was waarschijnlijk een grote bron van frustratie voor de keizer. De keizer gaf het 

bevel aan de kleinere overheden om binnen de zes maanden de lokale costumen opgeschreven naar 

hem op te sturen zodat hij ze kon homologeren. 

Uiteraard was dit niet zo een gemakkelijk gegeven voor de kleinere overheden om hun 

gewoonterecht op te schrijven. Ten eerste was het vaak erg moeilijk om een volledig beeld te krijgen 

van hun recht door hun ongeschreven en versnipperde aard. Het gewoonterecht verzamelen moet 

een lastig en tijdrovend werk geweest zijn. Zes maanden was een veel te korte periode om dit werk 

uit te voeren.   

Ten tweede moet dit voor de kleinere overheden vervelend geweest zijn omdat ze op deze manier 

een deel van hun macht zouden verliezen. Doordat hun recht zwart op wit op papier stond, kon men 

deze documenten niet meer ter discussie stellen en kon men ook geen “nieuw” gewoonterecht 

aanbrengen. Door de homologatie van deze costumen zou het gewoonterecht onmiskenbaar het 

karakter van een “wet” krijgen en zo zou het ongeschreven gewoonterecht zijn gewicht in de 

rechtsorde verliezen. Er is geen weg meer terug hierna. Deze twee feiten hadden tot gevolg dat de 

codificatiegolf slechts traag op gang kwam.19 

Karel V uitte zijn onmin over deze trage codificatie in een brief van 30 januari 1546 aan de Raad van 

Vlaanderen. De Raad van Vlaanderen kreeg daar de taak om de verscheidene wethouders of 

schepenen uit de verscheidene jurisdicties aan te schrijven en te vragen om binnen een bepaalde 

termijn hun costumen naar de raad de sturen. Deze “voorontwerpen” (cohieren) werden dan in 

overleg tussen voornoemde wethouders en twee afgezanten van de raad besproken.  Vervolgens 

werd dit “verbeterde” cohier in ontwerp naar Maria van Hongarije gestuurd om dan eventueel 

gehomologeerd te worden. Maria van Hongarije werd hier bijgestaan door de Geheime Raad van 

Brussel. Verscheidene raadsleden zouden zich dan bezighouden met het nalezen van de ingediende 

ontwerpcohieren. De nadruk in deze brief werd sterk gelegd op de eenmaking van het recht met de 

passage “sans permettre que chascun villiage ou hameau deust avoir coustume particulière, lesquelz 

                                                           
18

 Een transcriptie van de nederlandstalige versie heb ik gevonden in: J. GILISSEN en M.MAGITS, Historische 
inleiding tot het recht Deel 2:De bronnen van het recht in de Belgische gewesten sedert de 13

de
 eeuw, 

Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 63.  
19

 In de aanhef van de costumen van Assenede zal deze trage codificatie ter sprake komen, zie infra p. 30. 
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se doibvent régler selon les coustumes du quartier soulz lequel ils ressortissent”. 20Niet elk dorpje of 

gehucht moest zijn eigen costumen krijgen. Hierdoor kwam er wat meer vaart in de codificatie- en 

homologatiebeweging. 

2.3.3) Codificaties onder Philips II en de Hertog van Alva 

Aan het begin van de heerschappij van Philips II werden vele costumen gecodificeerd en een aantal 

gehomologeerd. Op 22 mei 1559 schreefde zoon van Karel V een nieuwe brief naar de Raad van 

Vlaanderen om deze te herinneren aan de instructies van zijn vader over de codificaties van de 

costumen.Belangrijk om hier te vermelden is dat gedurende deze periode de costumen van Gent 

gecodificeerd en gehomologeerd werden. De homologatie gebeurde op 23 december 1563.21 

De toon veranderde bij het begin van de tachtigjarige oorlog en de komst van de hertog van Alva in 

Brussel op 22 Augustus 1567. Zijn taak hield onder andere  in: de restauratie van de Spaanse 

autoriteit in de Nederlanden, de installatie van een absolutisme onder Phillips II en uiteraard ook de 

onderdrukking van de rebellen.  De hertog was van mening dat, om dit absolutisme te realiseren, het 

belang van het lokale gewoonterecht onderdrukt moest worden. Zijn doel was de eenmaking van het 

recht in de zuidelijke Nederlanden.  

De hertog zijn doel werd niet helemaal bereikt. Op strafrechtelijk gebied washij vrij succesvol en 

bracht hij op 5 en 9 juli 1570 zijn beruchte ordonnanties over het strafrecht en het strafprocesrecht 

uit. Op het gebied van de eenmaking van het gewoonterecht ging het echter veel minder. De hertog 

liet het hier niet bij en noemt de inroeping van het gewoonterecht een rebellie tegen de overheid. Hij 

eistte dat de niet verzonden costumen binnen de drie maanden verzonden moeten worden op 

straffe van de afschaffing van de costumen. De afschaffing van gewoonterecht was natuurlijk een 

heel zware straf voor desbetreffende regio. Dit had uiteraard tot gevolg dat vele costumen 

opgetekend en opgestuurd werden. Er werd echter erg weinig gehomologeerd in deze periode. 

2.3.4) De grote codificatiewerken onder de aartshertogen(1598-1621) en later22 

Onder Albrecht en Isabella werd de codificatiebeweging voortgezet. Lokale overheden zagen steeds 

meer het belang en nut van een opgetekende costume in. Niet alleen was het geschreven karakter 

handig; de kracht van een wet was ook een sterk “wapen” voor deze overheden om hun recht 

toegepast te zien. Vele codificaties zijn ondertussen gebeurd, maar vele andere wachtten nog steeds 

op een wettelijke bekrachtiging. Belangrijk sleutelpunt hier was de opstelling van het befaamde 

Eeuwig Edict. 

Het Eeuwig Edict was een wet uitgevaardigd in 1611 en wordt vaak gezien als een privaatrechtelijke 

basis van het recht in de Zuidelijke Nederlanden tot het einde van het Ancien Regime. Het belang van 

het Eeuwig Edict mag echter niet overschat worden. Het was niet zozeer een revolutionaire 

codificatie van recht maar eerder een conglomeraat van specifieke maatregelen en een 

                                                           
20

 In de briefwisseling tussen de Geheime Raad, de Raad van Vlaanderen en de schepenen van Hulster Ambacht 
zal uitdrukkelijk verwezen worden naar deze passages. Zie infra p. 33. 
21

A.C. GHELDOLF, Coutume de la ville de Gand, Brussel, Ministerie van justitie, 1868, 748p. 
22

G. MARTYN,Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het privaatrecht, 
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2000, p. 129 e.v. 
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kristalisatiepunt in de verschriftelijking van het privaatrecht.23 Nochtans is het belang van het Eeuwig 

Edict niet te onderschatten in het kader van de homologaties van de costumen. 

In het Eeuwig Edict van 1611 werd in de eerste twee artikelen uitdrukkelijk verwezen naar de 

verordeningen van Karel V. De lokale overheden werden nogmaals aangepord om hun 

ontwerpcohieren op te sturen opdat de aartshertogen “alzoo te decreteren de voorseyde costuymen 

ende usanciën in sulcker vorme als wy noodich bevinden zullen, totte welvaert van onze 

ondersaeten”. Aangezien er al vele optekeningen gebeurd waren, was vooral het homologeren het 

belangrijkst. Het overgrote deel van de homologaties van de costumen gebeurde na het Eeuwig 

Edict.24 Latere homologaties van na de aartshertogen zouden ook vaak in hun aanhef uitdrukkelijk 

verwijzen naar het Eeuwig Edict.25 Waarschijnlijk moet het Eeuwig Edict een symbolisch grote waarde 

gehad hebben voor de homologatiewerken. 

2.3.5) De procedure van de codificatie en homologatie van de costumen26 

Doorheen de verschillende fasen van de optekeningen,werden er een aantal kleine nuances 

aangebracht, maar de algemene procedure was sinds de verordening van keizer Karel uit 1531 weinig 

veranderd. De vier fasen waren de volgende:  

1) Lokale overheden (vb: schepenbank, schout,...) stelden hun ontwerpcohier samen. 

2) Dit cohier werd onderzocht door de verantwoordelijke instelling van die provincie. (Die 

verantwoordelijke instelling verschilde van provincie tot provincie. In het Graafschap Vlaanderen was 

dit de Raad van Vlaanderen in Gent.) Hier werden eventueel wijzigingen aangebracht in samenspraak 

met de lagere overheden. 

3) Dit aangepaste cohier werdvervolgens verzonden naar de Geheime Raad in Brussel, waar het 

onderzocht zou worden. Eventueel zou dan een gewijzigde versie naar de “provinciale raad” 

gestuurd worden. 

4) Na het bereiken van een overeenstemming zou dit cohier dan gehomologeerd worden. 

De hierna voorgestelde documenten zullen, waar toepasselijk, in het licht van deze procedure 

besproken worden. 

2.4)Hedendaagse uitgaven van costumen 

Na de bekende codificaties van Napoleon in onze regionen hadden de costumen geen kracht van wet 

meer en verloren ze hun nut. De rechtshistorische interesse bleef echter en moderne uitgaven van 

de costumen lieten niet lang op zich wachten. In de Lage Landen werd dit geconcretiseerd door de 

oprichting van de Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude Wetten en Verordeningen van 

                                                           
23

 Uitspraak letterlijk overgenomen uit het besluit van het werk over het Eeuwig Edict van G. MARTYN.  
24

 Vanaf 1531 werden er 68 costumen gehomologeerd, waarvan 45 na 1611. Zie: G. 
MARTYN,Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het privaatrecht, 
Brussel, Algemeen rijksarchief, 2000, p. 129 e.v. 
25

In een onderdeel van het archief van Waterdijk heb ik tussen allerhande documenten betreffende hun 
costumen ook een afschrift van het Eeuwig Edict gevonden in 18

de
 eeuws handschrift. 

26
 J. GILISSEN en M.MAGITS, Historische inleiding tot het recht Deel 2:De bronnen van het recht in de Belgische 

gewesten sedert de 13
de

 eeuw, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 50. 



9 

België en de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht,thans Stichting 

tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht (OVR) voor Nederland. 

2.4.1) De Koninklijke Commissie voor de uitgave van de Oude Wetten en Verordeningen van 

België27 

De Koninklijke Commissie werd opgericht in 1846 bij koninklijk besluit. In de desbetreffende uitgave 

van het Belgisch Staatsblad staat het koninklijk besluit op de eerste pagina samen met het rapport 

aan de koning van toenmalig minister van justitie, baron Jules Joseph d’ Anethan.28 Hij schreef dat de 

wetten en andere verordeningen die hun werking hadden in de verschillende gebieden die nu deel 

uitmaken van België, nooit uitgegeven waren “que d’une manière incomplète”.  Zijn doel was zelfs 

om al de oude “rechtshistorische monumenten” van ons land in één corpus samen te vatten en 

misschien zelfs uit te geven. 

De baron kreeg daarin bijval bij de koning. Om aan zijn wensen te voldoen, werd een commissie 

opgericht met allerlei magistraten, juristen en archivisten als leden die veel kennis hadden van het 

oude recht van ons land.29 Zij zouden zich bezighouden met het verzamelen van oud recht, 

verordeningen, verdragen en uiteraard de costumen, en het uiteindelijke resultaat uitgeven. Hun 

taak was waarschijnlijk één van de vele activiteiten van toen die tot doel hadden omhet toen nog 

jonge Belgische nationaliteitsgevoelaan te zwengelen. Tot op de dag van vandaag bestaat de 

Koninklijke Commissie nog steeds. Haar taak is nog lang niet volbracht. Misschien had minister d’ 

Anethan het werk onderschat.  

De Koninklijke Commissie heeft tot nog toe niets gepubliceerd over de Vier Ambachten. 

2.4.2) De Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van Oud-vaderlandsche Recht30(OVR) 

De stichting in Nederland was in 1879 opgericht alsde Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het 

Oude Vaderlandsche Recht. Haar doel was “het bevorderen van de belangstelling voor en de studie 

van de rechtsgeschiedenis der Nederlanden.” Dit doel is dus veel ruimer dan dat van de Koninklijke 

Commissie bij ons. Ook opvallend is dat deze stichting, in tegenstelling tot de Koninklijke Commissie, 

een privaat initiatief is. 

Deze stichting heeft reeds een uitgebreid artikel over de keure van de Vier Ambachten uitgegeven en 

de voorboden van de stad Hulst.31 

                                                           
27

 KB 18 april 1846 betreffende de oprichting van de Koninklijke Commissie voor de uitgave van Belgische oude 
wetten en verordeningen, BS 22 April 1846; Hierna “Koninklijke commissie”; 
http://justitie.belgium.be/nl/informatie/bibliotheek/koninklijke_commissie_uitgave_belgische_oude_wetten_
en_verordeningen 
28

Jules Joseph d’Anethan was toen minister van justitie onder het kabinet van Jean-Baptiste Nothomb. Later in 
1870 zou hij de 15

de
 premier van België worden. 

29
 Bekende leden waren onder andere voormalig minister van justitie Jean Raikem en de legendarische 

Belgische archivaris Louis-Prosper Gachard, wiens werk voor het rijksarchief van België niet te onderschatten is. 
Jean De Saint-Génois was bibliothecaris aan de Universiteit van Gent. 
30

http://www.rechten.unimaas.nl/ovr/default.htm 
31

 J.H.DE SMIDT, De keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1262 en die van Saaftingen van 1263,  in, 

Verslagen en mededeelingen van de vereniging tot uitgaaf der oude bronnen van het oud- vaderlandse recht, 
XI, p.89- 176;G.C.A JUTEN, Keuren en handvesten der stad Hulst, in, Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, Werken 
der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht,1908, XVIII. 

http://justitie.belgium.be/nl/informatie/bibliotheek/koninklijke_commissie_uitgave_belgische_oude_wetten_en_verordeningen
http://justitie.belgium.be/nl/informatie/bibliotheek/koninklijke_commissie_uitgave_belgische_oude_wetten_en_verordeningen
http://www.rechten.unimaas.nl/ovr/default.htm
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3. De Vier Ambachten: historisch, juridisch en geografisch kader 

3.1) Geografische situering van de Vier Ambachten 

Het huidige gebied strekt zich uit over het hedendaagseNederlandse en Belgische grondgebied. Het 

overgrote deel is echter Nederlands. Voor historisch, geologisch en geografisch onderzoek is het een 

bijzondere regio. Aangezien de Westerschelde maar in de vroege middeleeuwen is ontstaan (en 

Zeeland en Zeeuws Vlaanderen vroeger niet gescheiden waren) had het gebied te kampen met grote 

wateroverlast. De inwoners van deze streek moesten oorlog voeren tegen de zee. Alleen al deze 

problematiek is het onderwerp geweest van vele artikels en boeken.
32

 In het kader van de 

archiefstudie die dit werk zal bevatten,valt het al tevermelden dat sommige dorpen die genoemd 

worden in de archiefstukken (zoals o.a. Peerboom, Nieuwerkerke, Moerstrate en Steelandt) slechts 

een paarjaar na het opschrijven van de teksten verzwolgen zouden worden door de zee en nu 

verdwenen zijn.
33

 

Sporen van de vroegere strijd tegen de zee zijn nog steeds zichtbaar. Je kan bijvoorbeeld nog steeds 

rijden over de dijken dicht bij de Hollandse grens.  De dijken zijn er nog, maar de zee zelf is al lang uit 

deze regionen weggetrokken. 

Het is erg moeilijk om een perfect geografische omschrijving te maken van dit gebied. Dit komt door 

zijn geologische en staatkundige aard. Meerdere gebieden die vroeger deel uitmaakten van het 

gebied van de Vier Ambachten zijn nu verzwolgen door de zee. Andere gebieden werden opnieuw 

drooggelegden bepolderd, maar deze werden een aparte heerlijkheid.34 De Vier Ambachten waren: 

Asseneder Ambacht, Boekhoute Ambacht, Axeler Ambacht en Hulster Ambacht. De hedendaagse 

dorpen die onder de Vier Ambachten vielen voor de hervormingen na de Tachtigjarige Oorlog, in hun 

meest “actuele” schrijfvorm, sommen we hier op.35 

1) voor Boekhoute Ambacht: 

- Boekhoute (maakt nu deel uit van fusiegemeente Assenede)B 

- Bassevelde (idem) B 

- Oosteeklo (idem) B 

 

2) Voor Asseneder Ambacht: 

- Assenede (maakt ook deel uit van fusiegemeente Assenede) B 

- Ertvelde(maakt deel uit van fusiegemeente Evergem) 

                                                           
32

 Voor meer info over de bedijking zie o.a: A. DE KRAKER en W. BAUWENS, Polders en Waterschappen in het 
Hulsterambacht, Terneuzen, Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2000, 131. Maar ook in het verzamelwerk: A. DE 

KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, 1993. 
33

 W.E.M BAUWENS, Verdwenen dorpen in de Vier Ambachten, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier 
Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
34

 Zie bijvoorbeeld de heerlijkheid Waterdijk. Dit gebied was vroeger een gedeelte van de ambacht Boekhoute 
en opnieuw zou men dit gebied terugwinnen op de zee, dit gebied was wel even een heerlijkheid maar zou 
later niet uitgroeien tot een individuele gemeente.  
35

 Dorpen met superscript “B” zijn Belgisch. We hebben ons vooral gericht op de dorpen. Er zijn ook nog 
verscheidene buurtschappen maar dit zou ons te ver brengen. Deze lijst is opgemaakt op basis van de kaart 
door K.J.J BRAND, Proeve tot reconstructie van de vroegere begrenzingen van onder meer de Vier Ambachten, in 
A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, 
Duerinck, 1993, 1061-1062 en het hedendaagse gemeenteplan van Nederland en België. 
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- Hoek (maakt deel uit van de Nederlandse gemeente van Terneuzen) 

- Kluizen (maakt deel uit van fusiegemeente Evergem)B 

- Overslag (deels gemeente Wachtebeke, deels gemeente Terneuzen) 

- Phillippine (deel gemeente Terneuzen) 

- Rieme (deel gemeente Evergem)B 

- Sint-Kruis-Winkel (is nu een deelgemeente van Gent) B 

- Sas van Gent (maakt deel van de Nederlandse gemeente van Terneuzen) 

- Sluiskil (idem) 

- Terneuzen (idem, deze zal veel later samen met Biervliet en Axel een nieuw ambacht vormen) 

- Wachtebeke (Wachtebeke is nu een gemeente op zich) B 

- Zandstraat (deel van de gemeente Terneuzen) 

- Zelzate (Zelzate is ook een gemeente op zich) B 

 

3) Voor Axeler Ambacht: 

- Axel (maakt deel uit van de gemeente Terneuzen) 

- Koewacht (verspreid over de Nederlandse gemeente Terneuzen en Belgische gemeenten Moerbeke-

Waas en Stekene) 

- Spui (Maakt deel van de gemeente Terneuzen) 

- Westdorpe (idem) 

- Zaamslag (idem) 

- Zuiddorpe (idem) 

 

4) Voor Hulster Ambacht: 

- Clinge (maakt deel van de gemeente Hulst) 

- Graauw (idem) 

-Heikant (idem) 

- Hengstdijk (idem) 

- Kapellebrug (idem) 

- Kloosterzande (idem) 

- Kuitaart (idem) 

- Lamswaarde (idem) 

- Ossenisse (idem) 

- Terhole (idem) 

- Vogelwaarde (idem) 

- Walsoorden (idem) 

 

Twijfelgevallen: Nieuw-Namen (vroegere Hulsterloo), Watervliet36, vestingstad Hulst.37 

  

                                                           
36

Later bepolderd dorp dat een aparte heerlijkheid vormde. Zie: F. DE POTTER, Geschiedenis van de gemeenten 

der provincie Oost-Vlaanderen, 2e reeks: Arrondissement Eekloo. Adegem, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, 
Ertvelde, St.-Jan-in-Eremo, Kaprijk, Kluizen, St.-Laureins, Lembeke, Maldegem, Ste-Margriete, Middelburg, Oost-
Eekloo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Zelzate, Gent, Annoot Braeckman, 1872. 
37

 In tegenstelling tot Axel Ambacht is er nooit een officiële unie geweest tussen Hulst stad en Hulster Ambacht. 
Zie infra. 
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3.2)Publiekrechtelijke situering 

3.2.1) Plaats in het staatkundig geheel38 

Graaf Boudewijn IV werd in 1012 door de Duitse keizer Hendrik II beleend met “Zeeland bewesten 

Schelde”. De regio die later de Vier Ambachten zou worden was hier een deel van. De Graaf bracht 

dit gebied onder in de kasselrij van Gent.39 De invloed van Gent op deze regio is dus niet te 

onderschatten.  

In tegenstelling tot het overgrote deel van het Graafschap, dat als leen ressorteerde onder de Franse 

kroon (Kroon-Vlaanderen), behoorden de Vier Ambachten tot Rijks-Vlaanderen (het deel dat 

ressorteerde onder het Heilig Roomse Rijk Der Duitse Natie).40De regio van de Vier Ambachten lag 

tussen de kasselrijen van het Brugse Vrije, de Oudburg van Gent en het Land van Waas. De Vier 

Ambachten hadden echter hun eigenheid doordat ze geregeld werden door een gemeenschappelijke 

keure, de keure van de Vier Ambachten, bekrachtigd door Gravin Johanna van Constantinopel en 

haar echtgenoot Thomas van Savoye in 1242. 

3.2.2) Etymologie van de naam 

Vreemd genoeg wordt in de meeste boeken of bijdragen over de Vier Ambachten weinig ingegaan op 

het begrip “ambacht”. Het lijkt ons nochtans een vrij essentieel begrip om de publiekrechtelijke 

situatie van deze regio te schetsen.  

Ambachten waren oude bestuurlijke instellingen die erg frequent voorkwamen in Holland en 

Zeeland. De oorzaak van deze aanwezigheid moet men zoeken in de territoriale versnippering die het 

gevolg was van het water, de bedijking en de bepoldering. Het noorden was bijgevolg veel meer 

gedecentraliseerd. Het ambacht (officium)was een regio die bestuurd werd door een “ambtman” 

(amman) of “schout” vanuit een centraal punt . Het ambacht was zijn rechtsgebied.41 

De Vier Ambachten waren: Asseneder Ambacht (met als bestuurscentrum Assenede), Hulster 

Ambacht (met Hulst als bestuurscentrum)42, Boekhoute Ambacht (met Boekhoute als 

bestuurscentrum) en Axeler Ambacht (met Axel als bestuurscentrum).  

                                                           
38

 N. BASTIEN, Tussen autonomie en centralisatie: De Vier Ambachten in het Graafschap Vlaanderen, in A. 
DEKRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, 1993. 
39

 De Graaf had voordien rond het jaar 1000 het graafschap gerechtelijk en administrief ingedeeld in 
kasselrijen. Aan het hoofd van elke kasselrij staat een burggraaf of kastelein die zijn zetel had in een burcht die 
het machtscentrum was van deze kasselrij.G. MARTYN en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het 
publiekrecht, Brugge, die Keure, 2005, p 101. In Ertvelde is er een overblijfsel van een middeleeuwe Motte van 
de burgraaf Zeger II. Dit zou wel eens een veruiterlijking kunnen zijn van de “onafhankelijkheid” van de Vier 
Ambachten van Gent. 
40

 W. PREVENIER, B. AUGUSTYN, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen tot 1795, Brussel, ARA, 1997, 452. 
Bewijs daarvan is te vinden in het wapenschild van Asseneder Ambacht. Daarop staat de Vlaamse leeuw met 
op de achtergrond de keizerlijke adelaar. 
41

 J. BUNTINX, De instellingen van de vorstendommen tot het einde van de twaalfde eeuw- de instellingen van de 
vorstendommen de dertiende eeuw- Overdrukken uit Algemene geschiedenis der Nederlanden deel II, Utrecht, 
Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., 1950, 167. 
42

 N.B: Hulst stad zelf viel niet onder de keure van de Vier Ambachten, hij had een eigen stadskeure. Axel stad 
had ook een eigen keure maar zou later een unie vormen met zijn ambacht.  
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3.2.3) Interne organisatie van de Vier Ambachten43 

3.2.3.1 De keure van de Vier Ambachten uit 1242 

De bron bij uitstek voor de administratieve organisatie van de Vier Ambachten is de befaamde keure 

uit 1242. Voordat de interne organisatie uitgebreid uit de doeken wordt gedaan, lijkt het 

aangewezen om eerst kort de achtergrond en inhoud van deze keure uiteen te zetten.Er zijn al 

verscheidene uitgebreide werken geschreven over de keure dus echt diep wordt er niet op 

ingegaan.44 

Het belang van het document was uitermate groot. Het werd bewaard in een grote houten kist die, 

in tegenstelling tot de meeste stadprivileges, vaak van locatie veranderde. Waarschijnlijk kreeg het 

ambacht dat in die tijd de meeste aanzien had de custodie over de “couffre”.45 

Uit de aanhef van de keure van de Vier Ambachten is het duidelijk dat deze keure niet de eerste was. 

Er is immers sprake van een voorganger. Deze was uitgevaardigd door Filips van den Elzas eind 12de 

eeuw. Het heeft niet erg veel zin om hier veel over te speculeren of om hier historische hypotheses 

over te maken aangezien deze oorspronkelijke keure jammer genoeg verloren is gegaan.  

De keure van 1242 was uitgevaardigd door Joanna van Constantinopel en haar man Thomas van 

Savoye. Waarschijnlijk zal deze opgesteld zijn in samenspraak met de machthebbers in de Vier 

Ambachten. Lange tijd waren de Vier Ambachten gewoon een onderdeel van de Kasselrij van Gent. 

De keure stelde echter een situatie op papier die in de praktijk al gegroeid was: het feodaal afsplitsen 

van de Vier Ambachten van de kasselrij van Gent. De keure bevestigde de situatie dat de Vier 

Ambachten als een afzonderlijk geheel behandeld werden en zouden behandeld worden naar de 

toekomst toe. 

De originele versie van deze keure is jammer genoeg onvindbaar. J.H DE SMIDTvermeldt in zijn stuk 

over de keure in de uitgaven van de OVR datGANSHOF hem vertelde dat de archivaris G.DES MAREZ dit 

stuk nog zou gezien hebben. Er is hier echter geen enkel schriftelijk bewijs van. Er zijn Nederlandse 

en Latijnse afschriften gemaakt. De Latijnse afschriften zijn de enige die met de tijd geen inhoudelijke 

veranderingen ondergaan hebben. De keure is als volgt gestructureerd.46 

(aanhef) 

- de rechten die de Vier Ambachten aan de graaf verschuldigd zijn (4 artikelen) 

- baljuws en onderbaljuws (2 artikelen) 

- het jaarlijks (te vernieuwen) schepenambt (7 artikelen) 

                                                           
43

 Voor een uitgebreide uiteenzetting met casuïstiek zie: N. BASTIEN, Tussen autonomie en centralisatie: De Vier 
Ambachten in het Graafschap Vlaanderen, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 
500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
44

 J.H.DE SMIDT, De keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1262 en die van Saaftingen van 1263,  in, 
Verslagen en mededeelingen van de vereniging tot uitgaaf der oude bronnen van het oud- vaderlandse recht, 
XI, p.89 e.v. Er zijn al talrijke transcripties gemaakt van de oude keure. Echt veel zin heeft het niet om er hier 
opnieuw één te maken. 
45

 Ibidem. 
46

 Voor vertalingen en transcripties zie o.a.: voetnoot 45; H. BRAND en D. LAMBRECHT, Een vertaling van de keure 
van de Vier Ambachten van 1242, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar 
graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. Ook F. DE POTTERmaakte een transcriptie in zijn werk over de 
gemeente Assenede, waarvan er ook al een oudere vertaling  bestaat door JAN SCHARP in: J.SCHARP,Geschiedenis 
en costumen van Axel, deel II, Middelburg, Willem Abrahams, 1786. Deze is echter weinig betrouwbaar. 
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- getal en eed van de schepenen (3 artikelen) 

- macht en wettelijk hoofd van de schepenen (2 artikelen) 

- weigering van schepenrecht (1 artikel) 

- soorten rechtszittingen (1 artikel) 

- tijdstippen van de rechtszittingen (2 artikelen) 

- dagvaarding (4 artikelen) 

- weerspannigheid, soorten verbanning en berijt47 (4 artikelen) 

- verschijning van de gedaagden op de rechtszitting en getuigen (7 artikelen) 

- vete en vredebreuk (3 artikelen) 

- doodslag en verwondingen (3 artikelen) 

- huisvredebreuk (1 artikel) 

- brandstichting (1 artikel) 

- verkrachting (1 artikel) 

- diefstal en koop van gestolen goederen(3 artikelen) 

- graan en drankmaten (2 artikelen) 

- schutten van vee (1 artikel) 

- pandgeving (1 artikel) 

- misdrijf door een vrouw (1 artikel) 

- verkoop van een erf, vaderlijke erfopvolging en voogdij (3 artikelen) 

- noden van het land (2 artikelen) 

- herstel van de zeedijk (1 artikel) 

- vrijheden van de Vier Ambachten (7 artikelen) 

(Wijzigingsprocedure en bekrachtiging) 

Veel van de regelgeving in deze keure zou deel uit maken van het lokale recht. Aangezien deze keure 

in haar tijd ook met zoveel omzichtigheid en prestige behandeld werd, zal deze waarschijnlijk een 

invloed gehad hebben op het ontwerpcohier dat de ambachten naar de Raad van Vlaanderen 

stuurden. Vele van deze regels uit deze keure kunnen hun weerslag hebben gehad op de uiteindelijke 

gehomologeerde costumen. 

3.2.3.2 Instellingen in de Vier Ambachten48 

Door de veranderende en weinig gestructureerde aard van de instellingen in het Ancien Regime is 

het moeilijk om een exacte omschrijving te geven van elke instelling. Hierna volgt een zo goed 

mogelijke omschrijving van de belangrijkste instellingen in de Vier Ambachten. Kennis van deze 

instellingen is immers onontbeerlijk voor het analyseren van de teksten die later aan bod komen. 

3.2.3.2.1) De schepenen 

“Wij gheven onsen lieden in de Vier Ambachten scependom van jare te jare in der manieren: het 

gheliket te wetene dat wij elkes jaers in sente Jansdaghe te huutgaende ouste of binnen den 8 daghen 

daerna, selen maken nieuwe scepenen.” – Artikel 7 van de keure uit de Weense codex 2583 

                                                           
47

 Het berijt is de “verjaging” van een verbannene door de politionele macht. 
48

A. DE KRAKER, De vier ambachten en hun bestuur tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw, in A. DE KRAKER e.a. 
(eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, 1993. En D. DESMET, De 
bestuurlijke organisatie van de streek in de middeleeuwen van de vierde tot de veertiende eeuw, in A. DE KRAKER 
e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
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De schepenen waren het belangrijkste orgaan binnen het bestuur van het ambacht. Elk ambacht had 

zeven schepenen.49 Een van hen werd dan aangesteld als burgemeester. Elk jaar werd de 

schepenbank vernieuwd met de nodige feestelijkheden. Hun voornaamste taak was het algemeen 

belang behartigen van het ambacht en de rechtspraak. De zitting hielden ze in de vierschaar50 van 

hun ambacht samen met de schout. Daarnaast hadden ze ook enkele specifieke bevoegdheden zoals 

de openbare werken en de zorg voor weeskinderen. 

3.2.3.2.2) De schout(heet) 

“Van diken, van dilven, van heerstraten, slusen, van waterganghen, huutseten, inseten mach men 

dinghen als te doene es voor scepenen ende voor scoutheete sonder Grave ende borchgrave.” –  

Artikel 63 van de keure uit de Weense codex 2583 

De schout(heet) was een oud leenrechtelijk ambt met uitgebreide bevoegdheden stammende uit de 

periode vóór de grafelijke hervormingen van de 14de eeuw. De Vier Ambachten hadden verscheidene 

(erf)schouten met eventuele onderschouten.BASTIEN verwijst in zijn werkstuk in het basisboek over 

de Vier Ambachten naar het oudste leenregister van Vlaanderen uit 1365. Boekhoute ambacht kende 

toen slechts één schout terwijl Asseneder Ambacht er vier had. De schout was diegene die de 

schepenen maande en hij zat het geding voor. Hij zou echter veel van zijn vroegere bevoegdheden 

verliezen aan het toen moderne grafelijke ambt van baljuw.51 De schout zou dan in ondergeschikt 

verband staan met de baljuw. Vaak werd dit ambt ook door dezelfde persoon uitgeoefend. 

De schouten uit de verschillende ambachten hadden elk verschillende bevoegdheden.52 Een 

uitgebreide uiteenzetting van al deze schouten zou ons te ver leiden in dit inleidend stuk, maar er is 

één zeer belangrijke bevoegdheid van de schout in de Vier Ambachten die we hier toch willen 

vermelden: de controle en het onderhoud van de dijken. Een goede schout was essentieel voor de 

veiligheid van bepaalde streken. Indien hij zijn taak niet goed vervulde, kon een heel ambacht in 

gevaar komen. DE KRAKER geeft melding van schouten die het dijkenonderhoud verwaarloosden na 

een akkoord met de arbeiders.53 

3.2.3.2.3) De baljuw 

“De bailliu van Ghent ne mach hebben waer eenen onderbailliu in die Vier Ambachten” –Artikel 6 

van de Keure uit de Weense codex 2583 
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 De steden Axel en Hulst hadden elk ook hun eigen schepenbank. Die van Axel zou later samenvallen met die 
van het ambacht in de unie van het Ambacht met de stad. 
50

Normaal gezien had elk ambacht slechts één vierschaar. Het ambacht Assenede had er sinds 1579 twee,om 

praktische redenen. Er was er één in Assenede Dorp en één in Wachtebeke. Dit zou afgesproken worden in een 
octrooi van Philips II. De vierschaar van Assenede Dorp kreeg vier schepenen en deze van Wachtebeke drie. Dit 
octrooi is gedrukt in de addenda van de costumen van Assenede door Petrus de Goessin. L.VAN DEN HANE, 
Costumen ende usantiën der stede ende ambachte van  Assenede, Gent, Petrus de Goessin, 1775, p. 67. 
51

 In de aanhef van een druk van de costumen van Assenede Ambacht door Petrus de Goessin uit 1775 werd 
slechts één persoon (in casu Louis vanden berghe) aangesteld als schout en baljuw tegelijkertijd. Misschien om 
praktische overwegingen? Eventueel verder onderzoek naar de uitoefening van deze ambten zou kunnen 
uitwijzen dat deze op termijn tegelijkertijd, en door dezelfde persoon, uitgeoefend zouden worden. 
52

 Zo was de schout van Hulst stad tevens de cipier van de gevangenis! 
53

 A. DE KRAKER, De Vier Ambachten en hun bestuur tijdens de vijftiende en zestiende eeuw, inA. DE KRAKER e.a. 
(eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993, 550-
551. 
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De baljuw was een grafelijke ambtenaar met verscheidene bevoegdheden, waaronder een 

politionele bevoegdheid. Het baljuwschap werd ingesteld onder de regering van Philips van de Elzas 

(1157- 1191). Hij was een bezoldigde grafelijke ambtenaar die de graaf vertegenwoordigde in zijn 

rechtsgebied. Oorspronkelijk waren er slechts enkele baljuws in het graafschap met grote 

rechtsgebieden. In tegenstelling tot de schout werd het ambt van baljuw verpacht. 

Oorspronkelijk was de baljuw van Gent bevoegd in de Vier Ambachten maar dit werd onwerkbaar 

qua werklast omdat deze ook bevoegd was over de kasselrij van het Land van Waas en de kasselrij 

van de Oudburg. Daarom werd er een onderbaljuw aangesteld voor de Vier Ambachten. Het werd 

echter onvermijdelijk dat deze onderbaljuw zich snel zou gelijkstellen met de baljuw van Gent en 

zichzelf ballivo Quattor Officiorum of baljuw van de Vier ambachten gingnoemen. Later splitste dit 

ambt zich nog verder op en kreeg elk ambacht zijn eigen baljuw. 

Ten tijde van de codificatie van de costumen had elk ambacht al zijn eigen baljuw. Hij was onder 

meer belast met het onderzoek en de bestraffing van misdaden, rechtspraak en zelfs militaire 

taken.54 

3.2.3.2.4) De griffier-ontvanger 

De griffier-ontvanger was, zoals de term wel doet vermoeden, een “secretaris” die de administratie 

van het schepencollege bijhield, de correspondentie verzorgde en de rekeningen controleerde. Elk 

ambacht had een griffier-ontvanger. Samen met de schout en de baljuw waren zij de ambten die 

zorgden voor enige continuïteit in het bestuur. Enkel de schepenbank werd jaarlijks vernieuwd. 

3.2.3.2.5) Het waterschap 

Een andere, heel unieke instelling van de Vier Ambachten is het “waterschap”. Het waterschap is een 

van de oudste instellingen die het graafschap kende. Een waterschap was een bepaald gebied dat 

“gecontesteerd” werd door enerzijds de bevolking en anderzijds de zee. Het waterschap was er om 

de lastenverdeling van het onderhoud van de dijken te verzekeren.55 

3.2.4) De scheiding van de Vier Ambachten56 

“Een ijgelick sal behouden en datelich gebruijcken de Landschappen,Steden, plaetsen, Landen ende 

Heerlicheden, die hij tegenwoordichhout en besith, sonder daerin getroubleert oft geleth te 

worden,[…] Hulst, Baillage van Hulsten Hulster Ambacht, als oock Axele Ambacht, gelegen 

besuyden endebenoorden de Geule, […] ende alle andereSteden en plaetsen dewelcke de gedachte 

Heeren Staten houden inBrabant, Vlaenderen en elders, blijven aende voorseyde Heeren Staten…” 

 - Fragment uit artikel drie van het verdrag van Münster uit 1648. 

De splitsing van de Vier Ambachten was een van de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog. Het gebied 

was in die tijd lang betwist door Spaanse (katholieke) en Staatse (protestantse) troepen. Het leed dan 

ook zwaar onder de oorlog. Brandstichting, plundertochten, zware belastingen tot onderhoud van 

het leger en zware repressie (men denkt hier aan de beruchte Bloedraad van de hertog van Alva) 

                                                           
54

 Zo regelde de baljuw de verdediging van de Vier Ambachten tegen de invallen van de watergeuzen in 1572-
1576. 
55

 A. DE KRAKER en W. BAUWENS, Polders en Waterschappen in het Hulsterambacht, Terneuzen, Waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen, 2000, 300p. 
56

 A. DE KRAKER, De scheiding van de Vier Ambachten tijdens de Tachtigjarige Oorlog 1568- 1648, inA. DE KRAKER 
e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
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waren hun deel. De bevolking leed hieronder, want bovendien lag het dodental erg hoog. Deze 

oorlog heeft daarnaast ook tot gevolg gehad dat veel archiefstukken verloren zijn gegaan.57 

Dit zorgde ervoor dat er ook een feitelijke splitsing ontstond in de Vier Ambachten. Er was eenkamp 

dat de zijde koos van de Spanjaarden en een kamp dat de zijde koos van de calvinistische republiek 

van Gent. Uiteindelijk kwam er een verzoening tussen Filips II en de Vier Ambachten op 1 november 

1583 in het reconciliatieverdrag, maar deze vrede werd gebroken door de bezetting van Terneuzen 

door Staatste troepen amper 5 dagen later. Deze bezetting wordt gezien als het begin van de 

scheiding van de Vier Ambachten. Door de dijken te doorbreken, werden inundatiestrategieën vaak 

uitgeoefend, die uiteraard een verwoestend effect hadden op het gebied. Het gebied was hierdoor 

niet erg verschillend aan het beeld van het front uit de oorlog van 1914-1918.58 

Uiteindelijk bleven enkel Axel en Terneuzen gespaard van de contrareformatie.59 Hulst, Assenede en 

Boekhoute gingen dus in de jaren 80 van de 16de eeuw vooral aanleunen bij het katholieke zuiden. 

Uiteindelijk werd ook de vestingstad Hulst door het protestantse noorden veroverd in 1645 (dit had 

gevolgen voor de godsdienstvrijheid maar niet voor de oude privileges). De officiële scheiding kwam 

er dan in 1648 met de Vrede van Münster. De landsgrenzen werden vastgelegd in het 

limietsscheidingstraktaat tussen Spanje en de Republiek.60 Deze scheiding was definitief en geldt tot 

op de dag van vandaag nog steeds. Deze twee delen waren politiek gezien uit elkaar gegroeid met 

alle gevolgen van dien. 

5) De ambachten op zich bekeken 

Een uitgebreide uiteenzetting over de geschiedenis van de ambachten op zich lijkt ons niet 

opportuun. Vaak worden deze gebieden in de geschiedenisboeken onlosmakelijk verbonden met de 

Vier Ambachten in zijn geheel. Nochtans lijkt het ons aangewezen om een korte beschrijving te geven 

van de gebieden, samen met enkele unieke geschiedkundige gebeurtenissen.  

5.1) Boekhoute Ambacht61 

Boekhoute Ambacht was het kleinste van de Vier Ambachten, nochtans was zijn belang voor de 

streek én Gent niet te onderschatten. Boekhoute ambacht was één van de twee “Belgische” 

ambachten. Wie vandaag het dorp Boekhoute zal bezoeken, vindteen stil en rustig Vlaams dorp. Wie 

echter de gevel van het oude gemeentehuis bekijkt, leest op de gevel de benaming “stadhuis”. 

Waarom heeft zo een klein dorp stadsrechten? 

Boekhoute was (en is het eigenlijk nog steeds) een vissersdorp. Het is moeilijk voor te stellen hoe een 

gehucht midden in het land een vissersdorp zou kunnen zijn. Men moet het echter niet ver zoeken. 

Vroeger had Boekhoute een haven. STOCKMAN meldt zelfs dat in de 15de eeuw Boekhoute voor een 
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K. DEGRYSE, Inventaris van het archief van het ambacht Boekhoute, Brussel, Algemeen rijksarchief, 1983, 75p. 
58

 A. DE KRAKER, De scheiding van de Vier Ambachten tijdens de Tachtigjarige Oorlog 1568- 1648, inA. DE KRAKER 
e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
59

WESSELING verwijst in zijn werk naar een oude zegswijze: “In Axel en Neusen, daar zijn de Geuzen.” J. 
WESSELING, Geschiedenis van Axel, Groningen, Niemeijer, 1966, 476p. 
60

P. STUIJ, Een grensscheiding door de Vier Ambachten, inA. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 
jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
61

 E. STOCKMAN, De vissershaven van Boekhoute, inA. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar 
Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993 en ook F. DE POTTER, Geschiedenis van de 
gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 2e reeks : Boekhoute,Gent, Annoot Braeckman,  1872. 
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korte tijd de belangrijkste doorvoerhaven voor kaakharing was en durft zelfs de benaming 

“voorhaven van Gent” te gebruiken.62 Boekhoute had een belangrijke vissershaven dankzij de 

Braakman, een toenmalige zijarm van de Schelde. 

De haven bleef een belangrijke taak uitoefenen door de tijd heen. Zeevruchten waren een belangrijk 

exportproduct. Jammer genoeg verzandde de Braakman waardoor visvangst onmogelijk werd.63 In 

1952 werd dan de afsluiting van de Braakman definitief. De dag van vandaag leven er nog steeds 

vissers in Boekhoute, van wie de boten gelegen zijn in de haven van Terneuzen.64 

5.2) Asseneder Ambacht 

Asseneder Ambacht was het grootste ambacht van de twee “Belgische” ambachten.  DE POTTERbegint 

in zijn beschrijving van de gemeente Assenede met een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis 

van de Vier Ambachten zelf. In zijn werk staat er zelfs een transcriptie (één van de vele) van de keure.  

Asseneder Ambacht moet zelf een belangrijke ambacht geweest zijn. DE SMIDT schrijft in zijn bijdrage 

over de keure in één van de uitgaven van het OVR dat de keure zelf tot 1524 in Asseneder Ambacht 

gelegen moet hebben. Dit is waarschijnlijk een aanwijzing van het belang van het ambacht in die tijd. 

Het is zelfs zo dat er in het archief van het ambacht van Assenede nog een kopie van deze keure 

ligt,verguld op snee, die ter compensatie van de verhuis van de keure naar Axel aan het ambacht 

moet gegeven zijn. 65 

Echte discrepantie met de andere drie ambachten is er maar gekomen op 24 december 1649. Op 

deze dag kocht Jean-Baptist della Faille, raadsheer in de Raad van Vlaanderen, voor de som van 

40000 gulden het Asseneder Ambacht van koning Philips IV. Deze invloedrijke familie zou tot aan de 

verovering van onze gewesten door de Franse revolutionairen de heren blijven leveren van het 

ambacht.66 

5.3) Axeler Ambacht67 

Axeler Ambacht en de stad Axel (stadsrechten verkregen in 1213 onder Johanna van Constantinopel) 

liggen nagenoeg volledig op Nederlands grondgebied. Het unieke aan dit ambacht is dat het (in 

tegenstelling tot de andere drie ambachten) niet zijn middeleeuwse structuur zou behouden zoals 

voorschreven in de keure van 1242.68 
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 E. STOCKMAN is echter ereburgemeester van Boekhoute. Enig subjectivisme zou echter wel in overweging 
genomen moeten worden. 
63

 Stelling: het lijkt mij waarschijnlijk dat de verzanding van de Braakmanvaargeul deels beïnvloed was door 
politieke overwegingen. Nederland had rechtstreekse controle over deze toevoer en had er belang bij om het 
concurrerende vissersdorp op deze manier te doen verdwijnen. 
64

 In Boekhoute worden nog steeds elk jaar de “geirnaertfeesten” (garnaalfeesten) georganiseerd. Op het 
dorpsplein van Boekhoute staat ook nog één van de oudere schepen die in de haven lagen. (de BOU-8) 
65

 J.H.DE SMIDT, De keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1262 en die van Saaftingen van 1263,  in, 
Verslagen en mededeelingen van de vereniging tot uitgaaf der oude bronnen van het oud- vaderlandse recht, 
XI, p.89 e.v. 
66

 E. DE SMET, “De heren van het ambacht Assenede in de zeventiende en achtiende eeuw”, in A. DE KRAKER et al., 
Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993, p 550 
67

J.SCHARP,Geschiedenis en costumen van Axel, 2 delen, Middelburg. Willem Abrahams, 1786. En A. DE KRAKER et 

al., Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
68

A. DE KRAKER, De vier ambachten en hun bestuur tijdens de vijftiende en de zestiende eeuw, in A. DE KRAKER e.a. 
(eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
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Zo zou in 1563 het kwartier van Terneuzen zich afsplitsen van Asseneder en Axeler Ambacht en op 

zichzelf een soort “vijfde ambacht” worden met een schout, schepenbank en een baljuw. Dit zal 

echter maar voor een periode van 9 jaar zijn om in 1572 terug verenigd te worden met het Axeler 

Ambacht. De stad en het ambacht zelf waren lange tijd juridisch gescheiden van elkaar. In 1565 

kwam het echter tot een unie van de stad Axel en zijn ambacht. 

De stad en zijn ambacht zouden, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, nu eens bezet zijn door de Staatse 

troepen, dan weer door de Spaanse troepen. Axeler ambacht was een echte frontstreek. Uiteindelijk 

zou het ambacht in 1586 definitief door Maurits van Nassau veroverd worden.  

Ook belangrijk te vermelden is dat vanaf 13 juni 1590 in Terneuzen69, Axel en Biervliet (dat eigenlijk 

zelfs niet tot de Vier Ambachten behoort) het bestuur zou waargenomen worden door één 

schepenbank.  

5.4) Hulster Ambacht70 

Hulster Ambacht en zijn vestingstad Hulst is waarschijnlijk de meest tot de verbeelding sprekende 

regio als men denkt aan “de Vier Ambachten”. Het streekmuseum “De Vier Ambachten” is hier ook 

gevestigd. Hulst kreeg zijn stadsrechten in 1180 van Philips van de Elzas. In tegenstelling tot Axel en 

Axeler Ambacht zijn Hulst en zijn Hulster Ambacht de iure nooit een unie gaan vormen. De facto was 

dit waarschijnlijk wel het geval. 

Net als Axel, was Hulst een strijdpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De vestigingswerken die de 

stad zo herkenbaar maken, zijn gebouwd van 1618-1621 onder de auspiciën van Albrecht en Isabella. 

De stad en het ambacht zouden dan in 1645 definitief veroverd worden door Frederik Hendrik van 

Oranje. 

4. De verzameling en beschrijving van de bronnen 

4.1) Een woord vooraf: het vinden van de bronnen 

De regio van de Vier Ambachten heeft een erg turbulente geschiedenis. Men kan zich moeilijk 

inbeelden dat er zoveel gebeurd is in deze vandaag rustige regio. Stille waters hebben duidelijk diepe 

gronden.  

De turbulente geschiedenis van de streek had grote gevolgen voor het archiefonderzoek. 

Overstromingen, oorlogen en plundertochten hebben een zware weerslag gehad op het bewaren van 

bronnen. Zo was het archief van het ambacht van Boekhoute (dat werd bewaard in het kasteel Ter 

Leien)71 grotendeels verbrand door de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bovendien is 

de “dubbele nationaliteit” van de regio ook een vervelend feit. Veel archief bevindt zich dieper in 
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 Terneuzen hoorde zelfs oorspronkelijk bij Assenede Ambacht zie suprap. 10. 
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W.E.M BAUWENS, de Nederlandse gemeenten van de vier ambachten, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier 

Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. Voor een uitgebreide 
uiteenzetting over de stad, zie: P. J BRAND., De geschiedenis van Hulst, Hulst, Gemeente Hulst, 1972, 496 p. 
71

 Het kasteel Ter Leien is het kasteelhof dat zich bevindt aan de kerk van Boekhoute. Het is het oudste gebouw 
in zijn soort uit de Vier Ambachten. De vroegste vermelding dateert uit 1410. Voor meer informatie zie N. 
KERCKHAERT, Het Kasteel ‘Ter Leien’ te Boekhoute, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar 
Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck, 1993. 
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Nederland.Bronnen raadplegen was dus zeker geen evidentie. Dankzij de digitalisering van 

inventarissen en sommige drukwerken hebben we echter toch genoeg stof om uiteindelijk tot een 

conclusie te kunnen komen.  

De bron die al uitgebreid besproken en uitgegeven is, is uiteraard de keure van de Vier Ambachten.72 

Het heeft weinig zin om in deze thesis hier opnieuw op in te gaan. Onze focus zal dan ook liggen op 

de gehomologeerde costumen en de documenten die dienden tot de totstandkoming ervan. De 

keure van de Vier Ambachten is echter wel ons vertrekpunt. Deze keure van de Vier Ambachten is 

wat we al hebben door vroeger onderzoek, en dit was de voornaamste geschreven bron van recht 

voor dat de uiteindelijke gehomologeerde costumen er waren. 

De gevonden bronnen klasseren we in twee groepen:  

1) Handschriften, waaronder ook de documenten betreffende de totstandkoming van deze 

costumen of documenten betreffende het aanvaarden van andere costumen 

2) Drukwerken  

4.2) De handschriften 

De handschriften zijn relatief schaars. Archiefwerk bracht het originele handschrift van de costumen 

van Boekhoute en enkele belangrijke documenten betreffende de totstandkoming van deze en 

andere costumen. 

i) "Costuymen ende Usantiën van den Ambachte van Bouchoute" 

Vindplaats: België, Gent,  Rijksarchief, Ambacht Boekhoute, 3 "Costuymen ende Usantiën van den 

Ambachte van Bouchoute", verleend door Filips IV, op 21 okt. 1630. Origineel op perkament. 

Het oorspronkelijke handschrift van de gehomologeerde costumen van Boekhoute is bewaard 

gebleven, zij het in een slechte staat. Zo is de kaft van het boek verdwenen en is er ernstige schade 

aan het document (vermoedelijk door ongedierte, er zijn ook sporen van schimmel). De inhoud is 

gelukkig nog makkelijk leesbaar en werd daarenboven herhaaldelijk gedrukt. Het is dus van weinig 

nut om in deze masterproef een transcriptie te geven van dit document. Als men dit werk ooit 

wetenschappelijk zou uitgeven, zal dit wel moeten gebeuren.73 

Het handschrift was geschreven in de Geheime Raad te Brussel. Ondergetekende is E. de Berty, 

toenmalig secretaris van de Raad van State en Geheime raad. Het handschrift is voorzien van een 

epiloog  met een opsomming van de schepenen, burgemeester en baljuw van het ambacht door de 

toenmalige griffier-ontvanger Pieter Stevens.74 

ii) Ontwerpcohier van de costumen van Assenede, 1584 
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 Voor een uitgebreide uiteenzetting over de keure van de Vier Ambachten zie J.H.DE SMIDT, De keuren van de 
Vier Ambachten van 1242 en 1262 en die van Saaftingen van 1263,  in, Verslagen en mededeelingen van de 
vereniging tot uitgaaf der oude bronnen van het oud- vaderlandse recht, XI, p.89 e.v. en H. BRAND en D. 
LAMBRECHT, Een vertaling van de keure van de Vier Ambachten van 1242, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den 
Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, 1993. Alsook supra p. 13. 
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GILISSEN meldde in “la coutume” dat dit zelfs zou moeten in een wetenschappelijke uitgave. 
74

 Voor meer informatie betreffende de griffier-ontvanger, zie supra p. 16. 
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Vindplaats: België, Gent,  Rijksarchief,  Ambacht Assenede, 7Voorontwerp van de costumen (1584). 

Hoogstwaarschijnlijk hebben we hier te maken met een deel van het ontwerpcohier van de 

costumen van Assenede. In tegenstelling tot het origineel van het eindresultaat is dit voorontwerp 

wel bewaard gebleven. De tijd heeft echter zijn vat gehad op dit document. Zo is het eerste deel 

volledig verloren gegaan en is er uiterst veel waterschade aan de bovenkant van het document. 

Gelukkig zijn we in staat geweest om de ontbrekende woorden te reconstrueren aan de hand van 

andere documenten.75 

De archivaris meldde in de inleiding van zijn inventaris van het archief van het ambacht van Assenede 

dat dit voorontwerp een samenstelling is van een deel van de keurevan de Vier Ambachten en een 

extract uit de successiën van Gent.76 Er zijn echter een aantal nuances die verder besproken zullen 

worden.  

De scribent is jammer genoeg onbekend. Vermoedelijk zal dit de toenmalige griffier-ontvanger van 

het ambacht geweest zijn. Dit blijft echter een hypothese. Het document is gedateerd “1584”. 

iii) Briefwisseling betreffende de costumen van Hulster ambacht, kopie van 19 maart 1613 

Vindplaats: Nederland, Middelburg, Zeeuws Archief, Archief Hulsterambacht, 97 Stukken betreffende 

het brengen van overeenstemming tusschen de costumen van het Ambacht en die van Gent, 1550-

1551 (Afschriften van 1613.), 1 pak. 

Dit is een kopie van documenten uit 1550-1551. Het origineel is niet meer gevonden. In tegenstelling 

tot de “Belgische” documenten is dit document erg mooi bewaard gebleven. Het document was ook 

op perkament geschreven. Het betreft een briefwisseling tussen Maria van Hongarije, de Raad van 

Vlaanderen in Gent en de schepenen en de burgemeester van het Hulster Ambacht. 

In het document vindt men vier brieven. De eerste brief is een kopie van een kopie van een epistel 

van Maria van Hongarije aan de schepenen van het Hulster Ambacht. Deze brief werd geschreven 

door de toenmalige audiëncier van de Geheime Raad “Verreycken”77, gedateerd 4 juli 1550. De 

tweede brief is van dezelfde hand en met dezelfde geadresseerde, gedateerd 9 maart 1550. De derde 

brief is een brief van de schepenen van Hulster Ambacht zelf geadresseerd aan de Geheime Raad, 

gedateerd zes april 1551. Scribent was de toenmalige griffier van het Hulster Ambacht: L. de Zoete. 

De laatste brief is een brief van de Geheime Raad aan de schepenen van Hulster Ambacht van 10 

april 1551, en was van dezelfde griffier. Als “besluit” is er nog een naschrift van 19 maart 1613, 

ondertekend door J. Hugens. 

Op de laatste pagina van het document staat het jaartal “1550” alsook de omschrijving van het 

document. 
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 De costumen van Gent waren een heel goede bron alsook de transcriptie van de keure van de Vier 
Ambachten uit het Witte Boek door Frans DE POTTER. 
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I.SCHOUPS, Inventaris van het archief van het Ambacht van Assenede, Brussel, Algemeen rijksarchief, 1980, p. 

11. 
77

 De familie Verreyken had sinds 1538 de post van audiëncier van de geheime raad in handen.E.AERTS, M. 
BAELDE en H. COPENS(eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795, 
Brussel, Algemeen rijksarchief, 1994, 370. Zie ook: J. HOUSSIAU, Les secrétaires du Conseil privé sous Charles 
Quint en Philippe II(c. 1531- c. 1567), Brussel, Algemeen rijksarchief, 1998. 
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iv) Sententie van de Raad van Vlaanderen over de bevoegdheid van de baljuw in het ambacht van 

Boekhoute, 1544 

Dit is een kopie van een sententie geschreven door M. Snouckaert. Het gaat over de vraag waar de 

vierschaar van Boekhoute zijn zittingen moet houden. Het gaat over een proces tussen de baljuw van 

Boekhoute, Lieven de Gendt, en drie schepenen van het Boekhoute Ambacht. 

Waarschijnlijk heeft dit document geen invloed gehad op de uiteindelijke costumen. Er werd echter 

wel melding gemaakt van een interessante materie die verder uitgebreid besproken zal worden. 

4.3) Drukwerken 

Dankzij de digitalisering van verscheidene oude documenten uit de bibliotheek van Universiteit Gent 

zijn vrij snel gedrukte versies van de costumen gevonden. Niet alles was echter gedigitaliseerd en 

daardoor moesten de oudste drukken van de costumen gezocht wordenop plaatsen die niet evident 

waren. 

i) Oudste gedrukte versie van De Costumen der Stede ende Ambachte van Assenede, verleend door 

Albrecht en Isabella, op 12 April 161978 

Het originele perkament van de costumen van Assenede lijkt onvindbaar. Wat wel te vinden is, is een 

druk uit 1619 in het archief van de Abdij Nieuwenbos. Deze geeft in het decretement een mooie 

beschrijving van het originele handschrift:  “Ende was ghebonden ende deursteken met ronde 

gevlochten coorden van zelver, roode ende blauwe Zyde en onder daeranne vuthanghende den 

grooten zeghel vande voorseyde Eertz-Hertoghen in rooden wasse.” Uit dit document konden we 

afleiden dat de griffier ook een zekere “De Berty” was. Wij kunnen echter niet met zekerheid zeggen 

of het over dezelfde persoon gaat als deze uit het manuscript van Boekhoute of over een de zoon van 

die laatstgenoemde. De epiloog is voorzien door de griffier-ontvanger van het ambacht toen: Pieter 

Vale.  

ii) Andere drukken van de Costumen ende usantiën vande stede ende ambachte van Assenede 

Ook in het verzamelwerk van Laureyns vanden Hane is er een druk hiervan.79LAUREYNS VANDEN HANE 

leefde van 1617 tot 1683 en was advocaat bij de Raad van Vlaanderen en schepen van deKeure in 

Gent in 1678.80 Zijn werk is een uiterst rijke bron van costumen van het Graafschap Vlaanderen. 

Petrus de Goessin maakte een herdruk hiervan. In de aanhef van de druk van Petrus de Goessin werd 

er al melding gemaakt van Emanuel-Joannes-Josephus della Faille (1728 – 1808). Deze was de laatste 

heer van het Ambacht Assenede voor de hervormingen door de Franse revolutionairen. Hij verkreeg 
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 X., Costumen der stede ende ambachte van Assenede, Gent, Jan vanden Steene, 1619, 123p. Van dit 
drukwerk is er maar één exemplaar bekend. Dit bevindt zich in het archief van de abdij van Nieuwenbos: 
België, Gent, Rijksarchief, Abdij Nieuwenbos, B 5331 Costumen van Assenede (gedrukt 1619 door Jan vanden 
Steene). 
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L.VAN DEN HANE, Vlaems recht dat is costumen ende wetten ghedecreteert by de graven ende 
gravinnen van Vlaenderen waer by ghevoeght syn d’interpretatien, concessien Caroline, ordonnantien politique, 
hanseryen &c.  vergadert, oversien ende verrijckt met tafelen door Mr. Laurens Van den Hane, Antwerpen, 
Michiel Knobbaert, 1674, p. 409 Met dezelfde drukfout als bij de costumen van Boekhoute! 
80

R.DEKKERS, Bibliotheca Belgica juridica : een bio-bibliographisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de 
Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België, 1951. 
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de titel van graaf in een octrooi van 14 mei 1768 van Maria–Theresia van Oostenrijk. 81 Ook dit 

document bevat nog extra aanvullingen en verwijzingen van LAUREYNS VANDEN HANE.  

Er zijn ons ook een aantal drukwerken bekend die te vinden zijn in het archief van de heemkundige 

kring “De Twee Ambachten” uit Assenede. Deze zijn identiek qua inhoud doch vormelijk niet volledig 

hetzelfde als in het boek van LAUREYNS VANDEN HANE. 

iii) Oudste gedrukte versie van De Costumen ende Usantiën van den Ambachte van Bouchoute, 

verleend door Philips IV, op 21 Oktober 1630 

In het documentiecentrum van dezelfde heemkundige kring bevindt zich tevens een exemplaar dat 

qua vorm en stijl te vergelijken is met de oudste uitgave van de costumen van Assenede. De drukker 

is echter niet dezelfde. De drukker in kwestie was Ian Vanden Kerckhove die zijn drukkerij had in de 

Hoogpoort te Gent.82 

iv) Andere gedrukte versies van De Costumen ende Usantiën van den Ambachte van Bouchoute 

De eerste andere gedrukte versie van De Costumen ende Usantiën van den Ambachte van Bouchoute 

is te vinden in het verzamelwerk van LAUREYNS VANDEN HANE uit 167483. Op het titelblad van het 

hoofdstuk staat echter de verkeerde datum (nl. 12 mei 1618)84. Dit moet uiteraard 21 oktober 1630 

zijn, zoals af te leiden is uit het originele handschrift. 

Er is ook nog een latere herdruk van Laureyns vanden Hane door Petrus de Goessin uit 1775. Deze 

bevat extra nota’s van de advocaat met verwijzingen naar het Corpus Iuris Civilis en rechtsgeleerden 

ter verduidelijking.  Ook zijn er verwijzingen naar de costumen van Gent. 
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 Voor een uitgebreide uiteenzetting over het leven van deze man en de rest van de della Failles zie: E. DE SMET, 
“De heren van het ambacht Assenede in de zeventiende en achtiende eeuw”, in A. DE KRAKER et al., Over den 
Vier Ambachten, 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk,  Duerinck bv, Kloosterzande, 1993, p 676. 
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 X. , Costumen vanden Ambachte van Bouchoute ghedecreteert by zyne Coninclicke Majesteit den 13 octobris 
1630, Gent, Jan Vanden Kerchove, 1630. N.b: in de titel staat een foute datum. De costumen zijn gedecreteerd 
op 21 oktober en niet op 13 oktober. 
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L.VAN DEN HANE, Vlaems recht dat is costumen ende wetten ghedecreteert by de graven ende 

gravinnen van Vlaenderen waer by ghevoeght syn d’interpretatien, concessien Caroline, ordonnantien politique, 
hanseryen &c.  vergadert, oversien ende verrijckt met tafelen door Mr. Laurens Van den Hane, Antwerpen, 
Michiel Knobbaert, 1674, p. 453. 
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 Dit is dezelfde datum van homologatie voor de costumen van Aalst. Waarschijnlijk is dit een drukfout en is 
men de datum vergeten te veranderen bij de drukpers. We vermoeden dat men deze costumen eerst in 
alfabetische volgorde gedrukt heeft. Vandaar waarschijnlijk dat deze datum dezelfde is als die op de 
homologatie van de costumen van Aalst.  
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v) De costumen van Axel? 

In het boek van de prediker JAN SCHARP wordt er melding gemaakt van door Karel V in 1533 

“gehomologeerde” costumen. Dit zou de costume van Axel tot één van de vroegste 

maken.85GILISSENhaalt echter aan dat dit absoluut niet als een gehomologeerde costume, laat staan 

als een costume op zichzelf, kan tellen. Het gaat vooral over administratieve maatregelen.86SCHARP 

geeft in zijn boek wel een zeer uitgebreide selectie van regelgeving die van toepassing was in het 

ambacht. Verder in deze scriptie wordt dieper ingegaan op deze bronnen. 

Er zijn geen gehomologeerde costumen van Hulst of het Hulster Ambacht bekend. Deze hadden, net 

als Axel en zijn ambacht, geen gehomologeerde costumen gekregen. 

5. De codificatie en homologatie van de costumen in de Vier Ambachten 
Nu het rechtshistorische kader geschetst is van de codificatie en de homologatie van de costumen, 

de publiekrechtelijke structuur en geschiedenis van de Vier Ambachten beschreven is en de bronnen 

opgesomd zijn, is het tijd om alles in zijn kader te plaatsen en bevindingen uiteen te zetten. Het is de 

bedoeling om te achterhalen in hoeverre de definitieve costumen beïnvloed zijn door de toenmalige 

overheden. 

Vooreerst worden de algemene tendensen voor de Vier Ambachten als geheel uiteengezet om 

vervolgens deze van de ambachten op zich te bekijken. Op het einde komt dan een algemene 

conclusie. 

Wegens de schaarste van bronnen over de voorbereidende werken van desbetreffende costumen 

werd een bepaalde methode toegepast om bovengemelde doelstellingen te bereiken: 

1) Door het prima facie onderzoek merkten we dat vele artikelen uit de costumen overgenomen 

waren uit deze van Gent. Eerst hebben we dus een artikelsgewijze vergelijking gemaakt tussen de 

costumen van Gent en deze van Boekhoute en Assenede. 

2) Vervolgens werden de enkele artikelen die formeel of materieel geen grondslag hadden, 

bestudeerd aan de hand van de beschikbare literatuur. Het werk van PHILLIPE GODDING was hiervoor 

een grote hulp. Op deze manier was het mogelijk eventuele deviaties op te speuren. 

De schema’s, die het resultaat van deze vergelijkingen zijn, zijn te vinden op het einde van deze 

verhandeling. 

5.1) De Vier Ambachten in zijn geheel 

5.1.1) Geen gemeenschappelijke costumen... 

In verscheidene rechtshistorische documenten, studies en onderzoeken worden de Vier Ambachten 

vaak als een bestuurlijk geheel gezien. Natuurlijk is dit te verklaren door de keure en onder andere 

een gemeenschappelijke baljuw. Het is dan ook een uiterst opvallend feit dat deze costumen niet 

gemeenschappelijk toegekend en/of opgesteld werden. De twee gehomologeerde costumen (deze 
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J.SCHARP,Geschiedenis en costumen van Axel, deel 2, Middelburg. Willem Abrahams, 1786, p 22-23. 
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J.GILISSEN, “Les phases de la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII provinces des pays 
bas”, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 1950, p 60-61 voetnoot 5.  
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van Asseneder Ambacht en Boekhoute Ambacht) delen eenzelfde structuur maar zijn niet hetzelfde. 

Nergens in deze documenten werd ook melding gemaakt van de Vier Ambachten. 

Dit is een eerste belangrijk verschilpunt met de oorspronkelijke keure die gold voor de Vier 

Ambachten als geheel. Ook lijkt deze “versnippering” haaks te staan op een van de voornaamste 

bedoelingen van de codificatie: de eenmaking van het recht.87 Deze codificatie van de costumen was 

een duidelijk teken van het nakende uiteenvallen van het rechtsgebied. Het is ook opvallend dat 

enkel de latere “Spaanse ambachten” gehomologeerde costumen hebben gekregen. 

Men zou hier verscheidene verklaringen voor kunnen geven. Een eerste verklaring komt voort uit de 

essentie van de procedure van de codificatie;een tweede uit de toenmalige omstandigheden. De 

lagere overheden waren bevoegd voor het opstellen van het ontwerpcohier van het document en 

het enige gemeenschappelijke orgaan dat de ambachten zelf hadden was een “baljuw van de Vier 

Ambachten”, zoals blijkt uit de keure en uit latere evoluties. Nochtans was er een hoofdvaart naar de 

schepenbank van Assenede, en dan later Hulst, voor moeilijke zaken.88 Dit lijkt ons niet de 

belangrijkste reden van deze “versnippering”. De reden bij uitstek zal waarschijnlijk de Tachtigjarige 

Oorlog geweest zijn.  De regio werd volledig uiteengereten door oorlogen en plunderingen.  

De Noordelijke Provinciën hadden het ook iets moeilijker met de codificatie en homologatie van de 

costumen. Dit kwam door hun staatsstructuur. Het ging hier immers over een confederalisme met 

een gelimiteerde bevoegdheid voor de centrale overheid (in casu de Staten Generaal). Axel, Hulst en 

desbetreffende ambachten hoorden echter bij de generaliteitslanden, landen die zijn veroverd door 

de Staatse troepen. In deze landen hadden de Staten Generaal wel volledige legislatieve 

bevoegdheden, dus ook de bevoegdheid van de homologatie. Het Hulster Ambacht en Axeler 

Ambacht zouden echter nooit hun eigen costumen krijgen.89 

5.1.2) ... maar gemeenschappelijk  familierecht 

MEIJERS schrijft al in zijn werk over het Oost- Vlaamse erfrecht in 1936 dat het erfrecht van Gent door 

de Vier Ambachten overgenomen zou worden. Door dit nader archiefonderzoek is het duidelijk dat 

hij zeker gelijk had.90 Het ontwerpcohier van Asseneder Ambacht bevat een extract uit de costumen 

van Gent. De costumen van Gentzullen later opgenomen worden in de definitieve costumen van het 

ambacht.  Er zou zelfs meer overgenomen zijn dan in het ontwerpcohier staat.  

5.2) Asseneder Ambacht 

Het is een uiterst spijtige zaak dat er maar een weinig bronnen voor de totstandkoming van de 

costumen van Asseneder Ambacht te vinden zijn. Er is slechts een klein deel gevonden van het 
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G. MARTYN, Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het 
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 Buurgebieden Sluis, Aardenburg en later ook Maastricht zouden deze wel krijgen. J.GILISSEN, « Les phases de 
la codification et de l’homologation des coutumes dans les XVII provinces des pays bas », Tijdschrift voor 
rechtsgeschiedenis, 1950, p 270-271. 
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 E.M MEIJERS, Het ligurische erfrecht in de nederlanden: deel III het Oost- Vlaamse erfrecht, Haarlem, hd tjeenk 
willink & zoon N.V, 1936, p. 6 voetnoot 2. Verkeerdelijk werd wel verwezen naar de “costumen” van Axel doch 
dit dient genuanceerd te worden, supra p. 36. 
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ontwerpcohier. Turben, als deze hebben bestaan, zijn volledig verloren gegaan en nergens te 

bespeuren. Het lukrake karakter van de opsomming en het weglaten van verscheidene woorden uit 

de originele exemplaren doenvermoeden dat de toenmalige autoriteiten zich erg gehaast hebben bij 

het maken van het ontwerpcohier. 

5.2.1) Het ontwerpcohier van de costumen van Asseneder Ambacht 

Het ontwerpcohier is niet volledig bewaard gebleven. Men vindt er drie bestanddelen in: een deel 

van een kopie van de keure van de Vier Ambachten, een klein stukje ’eigen’ recht en een passage uit 

de successiën van de costumen van Gent.  

Het “fragment” uit de keure van de Vier Ambachten is echter niet een letterlijke kopie. Zo is het 

document niet een kopie van de oorspronkelijke Latijnse versie en zijn er grote delen weggelaten. De 

delen over het dijkenrecht, de rechten en vrijheden van de Vier Ambachten, alsook de 

wijzigingsprocedure van de keure zijn hier niet aanwezig. Bepaalde rubrieken tellen ook een aantal 

artikelen minder.   

Een verklaring voor het inhoudelijke verschil kan liggen in het feit dat het niet is 

afgeschreven/vertaald van de oorspronkelijke keure, maar van het vidimus, gemaakt door de Raad 

Van Vlaanderen in 1527 en het fameuse “witte boek” uit het stadsarchief.91 Dit vidimus is 

waarschijnlijk opgemaakt voor het ambacht toen de oorspronkelijke keure verhuisde naar Axel en 

moet van groot belang geweest zijn voor het ambacht.92 

Het lijkt alsof men in een redelijke haast dit deel heeft overgeschreven, vele passages (zoals de 

passage over de kwetsuren) schrijft men veel summierder en bepaalde “overbodige” woorden laat 

men weg. Bijvoorbeeld komt het woord “item” herhaaldelijk voor aan het begin van de zin in het 

witte boek en het vidimus, wat men bij het afschrijven steeds heeft laten vallen. Sommige passages 

schrijft men dan weer uitgebreider dan het origineel. 

De keure werd overgenomen tot aan het hoofdstuk oververkoop van erven, vaderlijke erfopvolging 

en voogdij. Hierna leest men een opsomming van alle toen bestaande dorpskernen die onder het 

ambacht vielen en gaat men verder met opgeschreven gewoonterecht uit de streek.93Dit gedeelte is 

geschreven vanuit het standpunt van de schepenen aan de schout. Het dijkrecht dat in dit 

voorontwerp opgeschreven werd, is verschillend van het dijkrecht dat in de keure staat. Hierna 

volgen een aantal artikelen over “van vonnesse van eerven te wijsene” en het maken van “toecomste 

van erfenesse en de coop”. 94 Daarna volgt een uittreksel uit de costumen van Gent. Er worden 
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 Een vidimus is een kopie van een officieel document bekrachtigd door een overheid. Het vidimus waarvan 
sprake vindt men in het archief van het ambacht assenede, een transcriptie van het witte boek vindt men in F. 
DE POTTER, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 2e reeks : Assenede, Gent, Annoot 
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 J.H.DE SMIDT, De keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1262 en die van Saaftingen van 1263,  in, 
Verslagen en mededeelingen van de vereniging tot uitgaaf der oude bronnen van het oud- vaderlandse recht, 
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 Het ging over volgende dorpen, dorpen met een (*) zijn later verdronken: Vremdijck*, Willemskercke*, 
Steelant*, Peerboom*, Hertinghe*, Lareede , Moerstrate, Nieuwkercke*, Coedijck, Zelzate, Wachtebeke, 
Assenede dorp, Winkel, Ertvelde en Kluizen. Voor meer informatie over de overstromingen zie: W.E.M 
BAUWENS, Verdwenen dorpen in de Vier Ambachten, in A. DE KRAKER e.a. (eds.), Over den Vier Ambachten, 750 
jaar Keure 500 jaar graaf Jansdijk, Kloosterzande, 1993. 
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 Regelen over de overdracht van onroerende goederen en koop. 
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letterlijk passages overgenomen uit de hoofdstukken over de ‘successiën ende hoyrijen’, de 

‘sterfhuysen’ en huwelijksvermogensrecht. De afsluiting is anoniem, zonder enig naschrift en met het 

jaartal “1584”. 

Volgens ons is het jaartal 1584 niet toevallig. Het niet indienen van een ontwerpcohier is lang een 

soort daad van verzet geweest tegenover de hogere overheid. 95De periode 1583-1584 is de periode 

waar hertog Farnese vele overwinningen haalde op de staatse troepen in deze regio. De kans is groot 

dat men overstag is gegaan uitangst voor represailles. 

5.2.2) De costumen van Asseneder Ambacht uit 1618 

5.2.2.1) Algemeen 

De costumen van Asseneder Ambacht zijn door de aartshertogen gehomologeerd op 12 April 1618. 

Net zoals vele andere costumen zijn deze van Asseneder Ambacht pas een hele periode na de 

oorspronkelijke ordonnantie van keizer Karel gehomologeerd. Ze behoorden tot de grote 

homologatiestroom die ingezet werd door het Eeuwig Edict van 1611.96 In de aanhef werd ook 

uitdrukkelijk verwezen naar het Eeuwig Edict van 1611 en de ordonnantie van Karel V uit 1540, 

alsook naar de doelstellingen van de codificatie van de costumen. 

5.2.2.2) Inhoud97 

I: Vande iustitie ende iurisdictie beleede, ende proceduren van diere (25 artikelen) 

II: Van het Keurbroederschip (3 artikelen) 

III: Vande Actien hypothecaire (2 artikelen) 

IV: Van wettelickheden condempnatie en executien (7 artikelen) 

V: Van crimen ende delicten oock van injurien, ende clachten (14 artikelen) 

VI: materie van contracten van ghiften tusschen levende metter waermer handt (4 artikelen) 

VII: van huerynghe van huysen ofte erven, metsgaders van werklieden (11 artikelen) 

VIII:Van coopmanschepe (5 artikelen) 

IX: Van Renten, ende oock ongheoorlofde contracten ende finantiën (5 artikelen) 

X: Van naerhede ende preferentie (8 artikelen) 

XI: Van borghe ende borchtochte (3 artikelen) 

XII: Van prescriptien ende possessien (3 artikelen) 
XIII: Vanden staete ende conditie van ghehuwede lieden ende haerlieder ghemeenschap 
(14 artikelen) 
XIV: vande macht van vader ende moeder up haerlieder kinderen, ende hoe die heurlieder selfs  
worden (8 artikelen) 

XV: van voochdien, ende hoemen daeraf ontsleghen werdt (24 artikelen) 

XVI: van overjarighe ghebelde weesen (12 artikelen) 

XVII: vanden keurbroederlicken sterfhuyse der stede ende ambachte van Assenede (22 artikelen) 
XVIII: vanden sterfuyse van man ofte wyf metsgaders byleuynghe, en ander rechten hemliede  
competerende jeghens d'hoirs (53 artikelen) 

XIX: vvan successien ende hoirien (23 artikelen) 

XX: van inbrynghene ofte collatie in sterfhuysen(9 artikelen) 
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 Zie supra p. 6 
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 Hierbij de inhoudstafel om een algemeen beeld te kunnen geven. In een eventuele latere afwerking kan het 
gehele werk bij de bronnen worden geplaatst. 
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XXI: van testamenten ende vuterste willen (8 artikelen) 
 

Het overgrote deel van de costumen bestaat uit geselecteerde artikelen uit de costumen van Gent, 

eventueel aangepast aan de instituties van het ambacht van Assenede. De inhoud is echter hetzelfde.  

Voorbeeld: artikel iii van rubrica XI uit de Costumen van Gent luidt: “De gevanghene van cryme, 

staende ter kennisse van Schepenen, worden ghelevert den cipier int chastelet, vanghenisse der 

voorseyde stede, die welcke ghehauden is note te hauden van der date vanden inbrynghen, namen 

ende toenamen vanden ghevanghen ende teghens wien. Artikel ii van rubrica V uit de Costumen van 

den stede ende ambachte van Assenede luidt: “De ghevanghene vanden crime worden ghelevert den 

Schaut van desen ambachte in vanghenesse, den welcken ghehauden es note te houden vande date 

vanden inbrynghene, namen ende toenaeme vanden ghevanghenen, ende jeghens wie.” 

Er moet echter een belangrijke nuance gemaakt worden. De inhoud van de costumen is misschien 

bijna letterlijk overgeschreven van de costumen van Gent; het ambacht krijgt nog steeds het recht 

om eigen statuten en ordonnantiën op te maken indien het dat nodig acht. DEPOTTER geeft een 

transcriptie weer van zo een document.98 In het archief van het ambacht vindt men een origineel 

handschrift uit 1634. Het document is echter in een erbarmelijke staat. 

Artikel ii van rubrica I uit de costumen van Assenede: Soo zy oock vermoghen vp t’faict van het beleedt 

van Iustitie ende pollitie te maecken zulcke statuten ende ordonnantiën als zy tot ghemeene welvaert 

bevinden te behooren, daerover alvooren gheroepen den bailliuende notable, metsgaders de zelve te 

veranderen, ampieren, ende restringeren naer de occurrentie vanden tydt, ende exigentie vande zaecke 

by interventie als boven. 

De nadruk van deze costumen ligt voornamelijk op het erfrecht, familierecht en het 

huwelijksvermogensrecht. Erg opvallend is het hele grote deel over de bijlevinge99van de 

langstlevende echtgenoot en de regeling van de wezen.100 Deze delen zijn echter bijna letterlijk 

overgenomen van de costumen van Gent.  

De burgemeester en schepenen kregen hoge, middele en lage justitie van de aartshertogen in artikel 

één van de eerste rubriek. 

 “Alvooren competeert den Burgmeester en Schepenen vande stede ende Ambachte van Assenede 

alomme binnen der zelver stede ende Ambachte, hooghe Iustitie, middele, ende nedere die zy 

exerceren vuyten name van haerlieder hoocheden, zoo zy van allen tyden ghedaen hebben.” 

Opvallend is dat er, in vergelijking met andere costumen, geen uitgebreide uiteenzetting werd 

gegeven over het aantal schepenen en het eventueel bestaan van een baljuw of schout. Deze komen 

echter later aan bod in de costumen.101 
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vindt men nog steeds de wezenboeken terug. Zie: P. GODDING, Le droit privé…, p. 131. 
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 In het eerste artikel van de costumen van Boekhoute vindt men dit wel.  
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5.2.2.3) Vergelijking met het ontwerpcohier uit 1584 

Als men het voorontwerp uit het archief van Asseneder Ambacht vergelijkt met de definitieve 

gehomologeerde versie merkt men snel op dat er van dit originele document geen bepalingen 

overgenomen zijn. De grote uitzondering is het uittreksel uit de successiën van Gent.  

Er is geen enkele bepaling overgenomen uit de keure en er is niets echt overgenomen van het 

“eigen” recht. Vermoedelijk wilden de toenmalige autoriteiten door deze costumen de oude 

“vervelende” keure volledig buiten spel zetten, wat hen ook gelukt is. DE POTTER schreef dat de 

costumen een herwerking van de oude keure zijn, dit standpunt is echter volledig onjuist en treden 

we in dit onderzoek niet bij.102 

Een volledig zeker beeld zullen we nooit hebben. Het lijkt ons wel echter duidelijk dat er weinig 

overgenomen is uit dit cohier, met uitzondering natuurlijk van het extract uit de costumen van Gent.  

De vormvoorwaarden met betrekking tot koop 

Het enige dat we echt kunnen vergelijken, is de rubriek ”Vande actiën Hypothecaire”. Dit thema 

komt overeen met het onderdeel “Van vonnesse van eerven te wijsene” en “Maniere omme te 

maeckene eene toecomste van eerfenesse ende coope” uit het ontwerpcohier. De regeling is als 

volgt: 

Uit het ontwerpcohier: 

De schout van het ambacht kreeg de taak om drie geboden (vermoedelijk kerkgeboden)103 te doen 

bij de verkoop van een erf. De schout moest driemaal de “bodbrief” voorlezen.104 Hierna zouden de 

inwoners van het ambacht acht dagen hebben om eventuele ontevredenheidover deze verkoop mee 

te delen. De verkoper was vervolgens verplicht het goed over te dragen aan de schout of de koper 

om zijn verbintenis te verzekeren. De koper had dan uiteraard ook zijn verbintenis na te leven. De 

schout zou hierover waken. 

Over het overdragen of verkopen van een onroerend goed werden ook een aantal regels opgesomd. 

Zo moest men het goed uiteraard beschrijven in grootte en meedelen welke lasten (fiscale of 

zakenrechtelijke) er allemaal op het goed rustten. 

In de gehomologeerde costumen: 

De regeling vindt men onder het hoofdstuk “Van Actie Hypothecaire”. Het bestaat uit twee artikelen. 

Het eerste artikel komt uit de costumen van Gent en laat de schepenen en griffier een grote rol 

spelen. Over eventuele kerkgeboden wordt niet meer gesproken. Een schrift was voldoende.  

In het tweede artikel krijgt de schout een taak om een register bij te houden waarin alle 

overdrachten van onroerende goederen worden opgeschreven. Vermoedelijk was dit een 

tegemoetkoming aan de vroegere regeling van het ambacht. Het lijkt echter duidelijk dat de 

verschriftelijking van het recht hier een belangrijke rol zou spelen doordat een mondelinge 

voorlezing niet meer nodig was. 
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5.2.2.4) Wat leiden we af uit de aanhef en het decretement?  

Uit het decretement kunnen we duidelijk de doelstellingen (bewijs vergemakkelijken, kosten 

drukken,...)  van de codificatie afleiden. Er werd verwezen naar het Eeuwig Edict en de verordening 

van Karel V uit 1540. De trage codificatieprocedure kwam hier ook ter sprake. 

Als een eventueel geschil niet geregeld zou worden in de costumen, moest men kijken naar de 

”gemeene costumen van Vlaanderen” en indien men daarin geen oplossing vond, moest men een 

oplossing zoeken in het Ius commune. Het oorspronkelijke handschrift werd beschreven op het einde 

van het decretement. Dit is jammer genoeg verloren gegaan. 

5.2.2.5) Vergelijking met de costumen van Gent 

Over het algemeen zijn de costumen van Assenede dezelfde als deze van Gent. Er zijn echter een 

aantal uitzonderingen: 

1) Keurbroederschap (in Gent: Poorterij): er wordt een duidelijke procedure gegeven tot het 

registreren van iemands poorterschap. Dit staat niet in de costumen van Gent.  

2) Van actie hypothecaire: in dit hoofdstuk worden de publicatieverplichtingen van handelingen 

betreffende onroerende goederen uit de doeken gedaan. Deze zijn anders dan deze uit 

rubrica VI uit de costumen van Gent.105 

3) Beslagrecht: het beslagrecht in de costumen van Assenede was veel eenvoudiger geregeld. 

Zo werd bijvoorbeeld in de costumen van Gent uitgebreid ingegaan op het salaris van de 

amman. Bovendien geven de costumen van Gent nog een termijn van drie dagen tot het 

overgaan van de verkoop van een beslag na de condemnatie of sententie ten nadele van een 

schuldenaar. In de costumen van Assenede is er geen sprake meer van deze termijn. De 

zuivere condemnatie is voldoende voor de verkoop. Het hoofdstuk is ook slechts zeven 

artikelen lang. Vermoedelijk is dit een modernisering . 

4) Huur/pachtrecht: in de costumen van Assenede wordt in tegenstelling tot in die van Gent 

dieper ingegaan op de regeling betreffende gewassen, mest, bomen,… Vermoedelijk vindt dit 

zijn verklaring in het meer landelijke karakter van het ambacht. 

5) Naastingsrecht: er was in het ambacht naastingsrecht.106Dit vinden we niet in de costumen 

van Gent. 

6) Bovendien is er in de costumen van Assenede een algemene modernisering van terminologie 

en formulering te vinden. 
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droit privé…, p.241. 



31 

5.3) Boekhoute Ambacht 

5.3.1) Algemeen 

Boekhoute Ambacht kreeg zijn costumen in 1630. Het originele handschrift van de gehomologeerde 

costumen is bewaard gebleven en een groot aantal drukken van dit werk is makkelijk terug te vinden. 

De voorbereidende werken zijn echter volledig verloren gegaan.107 

5.3.2) De costumen van Boekhoute uit 1630 

5.3.2.1) Inhoudstafel 

I: Van de Justitie ende Jurisdictie, beleedt ende procedure van diere. (5 artikelen)  

II: Van arresten ende klachten (16 artikelen) 

III: Van het Keurbroederschap (5 artikelen) 

IV: Van Actien hypothequaire (6 artikelen) 

V: Van de wettelickheden, condemnatiën, ende executiën (7 artikelen) 

VI: Van Decreten (21 artikelen) 

VII: Van criemen en delicten, oock van injuriën ende Klachten. (14 artikelen) 

VIII: Van quetsen ende myncken (3 artikelen) 

IX: Van Gifte tusschen levende Mette warm handt. (4 artikelen) 

X: Van huringe van huysen ofte erfven mitsgaders van wercklieden. (23 artikelen) 

XI: Van Koopmanschap (6 artikelen) 

XII: Van naerhede ende preferentie (9 artikelen) 

XIII: Van Renten, ende oock ongeorlofde contracten, ende finantiën (6 artikelen) 

XIV: Van Borge ende Borgtochte (5 artikelen) 

XV: Van de Prescriptiën ende possessien (6 artikelen) 

XVI: Van den sterfhuyse van Man ofte Wyf, midtsgaeders bylevinge ofte andere Rechten Hemlieden 

competerende jegend d’Hoirs. (53 artikelen) 

XVII: Van den staet ende conditie van gehuwede lieden, ende haerlieder gemeenschap (14 artikelen) 

XVIII: Van de macht van vader ende moeder op haerlieder Kinderen, en hoe die haerlieder selfs 

worden (7 artikelen) 

XIX: Van Voogden, en hoe men daer af ontslegen wort. (18 artikelen) 

XX: Van de Keurbroederlicke Sterfhuysen, van den Ambachte van Bouchaute (22 artikelen) 

XXI: Van overjaerige gebelde weesen (10 artikelen) 

XXII: Van successiën ende hoiryen (34 artikelen) 

XXIII: Van inbrengen ofte collatie in sterfhuysen (9 artikelen) 

XXIV: Van Testamenten ende uytersten wille (14 artikelen) 

Decretement 

5.3.2.2) Inhoudelijke bespreking 

Net zoals de costumen van Asseneder Ambacht heeft Boekhoute grote delen overgenomen van deze 

van Gent. De overname is echter minder navenant. Deze van Boekhoute zijn bovendien moderner 

qua taalgebruik dan deze van Assenede en Gent: 
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Voorbeeld: Rubrica II,Art. III van de costumen van Boekhoute: “Den gearresteerden persoon, ofte goedt 

is slaekelick op sekere, ofte by middel van namptissemente van de somme daer vooren ’t arrest gedaen 

is, Mette kosten daer aenklevende, ende anders niet, ende die geenen seker ofte namptissement en 

vermag, blyft in vangenisse, of sulcke andere plaetse als Schepenen designeren zullen tot’er decisie van 

den arreste.  

Vergelijk: Rubrica  IV, artikel III, tweede lid uit de costumen van Gent: De ghearresteerde persoon oft 

goet blyft in arreste ende vanghenisse tot zekere ghestelt zy, ofte ghenamptiert onder iusticie, de 

somme daervooren t’arrest gheschiet, met den costen daeranne clevende. Ende daer hy gheenen 

zekere oft namptissement en vermach, totter decisie vanden arreste. 

Deze costumen hebben duidelijk ook verwerkte artikels uit de costumen van Assenede gehaald 

alsook een paar specifieke bepalingen die men vond in deze van Assenede. De costumen van 

Boekhoute hebben bovendien ook een uitgebreide reglementering betreffende het beslagrecht 

(Rubrica VI)en het naastingsrecht (Rubrica XII).108+109 

Een opmerkelijk verschil met de costumen van Asseneder Ambacht is dat in het eerste artikel mooi 

wordt ingegaan op de instellingen van het ambacht. Deze verschillen niet van de instellingen zoals 

voorzien in de keure van de Vier Ambachten.En net als in Assenede hebben de burgemeester en 

schepenen hoge, middele en lage justitie en de mogelijkheid tot het uitvaardigen van ordonnantiën. 

Artikel 1, Rubrica 1 van de costumen van Boekhoute: Bouchouter ambacht wort gerigiert van eenen 

baillu, burgemeester, ende ses schepenen, eenen greffier, schaut ende andere officieren, ...  

5.3.2.3) Wat leiden we af uit de aanhef en het decretement? 

De homologatie gebeurde door Philips IV van Spanje, opvolger van de aartshertogen. Niettemin werd 

er uitdrukkelijk verwezen naar de aartshertogen en het Eeuwig Edict. Ook werden de andere 

costumiere bronnen buiten spel gezet door dit decretement. Er werd echter geen melding gemaakt 

van een suppletieve rechtsmassa zoals in de costumen van Assenede. Vermoedelijk was dit geen 

probleem. Er is opnieuw sprake van een ontwerpcohier. Waarschijnlijk was er dus één maar dit is 

jammer genoeg verloren gegaan. 

5.3.2.4) Vergelijking met de costumen van Gent 

Er zijn opnieuw grote delen overgenomen uit de costumen van Gent. Er zijn echter ook weer 

verschillen. De verschillen zijn heel gelijkend op deze van Assenede: 

1) Keurbroederschap: de procedure is ongeveer dezelfde als deze in de costumen van 

Assenede, deze van Boekhoute hebben nog een specifiek artikel over de kinderen van 

vroegere keurbroeders. 

2) Beslagrecht en publieke verkoop: in de costumen van Boekhoute wordt, in tegenstelling tot 

de costumen van Gent, de procedure van het ter kaarse brengen mooi uitgelegd. 110 
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 Het befaamde “Ter kaarse brengen” komt hier uitgebreid aan bod in de costumen. Hierbij werd de 
biedingstermijn voor een openbare koop bepaald door het branden van kaarsen. Deze materie is zeer 
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3) Huur, pacht, onderhuur: ook hebben we hier specifieke reglementen die typisch aan rurale 

samenlevingen zijn.  

4) Moderner: over het algemeen ogen de costumen van Boekhoute moderner qua taalgebruik 

en terminologie.  

5) Naastingsrecht: net als in Assenede was er in het Ambacht van Boekhoute naastingsrecht.  

5.3.2.5) Vergelijking met de costumen van Assenede en de keure 

Het lijkt ons niet onterecht om te stellen dat de costumen van Boekhoute en Assenede zeker verwant 

zijn. Gezien hun gezamelijke voorgeschiedenis en het overeenstemmen van grote delen tekst (men 

vergelijkt bijvoorbeeld beide op basis van hun bepalingen over huur) is het zeker plausibel te stellen 

dat de auteurs van beide costumen ten rade zijn geweest bij elkaar. 

Niettemin zijn wij van mening dat, in tegenstelling tot de costumen van Assenede, er meer is 

overgebleven van het eventuele ontwerpcohier doordat er minder overeenstemming is met de 

costumen van Gent. Omdat dit ontwerpcohier verloren is gegaan en het dus deels giswerk is om 

hiervan uit te gaan, durven we hier geen harde stellingen in te nemen. Er is wel een heel uitgebreide 

regelgeving over het onderhoud van bossen op een verhuurd gebied.111Ook is er een artikel over het 

kappen van andermans hout. 

Vb: Rubrica VII, art. XIV: “Die in andere lieden bosschen, kanten, dreven, plantsoenen, of andersinds 

eenig hout kapt weerdig zynde, ten minsten vyf stuyvers, zal ter dien cause gepunierd worden, naer 

gelegentheyt van de sake ter discretie van de Juge, sonder prejudicie van de schade ende interest van 

partye.” 

Een ander document waar we de costumen van Assenede mee kunnen vergelijken is de keure van de 

Vier Ambachten. Opnieuw is het duidelijk dat er geen bepalingen zijn overgenomen uit dit document. 

De rol van de keure uit 1244 lijkt dus uitgespeeld te zijn. 

Opvallend is ook het meer complete karakter van de costumen van Boekhoute in vergelijking met 

deze van Assenede. Zo werd de procedure van het ter kaarse brengen mooi uitgewerkt en de 

instellingen van Boekhoute werden veel mooier omschreven. Bij Assenede Ambacht is dit absoluut 

niet het geval. Zelfs het aantal schepenen werd niet uit de doeken gedaan.  

Boekhoute heeft ook een aantal specifieke bepalingen betreffende de voogdij. Deze zijn niet te 

vinden in Gent en Assenede. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de verdere uitwerking van de 

voogdij gedurende de laatste drie eeuwen van het Ancien Regime.112 Er is ook een uitgebreide 

regeling voorzien betreffende de aanvaarding van een erfenis op voorwaarde van inventarisering.113 
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5.4) Hulster Ambacht 

5.4.1) Algemeen 

Hulster Ambacht heeft geen gehomologeerde costumen gekregen. Ook is ons een eventueel 

ontwerpcohier niet bekend. De nodige info halen we echter uit de briefwisseling tussen de Geheime 

Raad en de notabelen van het Ambacht, gevonden in het archief van Hulster Ambacht.114 

5.4.2) De briefwisseling tussen de Geheime Raad en de schepenen van het ambacht 

De zogenaamde briefwisseling is een kopie van verscheidene brieven met de vermelding van de 

jaartallen 1550-1551. De kopie zelf is van 1611. Het is bovendien de enige bron van Hulster Ambacht 

die betrekking heeft op de totstandkoming van de costumen.115 

Het document geeft de discussie weer over het in overeenstemming brengen van de costumen van 

Gent met de costumen vanHulster Ambacht. De procedure van de codificatie en homologatie van de 

costumen kan gemakkelijk gevolgd worden. In de eerste brieven werd het verslag beschreven van 

het onderzoek van de Raad van Vlaanderen (met een duidelijke vermelding van de raadsherenGerard 

Rym en Jehan De Blasere) en van het onderzoek door de Geheime Raad.116 

In een latere brief werd door de schepenen van Hulster Ambacht geschreven dat ze zich akkoord 

verklaarden met het overnemen van de costumen van Gent. De abdijen waren meestal de eigenaar 

van de gronden waardoor de verpachting van deze grondenvaak voorkwam in Hulster Ambacht.117 

De schepenen wilden echter ook graag de regeling van het Gentse sterfhuis voor de pachters van 

erven.118 Dit zou dus een afwijking zijn van de costumen van Gent. Karel V en de Geheime Raad 

wezen echter op het kleine belang van de costumen van Hulster Ambacht en wensten dus de 

volledige overname van de costumen van Gent. Op 27 April 1550 besloten de notabelen van Hulster 

Ambacht dat ze de costumen van Gent volledig zouden volgen.  

In een onderschrift attesteerden de notabelen van het Hulster Ambacht op 28 maart 1613 dat ze 

deze regeling vonden in de koffer van het ambacht en dat dit een getrouwe kopie was.119 

5.4.3) Enkele reflecties 

Het is duidelijk dat Hulster Ambacht de costumen van Gent zou overnemen na de aanmaningen van 

Karel V en zijn instellingen. Het lijkt ons toch nog verstandig om een aantal hypotheses op te maken 

uit deze briefwisseling. 

1) Het stuk beschrijft duidelijk het bestaan van een ontwerpcohier van Hulster Ambacht. Er 

moet er dus effectief één geweest zijn.  
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 Deze notabelen zijn de schepenen, de burgemeester, de baljuw en de schout. 
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 Een transcriptie van deze briefwisseling is opgenomen onder nummer 1 bij de bronnen. 
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2) Karel V streefde toen nog de oorspronkelijke bedoeling van de costumen na, met name de 

eenmaking van het recht. Dit kan men afleiden uit zijn vaststellingen over het kleine belang 

van de costumen van Hulster Ambacht. 

3) De datum van de kopie (28 maart 1613) is ook geen toeval. In die tijd waren de stad Hulst en 

Hulster Ambacht nog in de handen van de Spanjaarden, dus de kans is groot dat dit 

document dan opgesteld is in het kader van de codificatie en homologatie die nogmaals 

bevolen werd door het Eeuwig Edict. 

4) Een belangrijke vaststelling lijkt ook de volgende: de regelgeving waar men zich niet in kon 

vinden was deze van de pacht. Hier kunnen we een analogie trekken naar de costumen van 

Boekhoute en Assenede die, in tegenstelling tot de costumen van Gent, wél een uitgebreide 

regelgeving voor pacht hebben. 

5.4.4) Besluit 

Ons vermoeden is dat de gedachtengang van de codificatieprocedure in Hulster Ambacht ongeveer 

dezelfde moet zijn geweest als deze van Boekhoute Ambacht en Asseneder Ambacht. De notabelen 

van het ambacht wilden waarschijnlijk een costume verkrijgen met een grote overname van de 

costumen van Gent met specifieke regelen die eigen waren aan het platteland.120 

De inname van de vestingsstad Hulst op 4 November 1645 door Frederik Hendrik van Oranje 

beëindigde definitief de Spaanse invloed op de stad. Bijgevolg werden de plannen voor de codificatie 

en homologatie van de costumen van Hulster Ambacht definitief opgeborgen. De Staatsen zouden 

ook niet aan de codificatie werken. Hulster Ambacht bleef echter de costumen van Gent volgen. 

5.5) Axeler Ambacht, het buitenbeentje 

5.5.1) Algemeen 

Het is moeilijk om een mooi en helder beeld te scheppen van costumen van Axeler Ambacht. In de 

eerste plaats zijn er een groot aantal bronnen die aspireren om een gehomologeerde costume te zijn 

zonder echt volledig de lading te dekken. In de tweede plaats is er de geografische moeilijkheid. In de 

16de eeuw was het ambacht het voorwerp van allerlei hervormingen waardoor op het einde van die 

eeuw het landschap van het ambacht volledig hertekend werd.121 

De stelling van GILISSENis dat Axel nooit gehomologeerde costumen heeft gekregen. MEIJERS spreekt 

daarentegen in zijn werk over het ligurisch erfrecht letterlijk over de costumen van Axel zonder 

echter te spreken over “gehomologeerde” costumen. Prima facie leek de mening van GILISSEN de 

meest plausibele.  

De voornaamste bron tot begrip van de regelgeving het Axeler Ambacht en de stad Axel is het werk 

van JAN SCHARP. Hierin vinden we, naast een transcriptie van de keure van de Vier Ambachten en een 

collectie van allerhande documenten met betrekking tot het toepasselijke recht in Axel ambacht. 

Daarnaast is er ook nog een keur van Gwijde van Dampierre uit 1288 voor de stad Axel. Hierna volgt 

een uiteenzetting van de inhoud van een selectie van de meest relevante bronnen.  
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5.5.2) De bronnen 

5.5.2.1) Keurevan de stad Axel door Gwijde van Dampierre 

Op het einde van de 14de eeuw heeft graaf Gwijde van Dampierre een keure verleend aan de stad 

van Axel. De precieze verleningsdatum is echter onbekend. Er bevindt zich een kopie van deze keur in 

het Rijksarchief van Gent en er is ook een kopie te vinden in het Zeeuws archief te Middelburg. Het 

origineel is waarschijnlijk verloren gegaan. Deze keure werd ook “Het rode boekje” genoemd. 

Over de keure van de stad Axel is slechts een weinig onderzoek gedaan. Het gaat over verscheidene 

materies. Zo zijn er bepalingen betreffende strafrecht, procesrecht, erfrecht, zakenrecht en 

handelsrecht. Ten slotte zijn er zeer uitgebreide bepalingen over de lakenhandel te vinden op het 

einde van deze keur. GOTTSCHALK geeft een korte omschrijving van deze bron122.  

Diepgaander onderzoek over deze keure zou interessant werk kunnen opleveren maar ligt te ver van 

het thema van deze masterproef.  

5.5.2.2) Costumen en privilegiën verleend op 24 Januari 1532 

Een ordonnantie van Karel V uit 1532 is“Behelsende costumen en privilegen”. In deze verordening 

vernieuwde Karel V de beloften van zijn voorgangers. Ook werden nog een aantal extra privileges en 

reglementen toegekend aan de burgers van het ambacht.  

In dit document erkende Karel V de verscheidene reglementen en zelfs costumen binnen het 

ambacht zonder deze echter uit te schrijven. Dit deed hij ook met de keure van Gwijde van 

Dampierre: 

“Dat sy mogen ordonneeren, doen en statueerden alle ordonnantiën, Edicten en Statuten nodig en 

oirbaar tot profyt van Ons en voor ’t gemeene best van de voorschreven stad en gemeynte van dien, 

en die gesamentlyk die oincten verklaaren in haare keure gegeven door Guy, Grave van Vlaanderen, ’t 

geen een oud boeksken is, genaamt in duyts het roode boeksken, ter maninge van onsen Bailliu 

aldaar vonnishen, en by sententie confirmeeren na haare districten en arbitralyk soo wel rakende de 

boeten, daar in begrepen ten profyte van ons als van het principaal.” 

Daarnaast verleende hij ook nog enkele privileges. De stad mocht ook twee vrije jaarmarkten 

organiseren. Bovendien kreeg de stad ook nog “Het recht van Exue”123. Op het einde van het 

document staat ten slotte dat Axel de regels van het sterfhuis van Gent zal volgen. 

De titel van dit document is misleidend. Het gaat hier niet over gehomologeerde costumen die 

verleend werden aan de stad van Axel. Daarvoor ontbreekt het aan gewoonterechtelijke regels. Het 

gaat hier eerder over het toekennen van een aantal gunsten aan de stad. Er is slechts één 

gewoonterechtelijke regel die op schrift werd gesteld in dit document:  

“En volgens haare oude costuymen en gebruyken mag den Bailliu van het Ambacht van Axel, 

geduurende de oeffeninge van syn Ampt, geen schepen syn van de voorseyde Stad, al waar hy Borger 

en geboortig van dezelfde stad”.124 
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J.SCHARP,Geschiedenis en costumen van Axel, deel II, Middelburg. Willem Abrahams, 1786, 25. 
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5.5.2.3) De keuren en voorgeboden van 13 februari 1532 

Vervolgens zijn er nog de statuten en voorgeboden van Axel en Neusen verleend door Karel V op 15 

februari 1532, die geconfirmeerd werden door de Staten Generaal op 28 April 1590. In 1721 zouden 

diezelfde statuten en voorgeboden ook gelden voor Biervliet en het Sas van Gent. Deze statuten en 

voorgeboden bevattenheel uiteenlopende reglementen. Het gaat hier bijvoorbeeld over 

verbodsbepalingen betreffende heiligschennis, prostitutie, verboden wapendracht en dergelijke 

meer.125 

Het is onmogelijk te achterhalen of deze bepalingen al dan niet een costumiere oorsprong hebben. 

Wij menen echter dat de gewoonten van het ambacht en de stad toch enige invloed moeten gehad 

hebben. In het werk van JAN SCHARP werd ook een paar keer verwezen naar de costumen van Gent. 

5.5.2.4) Het verdrag van de unie van de Stad met het ambacht van Axel 

Ook moet men nog rekening houden met het verdrag van de unie van de stad Axel met het ambacht 

van Axel uit 1565. De inhoud handelt voornamelijk over de instellingen van het ambacht. Hier werd 

in artikel 24 bepaald dat de Gentse costumen over het efrecht zouden gevolgd worden: 

“Voorts hebben wy geordonneert en ordonneeren by desen by consent en begeerte van beyde de 

voornoemde parthijen,dat men in alle saken van Successiën ter deele en andere costuymen hem 

reguleeren sal na uytwysen der Costuime onser Stede van Ghent, den 23 dag van December 1563 by 

ons geapprobeert sonder eenige andere costuymen te introduceeren”126 

In artikel 25 van datzelfde verdrag kregen de schepenen en baljuw van het ambacht dezelfde 

bevoegdheid betreffende het uitvaardigen van statuten zoals voorzien in de eerste artikelen van de 

costumen van Assenede en Boekhoute. De formulering van dat artikel gebeurde ongeveer op 

dezelfde wijze. 

Het lijkt ons ook interessant om te wijzen op de aanhef van dit verdrag. De unie tussen Axel en zijn 

ambacht was er gekomen om de proceskosten en tegenstrijdigheden te vermijden die er vaak waren 

in het verleden. Dit was tevens dezelfde beweegreden voor de codificatie van de costumen.  

5.5.3) Kunnen deze bronnen samen gezien worden als de costumen van “Axel Ambacht”? 

Axel Ambacht kreeg nooit costumen zoals zo vele andere er wel zouden krijgen. In het verzamelde 

werk van LAUREYNS VAN DEN HANE zou er ook geen bijdrage komen over het ambacht van Axel of 

Terneuzen. Niettemin lijkt het wel nodig om stil te staan bij de bronnen die we voorhanden hebben 

en om te oordelen of deze toch niet gezien kunnen worden als costumen. 

5.5.3.1) Argumenten pro 

Het rode boekje en andere documenten zouden gehomologeerd en erkend worden in een 

ordonnantie van Karel V die gepubliceerd is in het boek van JAN SCHARP. Deze regelgeving heeft als 

basis keuren en voorgeboden. Dit recht werd toegekend aan de stad van Axel. Door de erkenning van 
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deze rechtsbronnen leek het niet meer nodig om nog een nieuwe costume op te tekenen. De 

statuten en voorgeboden waren ook geldig in het latere ambacht van Axel en Neuzen.  

A fortiori zou men dus kunnen aanvoeren dat deze bronnen samen costumen zouden kunnen zijn.  

Ook de doelstellingen van deze bronnen waren dezelfde als deze van de andere costumen. 

5.5.3.2) Argumenten contra 

Een groot bezwaar is het grote gebrek aan systematiek dat zo kenmerkend was voor de meeste 

costumen. Het gaat vooral over een verzameling van regels die bevestigd worden door de vorst.127 

De normale procedure voor de codificatie en homologatie van de costumen was hier ook niet 

gevolgd. Bovendien heeft de tekst nooit de naam van een verzameling costumen gekregen en er 

werd in de teksten nooit verwezen naar het costumiere karakter van deze regelgeving.  

5.5.4) Besluit: Axel Ambacht heeft “quasi-costumen” gekregen 

De keure, het verdrag en de verscheidene statuten en ordonnantiën zijn geen costumen, maar ze 

dienden wel hetzelfde doel. Echte gehomologeerde costumen waren door deze bronnen ook geen 

noodzaak meer. Bovendien werd het door het latere nieuwe ambacht van Axel en Neusen 

onmogelijk om gewoonterecht van die streek te redigeren tot een costume. Eeuwenoud 

gewoonterecht kan men immers niet opschrijven indien de samenstelling van de regio maar een 

aantal decennia oud is. Vermoedelijk was het verzamelen van oud gewoonterecht ook moeilijk 

geworden door de oorlog die de streek zo teisterde. 

Sensu stricto heeft het ambacht van Axel geen costumen gekregen. Het gaat hier inderdaad niet over 

in opdracht van de vorst opgetekend gewoonterecht dat, een logische structuur kreeg en vervolgens 

gehomologeerd werd. Wij zijn echter van mening dat het zeker niet uit te sluiten valt dat deze 

reglementen niet beïnvloed zouden zijn door gewoonterecht. Wegens het uiterst unieke karakter van 

de verschriftelijking van het recht hier, zowel in de Vier Ambachten als in het Graafschap Vlaanderen 

in het algemeen, lijkt het het meest voor de hand liggend om te spreken van quasi-costumen.  

6. Algemene reflecties 

6.1) Is het doel van de codificatie bereikt? 

De doelstellingen van de codificatie van de costumen waren: de kosten van de procesvoering 

drukken, het recht eenmaken en de rechtszekerheid verhogen.  Het lijkt ons voor de hand liggend, na 

deze uiteenzetting, na te gaan of dit bereikt is in de Vier Ambachten.  

De eerste doelstelling was de belangrijkste; het organiseren van een turbe was immers een 

tijdrovende en kostelijke aangelegenheid. Door het verheffen van het gewoonterecht naar een 

gehomologeerde costume kreeg dit het karakter van een wet. Een wet is veel makkelijker te bewijzen 

en heeft een hogere mate van rechtszekerheid. Dit was een doel dat bereikt is. 

De eenmaking van het recht was een doelstelling die over het algemeen niet was bereikt. Dit gold 

ook voor de Vier Ambachten. De verschriftelijking van het recht bij elk ambacht verliep anders en er 
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zou geen gemeenschappelijke costume zijn voor heel het gebied. Toen de keure van de Vier 

Ambachten nog zijn gelding had, was er een hogere mate van eenheid binnen het recht.  

Dit valt echter te nuanceren. Alle vier de ambachten zouden het erfrecht van Gent volgen. Ook 

namen ze de andere costumen van Gent over tot op een hoog niveau. Axeler Ambacht kreeg een 

directe receptie van het Gentse rechtvia het verdrag van de unie van de stad Axel en het ambacht. 

Asseneder Ambacht en Boekhoute Ambacht namen het overgrote deel van de bepalingen uit de 

Gentse costumen over het erfrecht over. Hulster ambacht verklaarde zelfs het volledige Gentse recht 

over te nemen. 

In tegenstelling tot vele andere costumen kan men besluiten dat er hier wel een zekere wijze van 

overeenstemming was bereikt met de costumen van Gent. De regio van de Vier Ambachten zou, 

ondanks de latere splitsing, toch ongeveer hetzelfde recht hebben als Gent. 

6.2) Wat was de rol van de Tachtigjarige Oorlog? 

De literatuur die handelt over de Vier Ambachten binnen de besproken tijdspanne heeft het 

uitgebreid over de Tachtigjarige Oorlog. Deze belangrijke gebeurtenis voor de geschiedenis van de 

Nederlanden heeft het gebied beïnvloed op verscheidene gebieden. De codificatie van de costumen 

was hier absoluut geen uitzondering op. Ook op dit gebied is er een opmerkelijke afwijking met de 

andere costumen. 

Vooreerst is het opvallend dat de “Staatste” ambachten geen eigen gehomologeerde costumen 

kregen. Dit kan zijn omdat het voor de inwoners uiterst moeilijk was om bronnen te verzamelen in 

het oorlogsrumoer.128 Een andere mogelijkheid was misschien het zekere karakter van een costume 

op zich. Misschien hadden de veroverde gebieden liever geen opgetekende costumen.Een laatste 

mogelijkheid is dat de Staatse overheden gewoon geen eigen recht wouden geven aan de op dat 

moment nog vrij betwiste gebieden. 

Als we dan kijken naar de “Spaanse” ambachten zijn de sporen ook relatief duidelijk. Het gros van de 

redacties van de costumen in de Zuidelijke Nederlanden was gebeurd tijdens de regeerperiode van 

de hertog van Alva. Dit was niet het geval voor het ambacht van Assenede.129 Het document van het 

voorontwerp was opgetekend in 1584. Alexander Farnese veroverde een jaar eerder de gebieden 

van de Vier Ambachten en in dat jaar is Willem van Oranje vermoord. Het lijkt daarom zeer 

waarschijnlijk dat het heroveren van onze gebieden de redactie van de costumen in de hand heeft 

gewerkt.  

6.3) De invloeden van het geleerde recht 

Op dit gebied waren de costumen van Boekhoute en Assenede een kind van hun tijd. In de keure van 

de Vier Ambachten was alles nog uiterst primitief uitgeschreven. Uiteraard is er ook het vormelijke 

aspect. De rubrieken van het boek zijn opgedeeld met Latijnse terminologie (rubrica sexta, septima, 

octava,…). In vroegere costumen zie je dat nog niet. Het subsidiaire karakter van het gemene recht 

zoals beschreven in de aanhef is hier ook een mooi voorbeeld van.   
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 Zie hiervoor de aanhef van de costumen van Sluis waar men letterlijk deze problematiek aanhaalt: X., 
Keuren, costuymen ende statuten der Stadt Sluys, Waterrecht ende Nieuwmuyden, Middelburg, Nicolaas Lonis, 
1712, 3. 
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 Over het ontwerpcohier can Boekhoute kunnen we niks zeggen door een gebrek aan bronnen. 
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Inhoudelijk was er ook erg veel overgenomen. De costumen zijn goed voorzien van juridische 

terminologie met een romeinsrechtelijke oorsprong. Het is binnen het kader van deze masterproef 

onmogelijk om exhaustief te zijn, maar hierna zijn enkele voorbeelden te vinden. 

Huere gaet voor coop, alzoo wel van huyzen, erfven, als andere zaeken, ten waere anders int 

verhueren besproken. (Assenede, Rubrica VII, I en Boekhoute, Rubrica X, I) 

Het principe dat de eigenaar altijd de rechten van de huurder moet respecteren, is via het Romeinse 

recht geïntroduceerd geraakt in de costumen van het gehele Graafschap Vlaanderen. Dit is geen 

uitzondering in het graafschap zelf maar wel een mooi voorbeeld van de receptie van het geleerde 

recht in de Vier Ambachten.130 

“Alle actien personnele reele ende mixte, oock mede t’recht van proprieteyt worden gheprescribeert, 

t’sy met title ofte zonder title, binnen den tyt ende by continuele ende paisible possessie ende ter 

goeder trauwen van dertich jaeren, vuytghedaen jeghens Kercken, Godtshuysen, in zaecken vanden 

Prince, steden ende ghemeenten, oock onbejaerde, vuytlantsche, furieuse ende prodigue, ofte andere 

gheprivilegierde, de welcke staen ende byven onverledt, ende gheheel als naer rechte.” (Boekhoute 

Rubrica XV, I en en Assene Rubrica XII, I) 

Een mooi voorbeeld van de receptie van het geleerde recht was de invoering van de dertigjarige 

termijn (longi temporis) voor de verkrijgende termijn. De dertigjarige verjaringstermijn was een 

constante binnen de costumen van het Graafschap Vlaanderen.131 

“Een kindt, wesende onder de subjectie van vaeder ende moeder, en mach de selven sijnen vadere ende 

moedere niet verbinden nochte belasten niet meer by contracten dan by delicten ofte misdaet, ten 

waere in’t cas van boeten, breucken ende verbeurten by voorghebodt ten laste vande ouders 

ghestelt.” (Boekhoute, Rubrica XVIII, VII en Assenede, Rubrica XIV, VIII) 

Onder invloed van het Romeinse recht was de aansprakelijkheid van de ouders voor de daden van 

hun kinderen beperkter geworden. Ouders konden enkel aansprakelijk gesteld worden voor een 

beperkt aantal daden van hun minderjarige kinderen. Hiervoor waren ouders altijd aansprakelijk voor 

de delicten van inwonende kinderen.132 Dit was ook een algemene tendens binnen het graafschap.  

“Ende syn soo wel den coopere als vercoopere verobligiert op t’versouck vanden ghonen die naerheyt 

hebben wilt, hunlieden coop by eede t’affirmerende te zweerden dat het contract ofte accordt tusschen 

hemlieden aenghegaern, ende alle conditien daer-inne begrepen syn deuchdelyck ende ter goeder 

trauwen ghemaeckt.” (Boekhoute, Rubrica XII, VII) 

In de rubriek betreffende het naastingsrecht in de costumen van Boekhoute was op een vrij subtiele 

wijze een romeinsrechtelijk begrip opgenomen. Het gaat hier over het begrip van de “goede trouw”. 

In het Romeins recht bestond een onderscheid tussen de actiones stricti iuris (acties van strict recht) 

en de actiones Bonae fidei (de contracten waar de goede trouw speelde). Onder invloed van de kerk 
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P. GODDING, Le droit privé…, nr. 805. P. GODDING verwijst in zijn tekst naar het werk van GILISSEN. Het gaat hier 
over J. GILISSEN, huur gaat voor koop in het oud-belgische recht, TRG, XVI, 1939, 281-319. De verwijzingen in dit 
werk zijn zeer talrijk en hoeven hier niet herhaald te worden.  
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 P. GODDING, Le droit privé…, nr. 453. Zie ook de costumen van: Gent, Rubrica XIX, I; Brugge, Rubrica XXIII, I; 
Oudenaarde, Rubrica XV, I.  
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 P. GODDING, Le droit privé…, nr. 852; Zie ook de costumen van: Eeklo, Rubrica XIV, VI; Oudenaarde, Rubrica 
XVII, X; Sluis, Rubrica XX, VI. 
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zou deze goede trouw voor alle contracten beginnen te gelden. De partijen moesten zich deugdelijk 

gedragen bij het uitvoeren van een contract.133 

De costumen van Assenede en Boekhoute waren zeker geen uitzondering op de receptie van het 

geleerde recht. Er is wel nog steeds sprake van bepaalde typisch costumiere en feodale regels. Zo is 

er nog een uitgebreide regeling van het naastingsrecht en zijn erbegrippen die enkel in het ancien 

regime gebruikt werden zoals “erven” en “catheylen”.134+135 Dit is echter niet uitzonderlijk in de 

Zuidelijke Nederlanden. 

Een andere opvallende vaststelling is dat de costumen van Boekhoute een grotere invloed van het 

Romeinse recht hebben gehad. De verklaring daarvoor ligt waarschijnlijk in de latere optekening van 

hun costumen. GODDING meldt al dat de costumen opgetekend in de 17de eeuw in een grotere mate 

beïnvloed waren door het Romeins recht.136 Waarschijnlijk moeten de costumen van Boekhoute dus 

opgetekend zijn in de 17de eeuw. 

6.4) Nog een bevestiging van het einde van de Vier Ambachten? 

De definitieve juridische splitsing van de Vier Ambachten kwam er in 1648 met de vrede van 

Münster. Dit was echter geen abrupte gebeurtenis maar een proces dat al verscheidene jaren aan de 

gang was. Het verdrag was de uiteindelijke definitieve fixering van de grens tussen de Noordelijke en 

de Zuidelijke Nederlanden; een grens die dwars door het vroegere gebied van de Vier Ambachten 

liep. 

Het gebrek aan homologatie van de costumen van Hulst en Axel is naar onze mening opnieuw een 

bevestiging van het einde van de Vier Ambachten. De bestuurlijke eenheid die het gebied had ten 

tijde van de keure is volledig ongedaan gemaakt,zowel door de vrede van Münster als door de 

voorgaande costumen van Boekhoute en Assenede.  

7) Besluit 
Gedurende een lange tijd werden de Vier Ambachten als een geheel gezien. Door hun 

gemeenschappelijke keure waren ze ook juridisch een geheel. Het recht in de Vier Ambachten was 

dus min of meer uniform. Door de Tachtigjarige Oorlog en de territoriale versnippering van het 

Graafschap kwam hier echter verandering in. Dit heeft uiteraard ook repercussies voor de 

verschriftelijking van het recht in deze regio. De totstandkoming van de costumen in de Vier 

Ambachten is dus het meest opvallende kenmerk in dit thema. Enkel twee van de vier ambachten 

zouden échte gehomologeerde costumen krijgen en na de vrede van Münster is ook geen sprake 

meer van dit rechtsgebied. 

Inhoudelijk gezien zijn er weinig opvallende eigenschappen. De costumen van Assenede en 

Boekhoute passen naadloos binnen het kader van de andere costumen. Interessant is wel dat de 

costumen van Assenede een eerder onafgewerkt karakter hebben. De uitgebreide overname van de 

costumen van Gent zijn ook opvallend. Niet alleen het familierecht wordt overgenomen. Assenede 
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en Boekhoute behouden wel nog steeds hun typisch landelijke bepalingen over landbouwpacht en 

naastingsrecht. 

De costumen van de Vier Ambachten zijn bijgevolg geen unitair geheel, zoals oorspronkelijk beoogd 

door Karel V, maar een verzameling van allerlei rechtsbronnen. De verschriftelijking van het recht in 

de Vier Ambachten verliep met andere woorden even versnipperd als de regio zelf. 
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De bronnen. 
 

1 

HULSTER AMBACHT 

Briefwisseling tussen de Geheime raad en de burgemeester, schepenbank, Baljuw en notabelen van de 

Hulsterambacht over de aanvaarding van de costumen van Gent in het Ambacht.  

1550-1551 

Origineel: Verloren 

Kopie: 1613, Zeeuws archief, Middelburg , Hulster Ambacht (archieftoegangsnummer: 8.1 

registernummer 97) 

Bijkomende opmerking: In het basishandschrift waren de pagina’s niet genummerd en niet in de juiste 

volgorde. In mijn transcriptie is de juiste volgorde gereconstrueerd en gebruiken we een hypothetische 

nummering. 

1r°. Copie de Copie 

Marie par la grace de Dieu Royne d’ouaigière d’Hongrie/ de Bohème etc  Regente. 

Chiers et biens aimez, Aijant L’empereur monseigneur entendu/ les besoinges des commissaires 

ydeviant ordonnés à la visitation/ des coustumes et mesmes touchant certain quoijer exhibé de/ 

votre part à ceulx du conseil en Flandres ensembles l’advis/diceulx sur icelluij quoyer, 

Sa Majesté après le tout faict/ reveoir par aulcuns à ce commis, tant du  privé et grand conseil/ que 

aultres et les difficultez trouvees faict débatre et/ examiner en plain conseil, et en ouij le rapport, 

trouve/ lesdits du conseil et commissaires ij ont bien diligemment et / droicturièrement procédé et 

faict tout bon debvoir pour/ rédoire lesdits coustumes en bon ordre et soubz chapitres et tiltres/ 

convenables, et approché iceulx le plus près a la raison/ qu’il a esté possible et conforme l’ung à 

l’aultre, et oste les/ contrariètés et iniquitez que en aulcuns endroictz ij sembloyeraient/ estre affin 

d’ éviter les disputes que cij après à l’occasion/ de ce pourroient sourdre, et mesmes que  eu regard 

que/ monseigneur avait commandé dès l’an [1545]137partout/ faire lesdits coustumes les plus 

générales que l’on pourrauroient sans/permectre que chascun lieu particulier deust avoir coustume/ 

particulière, ains qu’ilz s’en auroient a rigler selon les coustumes/ du quartier de leurs ressortz, iceulx 

du conseil en Flandres et commis et aussij depuis lesdits consaulx privé et grand/ trouvans la 

conformité et consonance dudit votre quoijer avecq/ icelluij de Gand respectivement auroient trouvé 

bon que plusieurs /poinctz et articles chapitres et rubricques de votre dit quoijer /1v°/ pourroient 

expedir par relation ausdits de Gand sans ij debvoir/ faire répétition ou l’ouisser diffinitivement en 

aulcuns poinctz particuliers/ ainsi comme se peult veoir par le concept en estant, toutefois pour/ 

estre l’ affaire de l’importance quil est affin mesmement que/ tout se passe meurement et soit 

décrété au plus raisonable/ contentement d’ung chacun, sa majesté nous a ordoné vous/ envoijer 

ledits concept comme faisons par cestes, Vous requérent/ et de sa part expressément ordonnant que 

ayes à le veoir /et visiter prins avecq vous telz practisiens et coustumiers/ entendu et expérimentez 

que trouveres convenir, et sij trouves/ qu’il soit besoinq d’avoir inspection ou instruction du quoijer 
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desdits de Gand à qui estes référez pourres avoir recours deviers/ eulx aulsquelz avons de ce faict 

envoij, et avecq ceulx par/ tout bon moyen sur se conferer comme de raison, et si/ trouvissies 

difficulté notable vous vous pourrez addresser à/  Maistre Gerard Rym conseillier et advocat fiscal du 

conseil en/ Flandres et à Maistre Jehan de Blasere advocat postulant illecq,/ lesquelz sont esté 

presens au rapport qui s’est faict audit/ privé conseil et vous  scouront donner raison des 

changemens/ qui se trouveront estre faictz, et si par eulx n’eussieux/ satisfaction et appaisement de 

voz difficultez, vous nous en pourrez/ advertir ensemble de voz raisons et motifz pour après le tout/ 

entendu y estre mise la dernière main et ordonné au bon plaisir de sa/ Majestie et procédé au 

décretement selon qu’il conviendra, si ne veuillez / en ce faire faulte, ains ij vacquer et entendre à la 

meilleure / diligence que possible vous sera selon que cognaissez qu’il comporte à votre / propre 

bien, soulagement et contentement d’ung chacun, et que / pendant ferez bien pour éviter toute 

occasion de diversité  d’entendus / et scrupules de porter soing tel qu’il convient, que ledit escript, 

que / vous envoijons ne se faisse ou laisse contre escrire ou copier par qui / que ce soit ny  articles 

d’iceluy pour le divulguer ou mectre en public/ avant par vous estre examiné, et de par nous receu et 

auctorizé (…)138que /2r°/ appertiendra mesmes pour eschever tout désordre et inconvéniens / que 

dessus, A tant chiers ont bien aimez Notre Seigneur vous ait en garde / De Turnhout le iiijieme jour de 

Juillet anno 1550. Soubzsigné Marie / et Verreycken, et sur le doz estoit escript, A noz chiers et / 

bien, aimez, les baillij bourgmestre et eschevins du mestier de Hulst. 

Aultre copie 

Chiers et bons amis, La Royne vous a dès le mois de Juillet / dernier passé par expresse ordonnance 

de l’Empereur Notre Seigneur /envoyé le quoijer et escript conceu sur la réduction139 des / 

coustumes du mestier de Hulst, Affin que prins et appellez avecq / vous aulcuns des principaulx 

practiciens, et coustumiers entenduz /et expérimentez eussieuz à veoir et visiter ledict escript, et / si 

ij trouvissiez difficulté notable que pourriez prendre votre / addresse à maitre Geerard Rym 

conseillier et advocat fiscal / du Conseil en Flandres, et Maitre Jehan de Blasere advocat /postulant 

illecq qui ont este présents au rapport qui s’en est / faict au privé conseil et vous pourroient rendre 

raison des / changemens que ij trouvierez, et si par eulx n’ eussiez satisfaction / et appaisement de 

vosdites difficultez que en deussiez advertir Sa / Majesté reginale, ensemble de voz raisons et motifz 

peur après / le tout entendu y estre mise la dernière main et procédé au / décrètement selon qu’il 

conviendra, et pour ce Chiers et bons /amis que la Majesté Impériale a fort à cœur cestuij affaire ij / 

ayant de long temps faict vacquer et entendre et besoigner /pour le désir qu’elle a d’ij mectre bonne 

fin au bien et soulagement /de ses subjectz, Nous rescripvons présentement pardevers140 vous et de 

la part de Sa Majesté ordonnons que sans plus de dilaij ayez /à procéder à ladite visitation (si y a faict 

ne l’aviez), Et /2v°/ au surplus en user conforme aux lettres que La Majesté reginalle /vous en a 

escriptes, avecq telle diligence que endedens le / dimanche de quasimodo prochain la tout soit prest 

et nous envoyé / sij ne veuillez en ce faire faulte, A tant chiers et bons amis notre seigneur/ vous ait 

en garde, De Bruxelles le 9ième jour de mars 1550 / Et soubz estoit escript En l’absence de la Royne les 

gens du / Conseil d’Estat de l’Empereur, et soubzsigné Verreycken , et sur / le doz estoit escript, A 

noz chiers et bons amis les bailly, / Bourgmestre et Eschevins du mestier de Hulst, 

Andere copie 
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 In de plooi rechts staat nog een woord in superscript (op foto onleesbaar). 
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Edele weerde ende voorsienighe heeren, Wij ghebieden onslieder / alder onderdanicheyt tot ulieden, 

/ 

Edele ende weerde heeren, Wij hebben ontfaen ulieder besloten / briefven den eenen vanden date 

den 4de van hoijmaent 1550 /ende den anderen vanden eersten van maerte daernaer, metghader 

zekeren / quoijer ende gheschrifte, gheconcipiert opde costumen vanden lande van / 

Hulsterambacht, De welcke ghij lieden ons belast hebt wel ende neerstelijk / te overziene ende 

visiterene, De welcke wij met alder neerstichede / oversien ende ghevisiteert hebbende, bevinden 

byden voornoemden quoijer gheene / speciale noch notable difficulteyt die vanden voornoemden 

ambachte en reguleren / hemlieden ghenouch in alle heurlieden coustumen conforme de costumen 

van / Ghendt behoudens alleene in ‘t ijde article vande ijde rubricque daerin / gheseyt wert dat 

patrimoniale goedynghen volghen de ghene van daer/ zij commen zijn vrij ende libre van duwarye ‘t 

welc onder correctie / ons dynct ghecommen zijnde, mits dat d’ inwoonenden ende habitanten van / 

Hulsterambacht meest pachters vande prelaten van Dunen, Cambron,141/ Doest, Baudelo, Sinte 

Pieters, Sinte Baafs, Bilocque, ’t capittel  van /Curtrycke, ende van andere gheestelijke ende 

poorterlijcke goedynghen zijn , lettel // zelfve ofte gheen erfve hebbende, ende by dien danof niet 

gheuseert, / nietemin erfve hebbende en zoude ons niet onredelijk ofte exorbitant / dyncken 

hemlieden danof oock te regulieren, naer ‘t voornoemde sterfhuijs / van Ghendt, waeromme wij ons 

gheheel submitterende zijn inde / goede protexie wijse ende voorzienigheyt vande Majesteit, ende 

indien / zijne hoocheyt beliefde ons te ghevene zulcke costumen [als sij die binnen 142voornoemde 

stede van Ghendt beliefven zal te verleenen wij zouden ons mette voorschreven costumen]143 

houden/ wel ghepaeyt en te vreden, mits dat wij gheen ander zonderlynghe / ofte notable costume 

userende zijn, ofte danof groote kennesse /  hebben. / 

Edele weerde wijse, Indien de majesteit eenighe andere zaecken an / ons is begheerende zal ons 

daertoe bereet vinden, dat kenne / Godt die hem ende Ulieden ghespare, T’ Hulst den vjden van april 

xvc / litich (1551) naer Paesschen, Ondergheschreven u lieden onderdanighe / Dienaers 

burghmeestere ende schepenen uten lande van Hulsterambacht, de / subscriptie was aldus, Edele 

weerde, ende voorzienighe / heeren mijnen heeren president ende lieden vanden secreten raede der 

zijne / majesteit, Ende onder stond geschreven, ghecollationeert / jeghens den originalen brief bij my 

L. de Zoete./ 

Andere copie bijden keysere 

Lieve beminde, Wij hebben den visiteren in onsen secreten / raede uwen […]144 in daten den vjen van 

deser maent nopende / ‘t quoijer gheconcipiert opde costumen ons Lants van Hulsterambacht / bij 

welc […]145 ghij schrijft ‘tzelfde quoijer ghevisiteert te hebben, Ende / bevindt daerbij gheene speciale 

noch notable difficulteyt, Ende dat die / voorschreven van Hulsterambacht reguleren henlieden 

ghenouch in allen hueren costumen / conforme de costumen van Ghendt, behouden alleene int ije 

article / Ende dat ghij nochtans ulieden gheheelick submitteert in zulcke /costumen als Ons beliefven 

zal te gheven die van onsere stede /3v°/ van Gendt, ende hebbende wederom doen visiteren inde 
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voorschreven onsen / raede ‘t quoijer van costumen van Hulsterambacht gezonden met / uwen 

voornoemden […]146, ende op al wel geledt ghemerct dat uwe / voorschreven costumen zijn in cleen 

nombre ende van cleen [importantie]147/ zoo dynct ons wel goet te zijne dat ghij u in als reguliert 

naar /de costumen vande voorschreven van Ghendt, ende u wel zal moghen/ deporteren vande 

voorschreven particuliere costumen ende omme de/ zaecke te bet te aucthoriseren ende valideren, 

wij u bevelen dat / ghij voor ulieden ontbiet ende doet commen te zekeren daghe de notable / ende 

andere inghesetenen vanden voornoemde Lande van Hulsterambacht ende / andere dient angaet, 

Ende hemlieden vraecht int generale ofte zij / consenteren ende hem gheheel submitteren willen in 

alzulcken / costumen als Wij verleenen ende decreteren zullen den voorschreven van / onser stede 

van Ghendt, Ende vande consente dat de voorschreven / inghezetenen doen zullen, ghij maecken 

ende dan expediren zult  eenen / schepen brief onder uwen zeghel ende ons dien zendt van stonden 

/ aen, omme int decreteren vande voorschreven costumen van Ghendt / daervan mencioen te 

moghen maecken ende voorts ghedaen te werden, / alst behooren zal, Ende ter memorie van ‘t 

ghuent dies voorschreven es / Wij u zenden de copie van uwe voorschreven briefven, Lieve beminde 

/ Godt zij met u, Geschreven in onse stede van Brussele / den xden dach van April xvc ljtich (1551) na 

Paesschen onderteeckent / L. de Zoete, daer onder stont,/ 

 

Den xxvije aprilis 1550, zijn vergadert gheweest up schepenen / huus vanden Lande, Pieter Putte, 

Corneelis Gheenssoons, Michiel Cock, Jan / Cloet Janssoons Pieter Dhaen Berthels Hughe Jan de 

[…]148 […]149 / Michiel Liem, alle als notable ende  t’ anderen tijden gheweest hebbende / schepenen 

vanden Lande van Hulsterambacht, Jan Gheenssoons als schoutheet / vande prochie van Hossenisse, 

Clays  Joos Pieter van Houte Chrispiaen Husbert / Jan van Dable ende Pieter van Dable, Adriaen 

Dhaen, Olivier Durynck /4r°/ Jan Maes, Gheerolf Leenknecht, Jan Langherick Corneel / de Munck, 

Laurens de Munck al welcke persoonen hemlieden gheheel / danof refereren volghende de 

costumen van Ghendt ende consenteren / datmen danof de Majesteit advertere dat zij te vreden zijn 

hemlieden /  volghende de 150zelfde costumen te refereren./ 

Ende de voornoemde notable ghecommunicquiert hebbende, nopende / op ‘t stellen vande assijse 

vanden Lande is oock gheresolveert dat men / solliciteren zoude, Onder stont, wij schepenen van 

Hulsterambacht / attesteren bij desen dat wij dese jeghenwoordighe copie inde / manieren zoo zij is 

uitgheteeckent, bevonden hebben inden / coffre vanden zelven Ambachte, t’ oorconde hebben wij 

dese bij / onsen greffier doen onderteeckenen desen xxviije maerte 1613, / ende was onderteeckent 

J. Hugens// 
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2 

ASSENEDER AMBACHT 

Ontwerpcohier costumen Asseneder Ambacht. 

1584 

Origineel:  1584, Rijksarchief  Gent, Assenede Ambacht, inv.nr. 7. 

Bijkomende opmerking: Een deel (vermoedelijk de eerste paginas) zijn helaas verloren gegaan. Door 

waterschade is ook een deel aan de bovenzijde van het papier verloren gegaan. 

 

/1r°/ 

So wie eenen andere doet daghen om schulden ende niet en compt/ tzijnen daghe die zalmen 

bannen. / 

Op wien dat berijdinghe  ghedaen wert al zijn goet wert/ in sgraven ende casteleijn macht behaudens 

altijts de/ behoorlijke portie vande wive alsvooren./ 

Ende zo wie zulken ballijnck naer de berijdinghe ontfanct/ in zijn huijs die verbeurt jeghens den grave 

ende casteleijn v pond parisis. / 

Nemaer indien de ballius naer de voorseyde berijdinghe zonder/ meerckelijke cauze lieten 

openbaerlijk wandelen onder tvolck/ ende hemlieden van twee schepenen ghetoocht zijnde daeran/ 

gheen hant aen sloughe zo en zullen dan de persoonen die/ zulcke ballinghen logieren niet 

verbueren./ 

Vande ghone die ghedaecht zijn/ ende compareren ende van oorconden/ 

So wanneer ijemant ghedaecht es ende tzijnen daghe/ compt ter vierscharen ende vande 

wethauders ondervraecht/ wert ende kent in jugemente tguent datmen hem an/ zecht of datmen 

van hem heeschende es die wert/ ghehauden als verwonnen. / 

Ende indien hij loochent zo zullen schepenen hooren de/ oorconden vande heeschere de welcke zijn 

moeten wettich/ ende in competenten ghetale./  

Ende indien den heeschere eenighe ghetughen noumde die/ hem nootzaeckelijk waren de welcke hij 

ny beleeden en/ conste zo moet den baillui die bedwinghen ten oorconschepe/ te commene omme 

de waerheijt te ghetughen. Ende/ indien van noode ware moet hemlieden gheven assistentie/ ende 

gheleede. / 

Ende indien de verweerere eenich van schepenen suspecteert vut/ causen van openbaren 

partischepe die moet den bailliu ten/ verzoucke vanden verweerere removeren ende weeren vanden 

examinerinc/ vande oorconden, ende vande hutinghe vanden vonnesse/ overmidts datmen voor drij 

of vier schepenen wel vermach/ te dijnghene./ 
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/1v°/ 

 

Omme tghetughe van[…]151en mensche waer hij schepenen es of/ ander en zalmen niemant 

condemneren in criminele/ ofte civile zaecken./ 

So wie eens vals ghetughe zijns wetens ghedaen heeft/ die en zalmen nimmermeer als oorconden 

ontfanghen ten zij/ dat hij hem openbaerlijk ghebetert heeft./ 

So wie ijemant heeft doen daghen om eenighe schult ende/ danof gheen oorconde en heeft ofte 

ander goet bewijs/ ende de verweerere de schult ontkent zo zal de verweerere/ gheabsolveert 

worden midts hem purgierende bij zijnen eede./ 

Ende indien den heeschere zecht dat hij danof ghetughe heeft/ zo zal hij die moeten beleeden 

binnen behoorlijken tijde die hem/ daeraf bij schepenen gheordoneert wert ten welcken daghe/ hij 

zijn oorconden beleeden zal./ 

Ende schepenen zullen die distinctelijk ende secretelick hooren/ ende die gehoort hebbende zullen 

zij huerlieden vonnessen/ pronuntieren ende wizen naer haerlieden discretie ende/ ghelehhenthede 

vande zaecke./ 

Ende indien de verweerere allegierde ende zeijde dat hij de/ schult beter152 hadde zo moet hij vande 

betalinghen doen/ blijcken met soffisante ghetughen ter zegghen van schepenen/ ende dat doende 

zal gheabsolveert werden./ 

So wie dat schepenen wederzeijt ende contradiceerde/ ende schepenen jugieren dat dat woort van 

wederzegghen/ quam van quaetheden of van hooverdijen of van booscheijt,/ hij zal  gheven den 

grave ende casteleijn x pond parisis ende/ den schepenen die hij wederzeijt zal hij ooc gheven/ x 

pond parisis./ 

Nemaer indien schepenen wijsden dat tzelve procedeerde/ vut simpelheden zo en zal hij niet 

verbueren./ 

/2r°/ 

So wie bij schepenen verwonnen wort ontfaen hebbende/ eenighe ghiften aerbeyt of dienst om 

vonnesse te ghevene/ die zal jeghens den grave ende casteleijn verbueren/ dobbel tguent dat hij 

ontfanghen heeft ende gepriveert/ werden van zijnen schependomme./ 

Van twist ende vredebrake/ 

So wanneer tusschen eenighe partijen of persoonen twist/ ende gheschil es zo moghen die 

wederomme gereconciliert/ worden bij huerlieden vrienden ofte gheburen zonder prejuditie/ 

vanden rechte vanden Grave ende Casteleijn./ 

Nemaer zo wanneer zulcken twist compt ter kennesse vanden/ bailliu, zo moet hij terstont vrede 

ghebieden tusschen/ beede de partijen./ 
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Ende moet de gone die vrede belooft die gheven voor/ hem ende voor alle zijn vrienden ende 

maghen waer zij/ wonachtich zijn, Ten zij dat schepenen kendelijk ware/ dat die om zekere eenighe 

groote ende speciale zaecken/ van heurewederpartijn ghequetst war ofte vergramt./ 

So wie den Amman vanden grave ofte casteleijn vrede/ ontseyde die verbuert jeghens de zelve iii 

pond parisis ende/ so wie de vrede breect ende danof verwonnen wort/ verbuert lijf ende goet, ende 

indien de grave ende/casteleijn wilden hebben eenighe zekerheijt, die zullen/ zij nemen bij advise 

van schepenen ende die ooc quijten ende/ ontslaen bij advijze van schepenen./ 

Van manslacht ende quetsure/ 

So wie manslacht doet ende danof verwonnen wert/ die es in sgraven ende casteleijns macht van 

lijve/ ende van goede./ 

Als de vrienden ende maghen vanden dootslaghere om de/ zelve misdaet ende dootslach zijn 

ghebannen zo moghen/ zij hemlieden verzoenen jeghens de vrienden vanden dooden met x pond 

parisis./ 

/2v°/ 

Nemaer de dootslaeghere en mach hem jeghens den grave/ niet verzoenen ten zij dat hij eerst paijs 

hebbe vanden/ dooden./ 

Men moet ooc weten ende verstaen hoe dat een ijeghelijk/ gheorloft es vut nootweer hem zelven te 

beschuddene zonder/ misdoen behaudens dat hij ny en doet met verboden wapenen./ 

Ende den invazere  zal beede de boeten betalen./ 

Die ijemant vermijnct verbuert jeghens den grave ende /casteleijn v pond parisis ende v pond parisis 

jeghens den gonen die/ vermijnct es./ 

Nemaer indien de mijncke te groot ware zo zal hem partije/ danof beterijnghe doen ten zegghene 

van schepenen./ 

So wie ijemant quetst in thooft zo datmen drillen ofte/ beenderen vutsnijden moet die verbuert 

jeghens den grave/ ende casteleijn v pond parisis ende jeghens partije alzo vele./ 

Van oploop van ijemants huys/ 

So wie bij nachte oploop van ijemants huys doet ende/ danof verwonnen wert die verbuert jeghens 

den grave/ ende Casteleijn lijf ende goet ende insghelijcx alle/ zijn hulpers./ 

Ende ghebueret tzelve bij daghe zo verbuert hij jeghens den/ heere x pond parisis ende zijn hulpers v 

pond parisis ende den/ Amman drij schilde./ 

Het es gheoorloft alle de gone die binnen den huyze zijn/ hemlieden te verweerene met alle 

manieren van wapenen/ zonder misdoen./ 

  



50 

Van brandtstichten/ 

So wie brandsticht ende danof verwonnen wert die/ es in sgraven ende casteleijns macht van lijve/ 

ende goede ende alle zijn hulpers./ 

/3r°/ 

Van vrauwen tontschaeckene/ 

So wie een vrauwe violeert ofte een dochter ontschaect ende de/ zelve gheluit153 vutwerpt ende den 

zelven persoon danof verwonnen/ wert hij verbuert lijf ende goet ende sghelijcs alle zijn 

medehulpers./ 

 

Ende zo wat wijf ofte dochter de welcke ijemants dochter/ daertou  vutloct ende datse van eenen 

man ontschaect ware/ die zalmen bannen vuten lande ende graefschepe van Vlaenderen./ 

Van diefte ende ghestolen/ goede te coopene/ 

So wie geconvincert wert van dieften die verbuert/ jeghens den grave ende casteleijn lijf ende goet./ 

Indien ijemant bij daghe coopt ghestolen goet ende bevonden/ es bij ghetughenesse van twee zijne 

gheburen niet/ ghedisfameert of vermaert zijnde van dieften die zal zijn/ ghelt weder hebben vande 

gonen die ghestolen goet/ toebehoort wilt hij zijn goet recouvreren./ 

Maer es hij bevonden daer te vooren ghedisfameert van dieften/ goed te coopene zo verbuert hij 

jeghens den grave ende/ casteleijn drij pont ende moet tghestolen goet weder/ gheven den gonen 

diet toebehoort zonder zijn ghelt weder /thebbene./ 

Het vervolch ende anveerdinghe van ghestolen goede moet/ ghedaen zijn metten eede vanden 

gonen diet toebehoort ende/ bij ghetughenesse van twee zijn gheburen./ 

So wie eenen anderen berooft die zulle n schepen verwijzen/ ende zal den roof vier dobbel weder 

gheven./ 

Taverniers ofte andere en vermoghen gheenen pant te nemen/ ten zij bij daghe ende inde presentie 

van twee/ zijn ghebueren./ 

/3v°/ 

 

So wie eenighen pandt bij nachte ontfanct zonder daarbij t’hebbene/ twee van zijne gheburen die 

verbuert jeghens den grave/ ende casteleijn x schelling parisis Ende moet den pant weder keeren/ 

den gonen diet toebehoort zonder van hem te hebbene zijn/ schult./ 
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Van mate van grane/ ende drancke/ 

So wie met ander mate meet in tleveren ofte vercoopen/ van alderande grane dan metter ghentsche 

mate daermen/  taerwe mede meet die verbuert jeghens den grave ende/ Casteleijn xv schelling 

parisis./ 

So wie zijnen wijn dierder vercoopt dan die gheboden ende/ ghecrijeert es die verbuert jeghens den 

grave ende casteleijn iii pond parisis ende den wijn verbuert tot proffijte vanden grave/ ende 

casteleijn./ 

 

Insghelijcx verbuert hij iii pond parisis die voor tvat bevonden/ wort hebbende onrechtverdighe mate 

ende verbuert oock den wijn./ 

Van beesten te schuttene/ 

So wie eenighe beesten met crachte ende ghewelde vutten/ schutte ontdrijft die verbuert jeghens 

den grave ende /casteleijn xxiiij schellingen groten ende jeghens den Amman ofte/ dienaere iij 

schellingen groten./ 

So wie dat weijghert ijemants beesten vutten schutte/ tontslane midts zeker die hij presenteert te 

doene met twee/ van zijne gheburen ende indien die bijden Amman ofte/ dienaere ontsleghen 

werden zo zal den schuttere den Amman/ moeten gheven iij schelling parisis.154/ 

Ende weijghert hijse ooc den dienaer ofte Amman/ tontslane zo verbuert hij jeghens den grave ende/ 

Casteleijn xxiiij schelling groten ende jeghens den Amman/ ofte dienaer iij schelling groten./ 

/4r°/ 

 

Van panden te loochene/ 

So wie den schepene dienare ofte Amman weijghert zijnen/ pandt te restitueren die verbuert 

jeghens den grave/ ende casteleijn xxiiij schelling groten ende jeghens den Amman/ iij schelling 

groten./  

 

Van vrauwen foirfaicte/ 

Elck wijf es deen heelft min schuldich van allen pennijnghen/ boeten dan den man./ 

 

Van vercoopijnghe van eerven/ ende van voochdien van weesen/ 

So wie zijn eerfve ofte successie vercoopen wille die/ moet dat drij zondaghen doen condighen ende 

schepenen in/ heur vierschare te kennen gheven ende dan mach hij ze/ vercoopen die hij wilt of diet 

hem belieft./ 

So wie behoorlick commende es tot eenighe eerfve ende/ successie ende die een jaer paisivelick 

ghebruyct ende/ bezeten heeft, die en mach daer naer niet meer ter dier/ causen ghemolesteert 

werden ten ware vande gone die/ een jaer vutlants gheweest hadden, In welck cas de/ zulcke 
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vutlantsche moghen binnen jare ende daghe naer/ dat zij in tlant commen zijn binnen den lande 

heur/ clachte bij schepenen doen ende daernaer recht verzoucken/ ende insghelijcx moghen oock 

weesen binnen eenen jaere/ naer datse thuerlieden haude ghecommen zijn binnen jare/ heesschen./ 

 

Eijst dat vader ende moeder heur kint thuwelijk stellen/ ende tzelve kint storve zonder lichamelijk 

hoijr achter/ te latene zo zal zijn goet te wetene eerfve ende catheijl/ commen up vader ende 

moeder vutghedaen de leenen./ 

Ende indien vader ofte moeder eerst overleden waren zo/ zal de gherechtighe heelft van zijnen 

goeden commen opden/ gonen van vader ofte moeder noch levende ende dander heelft/ opde 

naeste bestaande vanden overledenen./ 

/4v°/ 

Ende alle tgoet vande vader ende moeder meubel ende/ immuebel  vutghedaen de leenen zullen al 

ghelijk ghedeelt worden/ tusschen de kinderen./ 

Een weese zonder vader ofte moeder moet hebben twee voochden/ den eenen vande naeste 

bestaende vande vaderlicke zijde/ ende den anderen vande naeste bestaende vande moederlijke/ 

zijde./ 

De weese zal opghevoet worden ende wonen bijden voocht die/ meest van heuren goede deelen 

zoude waert datse deser/ weerelt overlede nochtans zal den anderen voocht moeten contribueren/ 

tot onderhauden vande weese naer de quantitheyt vande goedijnghen/ die hij van heur haudende 

[es]155 ende administrerende wert,/ ten zij dat schepenen omme meerckelijken zaecken daerinne/ 

voorsien ende ordonneren./ 

Assenede ambacht/ 

Vremdijck – Willemskeercke – Steelant – Peerboom –/ Hertuighe – Lareede – Moerstrate –

Nieukercke –/ Coedijck – Selsate – Wachbeke – Assenedorp –/ Wijnckele – Eertvelde – Cluysse/ 

Omme schaudach te wijsene/ opden dijck/ 

Naer de begheerte vande nemers des dijcx  zo dijnct ons/ recht zijn ende wijsen dat schaudach zijn 

zal ende/ eerstcommende opden dijck voor Assenede vanden eenen/ hende totten anderen/ 

 

Omme dien ghemaect te zijne achtervolghende de voorwaerde/ die daerof es ende daer den 

schautheet ghebreck vint,/ ende tzelve blijct bij schepenen, ende hij daervooren j schelling/ verwijt, 

dat hijer twee vooren hebben zal op dats wij schepenen alzo volghen/ 
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/5r°/ 

Omme den legghedach/ 

Naer de begheerte vanden nemer vanden dijcke schautheet zo dynct/ ons recht ende wijzen dat de 

jonghers  zullen betalen den houtman/ ende den houtman zal betalen den cleercq onthier156 

woensdagh/eerstcommende ende ten zelven daghe legghedach van i schelling op /tghemet, ende zo 

wie daeraf es in ghebreke ende dat/ opghegheven ende beclaecht wert ter kennesse van schepenen/ 

ende den Schautheet daer eenen pennijnck verlecht dat hij er/ twee vooren hebben zal ende 

tsanderdaechs leghdach opden/ cleercq omme den gonen die de pennijnghen behooren, theffenne 

op/ dats noot zij ende dat wij schepenen alzo volghen./ 

Van vonnessen van eerven/ te wijsene/ 

Schautheet naer de de drij gheboden die ghij ghedaen hebt zo dijnct/ ons recht ende wijzen dat zij 

alle dach hebben zullen van/ desen daghe in acht daghen dier jeghens ofte mede zegghen/ wilden 

alzo dijnct schepenen recht./ 

Schautheet naer de dachvaert die opden dach van hedent staet/ zo dijnct ons recht ende wijzen dat 

ghij den botbrief/ overlesen zult hooghe ende overluijt ende doen ghevraech/ eenwaerf anderwaerf 

derdewaerf offer ijemant es die daer/ jeghens ofte mede zegghen wilde ende offer niemant en/ es 

die daer jeghens zeyt. So dynct ons recht ende/ wijzen dat den grondt es bleven vrij zuver ende 

ongeca/lengiert van ijemande omme den coopere ghenouch te doene /alzo dijnct schepenen recht./ 

Schautheet om dies wille dat den vercoopere hier volveerdich/ staet omme zijnen coopere hier 

ghenouch te doene zo/ dijnct ons recht ende wijsen dat den vercoopere desen/ gront die hier 

commen es in kerckghebode draghen zal/ in uwen handen als in schautheeten handen tscoopers/ 

behouf oft sguens behouf dien schuldich es thebbene met/ rechte ende dat met alzulcken costen 

ende lasten als hij/ gheleghen heeft totten daghe van hedent ende voorts/ schuldich es te legghene 

metten rechte op dats wij schepenen/ alzo volghen./ 

/5v°/ 

 

Schautheet zo dijnct ons recht ende wijzen dat den vercoopere/ zo wel ende zo wettelick onthalmt 

ende desen gront ghedreghen/ heeft in uwen handen als in sheeren handen dat schuldich/ es stede 

te houdene ende van weerden te zijne op dats/ wij schepenen alzo volghen./ 

Schautheet zo dijnct ons recht ende wijzen dat hem de/ vercoopere zal onthalmen ende ontweerpen 

op dats wij/ schepenen alzo volghen./ 

Schautheet zo dijnct ons recht ende wijzen dat hem de/ vercoopere zo wel ende zo wettelick 

onthalmt ende/ ontheerft heeft ende dat hij al ghedaen heeft dat hij/ schuldich es van doene naer 

recht wet costume ende/ usaige vander vierschare van assenede ambacht dat/ schuldich es stede 

thaudene ende van weerden te blivene/ op dats wij schepenen alzo volghen./ 

Schautheet zo dijnct ons recht ende wijzen dat desen/ gront zo wel ende zo wettelick commen es in 

uwen handen/ als in schautheeten handen ; als dat ghij den coopere daer/ inne eerven moecht ende 
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dat met zulcken costen/ ende lasten als hij gheleghen heeft totten daghe/ van hedent ende voorts 

schuldich es te legghen met/ rechte./ 

Schautheet zo dijnct ons recht ende wijzen dat ghij den/ coopere zo wel ende zo wettelick gheheerft 

hebt dat/ tzelve schuldich es stede thaudene ende van weerden/ te blijvene op dats wij schepenen 

alzo volghen./ 

Maniere omme te maeckene eene/ toecomste van eerfenesse ende coope/ 

Alvooren zo moetmen verclaren inde wettelicken den gront ende/ grootte van dien metten abouten 

ende leghere aldaer dien/ gheleghen es metter belastijnghen daervutgaende, Tzij sgraven/ renten 

heerlicken cheijnsen ofte smalle eerfelicken ofte losselicke/ renten zulcx als dien belast es./ 

/6r°/ 

 

Voorts te specyfierne [haeren]157coop ende de prijs 158ende zulcx/ als die jaerlick vallen zullen metten 

verbanden tusschen partijen/ gheaccordeert, Voorts daernaer te stellene zulcx als hier/ naer volght./ 

An welcken eerfgront te weten j, ij, iij, iiij, v ofte vj/ ghemeten zulcx als den nombre es, waren 

ghedaen drij/ wettelicke gheboden ter vierscharen daermense ghecostumeert/ es van doene ende 

naer de gheboden wasser zeker/ wettelick dachvaert ghewijst teenen zekeren ende competenten/ 

daghe voor ooghen te commene alle de gone die daer/ jeghens ofte mede zegghen wilden, ter 

welcker/ dachvaert niemant en quam die daer jeghens zeijde/ ofte opposeerde ende zijn de zelve iij, 

iiij ofte v ghemeten/ ghebleven vrij zuver ende onghecalengiert, dien volghende/ es aldaer 

ghecommen den vercoopere ende es de zelve te/ buyten ghegaen. Ende hem danof ontgoet ende 

ontheerft/ ende zijnen coopere hoijrs ende naercommers daerinne met/ allen den manijnghen 

vonnessen ende andere solemniteijten/ daertoe dienende ende gherequireert al naer recht wet 

costume ende  usaige der vierscharen van Assenede ambacht./ 

Extraict van successien van/ hoyryen vutter costume van Ghendt 

Den dooden eerft den levenden: zijn naesten hoyr hable om/ succederen ende wert de possessie van 

dien bijder doot/ op hem ghecontinueert./ 

Maer niemant van bloede bestaende en es hoyr necessaire/ nemaer mach abstineren vande 

successie hem ghevallen ofte die ulieden indient hem goetdunct al zonder fraude/ ofte cavillatie 

collusie./ 
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/6v°/ 

Daer bekent ende ver[sekert]159 hoyr es hem hable maeckende bij incommende/ van ghedele wort, 

indien hijt begheert, bij schepenen van/ ghedeele, met den Amman in zijn deel gheleijt./ 

Valter questie wie de naeste ende bequaemste hoyr es/ zo wert tdeel litigieux ghestelt in bewaerde 

handt/ telcx rechte ten coste van onghelijcke ten zij datter haudere of hauderigghe es zeker doende 

tgoet te brijnghen/ ten gherechtighen ghedeele. In welcken ghevalle zij behauden/ in bewarenesse 

zulck deel indient zij begheeren./ 

De gone hem hoijr draghende bij anveerdinghe van goeden/ ofte anders zonder incommen van 

ghedeele te doene/ ende zeker te stellene maect hem hable om commere/ te moeten gheldene 

ende daeromme toeghesprohen te zijne/ maer niet omme jeghens den haudere ofte hauderigghe/ 

noch ooc tmede hoyr incommen ghedaen hebbende zij en/ willen bate te hebbene of ghedeele te 

nemene ten zij/ tzelve incommen ende zeker alvooren ghedaen hebbende./ 

Eenen vande hoijrs hem hoijr ghefondeert hebbende es voor/ schepenen van ghedeele toesprekelick 

voor den gheheelen personelen/ commere vanden sterfhuyze den hoijrs  angaende ende/ daerinne 

condemnable al en waer hij maer van eenen/ cleenen deele hoijr  ten zij dat hij betooghen can dat 

ander/ medehoijrs hemlieden gheabiliteert hebben bij incommen/ van ghedeele voor huerlieden 

portie van successien ende/ alzo afwizijnghe doet ofte datter een deel vacant/ zij bij faute van hoijr 

in welcken ghevalle hij ontslaet/ midts betalende de restende portie daeraf hij gheen/ afwijzinghe en 

doet./ 

Een hoijr voor al toeghesproken ende als gheen behoorlicke/ afwizijnghe doende ghecondemneert 

zijnde vermach jeghens/ zijn medehoijrs bij anverdijnghe ofte andersins hemlieder hoijrs/ 

ghefondeert hebbende te procederene om zijn verhael naer/ advenant van heurlieder handeel./ 

/7v°/ 

 

Den eersten graet of o[rdre]160 van successie ofte hoyrie zijn de/ ghetraude kinderen de welcke 

moghen eerfghenamen ende hoijrs/ zijn van vader ende moeder./ 

Kints kinderen ofte ander heurlieden afcommers in rechte/ linue succederen den grootheere 

grootvrauwe ende anderen/ van hoogheren grade zo verre datter negheene naerder en zijn/ danof 

zij descenderen noch levende./ 

Bastaerden natuerlicke ende onghetraude kinderen en succederen/ niet in tgoet van huerlieder 

vader nochte vrienden/ vande vaderlicke zijde./ 

Niemant en zal bastaert wezen vande moeder of moederlicke zijde/ maer zullen die succederen der 

moedere met hare andere/ ghetraude ende wert den bastaerden ghesuccedeert eerst/ bij heure 

wettighe kinderen ende bij ghebreke van dien/ bijder moederr ofte andere naerste vande zelve 

moederlicke/ zijde bestaende./ 
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Uutghedaen dat van nu voort an bastaerden die gheprocreert/ zullen werden in overspele van 

ghehuwede persoonen tzij/ mans ofte vrauwen ofte van religeuze ofte van/ persoonen bestaende 

elckanderen in verboden grade van/ bloede, die en zullen niet moghen succederen der moedere/ 

ofte moederlicke zijde nochte ooc van ghelijcken hemlieden/ ghesuccedeert werden bij heurlieder 

moeder ofte moederlicke zijde./ 

De descendenten inden ij,iij, iiij ofte meerderen graet succederen bij/ representatie zonder distinctie 

van grade met huerlieder ooms/ oude ooms ofte voordere inde versteerfte van huerlieder/ 

ascendenten van rechte linue daer huerlieder vader, grootvader,/ of aude grootvadere, moedere, 

grootmoedere ofte aude grootmoedere/ die zij representeren het goet ghehaelt of ghedeelt zouden/ 

hebben, met den zelven ooms, aude ooms ofte andere ende/ dat in zulck deel als den 

gherepresenteerden zouden ghehaelt/ hebben vutghedaen vande leenen die hem zelve regleren 

naer/ leenrecht./ 

/7v°/  

 

Representatie zonder distinctie van grade heeft ooc stede in/ alle collaterale successie ende ooc in 

zulc deel als de/ ghe[re]presenteerde ghehadt zouden hebben vutghenomen leenen/ alsvooren./ 

 

Vader ende moeder in gheheelen bedde zittende succederen huere/ kinderen stervende zonder 

descendenten van hemlieden alle andere/ ascendenten ende collaterale excluijs, maer waert dat zij/ 

vader nochte moeder, zuster nochte broeder achter en/ lieten, maer wel grootvaders ende 

grootmoeders van wat/ zijde het ware in gheheelen bedde zittende die zullen/ succederen zulcken 

overledene in tgoet ghecommen van huerlieder/ troncken ende zijden, Ende angaende de 

conquesten ende/ mueblen sullen succederen de broeders ende zusters van/ vullen bedde, vanden 

zelven overledenen hoofs ende hoofs/ ghelijcke, ende des selfs broeders ofte zusters decendenten/ 

bij representatie niet hooft ende hoofs ghelijcke maer in struijcken/ nemaer broeders ofte zusters 

van halven bedde en zullen/ maer hebben alf zo vele als de voorseijde broeders ofte/ zusters van 

vollen bedde./ 

 

Als tbedde van vader ende moeder vanden overledenen/ zonder desendenten ghescheeden es, zo 

zullen de eerfachtighe/ goedynghen ghecommen van weghen vanden zelven ascendent/ noch 

levende weder keeren op hem, Ende angaende/ meuble ende gheconquesteerde goeden die zullen 

ghedeelt/ werden tusschen den voorseijden ascendenten ende  collateralen/ vanden overledenen bij 

ordere van grade ende linie:/ Elc respectivelick deel nemende vander zijde daeraf/ hij bestaet ende 

representatie stede hebbende vutghedane/ van leenen zo boven ghezeijt es./  

In successie van broeders ende zusters ofte huerlieder/ kinderen ende afcommers, de broeders ende 

zusters/ van beede zijden bestaende en excludeert niet de/ broeders ofte zusters van halven bedde 

bestaende/ tsij vaderlicke of moederlicke zijde zo verre alst den/ goede ende zijde angaet danof zij 

bestaen./ 
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/8r°/ 

 

De broeders vanden vader[licke]161 ofte moederlicke zijde alleene bestaende/ en excludeert niet 

no[ch]162 en wort gheprefereert voor ander soverleden/ vrienden ende maghen vande ander zijde 

ten voorderen grade/ bestaende tzij rechtweers andersweers ofte andere maer deelen/ met 

elckanderen naer qualitheyt van goeden ende graet van/ hoijrien./ 

Indiender ijemant es vanden vaderlicke zijde alleene bestaende/ die heeft deen heelft van alle 

soverledene deelsame/ goedijnghen ende de vrienden ofte maghen vande ander/ zijde dander 

heelft, ende de leenen eerven patrimoniale/ bezette renten volghen de zijde danof dat die 

ghecommen/ zijn./ 

Ende waert dat de naeste bestaende maer en waren/ van soverledene vaders, vaders weghen ende 

dander van/ soverledene vaders moederlicke zijde, ende de derde/ van smoeders vaders weghen 

ende de vierde van/ smoeders, smoeders weghen, indien ghevalle zo zoude/ heur de successie 

deelen in vieren op elck vande/ voornomde quaertieren deen vierendeel, den gront ofte/ 

patremoniale bezette eerfelicken renten altijts der zijden/ volghende danof dat die ghecommen zijn./ 

Alsser gheen hoijr en compareert van bloede bestaende/ den goede, zo succederen man en wijf in 

elckanders goede/ als hoijrs necessaire midts dat zij elckanders sterfhuyse/ niet vlieden en moghen./ 

 

Religuesen, gheprofest en succederen negheenssins/ maer zijn gherekent voor doot ter weerelt./ 

/8v°/ 

 

Als een persoon [uytlands]163 gheweest  heeft zueven jaren zonder/ eenighe warachtighe tijdinghe 

van zijnen levene thebbene/ men useert zijn goet te deelene al of hij doot ware: op/ zeker ende 

incomme van ghedeele ende boven dien midts/ stellende goeden soffisanten zekere het zelve goet 

wettelick/ gheinventorieert ende ghepresen zijnde te restituerene/ met den vruchten van dien, 

indien hij bevonden ware/ noch levende ende de restitutie vanden zelven goede/ gheschien 

moeste./ 

Niemant en mach leen anveerden zonder hoijr/ te bediedene: niet meer van collaterale zijden dan 

van/ vader ofte moedere./ 

/9r°/ 

Vande steerfhuyzen van man of /[wijf]164 metgaders bijlevinghe ende ander/ rechten hemlieden 

competerende jeghens /d’hoijrs. 

Naer toverlijden van eenen vande twee conjoincten zo heeft de/ lancxtlevende zijn leven lanck 

ghedurende voor zijn douaire/ costumier, deen helft vande Jaerlicke incommene van 

alle/soverledene leenen eerfachticheden ende gherealizeerde losrenten/ ghecommen vander zijde 

                                                           
161

 Scheur, hypothetisch 
162

 idem 
163

 Door waterschade onleesbaar, hypothetisch (hoge mate van zekerheid door vergelijking met definitieve 
costumen) 
164

 Door waterschade verdwenen, vermoedelijk dit woord 
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vanden jsten overledenen ende daer hij/ eerfachtich vut verstarf waer die ghestaen ende gheleghen/ 

zijn niet jeghenstaende eenighe costume locale ter /contrarien: ende es daeraf possessuerende 

ghesaijsiert/ met der doot vanden isten overledene ende also vrij als thoijr/ es inde proprietheijt, ten 

ware anders gheconviniert in/  tractaet antenuptiael, in welcken ghevalle naer/ daflivicheijt vanden 

eenen: zal de lancxlevende hem moeten/ te vreden houden mettenrdouaire conventionel./ 

Husen, opgaende boomen buten der grepe met twee handen ter/ bust troncken catheijlen 

leenijnghen latijnghen ghemunte ende/ onghemunte pennijnghen baghen, juweelen huijscatheijlen 

wapenen/ boghen stocken ende ander dierghelicke catheijlen heeft/ De lancxlevende deen heelft 

ende thoijr / dander heelft al waert dat die quamen van sdooden weghen/ ofte ooc stonden op zijn 

leen of eerfachticheden ghereservert/ den schauboom ofte beste vust die op tleen staen/ ende den 

leene schuldich zijn te volghene, ghelick ooc den/ leene volght al dat staet op wal, leen wesende/ 

ende sluijtende metter valbrugghe./ 

Sulck deel als den lancxlevenden heeft op ende in huijzen/ boomen leenen latijnghen etc. 

ghecommen van soverledenen/zijde, zulck deel heeft ooc thoijr vanden jsten overledenen/ op ende 

inde huzen alsboven ghecommen vande zijde vanden/ lancxlevenden vutghedaen van bijlevinghe 

den lancxlevenden/toebehoorende./ 

 

/9v°/ 

Worter ijet [gheconquesteert]165 binnen huwelijk  tzij gronden/ van eerven [gheeceerde]166 losrenten 

met pennijnghen ghecommen/ vanden vercochten eerfachtighen goedijnghen ofte bezette/ renten 

van deen zijde zo zal daer af recompense ghedaen/ worden vutten gheconquesteerden often ander 

deelsame/ goedijnghen vande ander zijde, behaudens altijts trecht vande bijlevijnghe opde 

recompense ghelijck hij ghehadt zoude/  hebben opde vercochte ofte gheloste goedijnghen 

ofte/renten.167 

Besette losrenten hauden zijde danof die commen zijn/ behaudens altijts bijlevijnghe maer men 

deelt ooc den loop /ofte croos naer rate van tijde./ 

Lijfrenten gherealizeert of niet ende voorts onbezette renten/ zijn deelsaem zonder anschau te 

nemene van wat/ zijde de zelve commen zijn./ 

Behaudens altijts recompense indien die ghecocht es/ met pennijnghen commende vande 

vercoopijnghe van goedijnghen/ ofte renten die zijde hauden zouden./ 

De lancxlevende man ofte wijf behaudt zijn leven lanck/ gheduerende de bijlevijnghe op de heelft 

den hoijrs vanden/ overledenen competerende vande gheconquesteerde eerve/ eenwelcke 

eerfelicke rente ofte losrente binnen huwelick /gheconquesteert gherealiseert ofte bezet 

metghaders ooc vanden/ gheconquesteerde leenen daer de overledene toeghecommen/ ende 

eerfachtich vut verstorven was./ 
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 Moeilijk leesbaar door scheur en waterschade 
166

 waterschade 
167

 Dit Artikel staat niet in de costumen van Gent! 
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Alle manieren van achterstellen van pachten zijn deelsaem/ in alzo verre als voor toverlijden de 

vruchten vanden gront/gheweert zijn: al en ware den termijn vanden betalijnghen vande zelven 

pachte noch ny ghevallen zonder distinctie van / wiens zijde dat die commen./ 

/10r°/ 

Indien den tochtenaer [overlydt eer]168 alle vruchten vanden grondt/ gheweert zijn zo [zouden]169 

den vruchten toebehooren den proprietaris/ende niet den hoijr vanden tochtenare  wel vastaende/ 

dat den zelven hoijr inden verghoet hebben vande vette/dricht ende zaet naer lanrecht/ 

 

Gronden van eerve hauden zijde danof die commen zijn met den/ laste vande bijlevinghe: zonder de 

eerven die gheleghen/ es binnen der stede ende vutterste veste van diere/ die es deelsaem: zo ooc 

es de gone ligghende buijten de /de170 vesten ende binnen der pandijnghen der zelver stede zo 

/verre die niet en sorteert onder andere heeren ende danof/gheen kerckgheboden eerfenesse ende 

ontervenesse ghedaen/en wort./ 

Wintmolens op leen ofte eerve staende es deelsaen vutgedaen/ de zelve eerve indient patrimonie es 

ende ghestaen buijten der stede ende schependomme./ 

Watermolenen zijn deelsaem ghelijck huzen ofte boomen, ten/ ware datse stonden op leen in welck 

gheval den stoel/ met den leghere den leene volght./ 

Alle slachaut drij jaren audt zijnde ende ny daer ondere/es deelsaem zo van ghelijcken zijn alle 

tronckboomen wille/tzelve ghestaen op leen ofte eerve./ 

Fruijtboomen ofte ander ende huijzen schueren stallen hovenburen/ ten platte lande staende mach 

den proprietaris behauden/ ten zulcken prijse alsmen die estimeert al of zij plat ter/ eerden laghen. 

Wel verstaende dat hauder ofte hauderigghe/ heurlieder deel vanden zelven huijzen zullen moghen 

hauden/ staende gheduerende heurlieder bijlevinghe./ 

/10v°/ 

Wisschen wesende vivers ofte walgrachten tzij leen ofte/eerve zijn ghe[deelich]171 als catheijl zo ooc 

zijn de netten ende harnas172 om[me mede]173 te visschene voghelene ende jaghene./ 

De personnele schulden van commere die tsterfhuijs schuldich /es zijn deelsaem tusschen 

soverlijdene hoijrs ende den /lancxtlevende alf ene alf. 

Commere vande achterstellen ende vercoope vande losselicke / renten, es ghemeene naer rate van 

tijde datse/ verloopen zijn ter doot ende ooc van onlosselicke renten zo/ verre den valdach ter doot 

verschenen es./ 
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 Waterschade, vergeleken met de definitieve costumen 
169

 Hypothetisch, ook waterschade. 
170

 Woordherhaling in origineel. 
171

 Waterschade, aangevuld door vergelijking met de definitieve costumen 
172

 Harnas dat gebruikt werd bij het jagen! (kon voor de jager zelf zijn maar ook bijvoorbeeld voor de 
jachthonden) 
173

 Waterschade, aangevuld door vergelijking met de definitieve costumen 
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Thoijr moet alleene betalen de schulden van testamenten/ legaten ofte dispositie naer de doot: of 

ander doot/ schulden van eerve, gulden ofte confrarien ende dierghelijcke./ 

Thoijr moet ooc alleene betalen den cost vande sepulture/ vutvaert ende begravinghe vanden 

overledenen ende al dat/ den funeralen ofte dienste vander kercke angaet./ 

Den cost vande maeltijt vande vutvaert zal de lancxlevenden/ ghehauden zijn te betalene deen heelft 

ende dhoijrs/ dander heelft./ 

De costen vande vutvaert begravijnghe ende funeralen vanden/overledenen man of wijf als ten 

sterfhuijze gheen hoijr/en compaereert, werden betaelt bijden lancxlevenden/ weder het sterfhuijs 

solvent es of niet./ 

Een hauder ofte hauderigghe van eenen poortelicken/ sterfhuijze vermach tzijnen proffijte thaudene 

zulcke/ habijten ende cleederen als daermede hij rauwe gedreghen heeft over zijn gheselschap naer 

elcx qualitheijt ende zonder fraude./ 

/11r°/ 

Gronden van eerfve of [ende bezette renten]174 die sman ofte wijf/ tzij in huwelick [ofto]175 

daerbuten bij ghifte testamentaire/ ofte intervivos [toecommen]176 hauden de zijde vanden 

donataire./ 

Vanden state ende conditie van/ ghehuwde lieden ende haerlieder ghemeenschap/ 

Den man vermach te [leverene]177 bij vercoopijnghen transpoorten/ ofte ander contracten tusschen 

den levenden ende ooc bij /ghiften metter waermder handt vanden ghemeenen goeden/ meublen 

ofte ghereputeert voor meuble ende ooc voor/ conquesten immeuble tzijnder ghelieften zonder 

consent van zijnen wijve vutghedaen gheconquesteerde leenen daer twijf ter eerven commen es./ 

De man en vermach niet te aliëneren belasten noch vercoopen/noch eenichsins disponeren vander 

eerfachticheijt tzij van/leene eerve ofte eerfelicke onlosselicke renten van zijns/ wijfs zijde 

commende zonder heur expres consent last/ofte procuratie ende midts bij haer ofte ijemant vut/ 

haren name vut eerven gaende dit consenterende. Ende/ den zelven haeren grondt ofte bezette 

renten vercocht/ ofte ghelost werdende duerende thuwelick zo zal ter/ eerster doot daeraf worden 

recompense ghedaen behaudens/ trecht vande bijlevijnghe opde recompense ghelijck hij/ghehadt 

zoude hebben opde vercochte goedijnghen./ 

Openbare coopvrauwen ghecondemneert om tsaict van heurlieder/ coopmanschap ende negotiatie 

zijn daeromme excuzerelick/ ghelijck ooc zijn heurlieder mans maer gheen ander vrauwen 

gheenen/negociatie doende./ 

Alsser binnen huwelick ghebuert eenighe manghelinghe ofte/ verlaghijnghe  van goede om goet zo 

zal zulck vermanghelt/ goet volghen de natuere vanden vermanghelden goede./ 
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 Waterschade, gereconstrueert met definitieve costumen 
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 Waterschade, idem 
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 Waterschade, idem 
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 Waterschade, hypothetisch, in de definitieve costumen gebruikt men “disponeren” 
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/11v°/ 

Eerfachticheijt wesende [ghecocht]178 ofte vercreghen voor huwelick bij man/ ofte wijf met lopende 

paijementen ende renten ende/ danof de betalinghe ofte lossijnghe ghedaen wert binnen/ huwelick 

tzij [gheheel] of in partijen indien de gone diese/ ghecocht hadden danof ter eerven commen was 

voor/ huwelick zo zal zulcke eerve wezen zijn proprietheijt ende/ zijde volghen  behaudelick datmen 

vande pennijnghen die duerende/ den huwelick daer vooren beter zullen worden , recompense/ 

doen zal den ander naer rate vande zelve pennijnghen. Nemaer/ indien de coopere voor huwelick ter 

eerven niet commen/ en was, zo wert tzelve goet gherekent als conquest./ 

Insghelijcx indien man ofte wijf eenighe eerfachtighe/goedijnghen vercreghen gheduerende 

heurlieder huwelick bij/ naerhede zo zal tghecalengierde goet tzij leen ofte/eerve de zijde hauden 

vanden calengierdere midt bij/hem ofte zijne hoijrs dooghende coopschat vanden zelven/ leene 

ende eerve ten proffijte vanden anderen conjoinct/ ofte zijnen hoijrs./ 

Man ende wijf tsamen in huwelick wesende vermoghen/elckanders proprietheyt eerve ofte leen met 

heurlieder gemeenen/ ghelde te zuverene ende ontlastene van renten of/ ander lasten daeroppe 

voor huwelick gheaffecteert/ gheipotiqueert of verzekert midts recompense danof te/ moeten toen./ 

Man ende wijf es moghen elckanderen niet verscoonen binnen/ huwelick al waert ooc bij contracte 

danof teffect/ eerst sorteren zoude naer de doot anders noch breeder/ dan bij dese costumen elck 

van hemlieden toeghelaten zal /worden./ 

Van eerven ofte leenen binnen huwelick gheconquesteert/ daer den man ter eerven commen es, 

vermach hij/ anderwaerf zijnen wille ende dispositie te doene/ tzijnder beliefte zonder consent van 

zijnen wijve./ 

/12r°/ 

Den man vermach [gedurende]179 huwelick te vercoopene zijne/ patremoniale eerfac[htighen]180 

goeden van zijnder zijde commende/ te wetene gronden [van]181 eerven ende bezette renten 

zonder/ dat tzijnen overlijdenen [sijn]182 wijf gherecht wort daerop/ bijlevinghe theesschen[e]183 zo 

van ghelijcken den man en zoude/ gheen bylevinghe [hebben]184 op ghelijcken vercochte goeden van 

zijne/ huijsvrouwe, nemaer [van]185 patrimoniale leenen of die thuwelick ghebrocht zijn ende 

v[ercocht]186 binnen huwelijk , zoude bijlevijnghe/ vallen naer de doot v[ande]187 vercoopere ten 

ware behoorlicke/ renunchiatie./ 

1584/ 
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 Waterschade, aangevuld aan de hand van de costumen van de stad gent 
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3 

BOEKHOUTE AMBACHT 

Kopie van een sententie van de Raad van Vlaanderen betreffende de bevoegdheid van de 

baljuw van Boekhoute ambacht, meer bepaald over het bepalen van de plaats van de zitting 

van de vierschaar. 

1544 

Origineel:  locatie van het origineel is mij onbekend, vermoedelijk bevindt dit zich in het archief van de 

Raad van Vlaanderen. 

Kopie: Rijksarchief Gent, Boekhoute Ambacht, inv. Nr. 10. 

Bijkomende opmerking: datum kopie is onbekend. 

 

/1r°/De raetslieden skeysers vanden/ romeynen altijts vermeerder/ srycx Coninck van Germaniën/ 

van Castillien, van Leon, van/Arragon, van Navarre, van/ Napels, van Sicilië, van/ Maiorcke, van 

Minorcke ,van/ Sardanië, vande heylanden, in/ Indiën ende vanden vasten / lande aende Groote 

zee/oceane , Ertshertoghe van/ Oostenryck, hertoghe van/Bourgoingiën, van Lothier, van Brabant, 

van Limbourch, van/ Lutsenborch ende van Gelder,/ Graeve van Vlaenderen,/ van Artois, van 

Bourgongiën,/ Palsgrave ende van Henne/gauwe, van Hollant,/1v°/ van Zeelant, van 

ferrettehaghuenault188, van Naemen, ende van/ Suytphen, Prince van Swaven,/ Marckgrave des 

heylich rijcx,/ heere van Vrieslant, van/ Salines, van Mechelen, vander/ stat stede ende lande/ van 

Vutrecht, Overeyssel/ ende Groeninghe ende/ dominateur in Asië ende Africque, geordonneert in 

Vlaenderen doen te weten/  

alle lieden dat ghesien/ tgedinghde hangende int/ advis vanden hove tusschen/ Lieven de Ghent, 

Bailliu van/ Bouchauter ambacht  heesschere/2r°/ ter eendersyde ende willen/ mande Jan Hobbe189 

ende Simoen/ de Meyere schepenen van/ Bochauter Ambacht verweirders/ ter ander sijde *** 

ende/ ter cause dat den voornoemden/ heescheren hadde ghedaen/ segghen dat hy als bailliu/ van 

Bochauter ambacht ver/mochte ende hadde recht/ onder andere prerogativen/ vuyter naeme 

vande/ keyserlijke majesteyt de weth aldaer/te vergaeren ende doen/ vergaeren alst hem beliefde/ 

de wettelijcke dinghedaghen/ te legghene ghebiedene/ ende publicerene ten/2v°/ sulcker daghe 

ende plaetse/ binnen de limiten vanden voorseyden/ambachte alst hem beliefde/ ter commoditeyt 

vande supposten/ende inwoonende van dien/ mitsgaders vande schepenen/ aldaer dienende ende 

emmers/ de meeste menichte van/ dien sulcx dat de selve/ schepenen gehauden waeren/ ter 

selfster plaetsen ende/ tyde bij hem gheboden ter/ kercke te comparerene/ omme partijen recht 

ende/ justitie ter maeninghe vanden/heeschere als bailliu ende/ haerlieder hooft te 

doen/3r°/[doorhaling] gheschieden soo van gelijcken/ gehouden wierd de partijen/dach hebbende 

aldaer te/ compareren op pene daertoe/ staende volgende den welcken/ hadde  hij heesschere/ ten 

sekeren behoorelijcken daghe/ vuytghesonden synnen dienaere/ binnen der prochiekercke/ van 

Bochaute ghebiedende/ aldaer den naesten dinghe/dach gehauden te wordene/ binnen der prochie 

van/ Bassevelde ghenomen inden/ middele vanden selven ambachte/ te sekere naevolgende/ 
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daeghe ende al wast soo/3v°/dat de voornoemde verweerderen / behoorden ghecompareert 

thebbene/ dien niet jegenstaende de/ voornoemde dry schepenen/ verweerders hadden hemlieden 

/ absent ghehauden op heurlieder/ plicht ende avonture in grooter/ verachtinghe van Justitie / ende 

verminderinghe vander/ jurisdictie vande selve Majesteyt / hadden oock de voornoemde / 

verweerders vuyt haerlieder/ selfs authoriteyt ende / usurperende opde hoocheden/ vander 

voorseyde Majesteyt / haerlieder vervoordert van / den selven dinghedach naerdien/ hij bijde 

voornoemde heeschere /4r°/ gheleyt hadde gheweest/ inder mannieren voorschreven/ te legghen 

binnen der prochie/ van Bouchaute deelende alsoo/ tghemeene volck ende/ in twyfvelynghe 

stellende/ waer sy compareren sauden/ als contrarie de aude/ usantie ende possessie/ vanden 

voornoemden heeschere/ ende synne voorsaeten/ baillius ende omme in tselve/ voorsien te synne 

bij justitie/ hadden vercreghen behoorelycke/ provisie ende vuyt crachte/ van diere/ de 

verweerders/ mits heurlieder oppositie/ ghedaen dachvaerden hier in /4v°/ thof te sekeren daeghe 

ten/ welcken naer presentatie/ vande verweerders den voornoemden/ heeschere hadde ghedaen / 

heesschen maeken ende ten/derende ten fyne dat byden / hove gheseyt saude worden / dat hy hem 

met goeder/ causen becroont hadde vande / verweerders saude de selve / verweirders ende elck van 

/ hemlieden onderlinghe byden / hove gecondemneert werden / als schepenen van Bochauter / 

ambachte te volghene ende / comparerene ter sulcker/ plaetsen daghe ende stonde /5r°/ alst den 

heesschere als / bailliu van Bochauter Ambachte / ghelieven saude te legghene / ende ghebiedene 

ende aldaer / partyen tsynder maeninghe / recht weth ende justitie / gheadministreert te wordene / 

soo tbehooren sal Ende / soo men gecoustumeert is te / doene ende voorts hemlieden / te 

verdraghen meer eenighe / dinghedaeghe te legghene / ghebiedene ende publicerene / ofte 

anderssints opt officie /vanden heesschere te / willen usurperen de verweerders / sustinerende ten 

contrarien / ende seggende dat de Keyserlijcke /5v°/ Majesteyt onsen geduchten heere als / graeve 

van Vlaenderen onder / andere landen toebehoorde tambacht / ghenaempt Bouchauter Ambachte / 

al waer Synne Mayesteijt / hadde eenen bailliu ende / seven schepenen de welcke / men jaerlieck 

ende vernieut / ofte continueert van Synne / Majesteyts weghe van persoonen / insetene ende 

keurbroeders / vanden selven ambachte ende /waeren de selve van allen / auden tyden 

ghecostumeert / recht en weth ende / justitie te doene ter / hooftprochie vanden selven / ambachte 

wesende de prochie /6r°/ van Bochaute ter vierschaere / aldaer int schepenhuys in / voorleden tijden 

daertoe ghe/maeckt ter welcker/ vierschare ende schepenhuyse / rusten de catulieren ende / 

secreten vanden selven ambachte / mitsgaders de stucx ende / munimenten vande processen / voor 

hemlieden beleet / ende dat ten sulcken daghe / als den bailliu vuyt skeysers / naeme bijden 

gesworenen / clerck ofte greffier aldaer / ter selver vierschare alle / sondaghen ter presentie / ende 

kennisse van schepen / dede vuytlegghen ende / te kennen geven vuytghedaen /5v°/ alleenelyck den 

maendach wesende/ den ordinairen weekmarct dach/ vanden voorseyden ambachte / sonder dat de 

selve schepenen / ghewoone waeren ofte ghe/costumeert hebben gheweest / tanderen plaetsen de 

selve / dinghedaghen te hauden dan ter / vooschreven plaetse ende / schepenhuyse van Bouchaute / 

vuytghedaen dat den bailliu / dry ofte vier reysen ghe/coustumeert was tsiaers / vuyter naeme 

vande Keyserlijcke Majesteyt de plaetse van berechte / te legghen ende beweghen / opde limiten 

ende vuyt/canten vanden ambachte voorschreven / ter conservatie vande palen /6r°/ ende limiten 

van dien ende/ somtyts omme den voorseyden / bailliu te ghelievene als synde / sieck ende onlustich 

waeren / ter plaetse van heurlieder / huyse sonder nochtans ander/sints ghehauden te synne / de 

selve plaetse van judicature / te verleggene ter advijse / vanden selven bailliu sonder / urgente cause 

nochtans alsoo / den voornoemden heesschere / jegenwordich bailliu vanden / selven ambachte 

woonende / was tott Bassevelde /  uit voorseyde ambacht van / Bochaute ende Joos Wielant / Joos 
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Willems Christoffel / Goethals ende Vincent /6v°/ van Aken mede hebben in wette / vande 

voornoemde verweerders / het saude den voorschreven heesschere / belieft hebben vuytroepende / 

den dinghedach ter voorschrevene / vierschaere van Bochaute / by synnen dienaere dien te / doen 

legghene ter voorschreven / prochie van Bassevelde daer / hij ende dandere schepenen / woonende 

syn in meyninghe / alsoo vuyt synder authoriteyt / de selve vierschaere te trans/fererene inde 

vooseyde / prochie tsynnen gheriefvet ende / ghemacke vande andere / schepenen dese 

verweerders /7r°/ ghewaere werdende ende / dat tselve was contrarie de / andere usantien te meer 

/ mits dat corts daer te voorent / dinghedach ter voorschreven / plaetse van Bassevelde / binnen den 

selven jaere / hadde gheweest soo mochte / wesen dat sy ghebleven sijn / ter voorschreven 

vierschare / van Bochaute onderhaudende / aldaer den vuytgheropenen / dinghedach die byden 

clerck / vuytgheroupen hadde gheweest / dien al niet jegenstaende / hadde den voornoemden 

heesschere / op syn te kennen gheven / vercreghen hier in thof / sekere provisie ende vuyt / crachte 

van diere hemlieden /7v°/ ghedaen dachvaerden hier in thof / te sekeren daghe den welcken 

/dienende naer ghenomen acte / vande verweerders den voornoemden / heesschere hadde ghedaen 

/ nemen de conclusie boven / ghebabtiseert tende welcken / de voornoemde verweerders / 

antwordende byde redenen / boven verhaelt hadde ghedaen / tenderen ten fyne dat byden / hove 

gheseyt saude worden / dat hem den heesschere / tonghelyck ende met quaeder / causen van 

hemlieden becroont / ende beclaecht hadde saude / den heesschere verclaert /8r°/ syn niet 

ontfanckelyck tsynnen / heesche ende conclusien emmers / inder vormen ende manieren / oft soo 

breet als hy die / ghemaeckt ofte ghenomen / hadde ende de verweerders / byden hove verclaert te 

/ ghestaene met haerlieder / eersten judicielen verclaerse / ende presentatie voor / heesch ghedaen 

te wetene / mits by hemlieden twee / soo dry reysen tsiaers / te comparerene met den / heesschere 

opde limiten / ende vuytcanten vander / voorseyden ambachte ter conservatie van dien ende /7v°/ 

daer dienvolghende recht te / doene elck van partyen met / meer redenen persisterende / byden 

synnen maekende / elckanderen heesch van costen / gesien de exploiten ende / munimenten by 

partijen / overgheleyt dacten van / hove ende sonderlinghe / de gone daerby dat bleek / dat de 

voornoemde ver/weerders verclaerst hadden dat sy tevreden / waeren twee ofte dry mael / tsiaers 

te gaene dinghen / opde canten ende limiten /8r°/ vanden lande mitsgaders  oock / de gone byder 

welcker / dese saeke vander syde / vanden heesschere ghestelt / hadde gheweest in faitten ende / 

van weghen de verweerders / int advis vanden hove elck / heurder weddende om de / lemproye 

ende vooren al / meer dat diende ende / behoorde overghesien ende / ghemerckt te synne met / 

ryphede van raede wy / verclaerhende dat haer / deze saeke wel decideren / conde sonder 

verificatie / van faitten hebben ghewyst / ende wysen by desen ende /8v°/ den voornoemden 

heeschere / tsynnen fynen ende conclusoen / te synne niet ontfanckelyck / ende interdicerende de / 

verweerders vuyt haeren / selfs authoriteyt te legghen / ofte ghebiedene eenighe / dinghedaghen 

condemneren / den voornoemden heesschere / inde costen van desen / ghedinghe tonser tauxatie / 

ende den procureur vanden / heesschere inde lamproye / naervolghende dach vanden / hove in 

kennisse der / waerheyt soo hebben wy / den seghele vander /9r°/ Camere vanden raede in 

Vlaanderen / hieraen doen hanghen gegeven / te Ghendt den seventhienden / octobre 

vyfthienhondert vier/enviertich ende was / gheteekent opde ploy / by mynne heeren vanden / raede 

gheordonneert in / Vlaenderen onderteekent / M. Snouckaert met een / handtteeken./ 
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Vergelijkende tabellen: 
Door de enorme gelijkenissen tussen de costumen van Assenede, Boekhoute en Gent was het uiterst 

interessant om een artikelsgewijze vergelijking te doen tussen deze drie. Eerst werd een vergelijking 

gemaakt tussen de costumen van Assenede en Gent; vervolgens gebeurde hetzelfde voor de 

costumen van Boekhoute en Gent.  

In de eerste kolom staan de artikelen opgesomd van de costume van Assenede of Boekhoute met in 

de tweede kolom het overeenstemmende artikel van de costumen van Gent. Bepaalde artikelen die 

niet in de costumen van Gent te vinden zijn, staan in het grijs aangeduid. In de vergelijking tussen de 

costumen tussen Boekhoute en Gent werd, indien het van toepassing zou zijn, het overeenkomende 

artikel van de costumen van Assenede erbij gevoegd. 

In cursief werden bij enkele artikelen enige korte bedenkingen bijgevoegd. Dit gaat vooral over 

eenvoudige nuances bij de overname van de artikelen van Gent. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over 

het vervangen van het woord “Poorters” door “Keurbroeders” of een korte notitie betreffende de 

inhoud.  

Artikelsgewijze vergelijking Assenede en Gent: 

Costumen der stede ende ambachte van 
Assenede  Costumen der stede ende schependomme van Ghent 

Rubrica Prima Artikelen in grijs : herkomst onbekend/ authentiek 

I 
 II 
 III 
 IV: keurbroeders Rubrica I, XI: Poorters 

V Rubrica I, XIII 

VI Rubrica I, XVII 

VII: enige nuance bijgeschreven… Rubrica I, XX 

VIII: Burghemeester ende schepenen Rubrica I, XXII: Schepenen van de Keure 

IX: Burghemeester ende schepenen Rubrica III, VI: Schepenen van Ghedeele 

X:  Rubrica III, VIII 

XI Rubrica III, X 

XII Rubrica III, XI 

XIII Rubrica III, XII 

XIV: synthese Rubrica III, XIII-XIV 

XV: synthese Rubrica IV, I-III 

XVI: meer nuance… Rubrica IV, IV 

XVII Rubrica IV, V 

XVIII: Taak officier Rubrica IV, VII 

XIX Rubrica IV, IX 

XX Rubrica IV, X 

XXI Rubrica IV, XI 

XXII: Keurbroeders Rubrica IV, XII: Poorters 

XXIII Rubrica IV, XIII 

XXIV Rubrica IV, XV 

XXV Rubrica IV, XVI 
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Rubrica Secunda Keurbroeders 

I: Iets korter Rubrica V, I 

II 
 III 
 Rubrica Tertia Vergelijk voorontwerp 

I: automatisch tegenwerpelijk  Rubrica V, I: tegenwerpelijk na publicatie 

II 
 Rubrica Quarta 
 I Geen letterlijke overnames, Gent veel specifieker 

II 
 III 
 IV 
 V Rubrica VII, IX 

VI 
 VII 
 Rubrica Quinta 
 I Rubrica XI, I: Hoogbaljuw 

II Rubrica XI, III: Cipier 

III Rubrica XI, IV: Gemoderniseerd 

IV Idem 

V Rubrica XI, V 

VI Rubrica XI, X 

VII Rubrica XI, VII 

VIII Rubrixa XI, XII 

IX Rubrica XI, XIII: Meer rol voor de kerk in Assenede 

X Rubrica XI, XIV: Gemoderniseerd 

XI Rubrica XI, XXIV 

XII Rubrica XI, XXVI 

XIII Rubrica XI, XXVII 

XIV Rubrica XI, XXVIII 

Rubrica Sexta 
 I Rubrica XII, I 

II Rubrica XII, III 

III Rubrica XII, IV 

IV Rubrica XII, V 

Rubrica Septima 
 I Rubrica XIII, II 

II Nieuw 

III Idem 

IV Rubrica XIII, VI 

V Rubrica XIII, VIII 

VI Rubrica XIII, IX 

VII Specifieke bepalingen over pacht 

VIII Idem 

IX Idem 

X Idem 
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XI Idem 

Rubrica Octava 
 I Rubrica XIV, I 

II Rubrica XIV, III 

III Rubrica XIV, IV 

IV Rubrica XV, VII 

V Specificatie bij IV, niet in Gent 

Rubrica Nona 
 I Rubrica XV, I+II 

II Rubrica XV, III 

III Rubrica XV, IV 

IV Rubrica XV, V 

V Rubrica XVI, VI: Sanctie anders, verwijzing naar wezen 

Rubrica Decima 
 I Geen naastingsrecht in Gent,  

II Eeuwig Edict Artikel XXXVII 

III Naerhede via gemeenzaamheid 

IV Rubrica XVI, III 

V Rubrica XVI, V 

VI Rubrica XVI, VI 

VII Rubrica XVI, XIV 

VIII  Pacht 

Rubrica Undecima 
 I Rubrica XVII, I: meer summier 

II Rubrica XVII, III: concreter 

III Nieuw 

Rubrica Duodecima 
 I Rubrica XIX, I 

II specificatie servitude 

III verwijzing naar placcaeten 

Rubrica Decima Tertia Zie ook het ontwerpcohier van Assenede 

I Rubrica XX, I 

II Rubrica XX, IX: gemoderniseerd 

III Rubrica XX,XII 

IV Rubrica XX,XIII: Eenvoudiger... 

V Rubrica XX,XIV 

VI Rubrica XX, XV 

VII Rubrica XX, XVI 

VIII Rubrica XX, XVII 

IX Rubrica XX, XVIII 

X Rubrica XX, XIX 

XI Rubrica XX, XX: gemoderniseerd 

XII Rubrica XX, XXI 

XIII Rubrica XX, XXIII 

XIV Rubrica XX,XXVII 

Rubrica Decima Quarta 
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I Rubrica XXI, I 

II Rubrica XXI, II 

III Rubrica XXI, III 

IV Rubrica XXI, IV 

V Rubrica XXI, V 

VI Rubrica XXI, VI 

VII Rubrica XXI,VIII 

VIII Rubrica XXI, IX 

Rubrica Decima Quinta 
 Volledig Rubrica XXII overgenomen met uitzondering van artikel V en IX mits aanpassing terminologie 

Rubrica Decima Sexta 
 Volledig rubrica XXIII overgenomen met uitzondering van artikel VI mits aanpassing terminologie 

Rubrica Decima Septima 
 I Rubrica XXIV, I: burgemeester en schepenen 

II Rubrica XXIV, II 

III Rubrica XXIV, III 

IV Rubrica XXIV, IV 

V Rubrica XXIV, XII: gemoderniseerd 

VI Rubrica XXIV, XXV: gemoderniseerd 

VII Vervanging van de deelboeken... 

VIII Rubrica XXIV, XXX 

IX Rubrica XXIV, XXXI 

X Rubrica XXIV, XXXIII 

XI Rubrica XXIV, XXXIV 

XII Rubrica XXIV, XXXV 

XIII Rubrica XXIV, XXXVI 

XIV Rubrica XXIV, XXXVII 

XV Rubrica XXIV, XXXVIII 

XVI Rubrica XXIV, XXXIX 

XVII Rubrica XXIV, XLI 

XVIII Rubrica XXIV, XLIII 

XIX Rubrica XXIV, XLVII 

XX Rubrica XXIV, L: met specificiëring voor de langstlevende 

XXI Rubrica XXIV: LIII: aanpassing aan gebrek aan deelboeken 

XXII Rubrica XXIV: LVI 

Rubrica Decima Octava 
 Volledig Rubrica XXV overgenomen met uitzondering van Art XXVII en XXXIX mits aanpassing van terminologie 

Rubrica Decima Nona 
 Volledig Rubrica XXVI overgenomen mits modernisering en aanpassing terminologie 

Rubrica Vigesima 
 Identiek aan Rubrica XXVII mits modernisering en aanpassing terminologie 

Rubrica Vigesima Prima 
 Identiek aan Rubrica XXVII met uitzondering van Art. VII mits modernisering en aanpassing van terminologie. 
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Artikelsgewijze vergelijking Boekhoute en Gent: 

Costumen van den Ambachte van  
Boekhoute Costumen van den Schependomme van Ghent 

Rubrica Prima 
 I 
 II Rubrica I, XIII: mits aanpassing instellingen 

III Rubrica I, XVII 

IV  Rubrica I, XX 

V Rubrica I, XXII 

Rubrica Secunda 
 I Niet formeel hetzelfde doch inhoudelijk hetzelfde 

II Bevoegdheid Schepenen 

III Rubrica IV, III: modernisering 

IV Niet formeel maar vergelijk Rubrica IV, XXVI 

V Rubrica IV, XIII: korter 

VI Rubrica IV, V: korter 

VII Lijkt uniek doch vergelijk Rubrica IV, VI en  VII 

VIII 
 IX Rubrica IV, VIII: Eenvoudiger 

X niet hetzelfde doch vergelijk Rubrica IV, IX 

XI Volgens mij niet van lokale aard (regels gent...) 

XII Rubrica IV, XI: simpeler 

XIII Niet letterlijk in Gent 

XIV definitie arrestbreuk 

XV Rubrica IV, X: moderner en andere boete 

XVI verjaring van 1 jaar... Niet in Gent 

Rubrica Tertia 
 I Rubrica V, I: samengetrokken 

II Rubrica V, I: samengetrokken 

III 
 IV 
 V Rubrica V, III 

Rubrica Quarta 
 I Rubrica VI, I: aangepast 

II Rubrica VI, XIV 

III Rubrica VI, XVI: moderner 

IV Rubrica VI, XVII: beknopter 

V Rubrica VI, XVII: beknopter 

VI inhoudelijk zelfde als Rubrica VI, XXI 

Rubrica Quinta 
 I Vergelijk Assenede Rubrica Quarta, I 

II Vergelijk Assenede Rubrica Quarta, III 

III Vergelijk Assenede Rubrica Quarta, IV 

IV Rubrica VII, X 

V Rubrica VII, XI 

VI Rubrica VII, XVI 
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VII Rubrica VII, XIII: gemoderniseerd 

Rubrica sexta 
 I Van decreten, procedure ter kaarse dragen 

II   

III   

IV   

V   

VI   

VII   

VIII   

IX   

X   

XI   

XII   

XIII   

XIV   

XV   

XVI   

XVII   

XVIII   

XIX   

XX   

XXI   

Rubrica Septima 
 I Rubrica XI, I: mits aanpassingen 

II Rubrica XI, III:  

III 
 IV Rubrica XI, IV: gemoderniseerd 

V Idem 

VI Rubrica XI, V: gemoderniseerd 

VII Rubrica XI, VII 

VIII Rubrica XI, X: iets korter 

IX rubrica XI, XIII: schepengebod i.p.v kerkgebod 

X Rubrica XI, XIV 

XI Rubrica XI, XXIV 

XII Rubrica XI, XXVI: gemoderniseerd 

XIII Rubrica XI, XIII 

XIV Strafbepaling kappen... 

Rubrica Octava 
 I Niet in Gent, doch lijkt gewone hoofdelijkheid 

II Rubrica III, VI: moderner 

III Rubrica III, VIII 

Rubrica Nona 
 I Rubrica XII, I 

II Rubrica XII, III: n.b bevoegdheid leenhof 

III Rubrica XII, IV 
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IV Rubrica XII, V 

Rubrica Decima 
 I Rubrica XIII, II 

II Assenede: Rubrica VII, II 

III Assenede: Rubrica VII, III: moderner 

IV Assenede: Rubrica VII, III: moderner, samentrekking 

V Rubrica XIII, IV: gemoderniseerd 

VI ruraal 

VII Rubrica XIII, VII 

VIII Niet in Gent, opzegging van huur, specificatie 

IX Niet in Gent, Onderhuur 

X Niet in Gent, Onderhuur 

XI Niet in Gent, Geen Naastingsrecht voor oude pachter 

XII Rubrica XIII, IX 

XIII Assenede: Rubrica VII, VIII: typisch ruraal 

XIV Assenede: Rubrica VII, IX: typisch ruraal 

XV Assenede: Rubrica VII, X: typisch ruraal 

XVI Niet in Gent of Assenede: typisch ruraal, lijkt uniek 

XVII Niet in Gent of Assenede: typisch ruraal, lijkt uniek 

XVIII Lijkt uniek: typisch ruraal 

XIX Assenede: Rubrica VII, XI 

XX Assenede: Rubrica VII, VII 

XXI Niet in Gent, doch lijkt gewoon recht van natrekking 

XXII Niet in Gent, doch lijkt gewoon recht van natrekking 

XXIII Assenede: Rubrica VII, IV 

Rubrica Undecima 
 I Rubrica XIV, I 

II Rubrica XIV, III 

III Rubrica XIV, IV 

IV Rubrica XV, VII 

V Niet in Gent/Assenede  

VI Idem 

Rubrica Duodecima 
 I Assenede X, I: Meentucht=> gemeenzaamheid 

II Rang naastingsrecht ten bloede 

III Rang naastingsrecht uit meentucht 

IV Assenede, X, II 

V eed naasting van bloede 

VI Specificatie naasting 

VII vermelding goede trouw 

VIII ook weer specifiek naasting 

IX geen naasting bij ruil 

Rubrica Decima Tertia 
 I Rubrica XV, I-II 

II Rubrica XV, III 

III Rubrica XV, V 
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IV Assenede IX, V 

V Rubrica XV, IV: moderner 

VI landelijke bepaling voor renten 

Rubrica Decima Quarta 
 I Rubrica XVII, I 

II Specificatie 

III Rubrica XVII, III: korter en concreter 

IV Idem 

V Overdracht van schuldvordering 

Rubrica Decima Quinta 
 I Rubrica XIX, I 

II Termijn verjaring erfdienstbaarheid 

III Termijn verjaring van drie jaar, verwijzing gemeen recht 

IV Assenede, XII, III 

V Uitzondering verjaring hoofdelijkheid 

VI idem 

Rubrica Decima Sexta 
 Volledig Rubrica XXV overgenomen met uitzondering van Art XXVII en XXXIX mits aanpassing van 

terminologie 

Rubrica Decima Septima 
 I Rubrica XX, I 

II Rubrica XX, IX: concreter 

III Rubrica XX, XII 

IV Rubrica XX,XIII: Eenvoudiger... 

V Rubrica XX,XIV 

VI Rubrica XX, XV 

VII Rubrica XX, XVI 

VIII Rubrica XX, XVII 

IX Rubrica XX, XVIII 

X Rubrica XX, XIX 

XI Rubrica XX, XX: gemoderniseerd 

XII Rubrica XX, XXI 

XIII Rubrica XX, XXIII 

XIV Rubrica XX,XXVII 

Rubrica Decima Octava 
 I Rubrica XXI, I 

II Rubrica XXI, III 

III Rubrica XXI, IV 

IV Rubrica XXI, V 

V Rubrica XXI, VI 

VI Rubrica XXI, VIII 

VII Rubrica XXI, IX 

Rubrica Decima Nona 
 I Rubrica XXII, I: Geen deelvoogd 

II Niet in Gent of Assenede 

III Niet in Gent of Assenede 

IV Niet in Gent of Assenede 



75 

V Niet in Gent of Assenede 

VI Niet in Gent of Assenede 

VII Niet in Gent of Assenede 

VIII Niet in Gent of Assenede 

IX Niet in Gent of Assenede 

X Niet in Gent of Assenede 

XI Niet in Gent of Assenede 

XII Niet in Gent of Assenede 

XIII Niet in Gent of Assenede 

XIV Niet in Gent of Assenede 

XV Rubrica XXII, XXII 

XVI Rubrica XXII, XXIII 

XVII Rubrica XXII, XXIV 

XVIII Rubrica XXII, XXVI 

Rubrica Vigesima 
 I Rubrica XXIV, I: burgemeester en schepenen 

II Rubrica XXIV, II 

III Rubrica XXIV, III 

IV Rubrica XXIV, IV 

V Rubrica XXIV, XII: gemoderniseerd 

VI Rubrica XXIV, XXV: gemoderniseerd 

VII Vervanging van de deelboeken... 

VIII Rubrica XXIV, XXX 

IX Rubrica XXIV, XXXI 

X Rubrica XXIV, XXXIII 

XI Rubrica XXIV, XXXIV 

XII Rubrica XXIV, XXXV 

XIII Rubrica XXIV, XXXVI 

XIV Rubrica XXIV, XXXVII 

XV Rubrica XXIV, XXXVIII 

XVI Rubrica XXIV, XXXIX 

XVII Rubrica XXIV, XLI 

XVIII Rubrica XXIV, XLIII 

XIX Rubrica XXIV, XLVII 

XX Rubrica XXIV, L: met specificiëring voor de langstlevende 

XXI Rubrica XXIV: LIII: aanpassing aan gebrek aan deelboeken 

XXII Rubrica XXIV: LVI 

Rubrica Vigesima Prima 
 I Rubrica XXIII, I 

II Rubrica XXIII, II 

III Rubrica XXIII, IV 

IV Rubrica XXIII, V: Kerkgebod i.p.v belleman 

V Rubrica XXIII, VII 

VI Rubrica XXIII, VIII: concreter 

VII Rubrica XXIII, IX: mits aanpassing terminologie 

VIII Rubrica XXIII, XX 
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IX Rubrica XXIII, XXII 

X Rubrica XXIII, XIII 

Rubrica Vigesima Duo 
 I Rubrica XXVI, I 

II Rubrica XXVI, XXI: verduidelijking 

III Rubrica XXVI, II 

IV Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

V Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

VI Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

VII Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

VIII Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

IX Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

X Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

XI Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

XII Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

XIII Voorwaarde inventarisering: Eeuwig Edict XXX-XXXV 

XIV Rubrica XXVI, IV 

XV Rubrica XXVI, V 

XVI Rubrica XXVI, VI 

XVII Rubrica XXVI, VII 

XVIII Rubrica XXVI, VII 

XIX Rubrica XXVI, IX 

XX Rubrica XXVI, X 

XXI Rubrica XXVI, XI 

XXII Rubrica XXVI, XII 

XXIII Rubrica XXVI, XIII 

XXIV Rubrica XXVI, XIV 

XXV Rubrica XXVI, XV 

XXVI Rubrica XXVI, XV: concreter 

XXVII Rubrica XXVI, XVI 

XXVIII Rubrica XXVI, XVII 

XXIX Rubrica XXVI, XVIII 

XXX Rubrica XXVI, XIX 

XXXI Rubrica XXVI, XX 

XXXII Rubrica XXVI, XXII 

XXXIII Rubrica XXVI, XXIII 

XXXIV Lijkt niet specifiek costumier, eerder uit wet 

Rubrica Vigesima Tertia 
 I Rubrica XXVII, I: Moderner 

II Rubrica XXVII, II: Moderner 

III Rubrica XXVII, III: Moderner 

IV Rubrica XXVII, IV: Moderner 

V Toepassing plaatsvervulling 

VI Waardeschatting, tijdstip 

VII Rubrica XXVII, V 

VIII Rubrica XXVII, VI 
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IX Rubrica XXVII, VII 

Rubrica Vigesima Quarta 
 I Rubrica XXVIII, I: moderner 

II Rubrica XXVIII, II 

III Giften aan kerk. 

IV Rubrica XXVIII, III 

V Rubrica XXVIII, II: Uitwerking 

VI Rubrica XXVIII, IV 

VII Niet in Gent/Assenede 

VIII Bijdrage in de lasten 

IX onbekwaamheid tot testeren 

X Art. XII Eeuwig edict 

XI Rubrica XXVIII, VIII 

XII verbod samenloop hoir en legataris 

XIII Behoud giften 

XIV Rubrica XXVIII, IX: n.b laatste artikel Assenede 

 


