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WOORD VOORAF 

Een wetenschappelijke geschiedenis van het oud-Vlaams strafrecht 
werd tot hiertoe niet geschreven. Dit facet - zoals zovele - van onze 
nationale rechtsgeschiedenis was praktisch een onbekende in onze historio
grafie. En toch is de geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van 
de XIe tot de XIVe eeuw zeer bewogen en zeer rijk. 

Een recht wordt opgebouwd in functie van de politieke en econo
mische voorwaarden en van het geestesleven van een gegeven samen
leving. Welnu het graafschap Vlaanderen maakte, van de XIe tot de XIVe 
eeuw, grondige en voor de toekomst beslissende structuurveranderingen 
door. Geen wonder dat de geschiedenis van het strafrecht - die vooral 
door politieke factoren gedetermineerd wordt - in het Vlaanderen van 
die eeuwen zeer bewogen is geweest. 

De geschiedenis van dit strafrecht is ook zeer rijk, voor de historicus 
én voor de jurist, omdat ze feitenmateriaal levert voor de studie van tal
rijke rechtshistorische verschijnselen : de organisatie van een samenleving 
en van een staat, het optreden en zegevieren van nieuwe opvattingen, 
de verstarring van de oude en hun verbazend lang voortbestaan, de 
onbewimpelde én de fictieve wijze van invoering van nieuw recht, de 
weerstand van de maatschappij, de invloed van de algemene geestelijke 
ontwikkeling, de niet zeldzame wanverhouding tussen vorm en inhoud 
van sommige instellingen en vooral de geleidelijkheid waa:r;mee het recl\t 
zich ontwikkelt. ·· 

Vier eeuwen rechtsgeschiedenis in het van streek tot streek en van 
stad tot stad variërende, steeds vooruitstrevende Vlaanderen vormen een 
zeer ruim onderwerp. We ·hebben dan ook beperkingen doorgevoerd bij 
de keuze der stof. . 

Geen beperkingen van geografische aard. We behandelen Vlaanderen 
in de breedste zin : Artesië, Waals- en Vlaams Vlaanderen, zowel Rijks
vlaanderen als Kroonvlaanderen. 

De beperkingen die we ons oplegden zijn van systematische aard. 
Een eerste selectie in e sto · s gebeurd doordat we bijzond e · aa cht 
hebben besteed aan H stedeli · echt. Nochtans bekleedt he plattèlan -
recht een niet geringe P~-~--..-. dit werk, ten eerste omda: het d o 
contrast de vooruitgang van het stedelijk recht illustreert, ten r~nPPr,,_. 

omdat het onontbeerlijk is om bepaald, van oudsher overgeleverd recht, 
dat aan land en stad gemeenschappelijk was, te begrijpen. 
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Het strafrecht bepaalt vooreerst welke gedragingen misdrfjven zijn, 
wie als misdadiger beschouwd wordt en welke sancties zullen toegepast 
worden; dat is het materieel strafrecht. Het strafrecht bepaalt ook op 
welke wijze dit zal gebeuren : hoe men de misdadigers opspoort, vóór 
de rechtbank vervolgt, de schuldvraag oplost en de straf toepast; dat is 
het formeel strafrecht. Dit hoofdzakelijk onderscheid laat ons toe een 
verdere keuze in de materie te doen: we zullen de gerechtelijke procedure 
in deze studie niet behandelen, niet dat ze historisch minder boeiend zou 
zijn - we hopen ze eenmaal te kunnen behandelen - maar het formele 
strafrecht staat logisch tegenover het materiële als vorm tegenover inhoud 
en dient dus na het eigenlijk strafrecht behandeld te worden. 

Doch naast dit ambtelijk staatsstrafrecht met zijn gerechtelijke pro
cedure bestond er in het oude Vlaanderen een privaat strafrecht, gesteund 
op de - gewelddadige of vreedzame - regeling van de misdrijven tus
sen de partijen, met of zonder actieve overheidsbemoeiing, en voorzien van 
eigen scheidsgerechten· en eigenaardige vormen van proces. We zullen 
de historiek van dit strafrecht en zijn rechtspleging in het laatste deel 
van ons boek bestuderen onder de titel : ,,De vete en de beperkingen 
van de vete : vrede, gijzeling en zoen". 

Deze studie ve~valt in drie grote hoofdstukken : het algemeen 
strafrecht, het bijzonder strafrecht en de vete en de beperkingen ervan 
(vrede, gijzeling, zoen). Hiervan hebben we het eerste en het derde met 
voorliefde behandeld, . enerzijds omdat deze hoofdstukken de meest 
boeiende historische vraagstukken bevatten, anderszijds omdat ze in de 
literatuur tot hiertoe zeet weinig behandeld werden. 

, Naast het gedrukte bronnenmateriaal hebben we onuitgegeven 
bronnen geraadpleegd uit archieven en bibliotheken te Gent, Brussel, 
Parijs en Rijsel. We publiceren, als bijlagen, een keus van teksten uit 
Gentse en Rijselse archieven. 

Ons rest tenslotte de aangename plicht talrijke geleerden in binnen
en buitenland te bedanken. 

Vooreerst richten wij een woord van oprechte dank tot onze ver
eerde leermeester en promotor, prof. dr. F. L. GANSHOF, die ons dit 
rijke onderwerp ter studie voorstelde en ons voortdurend in onze opzoe
kingen terzijde stond. 

We danken ook prof. Mr. EG. I. STRUBBE, wiens levendig woord 
ons herhaaldelijk een nieuwe richting van onderzoek aanwees, prof. 
Mr. R. DEKKERS die ons op historisch-doordachte wijze bjnnenleidde in 
de rechtswetenschap, de professoren van de Gentse faculteit der Letteren 
en Wijsbegeerte, in het bijzonder Prof. dr. H. VAN WERVEKE, Prof. dr. 
C. VERLINDEN en Prof. dr. J. DHONDT, die tot onze vorming als historicus 
en de professoren van de Gentse rechtsfaculteit, in het bijzonder wijlen 
Prof. Mr. J. SrMON, die tot onze vorming als jurist hebben bijgedragen~ 
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Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze leermeesters aan de Parijse 
,,Faculté de Droit" en "Ecole Pratique des Hautes Etudes", in het bij
zonder de heren G. LE BRAS en P. PETOT. 

Veel vriendelijke hulp mochten we ontvangen van talrijke archi
varissen en bibliothecarissen in binnen- en buitenland; aan allen onze 
oprechte dank, in het bijzonder aan de heren J. BuNTINX, adjunct-conser
vator en C. WrJFFELS, archivaris, beiden bij het Rijksarchief te Gent, 
H. NowÉ, stadsarchivaris van Gent, F. BLOCKMANS, stadsarchivaris van 
Antwerpen, J. DE SMET, rijksarchivaris te Brugge, de heer P. LAURENT 
en jfr. M. LANGLOIS, ,,archivistes-paléographes" bij de "Archives Natio
nales" te Parijs en de heer PrÉTRESSON de S. AuBIN, conservator van 
de "Archives départementales du Nord" te Rijsel. 

Ons viel de eer te beurt deze studie bekroond te zien door de Konink
lijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van de 
opmerkingen daarbij gemaakt door de commissarissen, de professoren 
F. L. GANSHOF, EG. I. STRUBBE en H. VAN WERVEKE. 

Bedanken we tenslotte hoger genoemde Academie die. de publicatie 
van ons werk op zich heeft genomen en het Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek dat ons door een mandaat van Aspirant en een 
mandaat van Aangesteld Navorser in staat stelde al onze tijd aan ons 
wetenschappelijk werk te besteden. 

Gent, 1-12-1953. 
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Brugge, Juli 1929. 

E. I. STRUBBE : Het oude recht van Deinze. (Bijdragen tot de Geschiedenis der stad Deinze 
en van het land aan Leie en Schelde, 16, blz. 99-145) (tekst en bijl.), Deinze, 1949. 

A. TARDIF : Coutumier d' Artois. (Recueil de textes pour servir à /' enseign. hist. droit), 
Parijs, 1883. (160 blz). 

R. VAN CAENEGEM : Een onuitgegeven Brugse Keure uit 1229. (Hand. Kon. Cotnm. 
oude Wetten en Verord. v. België", dl. XVII, afl. III, blz. 1-13), Brussel, 1952. 

A. VAN LOKEREN : Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont Blandin 
à Gand, 2 dl., Gent, 1869-1871. 

F. VERCAUTEREN : Actes des comtes de Flandre, 1071-1128. (Recueil des actes des princes 
be/ges), Brussel. 1938. 

Ex VITA SANCTI MACHARII ALTERA : uitg. 0. HoLDER-EGGER, MM. GG. SS. XV, 
2. blz. 616-620 (als 1010-1067). 

Ex VITA S. MACHARII PRIORE uitg. 0. HoLDER-EGGER, MM. GG. SS., XV. 2, 

blz. 615 (1010-1067). 
G. A. VoRSTERMAN-VAN ÜYEN Rechtsbronnen der stad Aardenburg. (Werken der 

Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht te Utrecht, 
serie I, nr. 1 5 ), Den Haag, 1892. 

J. VuYLSTEKE : Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1336. (Oorkondenboek der 
stad Gent, 1° afd.), Gent, 1900. 

WALTERUS TERVANENSIS : Vita Karoli comitis Flandriae; uitg. R. KoEPKE, MM. 
GG. SS. XII, blz. 537-561. 

L. W ARNKOENIG : Documents inédits relatifs à l'histoire des trente-neuf de Gand. 
Gent, 1832. (57 blz.). 

L. WARNKOENIG : Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, 
5 dl. in 3 bd., Tübingen, 1835-1842. 

A. WAUTERS : De l'origine des premiers développements des libertés communales 
en Belgique, dans Ie Nord de la France, etc. - Preuves, Brussel, 1869. 

PFJ, WrnLANT : Corte instructie omme jonge practisenen in materie criminele dienende 
in Vlaenderen. (Practijcke criminele), uitg. A. ÜRTS (Vlaamsche bibliophilen, 3e 
reeks, nr. 15), Gent, 1872 (1). 

(1) Opgesteld 1503-1519. 
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WrLLELMI CHRONICA .ANoRENsrs uitg. JoH. HELLER, MM. GG. SS. XXIV, blz. 
684. (a18 1024-12.34). 

B. - GECITEERDE WERKEN 

K. V0N AMlRA : Die germanischen Todesstrafen. - Untersuchungen zur Rechts
und Religionsgeschichte. (Abhandl. bt!)ler. Akad., philos.-philol.-historische Klasse, 
t. 31, fase. 3), München, 1922, (415 blz.). 

K. V0N AMIRA : Grundriss des germanischen Rechts. (Grundriss der germanischen 
Philologie v. H. Paul), 3e uitg., Straatsburg, 1913. (302 blz.). 

H. BENNECKE : Zur Geschichte des deutschen Strafprocesses. Das Strafverfahren 
nach den holländischen und flandrischen Rechten des Xllen und XIIIen Jahr
hunderts, Marburg, 1886. (134 blz.). 

F. BEYERLE : Das EntwicklungsprÓblem im germanischen Rechtsgang I. Sühne, 
Rache und Preisgabe in ihrer Beziehung zum Strafprozess der Volksrechte. 
(Deutschrechtliche Beiträge, X, 2.) Heidelberg, 1913. 

K. BINDING : Die Normen und ihre Uebertretung. IV. 1. Die geschichtliche Ent
wicklung des Fahrlässigkeitsbegriffs. Leipzig, 1919. (307 blz.). 

0. BLED : Le Zoene ou la composition pour homicide à St. Omer jusqu'au xvne 
siècle. St. Omaars, 1884. (203 blz.). 

F. BLOCKMANS : Een patricische veete te Gent op het einde der XIIIe eeuw. (Bull. 
Com. roy. Hist., t. XCIX, blz. 573-692, tekst en bijlagen), Brussel, 1935. 

F. BLOCKMANS : De oudste privileges der groote Vlaamsche steden. (Neder/. historie
bladen, I, 4, 1938, blz. 421-438.). 

F. BLOCKMANS : De zoogenaamde stadskeure van Geeraardsbergen van tusschen 1067 
en 1070. (Bull. Kon._ Comm. v. Geschiedenis, CVI, blz. 1-93, studie + tekst), Brus
sel, 1941. 

W. BLOMMAERT : Les chatelains de Flandre. Etude d'histoire constitutionnelle. Gent, 
1905. (250 blz.). 

H. BRUNNER : Abspaltungen der Friedlosigkeit. (Zeitschr. Savig,ry-Stiftung für Rechts
gesch., 1890, germ. Abt. XI, blz. 62 vv. en in Forschungen zur Geschichte des deutschen 
und französischen Rechtes. Stuttgart, 1894, blz. 444 vv.). 

H. BRUNNER-C. V0N ScHWERIN : Deutsche Rechtsgeschichte. (Systematisches Hand
buch der deutschen Rechtswissenschaft), 2 dl., 2e uitg. Leizig, 1906-1928, (629 
en 934 blz.). 

H. BRUNNER : Die Entstehung der Schwurgerichte. Berlijn, 1871. (477 blz.). 
H. BRUNNER : Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechtes. 

(Gesammelte Aufsätze), Stuttgart, 1894. (750 blz.). 
H. BRUNNER : Sippe und Wergeld nach niederdeutschen Rechten. Zeitschr. Savig,ry St., 

Germ. Abt. III, Weimar, 1882. (Herdrukt in : Abhandlungen zur Rechtsgesçhichte. 
Gesammelte Aufsätze, 2 dl. Weimar, 1931). 

J. BUNTINX : De audiëntie van de graven van Vlaanderen. Studie over het centraal 
grafelijk gerecht (c. 1330-c. 1409) (tekst en bijlagen). (Verband. Kon. Vl. Acad. 
Wetensch., Lelt. en Sch. Kunsten België", Klasse Letteren, XI. 10), Brussel, 1949. (45 8 
blz.). 

J. B. CANNAERT : Bijdragen tot de kennis van het oude Strafrecht in Vlaenderen. 
2e uitg. Gent 1829; 3e uitg. Gent 1835. (296 blz. tekst en 220 blz. bijlagen.). 

F. CATTIER : Evolution du droit pénal germanique en Hainaut jusqu'au xve siècle 
(thèse droit Bruxelles), (Mém. Soc. Sciences Hainaut, 5, VII), Bergen, 1893. (230 
blz.). 
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E. CHENON : Histoire du droit français public et privé des origines à r 815. 2 dl., 
Parijs, 1926-1929. 

P. CoLLINET : Les dates de rédaction du livre Roisin et du coutumier de l'échevinage 
de Lille qu'il renferme. (Mélanges d'bistoire ojferts à H. Pirenne, blz. 63-66). Brus
sel, 1926. 

A. CouuN : Die Wüsting. Ein Beitrag zur Geschichte des Strafrechts unter beson
derer Berücksichtigung des deutschen und französischen Hochmittelalters. (Zeit
scbr. vergleicb. Recbtswiss., 32, blz. 326), Stuttgart, 1915. 

A. CouRTOIS : Quelques notes sur le droit d'arsin reconnu aux Audomarois dans 
leurs chartes communales. (Mém. Soc. Antiq. Morinie, t. XIII, ze part., blz. 13 5-162). 
S. Omaars, r 862. 

P. DE CRoos : Histoire du Droit criminel et pénal dans le comté de Flandre. Brussel, 
1878. (208 blz.). 

A. S. DE BLECOURT : Kort begrip van het oud-vaderlandsche burgerlijk recht. 
4e uitg., Groningen, 1932. (5 30 blz.). 

E. DEFACQZ : De la paix du sang ou paix à partie dans les anciennes coutumes bel
giques. Verschenen in : Bull. Acad. rqy. Belg., XXII, 1866, blz. 73, afgedrukt in 
zijn : Ancien droit Belgique, II, Brussel, r 873, blz. 278-292. 

C. DEHAISNES : Etude sur les régistres des chartes de l'audience conservés dans 
l'ancienne chambre des comptes de Lille (XIVe-xvne S.) s. d., s. 1. 

DE L' ARBRE : Confiscation des biens des suicidés. (Bull. Com. rqy. Ane. lois et ordonn., 
X, blz. 9), Brussel, r92r. 

A. DELCOUR T : La V engeance de la commune. L' arsin et l' abattis de maison en Flandre 
et en Hainaut. (Bibliotb. Soc. Histoire du Droit des pqys flamands, picards et wal/ons), 
Rijsel, 1930. (189 blz.). 

J. DE P As : Le bourgeois de Saint-Omer. Sa condition juridique dans les institutions 
communales. (Bib!. Soc. bist. Droit pqys /fam., picards et wal/ons, II), Rijsel, 1930. 
(416 blz). 

R. DE RoovER : Money, banking and credit in mediaeval Bruges. Cambridge, Mass. 
1948. (420 blz.). 

H. DE SAGHER : Schutrecht, diefstal, compositie en pijniging in het vijftiendeeuwsch 
vlaamsche strafrecht. (Ann. Soc. Emulation Bruges, t. LXXII, 1929, blz. 94-163.), 
Brugge, 1930. 

G. DES MAREZ : Note sur la peine de l'enfouissement. (Bull. Com. Rqy. Ane. Lois 
et ordonn. Belg., X, blz. rr5), Brussel, r92r. 

DEuTSCHES RECHTSWÖRTERBUCH : Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache 
(berausg. von der königl. preuss. Akad. der Wissenscb.), Weimar, 1914. 

F. DE VrsscHER : Le ,,fur manifestus". (Nouvelle Revue bistor. droit français, t. XLVI, 
1922, blz. 442-512), Parijs, Sirey, 1923. 

F. DE. VrsscHER : La nature juridique de !'abandon noxal. (Rev. bist. droit français 
et étranger, 4e S. 1930, blz. 411-71), Parijs, 1930. 

J. DHONDT : Développement urbain et initiative comtale en Flandre au XIe siècle. 
(Revue du Nord, t. XXX, nr. rr8-rr9, blz. 133-156), Rijsel, 1948. 

N. DmrnR : Le Droit des fiefs dans la coutume de Hainaut au Moyen-Age, Parijs, 
r 94 5 . 2 5 r blz. 

L. DIEFENBACH : Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis (supple
mentum ... Du Cange), Francfort am Main, 1857. 

P. DuBors : Les asseurements au XIIIe siècle dans nos villes du Nord. Recherches 
sur le droit de vengeance (thèse droit). Parijs, 1900. (237 blz.). 

Du CANGE : Glossarium mediae et infimae latinitatis. Uitg. FAVRE, ro dl. Niort, 
I 883-r 887. 



G. ESPINAS : Les guerres familiales à Douai au XIIIe et XIVe siècles. (Revue hist. 
droit français et étranger, 1899, blz. 415-473). 

G. EsPINAS : Une guerre sociale interurbaine dans la Flandre wallonne au XIIIe 
siècle. Douai et Lille, 1284-1285. (Bibi. Soc. Hist. Droit Pcrys Flamands, Picards 
et Wal/ons, 9), Rijsel, 1930. (347 blz. tekst en bijlagen). 

G. EsPINAS : La vie urbaine de Douai au Moyen-Age, 4 dl. (2. dl. tekst en 2. dl. bij
lagen). Parijs, 1913. 

J. FLACH : Les origines de l'ancienne France Xe-XIe siècles. 4 dl. Parijs, 1886-1917. 
S. J. FocKEMA ANDREAE : Het verbranden of afbreken van het huis eens misdadigers. 

(Bijdragen tot de Ndl. Rechtsgesch., V, blz. 387 vv.), Haarlem, 1914. 
S. J. FocKEMA ANDREAE : Het vredegebod (tekstverklaring van oud-nederlandsche 

rechtsbronnen VIII. Rechtsgeleerd Magazijn, V, 1886, blz. 2.31-2.44). 
FoRCELLINI : Totius latinitatis lexicon, uitg. de Vit, 11 dl., Prati, 1858-1887. 
K. J. FREDERIKS : Het oud-Nederlandsch Strafrecht. I. Haarlem, 1918. (443 blz.). 
R. FRurN : De zoenen en vreden in Holland, Zeeland en Utrecht. (Bijdragen voor 

vader/. Gesch. en oudheidkunde, 3e reeks). 
R. FRUIN : Over twee middelnederlandsche woorden. I. Over de betekenis van 

woesten in de oud-Nederlandsche rechtstaal. (Verslagen en mededee/ingen der Kon. 
Akad. v. Wetensch., Afd. Letterk., 3e reeks, IV blz. 82.-92., Amsterdam, 1887, en 
in Verspreide geschriften, IV blz. 431-9, 1902. 

F. L. GANSHOF : Etude sur le faussement de jugement dans le droit flamand des 
xne et XIIIe siècles. (Bulletin de la eommission royale des ane. lois et ordonn. de Belg., 
t. XIV, fase. II, blz. 115-140). Brussel, 1935. 

F. L. GANSHOF : Medieval agrarian society in its prime. France, the Low Countries 
and Western Germany. (Cambridge Economie history of Europe, I), Cambridge, 1942.. 

F. L. GANSHOF : Notes sur les deux chartes de Philippe d' Alsace pour la ville d' Arras. 
(Revue du Nord, t. XXX, blz. 97-112). Rijsel, 1948. 

F. L. GANSHOF : Qu'est-ce que la féodalité? 2.e uitg., Brussel, 1947. (2.06 blz.). 
F. L. GANSHOF : Recherches sur les tribunaux de chàtellenie en Flandre avant le 

milieu de XIVe siècle. Gent, 1932.. (99 blz.). 
F. L. GANSHOF : Toti oppido et universitati inutilis. (Keure van Mathildis van 

Portugal, gravin van Vlaanderen, in II91 aan Gent, § 30) (Feestbundel H. ]. Van 
de Wijer, II, blz. 63-77), Leuven, 1944. 

J. GESSLER : Notes sur le droit d'arsin ou d'abattis. (Mélanges P. Fournier, blz. 2.93-
312.). Parijs, 192.9, 

J. GESSLER Le port des pierres de justice. (R. B. P. H., t. XXI, blz. 113-139), Brussel, 
1 942 • 

0. GIERKE Das deutsche Genossenschaftsrecht. 4 dl., Berlijn, 1868. 
0. GrnRKE Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht. (Untersuchungen zur 

deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 100. Heft), Breslau, 1910, (388 blz.). 
J. GILISSEN : Les légistes en Flandre aux XIIIe et xrve siècles. (Bull. Comm. Roy. 

Ane. lois & ordonn. Belgique, t. XIV, fase. I, blz. I16-2.2.8). Brussel, 1934. 
J. GILISSEN : L'évolution de la plévine dans le droit flamand aux XIIIe et x1ve 

siècles. (XXXe congrès féd. archéol. et hist. de Belgique, 1935, blz. 171-188), 
Brussel, 193 6. 

L. GrLLIODTS-VAN SEVEREN en E. GAILLIARD : Inventaire des Archives de la ville 
de Bruges. Sect. I. Chartres, re série: XII-XIVe siècle, Glossaire flamand. Brugge, 
1882.. 

L. G1LLIODTs-VAN SEVEREN en E. GArLLIARD : Inventaire des Archives de la ville 
de Bruges. Sec. I. Chartres, re série, XIIIe-xvre siècle, table analytique. Brugge, 
1885. 
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F. GonEFROY : Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes 
du IXe au xve siècle, 8 dl. + 2 dl. compl., Parijs, 1880-1902. 

HALKIN : La cruauté des supplices. (Revue Hist. Droit fr. et étr., 1937, blz. 136). 
M. HEINS : De !'office du grand-bailli au XIVe siècle à Gand (Messager des Sciences 

histor. 1888, hl. 309-337; 457-473). Gent, 1888. 
R. Hts : Gelobter und gebotener Friede im deutschen Mittelalter. (Zeitschr. Savigny

Stiftung für Rechtsgeschichte. German. Abteilung. XXXIII, blz. 139-223). Weimar, 
1912. 

R. H1s : Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 dl., Leipzig-Weimar, 1920-1935 : 
(671 en 362 blz.). 

R. H1s : Totschlagsühne und Mannschaft. (Festgabe Jür K. Güterbock, blz. 347-379). 
Berlijn, 1910. 

]. HooPs : Reallexicon der germanischen Altertumskunde, 4 dl., Straatsburg, 19n-
1919. 

L. HuBERTI : Die Entwicklung des Gottesfriedens in Frankreich, 1. Hälfte. (dissert. 
Würzburg), 1891, (101 blz.). 

L. HuBERTI : Studien zur Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und Landfrieden. 
I. Buch : Die Friedensordnungen in Frankreich, Ansbach, 1892. (593 blz.). 

C. K1LLIANUS : Etymologicum teutonicae linguae, 2 dl., 2e uitg., Utrecht, 1777 
(Ie uitg. v. 15 74). 

E. VON KuENSSBERG : Ueber die Strafe des Steintragens. (Unters. deutsch. Staats- und 
Rechtsgesch. v. 0. Gierke, 91. Heft), Breslau, 1907, (65 blz.). 

J. LAMEERE : De la mise hors la loi en Flandre au xve siècle. (Bull. Acad. rqy. Belg. 
classe Lettres, 1909, blz. 435-465), Brussel, 1909. 

J. LE FOYER: Exposé du Droit Pénal Normand au XIIIe siècle, Parijs, 1931. (314 blz.). 
A. LE GLAY : Arsin et abattis de maison dans le Nord de la France. Rijsel, 1842. 
L. T. MAES : Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. (Bijdragen tot de rechts- en cultuurgeschiedenis 

der Nederlanden), Antwerpen, Den Haag, 1947, (830 blz.). 
E. MAYER : Deutsche und französische Verfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jht., 

2 dl. (Mittelalterliche Verfassungsgesch.), Leipzig, 1899. (5 54 en 426 blz.). 
E. M. MEIJERS : Het ligurische erfrecht in de Nederlanden, dl. I, II, III, Westbrabants, 

West- en Oostvlaamsch erfrecht. (Rechtshistorisch instituut, Leiden. Serie II, 5), 
Haarlem, 1929-36. 

H. NowÉ : Les baillis comtaux de Flandre. Des origines à la fin du XIV0 siècle. 
Brussel, 1929. (633 blz.). 

CH. PETIT-DUTAlLLlS : Documents nouveaux sur les ma:urs populaires et le droit 
de vengeance dans les Pays-Bas, au XV0 siècle. (Bibliothèque du XV0 siècle, t. IX), 
Parijs, 1908. 

P. PETOT : L'hommage servile. Essai sur la nature juridique de !'hommage. (Revue 
historique de droit français et étranger, IV, 6, blz. 68-107). Parijs, 1927. 

R. PIRENNE : Note sur le supplice de la décollation par la planche au Moyen-Age 
en Flandre et en Brabant. (R. B. P. H., IX, blz. 567-573). Brussel, 1930. 

S. POIGNANT : Le bourgeois de Lille au XIVe siècle. Sa condition juridique en droit 
criminel, Rijsel, 1929. 

S. Po1GNANT : La Foire de Lille. (Bibliothèque de la société de l'histoire du droit des pays 
Jlamands, picards et wal/ons, VI), Rijsel, 1932. 

E. PouLLET : Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant. (Mémoires 
couronnés Acad. Rqy. Belg. classe Lettres, t. XXXIII en XXXV), 2 dl., Brussel, 
1867-1869. (345 en 543 blz.). 

M. R1NTELEN : Schuldhaft und Einlager im V ollstrechungsverfahren des altnieder
ländischen und sächsischen Rechtes. Leipzig, 1908. (237 blz.). 
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J. DE SAINT GENOIS : L'origine de !'hospice de Ste Cathérine, dit "Kinderen Alyns' 
Hospitaal" à Gand. Histoire d'un procès criminel au XIVe siècle .(Messager des 
sciences historiques, r8 5 o, p. 98-13 8). Gent, r 8 5 o. 

R. ScHROEDER en E. VON KuENSSBERG : Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 
7e uitgave, Berlijn, 1932. (1172 blz.). 

C. voN ScHWERIN : Einführung in das Studium der germanischen Rechtsgesd-.:chté'. 
und ihrer Teilgebiete, Freiburg i. B., 1922. (189 blz.). 

J. SrMON : Handboek van het Belgisch Strafrecht, ze uitgave. Brussel, 1948. (269 blz.). 
K. STALLAERT : Glossarium van verouderde rechtstermen (kunstwoorden en andere 

uitdrukkingen), I, Leiden, 1886. 
E. I. STRUBBE : Het terechtstellen van den misdadiger door de familie van het slacht

offer in het vlaamsche recht der XIIIe eeuw. (Anna/es Soc. Emulation Bruges, t. 
LXXI). Brugge, 1928. 

E. I. STRUBBE en A. ScHOUTEET : Het Zoending te Brugge na 1542. (Handel. v. h. 
p,enootsch. ,,Société d'Emulation" te Brugge. LXXXVII). Brugge, 1950. (80 blz., tekst 
en bijlagen). 

P. TrMBAL : La confiscation dans le Droit français des XIIIe et xrve siècles. (Revue 
hist. droit français et étranger, 4e s., t. XXI, nr. 1-2 et t. XXII, nr. 1-2), Parijs, Sirey, 
1944. (62 blz.). 

A. ToBLER en E. LOMMATZSCH : Altfranzösisches Wörterbuch, I, II, III, Berlijn, 
1915-1938. 

W. ULL.\IANN : Der Versuch nach der Mittelalterlichen italienischen Lehre. (Tijdschr. 
v. Rechtsgesch., t. XVII. 1, blz. 28-72). 

R. v AN CAENEGEM : Note sur la date de la première charte de Philippe d' Alsace pour 
la ville d'Arras. (Rev. beige de Philol. et d'Histoire, 1951, blz. 481-86). 

E. v AN CAUWENBERGH : Les Pélerinages expiatoires et judiciaires dans le droit com
munal de la Belgique au Moyen-Age. (Travaux confér. hist. et philol., 48e afl.), 
Leuven, 1922. (244 blz.). 

A. VANDEPEEREBOOM : Ypriana. Notices, études et documents sur Ypres, 7 dl., 
Brugge, 1878-1883. 

W. VAN HrLLE : De keure der Vier Ambachten van 1242. (Rechtskundig tijdschrift 
voor België'), 1930. (3 1 blz.). 

H. VAN HouTTE : Essai sur la civilisation flamande au commencement du XIIe siècle 
-~-- d'après Galbert de Bruges. (Travaux confér. hist. 7e afl.), Leuven, 1898. (158 blz.). 

G. VAN KEMPEN : De la composition pour homicide d'après la loi salique. Son 
maintien dans les coutumes de S. Omer jusqu'à la fin du XVIe siècle. (Thèse droit, 
Dijon), S. Omaars, 1902. (174 blz.). 

A. VAN WERVEKE Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders. Gent, 1936. 
(236 blz.). 

A. VAN WERVEKE Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaan
deren. Gent, 1927. (237 blz.). (1). 

H. VAN WERVEKE : La banlieue primitive des villes flamandes. (Etudes d'histoire 
dédiées à la mémoire de H. Pirenne, blz. 389-401.) Brussel, 1937. 

E. VERWIJS en J. VERDAM : Middelnederlandsch \Voordenboek, 11 dl., 's-Graven
hage, 1885-1929. 

H. VAN WERVEKE : De gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen. (Memories Kon. 
Acad. België', afd. Lett. ze reeks, XXXIV), Brussel, 1934. 

(1) Deze beide werken zijn verzamelingen van vroeger verschenen losse artikels. Hoewel vul
garisatieliteratuur en als dusdanig bedoeld, zijn deze studies vrucht van gewetensvol, origineel bronnen
onderzoek. 
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J. VuYLSTEKE : Uitleggingen tot de Gentsche Stads- en baljuwsrekeningen, 12.80-
1315. (Oorkondenboek der stad Gent, Je afl., 2. dl.), Gent, 1906. 

L. A. W ARNKOENIG en A. E. GHELDOLF : Histoire de la Flandre et de ses institutions 
civiles et politiques jusqu'à l'année 1305, 5 dl., Brussel, 1835-1864. 

L. A. WARNKOENIG :-iFlandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, 
4 dl., Tübingen, 1835-1842.. 

A. WAUTERS : Les libertés communales. Essai sur leur origine et leurs premiers 
dév.c:;loppements, 2 dl., Brussel, 1878, (769 blz.). 

W. E. WrLDA : Geschichte des deutschen Strafrechts. I. Das Strafrecht der Ger
ma~n. Halle, 1842.. (997 blz.). 

C. WrLKE : Das Friedesgebot. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen .Strafrechts. 
(Deutschrechtliche Beiträge, VI, 4, blz. 3 5 9-570 ). Heidelberg, 1911. 

J. YvER : L'interdiction de la guerre privée dans Ie très ancien droit Normand. 
(Travattx semaine Hist. Droit. Norm. Guernesry, 192.7), Caen, 192.8. 

J. YvER : La solidarité familiale en matière criminelle dans l'ancien droif'- Normand. 
(Normannia, 4, 1934), Caen, 1935. 
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LIJST VAN DE MEEST GECITEERDE NIET VERHALENDE 
,BRONNEN EN DE GEBRUIKTE UITGAVEN (1) 

AARDENBûRG. CoNSUETUDO van ± 1328. (GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. vil/es et 
seign. enclav., quart. Bruges, I, blz. 129 en VoRSTERMAN VAN ÜYEN, Rechtsbronnen 
der stad Aardenburg, blz. 34). 

AARDENBURG. KEURBRIEF. (VoRSTERMAN VAN ÜYEN, op. cit., blz. 91). 
ArnE. (AMICITIA) 1188, bevestiging van een privilege van het einde van de XIe of 

het begin van de xne eeuw. (EsPINAs, Recueil Droit municipal. Artois, nr. zo. 
I, blz. 5 4). 

4 AMBACHTEN. 1242 (keure). (WARNKOENIG, Fland. Staats- und Rechtsgeschichte, II, z, 
nr. CCXXII, blz. 186). 

4 AMBACHTEN. 1261. (Verordening tegen de brandstichters) (WARNKOENIG, op. cit., 
II, z, nr. CCXXIII, blz. 199). 

ARQUES. 1232 (keure) (EsPINAS, Recueil Droit munic. Artois, nr. 105, I, blz. 231). 
ATRECHT. 1157-n63. (1e keure van Atrecht van Filips v.d. Elzas) (EsPINAS, op.cit., 

nr. 107, I, blz. 268) (z). 
ATRECHT. 1194 (keure van Filips August) (ESPINAS, op. cit., nr. 108, I, blz. 272). 
BAASRODE S. AMAND. 1229 (keure gegeven door Hugo, burggraaf van Gent en zijn 

vrouw) (LIMBURG STIRUM, Cout. Termonde, n° z, blz. z 5 6). 
BAASRÖDE S. AMANDS. 1266 (keure van Robrecht, heer v. Dendermonde, de abt 

v. S. Amands en Leo, heer van Aa) (Ibid., n° 7, blz. 273). 
BALJUWSORDONNANTIE v. Filips v.d. Elzas (± 1178) (GHELDOLF, Cout. Gand, nr. 3, 

bl~. 389). 
BIERVLIET. 1358. (Keure van Margaretha gravin v. Vlaanderen en haar zoon Lode

wijk van Male) (LIMBURG SnRUM, Cartul. Louis de Male, I, blz. 65 3-63; GIL
LIODTS VAN SEVEREN, Cout. Quartier Bruges, Vil/es et seign. enclav., I, blz. 5 3 3-5 5 ). 

BuRGSTRAAT EN BRIEL TE GENT. 1234. (keure) (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Flandre, 
III, blz. 273). 

BRUGG'E. 1190 ( ?) (keure van Filips van de Elzas) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes 
viNe de Bruges, I, blz. 1 89). 

BRUGGE. 1229. (Keure over het poortersghedinghe) (VAN CAENEGEM, Een onuitgegeven 
Brugse keure uit 1229, Bull. C. R. anc. lois et ordon. Belg., dl. XVII. afl. III, 1952, 
blz. 1-13). 

BRUGGE. PROOSTDIJ. 1248. (Regeling bevoegdheid v. d. schout) (GILLIODTS VAN 
SEVEREN, Cout. Prevóté Bruges, II, n° 21, blz. 40-42). 

BRUGGE. 1275 (schepenkeure voor 't Maendaegsche) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. 
Bruges, I, nr. 5, blz. zoo). 

BRUGGE. 1281. (ze keure) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, op.cit., nr. 10, blz. 240). 
BRUGGE. 1304. (3e keure) (GILLIODTs-VAN SEVEREN, op. cit., -nr. 27, blz. 286). Cf. 

noot v. DE PüERCK in An. Soc. Emul., 1931, blz. 160-182. 
BRUGGE MET 'T VRIJE. 1318. (Overeenkomst van) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, op.cit., 

nr. 34, blz. 379). 

(r) Deze lijst lijkt ons onontbeerlijk : een beperkt aantal bronnen keert ontelbare malen terug 
in de voetnoten. Er telkens de volledige verwijzing bij aanstippen ware ondoenlijk, daarom verwijzen 
we in de voetnoten kortweg (Vb. Arques. 1232), de uitgave en de vindplaats kunnen in dit lijstje 
vlug teruggevonden worden. 

(2) Voor de datum n57-n63, zie R. VAN CAENEGEM, Note xr• ,harte A"a.r. 
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BRUGGE. 1329. (,,Mauvais privilege" door Lodewijk van Nevers aan Brugge opgelegd 
op 10-VIII-1329). Haags Cartularium, fo 3-9 v0 (den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 
75 D 7) (1). 

CuRAE EMENDENDAE van 't vrije van Brugge, XIIIe eeuw. (GILLIODTS-VAN SEVEREN, 
Cout. Franc. de Bruges, nr. 2, II, blz. 38). 

CALAIS. 1181. 12 5 3. 1298. (keuren en ordonnanties) (EsPINAs, RecuetÏ Droit tnunic. Ar
tois, nr. 373, 375, 380, II, blz. 309 vv.). 

CASSEL. 1324. (statuten) (DE CoussEMAKER, Sources droit public Flandre maritime). 
DAMME. 12 5 2. (Privilege aan vreemde kooplui, van Margaretha) (GrLLIODTS VAN 

SEVEREN, Bruges. Vil/es et seigneuries enc/av., nr. 9, II, blz. 172). 
DAMME. 1290 (Grafelijke uitspraak over het gezag van Brugge op Damme) (GrLLIODTS 

VAN SEVEREN, Cout. Bruges, n° 14, blz. 259 v.). 
DEINZE, I, IL (Recht en ontwerp van recht, eind XIIIe eeuw) (STRUBBE, Oud recht 

van Deinze). 
DENDERMONDE. 1233. (Keure) (LIMBURG STIRUM, Cout. Termonde, nr. 3, blz. 258). 
DESTELDONK. 1248. (Keure van Sleydinge en D.) (SrMON, Charte de Desteldonk (latijn) 

en BERTEN, Seigneuries enc/av. Vieux bourg Gand, nr. 1, blz. 25 (vlaamse tekst).
EsPINAS. DouAr, P. J. en EsPINAS. DouAr FINANCES. P. J. (EsPINAS, Vie urbaine Douai, 

III, IV : pièces justificatives; EsPINAS, Finances de la commune de Douai, pièces 
justif, blz. 399 vv.). 

FACET VAN S. AMAND (rechtsboek uit 1265) (MEIJERS en SALVERDA DE GRAVE, Lois 
et coutumes de S. Amand, I, blz. 3-129). 

GENT. Filips v. d. Elzas, rond 1176. (GHELDOLF, Cout. Gand. I, nr. 1, blz. 385) (2). 
GENT. 1191. (Keure van Mathildis) (Ibid., nr. 4, blz. 391). 
GENT. 1191. (bevestiging en uitbreiding van de vorige keure door Boudewijn VIII, 

graaf v. Vlaanderen en Henegouwen) (Ibid., n° 5, blz. 393) (3). 
GENT. 1205. (vredesordon. v. Filips van Namen) (Ibid., nr. 6, blz. 396). 
GENT. PLACITUM DE PECUNIA. 1218 (schepenordonnantie) (Ibid., n° 7, I, blz. 398). 
GENT. 1297 (grote keure) (Ibid., nr. 23, blz. 426). 
GENT. VRIJHEDEN. 1297. (,,Franchises de Ie ville de Gand", Gwij) (Ibid., nr. 24, blz. 495). 
GENT. ORDONN. 1297. (over de schepenen, Gwij) Ibid., nr. 25, blz. 498). 
GENT. 1320. (Zoenordonnantie) (Ibid., nr. 27, blz. 5 ro). 
GENT. 1388. (Schep:::nkeure) (Ib:d,, nr. 4S, b;z. 552). 
GERAARDSBERGEN. 1190, 1201 ( ?), 1274. (bevestigingen van XIe eeuw recht (1067-

1070 ?) door Filips v. d. Elzas, Boudewijn IX en Gwij van Dampierre) (1) 
(LIMBURG STIRUM, Cout. A/ost et Grammont, nr. 49, blz. 509; BLOCKMANS, Stads
keure van Geeraardsbergen, Bull. C. R. H., CVI, 1941, blz. 1-93). 

GurNES. cxve eeuws "Livre des usaiges et anciennes coustumes de la conté de Guysnes"; 
de zeldzame gedateerde stukken reiken van 1212 tot 1426) (EsPINAS, Droit de 
Guines, blz. 1-180). 

TEN HAMERE. 1194. (keure) (GILLIODTS-V AN SEVEREN, Brttges, Vil/es et Seign. enc/av., 
I, blz. 5 24). 

HAZEBROEK. 1326. (Hoop van Hazebroek) (HosDEY, Essai sur Ie hoop d'Hasebrouck). 

(r) Veel dank zijn we verschuldigd aan dr F. BLOCKMANS, die ons de door hem gemaakte foto's 
van dit "Haags Cartularium" liet consulteren. 

(2) Het gaat hier om de tekst van de grote keure van Filips v. d. Elzas, tweede golf, die aan 
talrijke steden werd gegeven (zie GANSHOF, Notes chartes Arras; VAN CAENEGEM, Note première charte 
Arras), gemakshalve citeren we de Gentse versie. 

(3) Deze keure wordt door de uitgever gedateerd "vers rr92". Ze is waarschijnlijk van rr91. 
Zie H. VAN WERVEKE, Kritische studiën betreffende de oudste geschiedenis v. d. stad Gent, Univ. 
Gent, werken uitgeg. Jac. Wijsbeg. en Lett., 69• afl., Antwerpen, Parijs, Amsterdam, 1933, bi. 74. 
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HAZEBROEK. 1336. (keure) (GAILLIARD, Keure van Hazebroek). 
HESDIN. 1207. (keure van Filips August) (EsPrNAS, Droit munic. Artois, nr. 497, II, 

blz. 598). 
HuLST. 1350. (keure) (JuTEN, Keuren van Hulst, nr. 3, blz. 5). 
IEPER. CoMPTES. (DES MAREZ en DE SAGHER, Comptes d'Ypres, I). 
IEPER. SENTENCES. (DE PELSMAEKER, Registre aux sentences des ech. d'Ypres). 
IEPER. IIr6. (Privilege van Boudewijn VII) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Ypres, 

nr. 2, II, blz. 4). 
IEPER. 1178-1301. (romaanse versie uit 1301 van de grote keure van Filips), (Ibid., 

nr. 4, blz. 6). 
IEPER. 1287-1304. (schepenkeuren) (Ibid., nr. 27, II, blz. 41). 
KAPRIJKE. 1240. (keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Bruges, Vil/es et Seigneuries enclav., 

II, blz. 52). 
KEURBRIEF (van 't Vrije) ± 1190. (GILLIODTS-V AN SEVEREN, Cout. Franc de Bruges, 

nr. r, II, blz. 3) (Vlaamse tekst uit de xve eeuw, teruggaand op oudere Vlaamse 
teksten bij : D. BERTEN, Un ancien manuscrit de la biblioth~que de Vienne, Bull. com. 
rry. ,Ane. lois et ordonn. 9, 1913, blz. 297). 

KORTRIJK. 13 24. (privilege van Lodewijk van Nevers) (LIMBURG STIRUM, Cout. Cour
trai, nr. 8, blz. r 5 r). 

LALLEU. 1156. II63. II64. (recht van het land van Lalleu) (EsPINAS, Droit munic. Artois, 
nr. 536, 537, 538, II, blz. 13). 

LIEFERINGE. 1437. (Lantchartere van Geeraard van Massemen) (DE POTTER en BROEC
KAERT, Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen, Arrond. Aalst, III, blz. 10-23). 

LODEWIJK VAN NEVERS, ROND 1330. (keure van L. v. N. rond 1330 aan talrijke Vlaamse 
gemeenten opgelegd) (LIMBURG STIRUM, Cout. Alost, nr. 3, blz. 180) (2). 

MERVILLE. 1265. (Arbitrage in het geschil tussen gravin Margaretha en het kapittel 
van S. Amaat te Dowaai over de competentie te Merville) (PAGART D'HERMANSART, 
La Ghisle ou la coutume de Merville, Mém. Soc. Antiq. Morinie, t. XIX, 1884/85, 
blz. 113 vv.). 

NrnuwPOORT. II63. (keure) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Nieuport, nr. 2, blz. 142). 
NooRD- EN ZurnscHOTE. 1266. (keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Furnes, III, 

nr. 11, blz. 56). 
ÜUDENAARDE ± 1190. (keure van Filips van de Elzas) (LIMBURG STIRUM, Cout. 

Audenarde, II, nr. 3, blz. 5). 
ÜUDENAARDE. r 324. (schepenkeure over het zoengeld) (Ibid., nr. 20, blz. 32). 
ÜUDENAARDE. KEURBOEK VAN 1328. (Ibid., nr. 22, blz. 37). 
PARIKE. 1472. (Recht van deze heerlijkheid van S. de Lalaing) (LIMBURG STIRUM, 

Cout. Alost, n° 86, blz. 668). 
PAs-EN-ARTOIS. II84. 88 (keure) (EsPINAS, Droit munic. Artois, nr. 610, III, blz. 218). 
TER PIET. 1266. (keure) (GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cout. Bruges, Vil/es ei Seign. enclav., 

VI, blz. 475 en VAN LOKEREN, Cart. abb. S. Pierre, nr. 761, blz. 338). 

(1) Dit in n90 bevestigde recht zou tot de stichting der stad, 1067-70, opklimmen. Wát daarvan 
waar kan zijn onderzoekt BLOCKMANS, Stadskeure v. Geeraardsbergen, Bull, C. R. H., CVI, 1941, b. 1-93. 

(2) Dit "mauvais privilege" werd na de Kustopstand aan vele grote en kleine schuldige steden 
en territoria opgelegd. Al deze keuren gaan terug op eenzelfde grondproject (G1LLIODTS VAN SEVEREN, 
Cout. petites villes et seigneuries enclavées dans Ie quartier de Bruges, IV, bi. 5 20). Wel zijn er plaatselijke 
varianten, doch alleen voor het Brugse Vrije en voor Brugge zijn ze belangrijk. Om overbodige aan
halingen te vermijden citeren we de paragrafering en tekst van de Limburg Stirum's uitgave voor 
Aalst voor de meerderheid dier keuren, Gilliodts van Severen, uitgave van die keure voor 't Vrije 
(zie ,,'t Vrije 13 30") en de tekst van het "Haags cartularium" waarvan de foto's, ons door dr. F. 
Blockmans bereidwillig werden ter hand gesteld, voor het "mauvais privilege" van Brugge (1329). 
(Zie "Brugge 1 329"). Het was ons niet mogelijk een origineel van deze keure dat zich eertijds op het 
Gentse Rijksarchief (fonds S. Genois, n. 1482) bevond, te consulteren. 
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POPERINGE. 1208. 1233. (keuren) (GILLIODTs-VAN SEVEREN, Cout. Popiringhe, nr. rr, 
12, blz. 307, 309). 

PROOSTDIJ BRUGGE. 1248. (statuut van de preco) (Grr,LIODTS VAN SEVEREN, Cout. 
Prévóté Bruges, nr. 21, blz. 40). ' 

ROISIN. (Rechtsboek uit 1267, aangevuld in 1297) (uitg. R. MONIER, Le Livre Roisin). 
RONSE. 1240. (keure) (WARNKOENIG, Fandr. Staats- und Rechtsgesch., II, 2, nr. CCIX, 

blz. 149). 
SAAFTINGE. 1263. (Keure van Margaretha) (Gent. Rijksarchief. IIe varia, n° 1260, 

fo 1-3 v0 , registratie van een vidimus uit 1541 v. d. raad v. Vlaani:leren) (1). 
SALLE. DE LILLE (MoNIER : Lois, enquêtes, jugements castel de Lille, XIIIe-XIVe eeuw). 
S. AMAND. 1164. (]:(eure) (WAUTERS, Libertés commun, preuves, blz. 26 en MEIJERS en 

SALVERDA DE GRAVE, Lois S. Amand, app. nr. IX, blz. 230 v.). 
S. DrZIER EN CHAMPAGNE. 1228. (keure) (BEUGNOT, Olim, II, blz. 702). 
S. ÜMAARS. n27. (privilege v. Willem v. Normandië), n28 (privil. v. Diederik v. d. 

Elzas) (EsPINAs; Droit munic. Artois, nr. 622, 623, III, blz. 292; dezelfde, Privil. 
S. Omer. 1127, Rev. Nord, XXIX, 194:, blz. 43-48. 

S. ÜMAARS. Filips v. d. Elzas (ongedateerde keure) (EsPINAS, Droit munic. Artois, nr. 
624, III, blz. 307). (2). 

SRAFREGISTER S. PIETERS (vonnisregister v. d. schepenen v. h. S. Pietersdörp bij Gent) 
(WARNKOENIG, op. cit., III, nr. XLIV, XLV, XLVI, blz. 61-77). 

TALE EN WEDERTALE (rechtsboek, Aardenburg, XIVe eeuw) (GrLLIODTS VAN SEVEREN 
Bruges, Seign. et. Villes enclav., I, blz. 236 en VORSTERMAN VAN ÜYEN, R«htsbronnen 
Aardenburg, blz. 231). 

Tour LIEu DE S. D1ZIER (wijsdommen v. d. schepenen v. Ieper voor de schepenen 
v. S. Dizier wier hoofd zij waren) (BEUGNOT, Olim, II, blz. 718). 

VEuR~E AMBACHT. 1240. (keure) (GrLLIODTs-V AN SEVEREN, Cout. Furnes, III, nr. 8, 
blz. 27). 

'r VirfE v. BRUGGE. 1266 (verdeling in 3 vierscharen) (GrLLIODTS VAN SEVEREN, 
Cout. Franc de Bruges, nr. XI, II, blz. 61). 

'r VRIJE VAN BRUGGE. 1324 (Keure van Lodewijk v. Nevers) (GrLLIODTS VAN SEVEREN, 
Mv. Archives Bruges, Invent. Charles, 1e s., t. I, n° 294, blz. 342). ·· 

'r VRIJE v. BRUGGE. 1330 (Keure van Lodewijk van Nevers na de Kustopstand) 
(GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Franc de Bruges, n° 18, II, blz. 74). 

WAAS. 1241. (keure v. 't land van \Vaas) (WARNKOENIG, op. cit., II, 2, nr. CCXX, 
blz. 178). 

W ARNKOENIG. DocUMENS INÉDITS ( o. a. ,,Sentence arbitrale des échevins de la ville 
de S. Omer entre le comte et les XXXIX de Gand", 1290). 

WATERVLIET. 1258. (keure) (GrLLIODTS-VAN SEVEREN, Bruges, Villes et Seign. enclav., 
V, blz. 271). 

WETTELIJKHEDE (rechtsboek te Aardenburg, XIVe eeuw) (Ibid., I, blz. 144 en VoksTER
MAN VAN ÜYEN, Rechtsbronnen Aardenburg, blz. 197). 

WrNDEKE (Costumen van Scheldewindeke, opgetekend ten laatste midden XIVe eeuw, 
gesteund op een optekening van 123 5) (BERTEN, Coutume de Scheldewindeke, Bull. 
C. R. Ane. lois et ordon., VII, 1906, blz. 249-277). 

ZAFFELARE. 1260. (keure) (BERTEN, Seigneuries enclav. Vieux Bourg Gand, blz. 257). 

(1) Veel dank zijn we verschuldigd aan dr J. BuNTJNX, adjunct-conservator v. h. rijksarchief 
te Gent, die ons deze interessante tekst aanwees. 

(2) Over de datum van deze ongedateerde keure van Filips v. d. Elzas is reeds veel geschreven. 
Ons lijkt de oplossing die wordt aanvaard door Espinas (Droit munic. Artois, 00624, III, bl. 308 v.), 
en die wordt bijgetreden door H. Van Werveke (Alg. Geschied. der Nederlanden, II, bl. 384 v) het waar
schijnlijkst : de keure zou door Filips vóór Kerstdag 1164, tijdens de afwezigheid v. Diederik, ver
leend zijn. 



A. - TER INLEID IN G 

1 .• - ALGEMENE INLEIDING 

De aard van alle rechtshistorisch onderzoek is tweeslachtig : het wil 
het recht, d. i. vaste regels, beschrijven en moet tegelijk de uiterste beweeg
lijkheid van het recht aantonen. De mens stelt zich het recht graag voor 
als een systeem van vaste en duurzame regels die blijvend de samenleving 
beheersçn en haar een vurig gewenste stabiliteit verlenen. ,,Cef ta statuta 
.. . perpetuo observanda" vragen de inwoners van Zaffelare aan h1,m heer in 
1260, iff de plaats van de "consuetudines" die hun tot dan toe slechts 
voor bepaalde termijnen waren verleend ( 1 ). Dit is ·de dogmatische karak
teristiek 'van het recht. Doch dit menselijk streven naar een bl~vende en 
vaste inrichting van de maatschappij wordt nooit voldaan, de rp.enselijke 
berekeriing steeds bedrogen. De maatschappij leeft, de verschillende 
sociale geledingen, de verschillende politieke machten hebben uiteen
lopende ideeën die ze konsekwent willen doorzetten : het recht evolueert 
- en die onvermijdelijk in botsing komen met elkander : het recht 
wordt in de politieke en sociale actualiteit gevat ! Dit is de historische 
karakteristiek van alle menselijke instellingen. Vandaar de dubbele taak 
van de rechtshistoricus. Moet hij in de eerste plaats de historische ont
wikkeling van het recht nagaan, het ontstaan, de bloei, de vervormingen, 
het verval van de instellingen en het waarom van dit alles; nic:;t minder 
is het zijn taak de bestaande instellingen op een gegeven moment van de 
geschiedenis in hun juridisch mechanisme te beschrijven. ,,Hier 'verbinden 
sich Geschichte und juristische Dogmatik", zegt von Schwerih in zijn 
inleiding tot de Germaanse rechtsgeschiedenis ( 2 ). We zullen i?I de loop 
van deze verhandeling ernaar streven, telkens als we een bepaalde instel
ling van het oude strafrecht bestuderen, beide aspecten te belichten, het 
dogmatisch-analytische, dat ons toelaat het oude recht te kennen, en het 
historisch-synthetische, dat ons toelaat het oude recht te begri;j'en. Beide 
aspecten zijn trouwens zeer dankbaar, het Vlaamse strafrecht tussen 
de XIe en XIVe eeuw biedt een ontzaglijke rijkdom aan gegevens over 
allerlei punten van het recht. En het recht heeft in deze periode een 

(1) Zaffelare, u6o, narratio. 
(2) ScHWERIN, Einfiihrung, bl. 18 : ,,Hier zeigt sich class die Rechtsgeschichte 

nicht durch ihr Objekt spezialisierte Geschichte ist, sondern ebenso durch die Geschicht
liche Fragestellung spezialisierte Jurisprudenz ist," 
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totale vervorming ondergaan, immers in die eeuwen heeft zich de overgang 
voltrokken van het primitieve naar het geëvolueerde of geciviliseerde 
strafrecht, het strafrecht is in die periode van de privaatrechtelijke sfeer 
in de publiekrechtelijke overgegaan. In hun primitief stadium kennen 
de volkeren slechts een rudimentaire organisatie. De schendingen van 
private zakelijke of persoonsrechten zijn niet de aangelegenheid van de 
ganse samenleving, ze betreffen in hoofdzaak de betrokken partijen. Deze 
moeten zorgen voor het herstel van het recht. Het strafrecht is, enkele 
karakteristieke misdrijven uitgezonderd, privaat recht, zijn basis is de 
VRIJE AFREKENING tussen de partijen. Doch wanneer de samen
leving zich gaat organiseren en men de storingen van private rechten 
hoofdzakelijk als storingen van de openbare vrede gaat beschouwen, 
nemen bepaalde organen van de maatschappij het vrijwaren van de 
rechten der enkelingen op zich. De vrijheid van wraak en vete maakt 
plaats voor de publieke strafvervolging of voor een gedwongen en door 
de overheid opgelegde regeling tussen de partijen : STRAF en ZOEN
DWANG treden in de plaats van de vrije afrekening, het strafrecht wordt 
in zijn geheel publiek recht, het is geëvolueerd. Waar ligt in Vlaanderen 
de grens tussen beide stadia ? Strikt genomen bestaat dergelijke grens 
niet, de nieuwe opvattingen hebben zich geleidelijk doorgezet, doch 
methodologisch is het nuttig een scheiding te trekken en er is werkelijk 
een geheel van teksten van de wetgeving dat als zodanig als vanzelf in 
aanmerking komt : de keuren van Filips van de Elzas voor de grote 
steden ( 1 ). In bondige, klare, bijna programmatische bewoordingen 
(ongeveer 25 artikels) worden hierin de grote principes vastgelegd van het 
geëvolueerde en voortaan sterk geünificeerde recht, dat van dan af in 
Vlaanderen zal heersen : de graaf is de algemene behoeder van de open
bare vrede, hij straft met de dood of met boete (vooral de 60 lb. boete 
die volledig aan de graaf vervalt) al wie de vrede verstoort (STRAF) (2), 
de schepenen hebben het recht de partijen te dwingen tot vrede of ver
zoening te komen en hebben aldus in feite de macht de vete buiten de 
wet te stellen (VREDES- en ZOENDWANG) (3), het recht van nood
weer is een algemeen erkend recht (4), de schuldvraag wordt opgelost 
door een rationeel en objectief onderzoek (VERITAS) (5 ), de grafelijke 
officieren hebben het recht misdrijven ex officio te vervolgen (6), Deze 
keuren zijn werkelijk een keerpunt in het Vlaamse recht : ze zijn tegelijk 

(1) Tussen II 57-63 (Atrecht) en wschl. 1190 (Brugge en Oudenaarde) uitge-
vaardigd. 
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(2) Filips. Gent. I. 2. 3. 6. 9. 10. II. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 
(3) Filips. Gent. 13. 14. · 
(4) Filips. Gent. 4. 
(5) Filips. Gent. I. 2. 3. 8. 17. 
(6) Filips. Gent. 2. de toepassing is beperkt tot één bepaald geval. 



eindpunt en begin- of uitgangspunt. Ze zijn een eindpunt omdat hun 
beginselen reeds een .hele geschiedenis doorgemaakt hebben : reeds in 
de loop van de XIe en vooral in de xne eeuw zien we de graaf als behoeder 
van de openbare vrede optreden ( 1 ), keuren verlenen waardoor hij zich 
verbindt de veiligheid van bepaalde plaatsen te zullen vrijwaren ( 2 ), 

strijdende partijen tot vrede en zoen aanzetten (3); in diezelfde periode 
sluiten zich de gemeentenaren aaneen tot vredesgemeenschappen en onder
werpen zich aan de zoendwang van hun "selecti judices" (4). Doch de 
eerste pogingen in die lange jaren zijn nog niet samenhangend, hun basis 
niet zeer duidelijk, ze hebben niet steeds dwingende kracht, ze berusten 
nog op geen stevig georganiseerd ambtenarencorps ( de grafelijke baljuws 
treden eerst in de 2e helft der XIIe eeuw op) (5 ), alles is nog in gisting. 
Dit verandert door het optreden van de grote graaf Filips van de Elzas. 
Het jarenlange vredesstreven wordt in de keuren van Filips in korte 
en opvallend klare bepalingen samengevat en als een bijna eenvormige 
wetgeving in de Vlaamse steden ingevoerd - het is de eerste codificatie 
van onze geschiedenis, vrucht van een bezinning. De actie van Filips 
van de Elzas, die in Vlaanderen het eerste moderne corps van opsporings
en vervolgingsambtenaren inrichtte, is van kapitaal belang geweest voor 
de handhaving van de vrede in het land. Het is aan de tijdgenoten niet 
ontgaan, een kroniek zegt van hem : ,,Philippus ... moderamina comitatus 
sui libere disponens, sapientia et tenore justitie omnibus predecessoribus 
suis merito preferendus, homiciclia, furta et cetera innumerabilia maleficia 
quibus in alterutrum Flandrenses debacabantur, compescuit; et non 
solum Flandriam pacifice gubernavit sed etiam omnes adjacentes provin
cias exemplo suo ad bonum pacis provocavit" (6). Hoe voortreffelijk en 
stevig de basis was die Filips heeft gelegd voor het geëvolueerde straf
recht blijkt uit de grote verspreiding die zijn moederkeuren ook in latere 
jaren in Vlaanderen hebben gekend, ze waren wel degelijk uitgangs
punten voor latere eeuwen geweest (7). 

We hebben er op gewezen dat de opname van het hele strafrecht 
in de publiekrechtelijke sfeer het werk is geweest van een dubbel initia
tief : een grafelijk door de straf en een gemeentelijk door de onderlinge 
zoendwang. We menen dat het nuttig is hieraan, tot slot van deze inleiding, 

(1) Zie blz. 2.1 vv. 2.44 vv. 
(2.) Geraardsbergen, 1067-70, zie blz. 5, n. 6. 
(3) Zie blz. 302. vv. 
(4) Amicitia van Aire, eind xre, begin xne eeuw. 
(5) NowÉ, Baillis comtau:x:, blz. 44. 
(6) Flandria Generosa. Contin. Claromar, c. 2.. 

(7) Tenslotte hebben volgende steden keuren volgens Filips' model gekend : 
Atrecht, Brugge, Gent, Ieper, Dowaai, Rijsel, Orchies, Oudenaarde, Dendermonde, 
Aardenburg, Hulst en ... S. Dizier in Champagne. 
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enkele voorlopige beschouwingen te wijden. De graaf beschouwt de 
misdrijven als overtredingen van zijn vredesgebod door zijn onderdanen 
die hij daarom straft; de rechten van de beledigde pa.rtij worden op een 
tweede en verschillend plan verdrongen; het is de centralistische staats
opvatting. De gemeentelijke solidariteit betrekt óók de misdrijven in de 
publiekrechtelijke sfeer, ze maakt er ook aangelegenheden van de gemeen
schap van, nochtans op zeer verschillende wijze. Ze blijft de misdrijven 
tegen de personen en de eigendommen beschouwen als aangelegenheden 
di€ essentieel de partijen aangaan, die dus niet door bestraffing van 
hogerhand, maar veeleer door regeling en verzoening tussen de partijen 
moeten beslecht worden. Nochtans gedoogt het gemene welzijn niet dat 
ongebreidelde wraakneming hierbij zou plaats grijpen : dus zal de ge
meente haar leden dwingen, volgens haar uitspraak, tot een regeling te 
komen. Het is de opvatting van de vereniging der vrije poorters die 
hierin zegeviert. Beide opvattingen, die de dubbele basis van het geëvo
lueerde strafrecht daarstellen, zijn van ongemeen belang geweest in 
Vlaanderen, waar reeds zeer vroeg een stevig ingericht centraal gezag 
en vrije, machtige stedelijke gemeenschappen de dragers waren van 
welvaart en vrede ( 1 ). 

2. - OVERZICHT VAN HET BRONNENMATERIAAL 

I. - DE NIET-VERHALENDE BRONNEN 

De niet-verhalende bronnen van het Vlaamse Strafrecht tot de XIVe 
eeuw bestaan in hoofdzaak uit teksten van de wetgeving, de rechtspraak 
en de rechtsgeleerdheid. 

a) Teksten der 1vetgeving. 

1. Dit zijn in de eerste plaats de keuren aan de verschillende steden 
en plattelandsgemeenten of - territoria door de vorsten en heren ver
leend. Zij bevatten grafelijke of heerlijke wetgeving, na overleg tussen 
graaf of heer en plaatselijke magistraat afgekondigd. Ze bestaan voor 
het overgrote deel uit strafrecht en strafrechtspleging. Naast optekening 
van gangbaar recht bevatten zij meestal een aanzienlijk deel nieuwe 
bepalingen. Deze nieuwe bepalingen hebben vaak de vorm van voor-

(1) De grote beweeglijkheid van het strafrecht staat wel in scherpe tegenstelling 
met de vastheid van het privaat recht, en dan vooral zulke conservatieve takken als 
huwelijksgoederen en erfrecht; MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II, b. 105 vv., III, b. 94 vv. 
wijst op de opvallende stabiliteit van dit recht doorheen de eeuwen, 
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rechten waardoor de betrokken gemeenschap zich zal onderscheiden van 
de rest van het land. Wijzen we erop dat ook kleinere groeperingen, als 
bvb. de handelsgilden, dergelijke privilegies hebben bekomen. Ze lichten 
ons in over de vraag welke rechtspunten op bepaalde ogenblikken van 
de geschiedenis in het brandpunt der actualiteit stonden ( 1 ). 

2. De wijsdommen (d. Weistümer) : optekeningen van het recht 
gangbaar in een bepaalde omschrijving, die als basis voor een grafelijke 
keure konden dienen (2). In dit verband dient melding gemaakt van een 
paar interessante wetsteksten die zich uitdrukkelijk als voorstellen van 
wet voordoen : ze bevatten een reeks bepalingen die de plaatselijke 
magistraat aan de graaf ter afkondiging suggereert; hun belang wordt 
nog verhoogd door de aantekeningen met appreciatie die de grafelijke 
instanties erop hebben aangebracht (3). 

3. De overeenkorµsten tussen bepaalde gemeenten (4) _die v.oor de 
betrokkenen een uitzonderingsrecht schiepen dat billijker werd geacht 
of meer in overeenstemming met het algemeen belang dan de bestaande 
regels. 

4. De verordeningen van de stedelijke magistraat (schepenvoorbode, 
fr. bans échevinaux) en van de overheid van de ambachten, houdend 
lokaal strafrecht. De stedelijke voorboden hadden niet alleen politiezaken 
maar alle categorieën van misdrijven tot voorwerp. Ze zijn een zeer rijke 
bron (5). 

In de bronnen van de wetgeving dient men verder de volgende 
vier onderscheidingen te maken : 

1) De schaarse bronnen die tot de primitieve periode van het Vlaamse 
Strafrecht behoren (in de steden : tot en met de eerste helft van de XIIe 
eeuw) (6) en de bronnen die het geëvolueerde strafrecht bevatten (in de 

(1) Vb. : Vrijstelling van godsoordelen aan de Ieperlingen in 1116. Vrijstcc;lling 
van de "stille waerheid" aan Duitse kooplui in Vlaanderen door gravin Margaretha 
in 1252 te Damme. . · ,, 

(2) Vb. de keurbrief van het Vrije van Brugge (±u90); het wijsdom van Beuvry 
in Artesië (XIIIe eeuw), EsPINAS, Recueil, nr. 362. 

(3) Deinze (XIIIe eeuw) uitg. STRUBBE, Oud recht van Deinze; Aardenburg, consue-
tudo v. ± 1323. , 

(4) Vb. : wederzijds uitleveren van misdadigers werd vaak door de steden onder
ling beloofd. Vb. : overeenkomst tussen Keulse en Gentse schepenbanken : men zal 
,,sine vara" mogen zweren. 1197. (WARNKÖNIG-GHELDOLF, Hist. Flandre, II, nr. 8). 

(5) De "hans échevinaux" van Dowaai (EsPINAS, Douai, III, IV) en S. Omaars 
(GrnY, S. Omer, hans) zijn bijzonder rijk. 

(6) Geraardsbergen 1067-70 : De kern van het Geraardsbergse recht stamt uit 
die jaren, doch het werd gekodificeerd en aangevuld in de xne eeuwse redactie die 
ons bewaard is. - Cf. BLOCKMANS, Oudste privileges, bi. 422 en rn., Stadskeure van 
Geeraardsbergen, bi. 3 5 vv. Deze kernbepaling is wel dat de graaf, door zijn meier ter 
plaatse, op zich neemt te Geraardsbergen geweld op de personen te bestraffen en 
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steden : vanaf de keuren van Filips van de Elzas, II57-63) (1). Hierbij 
zal men zich herinneren dat de keuren van Filips van de Elzas, die in 
de steden de definitieve vestiging van de geëvolueerde opvattingen inlui
den, zelf reeds de eindfase zijn van een evolutie die in de XIe eeuw een 
aanvang heeft genomen (2). 

2) De bronnen van het stedelijk strafrecht, in de evolutie vooruit, 
en de bronnen van het f!atte!andsrecht, dat de ontwikkeling van het 
stedelijk recht, soms met enige aarzeling, volgt (3). Aan rechtstreekse 
stedelijke invloed (4) of aan invloed van het kanoniek recht (5) zijn 
sommige bepalingen der landelijke keuren toe te schrijven die verrassend 
modern aandoen. 

3) Naargelang de verlener, onderscheiden we keuren die uitgaan 
van de graaf en keuren van plaatselijke heren (6). Naar de inhoud onder
scheiden deze keuren zich niet van gene, men bemerkt dat de heerlijke 
keuren grotendeels door de grafelijke geïnspireerd zijn (7). Wel zijn ver
schillen te bespeuren wanneer de heren abten zijn, wier door kanoniek 
recht beïnvloede opvattingen zich in de keuren weerspiegelen (8). 

4) Zeer vroeg reeds weerspiegelen de stedelijke keuren de politieke 
constellatie van het graafschap en met name de verhouding tussen steden 
en graaf. De steden en de graaf hadden op sommige essentiële punten 
van het strafrecht zeer verschillende opvattingen; we zien deze opvat
tingen dan ook, naargelang de macht van één der beide partijen groot 
of klein is, in de keuren zegevierèn of verdwijnen. Typische voorbeelden 
van keuren, die door een stedelijke reactie van zwakke vorsten werden 
afgedwongen of wegens gepresteerde diensten werden bekomen, zijn de 
Gentse keuren van 1191 van Mathildis en Boudewijn VIII en van 1297 

wel volgens de wet van de wedervergelding of met boete; Ieper, 1 II 6; Nieuwpoort, 
n63; S. Omaars, 1127-28; Aire op de Leie (eind XIe, begin xne eeuw). 

(1) We vernoemen de talrijke keuren van Kustvlaanderen in de xne en XIIIe 
eeuw:± 1190, keurbriefvan het Vrije (als keure beschouwd geworden); 1194: Bier
vliet; 1208 en 1233 : Poperinge, enz.; buiten Kustvlaanderen : Desteldonk (1248), 
Zaffelare (1260), enz. 

(2) Zie blz. : v. 
(3) Zie nota r. 
(4) Vb. de algemene erkenning van de noodweer uitzonderlijk in twee platte

landskeuren: 't Vrije,+ n90 en Desteldonk, 1248, overgenomen uit de grote keuren 
van Filips. 

( 5) Zo de scherpe onderscheiding tussen misdrijven "voluntario" en "casualiter" 
bedreven, in de keure van Arques. 28. 32, in 1232 door de abt van S. Bertijns verleend. 

(6) Bij deze laatste zijn te vernoemen: Zaffelare. 1260; Poperinge. 1208. 1233.; 
Lalleu. II 64.; ter Piet. 1266. 

(7) Soms uitdrukkelijk : Lalleu. 1163. 7 : ,,Alle misdrijven die te Atrecht, volgens 
stedelijk recht, met 60 lb. zijn ,beboet, zullen hier met 20 lb. beboet worden." 

(8) Cfr. de reeds genoemde keure van Arques. 1232. 28. 32, 
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van graaf Gwij en de Brugse keure van 1304; typische keuren waarin 
de graaf zijn centraliserende en antistedelijke opvattingen doorzet zijn 
de Brugse keure van 1281 - na onderdrukte wanordelijkheden - en 
vooral de zeer belangrijke keuren die Lodewijk van Nevers rond 1330 
aan talrijke Vlaamse steden gaf - eveneens na onderdrukte opstanden
en waarin we duidelijk de invloed van de medewerking bespeuren van 
zijn legisten, wier absolutistische opvattingen ons bekend zijn ( 1 ). Veel 
in deze strafwetgeving heeft een fragmentair en chaotisch karakter dat 
herinnert aan de moderne sociale "wetgeving". 

b) Teksten van de rechtspraak. 

Een paar optekeningen van vonnissen en vroedommen, door 
bepaalde rechtbanken uitgesproken, zijn tot ons gekomen. Ondanks hun 
geringe omvang vormen ze een kapitale bron van inlichtingen, omdat 
zij alleen ons inlichten over het levende .recht van de praktijk en aldus 
toelaten aan het zeer theoretische gegeven van de wetteksten bepaalde 
correcties en aanvullingen te doen. De optekeningen zijn officiële stukken 
van de juridische en financiële praktijk (2), of verzamelingen die hun 
oorsprong aan privaat initiatief te danken hebben (3). Eveneens bronnen 
uit de praktijk en van groot belang zijn de rekeningen van de steden 
en van de baljuws (4) en de registers met uitspraken van de zoenrecht
banken (vnl. de Gentse zoendingboeken) (5 ). 

(1) Cfr. GILISSEN, Légistes en Flandre, vooral : bl. 152 vv.; PETIT DuTAILLIS, 
Vengeance aux Pcrys-Bas, bl. 96 v. over de keuren van Lod. v. Nevers : ,,Il y a dans 
ces keures un intéressant mélange de concessions aux usages et de principes complète
ment opposés à ces usages et destinés un jour à triompher." ,,Lex ferenda" stoot hier 
inderdaad op de sociale weerstand met het gevolg dat de "lex lata" een compromis
stelling inneemt. Voor de teksten van deze keuren v. Lod. v. Nevers, zie blz. XXI. 

(2) Vb. het vonnissenregister van de schepenen van het S. Pietersdorp bij Gent 
(W ARNKOENIG, III, XLIV); de vonnissen van de Ieperse schepenen (De PELSMAKER); 
de vroedommen van deze schepenen op aanvraag van de schepenen van S. Dizier in 
Champagne (BEUGNOT; GILLIODTS VAN SEVEREN); de vonnissen van het Rijselse leenhof 
(MoNIER); de rol der veroordelingen uit de Ieperse stadsrekeningen (DEs MAREZ en 
DE SAGHER), de registers v. h. Parlement v. Parijs, hoogste rechtbank ook voor 
Vlaanderen. 

(3) Zo de Aardenburgse "wettelijkhede" (GILLIODTS VAN SEVEREN; VoRSTERMAN 
VAN ÜYEN). 

(4) VuYLSTEKE, Rekeningen Gent; DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek. Naast dezè 
enkele uitgegeven baljuwsrollen hebben we er zeer talrijke onuitgegevene geraadpleegd 
uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en de "Archives départementales du Nord" 
te Rijsel. 

(5) Wij publiceren enkele uittreksels uit de Gentse Zoendingboeken in de 
,,Bijlagen". 
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c) Teksten van de rechtsgeleerdheid. 
Aan rechtsboeken of "coutumiers" is het Vlaamse recht opvallend 

arm; er is niets wat te vergelijken is met het "Très Ancien Coutumier 
de Normandie", het "Grand Coutumier Normand", de "Etablissements 
de St. Louis", enz. De rechtsboeken - systematische en beredeneerde 
optekeningen van het ganse recht dat in een bepaalde omschrijving 
geldt - heeft men in Vlaanderen te danken aan overheids- ( 1) of aan 
privaat initiatief ( 2 ). Als pogingen tot systematisatie en als juridische 
constructie zijn ze niet geslaagd te noemen. Ze zijn kennelijk al te uit
sluitend op de praktijk afgestemd en het werk van practici die het geldende 
recht niet zoeken te motiveren, laat staan in een systeem te vatten. 
Trouwens, wanneer ze het toch doen, verklaren ze het door vrij naieve 
analogieën die met wetenschappelijke verklaring niets te maken hebben (3). 

d) Vermelden we tenslotte: 
Brieven (protestbrieven, petities, vorstelijke opdrachten (4), formu

lieren voor ondervraging bij de "doorgaende waerheden" (5), grafelijke 
uitspraken inzake geschillen over de rechtspleging tussen abdijen en 
voogden (61 grafelijke bijleggingen van veten (7), oorkonden, los of in 
cartularia (8). 

( 1) Het "livre Roisin", officiële, 1 3 e eeuwse compilatie van het recht van Rijsel, 
ons bewaard in een redactie van Jehan Roysin, klerk van deze stad, (uitg. MoNIER; 
voor de datering : CoLLINET, Les dates de la rédaction du livre Roisin : Roisin heeft een 
uit 1267 daterend rechtsboek in 1297 herschreven en aangevuld.) 

(2) Aa-rdenburg : ,,Hier zal men vinden alle wettelijkheden" en "Tale en Weder
tale" (V ORSTERMAN VAN ÜYEN; GrLLIODTS VAN SEVEREN); het "facet" of rechts boek 
van S. Amand (MEIJERS en SALVERDA DE GRAVE). 

(3) Cfr. MEIJERS en SALVERDA DE GRAVE, Lois S. Amand, blz. XIII over het 
facet van S. Amand: ,,Le style des coutumes est maladroit ... on y rencontre un mélange, 
souvent embarrassant de narration et de paroles citées, et la construction y est souvent 
très négligée. Les coutumes sont l'reuvre de gens du peuple, dénués de culture litté
raire". (en blz. XVI) : ,,c'est une reuvre personnelle, composée par un praticien qui 
n'avait pas encore connaissance du droit romain". 

(4) Vb. Brugge tot koning Filips de Schone en diens antwoord (1297); Brugge 
tot de aartsbisschop van Reims in 1272 (klacht tegen de synodales); gravin Johanna 
tot de Ieperse schepenen in 1225 (vraagt een verzoening tot stand te brengen tussen 
poorters van Ieper). We publiceren enkele smeekschriften tot rechtsherstel in de "bij
lagen". 

(5) Vb. Evergem (XVe eeuw, BERTEN, Seign. Enclav., blz. 334): ,,Dit hier naer 
volghende es de vraghe diemen sculdich es te vraghene inde jaerwàerhede van Ever
ghem" S. Baafs (BERTEN, blz. 77) : ,,Dit es de banwaerhede daer men omme sal vraghen". 

(6) Diederik en Filips van de Elzas regelen geschillen tussen dé abt van S. Amand 
en zijn voogd te Ardooie in 1140-1167 aangaande de rechtszittingen aldaar (CoPPIETERS 
STOCHOVE, Régestes Thierry d'Alsace, nr. 54). 

(7) Zie een keuze in de "bijlagen". 
(8) Vb. het zeer belangrijke cartularium van het S. Pieterskapittel te Rijsel. 

(HAUTC<EUR). 
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De taal van deze bronnen is het Latijn ( tot in de loop van de XIIIe 
eeuw) waarbij vaak de specifieke termen der volkstaal aangegeven wor
den (1), het Frans (in Zuid-Vlaanderen en ook in grafelijke stukken voor 
het Noorden in ge 13e eeuw) (2), het Vlaams (voor het Noorden vanaf 
het einde der XIIIe eeuw) (3). 

Een technische terminologie, in die zin dat de rechtstaal voor bepaalde 
begrippen geijkte en algemeen aanvaarde termen zou hebben ontwikkeld, 
kent het Strafrecht in dit stadium niet; enkele sporadische uitzonderingen 
niet te na gesproken (4) overheerst een ongebreidelde verscheidenlieid 
van woorden om de verschillende instellingen aan te duiden, zoals. zal 
blijken uit de lijst van termen die wij bij de verschillende instellingen 
hebben gevoegd. 

II. - DE VERHALENDE BRONNEN 

De verhalende bronnen zijn uiteraard in deze stof van ondergeschikt 
belang, nochtans geven ze ons - zij het onrechtstreeks - voor het 
primitieve Vlaamse Strafrecht ( de XIe en XIIe eeuw zijn arm aan oor
konden) inlichten van kapitaal belang, vooral wat betreft de historische 
continuïteit van oud-Germaanse rechtsgewoonten, wier kennis en juist 
begrip onmisbáar zijn om de zin van vele latere rechtsbepalingen te 
begrijpen. We noemen hier alleen de voornaamste : Galbert van Brugge, 
Walter van Terwaan, Hariulf's "Vita Arnulphi", Herman van Doornik 
en de "Miracula S. Ursmari in itinere per Flandriam facta". 

Wijzen we er tenslotte op dat uiterst spaarzaam gebruik werd ge
maakt van bronnen van een latere periode. Waar dit nochtans, voor het 
begrip van bepaalde punt~n van de door ons behandelde periode nuttig 
was en, in elk afzonderlijk geval, verantwoord bleek, hebben we tot dit 
niet ongevaarHjke procédé onze toevlucht met omzichtigheid genomen. 
In het algemë'èn hebben de belangrijke keuren, door Lodewijk van 
Nevers rond 13 30 verleend, ons een geschikte terminus ad quem geboden 
voor deze studie. Ze zijn programmatische voorafbeeldingen van de 
centraliserende opvattingen die de Bourgondiërs zullen doorzetten. 

(1) Termen als "daghbrant", ,,reeroof", ,,verden"; men mag het procédé ver
gelijken met de mallobergische glossen van de Lex Salica. Uitzonderlijk nog latijn 
in Aardenburg~e Consuet. v. ± 1323. 

(z) Frans 'in 't Vrije van Brugge. 1266.; Deinze (eind XIIIe eeuw); Gent, 1297: 
Vrijheden; Lodewijk van Nevers. 1330; Veurne, Cout. nr. 13. 1267 (nr. 12. 1266 : 
latijn); Ieper, Cout. nr. zo. 1259 (nr. 14. 1245 : latijn). 

(3) Brugge. 1281. 1304; Gent. 1297. 
(4) De terminologie van de vetebeperkingen is relatief vast : ,,pax, paix, zoen 

(dinc)" en "treuga, trive, verde". 
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3. - OVERZICHT VAN DE LITERATUUR. 

Het enige werk waarin tot hiertoe het oud-Vlaamse strafrecht in 
zijn geheel op historisch-wetenschappelijke wijze is behandeld, is ver
schenen in 1 842 ! Het is het derde deel van L. A. Warnkoenig's voor
treffelijke "Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 "( 1) 
Deze geleerde, historicus en jurist, heeft op aansporing van Berthold 
Georg Niebuhr, één der grote :figuren van de XIXe eeuwse historio
graphie ( 2 ), de bronnen van de Vlaamse geschiedenis voor het eerst 
volgens wetenschappelijke methode bestudeerd, heeft er een groot aantal 
van uitgegeven en heeft, in de reeds genoemde synthetische studie, de 
basis gelegd voor verdere navorsing van de geschiedenis van de oud
Vlaamse instellingen en het oud-Vlaamse recht. In het hoofdstuk "Crimi
nalrecht" (3) behandelt hij met merkwaardig historisch inzicht achter
eenvolgens de oud-Germaanse basis van het Vlaamse Strafrecht, het 
talio-principe, de misdrijven en de straffen in het bijzonder en tenslotte, 
vrij uitvoerig, de strafrechtspleging. Nochtans, we zegden het reeds, het 
werk is slechts een basis, een vertrekpunt, met alle verdiensten en met 
alle beperkingen eigen aan dergelijke werken. Heel wat bronnen waren 
de auteur onbekend (4), sommige belangrijke punten heeft hij zeer vlug 
of helemaal niet behandeld (5 ), maar vooral ontbrak het hem, en hierom 
vooral is het werk verouderd, aan die talrijke algemene en bijzondere 
rechtshistorische studies waaruit de hedendaagse navorser de gegevens 
kan putten, om door vergelijking tot een beter begrip en een klaarder 
inzicht in de oude rechtsregels te komen. Hoe voortreffelijk nochtans 
het werk van Warnkönig voor zijn tijd is geweest kan men best afmeten 
door vergelijking met twee andere studies die aan het Vlaamse Strafrecht 
zijn gewijd : 

In 1835 verschenen te Gent van de hand van J. B. Cannaert, een 
jurist, de "Bijdragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaen
deren" (6). Het werk, dat voor ongeveer de helft uit bijlagen bestaat, 

(1) WARNKOENIG, Flandr. Staats- und Rechtsgesch. III, blz. 151-263 : ,,Das flan
drische Criminalrecht im zwölften und dreizehnten Jahrhundert" en blz. 264-373 : 
,,Das Gerichtswesen". 

(2) WARNKOENIG, op.cit. l, blz. V (Vorrede): ,,Es sind jezt eilf Jahre, als unser 
grosser Niebuhr ... mich aufforderte die Geschichte der flandrischen Städte im Mittèl
alter zu bearbeiten. Er sprach mit Wärme von diesem Gegenstande, seine \'vorte 
schwanden nie aus meiner Erinnerung ... " 

(3) Zie nota (1). 
(4) We noemen vooral de uitspraken van de Ieperse schepenbank en van het 

Rijselse leenhof. 
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(5) Vooral het algemeen strafrecht en de beperkingen van de vete. 
(6) In derde uitgave, de eerste dateert van 1826. 



behandelt, grotendeels op grond van onuitgegeven stukken uit het Gentse 
stadsarchief, de verschillende straffen en misdrijven van het Vlaanderen 
der late Middeleeuwen. Het werk is wetenschappelijk verantwoord, doch 
het behandelt de stof vanuit een beperkt, louter rechtsdogmatisch en 
zelfs folkloristisch, niet vanuit een historisch standpunt. 

Tenslotte verscheen te Brussel in 1878 van de hand van P. De Croos, 
een Frans jurist, het recentste werk over het onderwerp onder de naam 
van : ,,Histoire du droit criminel et pénal dans Ie comté de Flandre depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à la fin du xvne siècle". Een geschiedenis 
van 10 eeuwen strafrecht is dit werkje - dat 150 bladzijden in 8° tekst 
bevat - allerminst : de Vlaamse middeleeuwen worden oppervlakkig 
en vlug behandeld - Warnkönig wordt in dit deel niet eens geciteerd! -
en vooral uit de costuymen van de XVJe en XVJJe eeuwen werd geput 
om een zuiver analytisch beeld van het toenmalige recht te geven. Tot 
daar wat betreft de studiën aan het Vlaamse Strafrecht in het algemeen 
gewijd. 

Heel wat talrijker, recenter en wetenschappelijker zijn de studies 
die één of ander bijzonder aspect van het Vlaamse Strafrecht tot voor
werp hebben - we vernoemen monographieën van BENNECKE ( 1 ), 

BLED (2), DELCOURT (3), DE PAs (4), EsPINAS (5), GANSHOF (6), LAMEERE 
(7), R. P1RENNE (8) en PmGNANT (9) - andere studies omspannen een 
ruimer gebied met gebruikmaking van Vlaamse bronnen, we vernoemen 
werken van BRUNNER (10), DuBOIS (u), H1s (12) en PETIT DuTAILLIS (13). 
Al deze studies werden wetenschappelijk gemaakt, in sommige heeft het 
rechtsdogmatisch aspect helaas het historische verdrongen. 

C. 3 

(1) Strafproces. 
(2) Le Zoene. 
(3) Vengeance de la commune. 
(4) Bourgeois de S. Omer. 
(5) Guerres familiales Douai. 
(6) Faussement de jugement. 
(7) Communes vérités; Autorité judiciaire; Preuve testimoniale; enz. 
(8) Supplice de la décollation. 
(9) Bourgeois de Lille, blz. 119 tot 2 7 2, ongeveer de helft, aan het strafrecht gewijd. 
(10) Forschungen; Sippe und Wergeld. 
(11) Asseurements. 
(12.) Strafrecht; Gelobter und gebotener Friede. 
(13) La Vengeance aux Pqys-Bas. 

II 



B. - ALGEMEENHEDEN 

1. - DE BRONNEN VAN HET RECHT 

Men kan de bronnen, waar de Vlaamse samenleving in het oudè 
Vlaanderen de kennis van haar recht ging putten, in geschreven en onge
schreven bronnen onderscheiden. De eerste zijn mettertijd talrijker 
geworden. Het groeiend juridisch bewustzijn van de stedelijke en lande
lijke gemeenschappen enerzijds en de toenemende wetgevende activiteit 
van het landsbestuur anderzijds zijn hiervoor verantwoordelijk. Stede
lijke en landelijke gemeenschappen verlangden, naargelang ze zich ont
voogdden uit de willekeur van de heren, een eigen rechtsleven ontwik
kelden en voorrechten bekwamen, naar op geschreven wetteksten steu
nende rechtszekerheid en rechtsvastheid; ze bekwamen van de graaf en 
de heren dat het recht in keuren zou worden vastgelegd (zo vanaf de 
tweede helft van de XIe eeuw). We citeren hier één, zeer typisch voor
beeld van dit streven : de bewoners van Zaffelare, heerlijkheid van de 
Gentsé S. Pietersabdij, bekwamen in 1260 een keure van abt Jan II 
vander Schelde. Ze hadden aangevoerd dat ze tot dan toe ze~ere "con
suetudines sive statuta" (ghewoonte of statute) hadden gekend "quibus 
uterentur pro legibus" en die hun waren gegeven "ad observandum 
certo tempore". Die termijn was nu voorbij en de inwoners van Zaffelare 
vroegen de afkondiging van "certa statuta", om ze in de toekomst te 
gebruiken "pro legibus, in perpetuo". Ze kregen voldoening en Jan II 
kondigde de bepalingen van de keure aan met de woorden : ,,decrevimus 
pro legibus in perpetuo observanda ... " (1). 

Andere geschreven rechtsbronnen zijn wetten die door de vorst 
kracptens zijn autoriteit aan zijn onderdanen worden opgelegd : zo de 
beruchte keure van Brugge, a0 1281, waarbij heel wat stedelijke rechten 
beknot werden; andere zijn voorrechten die aan de bewoners van bepaalde 
plaatsen worden toegekend teneinde ze daarheen te lokken (2). Naast de 
geschreven bronnen, die, zoals we verder zullen zien, bij de rechtspleging 
werden voorgelegd (3 ), putte men het recht uit de ongeschreven bronnen 
van de gewoonte en de rechtspleging, wanneer de teksten niets voor
zagen. Zo voorzien de belangrijke keuren van Filips van de Elzas niets 
aangaande de bestraffing van de brandstichting, men moest dus zijn toe
vlucht nemen tot de plaatselijke gewoonte. Herinnerde iemand zich een 

(1) Zaffelare, 1260. Narratio. - De inwoners van Zaffelare zijn de enige die 
erin slaagden een keure van de abdij te bekomen. 

(z) Geraardsbergen, 1067-70. Narratio : ,, ... quod predictum opidum ... minime 
aliquem invitaret nisi maxima libertatis ope fulciretur". 

(3) Zie blz. 14 vv. 
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precedent, dan had dit precedent rechtskracht ( 1 ). Hetzelfde blijkt uit 
een vonnis van het Rijselse leenhof, waar een bepaald aantal personen 
verdstzijn om "coustumen" te bewijzen, waarvan zij getuigen ze reeds 
toegef~st gezien te hebben in een vonnis, waar en door welke rechters (2). 

Het onderscheid tussen geschreven en ongeschreven bronnen is 
nochtans louter uiterlijk. Van veel grotere betekenis is het onderscheid 
tussen de oude traditionele elementen van het recht en de jonger~ opvat
tingen die de verschillende rechtsregels determineren. Het eerste en het 
tweede onderscheid dekken elkaar niet : men mene niet dat het opge
tekend recht nieuw-verworven of nieuw-afgekondigd recht is e~ dat het 
niet opgetekende recht het traditionele gewoonterecht is : veel opgetekend 
recht is louter traditioneel - men denke aan de ploegvrede in het Livre 
Roisin (3) - anderzijds bevat het niet-opgetekend recht geheel nieuwe 
denkbielden : Zo weten we dat te Ieper het archaïsch systeem van de 
talio of de forfaitaire boete, aan de benadeelde partij uü te keren, gedeelte
lijk de plaats heeft ingeruimd voor de vrije begroting door de rechters 
van de schade die in elk afzonderlijk geval was geleden, recht dat in geen 
der geschreven wetteksten wordt vermeld (4). Het onderscheid van de 
bronnèn van het recht in traditionele en jonge opvattingen is bijzonder 
merkl:fa.ar inzake de vete- en zoenpraktijken tussen benadeelde en dader (5), 
de dualiteit heeft echter haar stempel gedrukt op de meest uiteenlopende 
instellingen van het strafrecht waar oude vormen vaak nieuwe inhouden 
dekken. 

(1) Keurbrief van 't Vrije, ± II90. 1. Vóór de rechtszitting : ,,inter duorum 
objectiones si officialis domini comitis monstraverit kartam legis ( = de keure), quicquid 
in eadeni karta est, ad hoc placitum pertinens, firmum tenebitur. Sed si officialis tune 
non monstraverit, quicquid scabini tune super hoc iudicaverint, tenebitur, nisi scabini 
inde habuerint aliquam cognitionem (herinnering van een precedent), quae scilicet 
cognitio prae omnibus tenenda est." Vlaamse tekst: ,,het ne si dat scepenen daer of 
enighe kennesse hebben ghedaen, dewelke kennesse men es sculdich te houdene voor 
alle cline". 

(2) Salle de Lille. 162 : ,,De prouver une coustume. Quand uns homs fait le fet 
de prouver une coustume, il le convient prouver de dix COtfStumiers ou de plus de 
bonnes gens dignes de foy. Ainsi convient qu'ils dient que celle coustume, ils l'aient 
veii jugier et ou ce fu et qui le juga, et qu'il le dient que il le tiennent a bonne ceste cou
stume et ce jugement, et le terme du tamps et doivent aler en hault chil tesmoing." 

(3) Roisin, 5 o.; zie blz. 6 5. 
(4) Het is ons bekend uit het Tout-Lieu de S. Dizier, nr. 226 : bij verminking 

wordt de aan het slachtoffer uit te keren som, zo partijen niet akkoord geraken, vrij 
door de rechters begroot. De keure van Filips v. d. Elzas voor de grote steden, ver
meldt hieromtrent niets. 

( 1) Het oude systeem van afrekening en overeenkomst tussen de beledigde en 
de schuldige staat hier tegenover het jongere systeem van de publieke actie tegen al 
wie de openbare orde stoort. Zie dit probleem in extenso, blz. 21 vv. 



2. - DEGEBONDENHEIDAANDETEKSTVANDE WET 

De moderne jurist houdt het adagium "nullum crimen, nulla poena 
sine previa lege poenali" voor één der kostbaarste verworvenheden van 
het recht. De rechtshistorici wijzen steeds opnieuw op de willekeur van 
de rechter van het oude recht. Deze willekeur is inderdaad in de latere 
Middeleeuwen de algemene regel geweest (1). Wat echter de door ons 
bestudeerde periode betreft dient genuanceerd te worden. Er bestond 
nl. ongetwijfeld een ·vrij sterke gebondenheid van de rechter aan de tekst 
van het opgetekende recht. Niet dat men de volle gebondenheid kende, 
zoals wij die opvatten, daarvoor waren de bestaande optekeningen te 
beknopt, kenden ze te ernstige lacunes (2) en was de macht van allerlei 
traditionele elementen en van het precedent nog te sterk (3). Nochtans 
zijn er onloochenbare aanwijzingen dat men in de door ons bel).andelde 
rechten een verrassend groot belang heeft gehecht aan het voorleggen 
van de tekst, zo die bestond ( en er omtrent zijn inhoud betwisting was) 
en de gebondenheid van de rechter daaraan; zodat men zelfs is gaan 
aannemen dat voor de grafelijke- (of baljuws) verordeningen slechts 
rechterlijke sanctie bestond voorzover ze vóór het misdrijf was bepaald. 
Dit is trouwens historisch zeer begrijpelijk. De keuren die de stedelijke 
en landelijke gemeenschappen vanaf de XIe eeuw bekomen hebben zijn 
gedeeltelijk reactie en middel tegen de willekeur van de heren geweest, 
ze treden in details omtrent misdrijven en straffen; ze worden in de steden 
aangev4ld met allerlei verordeningen omtrent onduidelijke of nog niet 
voorziene gevallen. Sommige bepalingen zijn uitdrukkelijk als maxima
bepalingen opgestel1 : ,,niemand kan tot een hogere boete veroordeeld 
worden dan ... " (4) of "terwijl de dader vroeger voor dit misdrijf alle 
goed verbeurde, verbeurt hij van nu af niet meer dan ... " ( 5 ). Aldus 

(1) CANNAERT, Strafrecht in Vlaenderen, blz. 3 v., 117 vv., 291 v. - WrnLANT, 
Pract. crim. c. 54 (cfr. DAMHOUDERE, Pract. rer. crim. c. 5 5) onderscheidt ordinaire en 
extraordinaire straffen : ,,de extraordinaire zijn degene die de juge selve stelt t'zijnder 
discretie oft 't recht noch de prince noch de costume niet gheordonneert ndch ghedis
poneert en hebben". - PouLLET, Droit pénal en Brabant, I, blz. 2 3 5 : ,,En pratique, ... 
toutes les peines, aux Pays-Bas, avaient fini par devenir arbitraires ... "; MAES, Stedelijk 
Strafrecht, blz. 467. 

(2) De grote keuren van Filips van de Elzas behandelen bvb. de brandstichting 
niet. 

(3) Ook de precedenten hebben bindende kracht, zie blz. 12. 

(4) Filips v. d. Elzas, Gent. 18 : Sciant omnes quod vir de Gandavo, cuiuscumque 
forisfacti se reum fecerit, non amplius quam 60 lb. amittet. 

(5) G1LLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Furnes, III, nr. 16, blz. 68, ordonnantie van 
Gwij van Dampierre, a0 1274 : hier wordt de vermogensstraf "jeghen ons in ghenade 
van al zinen goede" (verbeurte van alle goed) veranderd in "jeghen ons ... te 60 lib. 
van onser munte van Vlaenderen ende nemmeer". De Franse tekst (blz. 64) zegt: ,,60 lb .... 
et NIENT DE PLUS." 



wist de bevolking tpt welke straffen zij hoogstens kon veroordeeld 
worden, zij wist haar rechters gebonden door de "karta", de "chartre"; 
verder bevatten de keuren niet alleen nieuw afgedwongen recht, ook het 
aloude gewoonterecht hadden zucht naar rechtszekerheid en afkeer van 
willekeur in definitieve termen doen optekenen : voortaan kon ieder_ 
zijn rec;ht kennen en het vóór de rechtbank, door beroep te doen op 
de keure, afdwingen. Hoezeer men besef kreeg voor een zekere straf
rechtelijke gebondenheid en het belang hiervan voor de veiligheid en 
rust der burgers blijkt uit volgende feiten : 

1° De schepenen van Saint-Dizier, die ten hoofde gaan naar Ieper, hebben 
zo'n eerbied voor de tekst van hun keure dat ze, bij enige twijfel, 
de Iep~rse schepenen om de juiste interpretatie van een bepaald artikel 
verzoeken ( 1 ). 

2° Te S. Dizier was een eis vóór de schepenbank tegen een beklaagde 
ingesteld geworden zonder dat het desbetreffènd artikel van de keure 
was v;oorgelezen. De schepenen van Ieper, hieromtrent geraadpleegd 
deden volgende merkwaardige uitspraak : ,,Samble as eschevins 
d'Yp;e qu'il n'y at point d'amende, pour ce que la chartre ne fut 
miez lute <levant ce qu'il fut calengiet" (2). 

3 ° Volgens de keurbrief van het Vrije ( ± 1190) is aldaar blijkbaar een 
analoog gebruik in zwang : indien de gerechtsofficier aan de betrokke
nen bij betwisting het desbetreffend artikel van de keure voorleest, zal 
men zich daaraan houden (3 ). 

4° Het Aardenburgse "Tale en Wedertale", vol inlichtingen over de 
rechtspleging, kent de partijen die zich op een bepaling van de keuren 
beroepen, ingeval van betwisting omtrent het recht, het recht toe de 
tekst van de keuren aan de schepenen te doen voorleggen (4). 

(1) Tout-Lieu de S. Dizier, 242. ,,Comment est-ce entendu qui est en la 
chartre. .. ?" 

(2) Tout-Lieu de S. Dizier, 206. ,,Chartre" is ongetwijfeld de keure c:;n niet een 
bewijsstuk, dat men de rechters zou voorleggen en niet voorlezen. Het w9ord komt 
trouwens,in die betekenis herhaaldelijk voor in het Tout-LieU:: nrs. 146, 224; 242; 244. 

(3) .,Keurbrief. 1 "inter duorum objectiones si öfficialis domini comitis monstra
verit karttm legis, quicquid in eadem karta est, ad hoc placitum pertinens, firmum 
tenebitµr". Cfr. Langle. 1248. 49 : ,,Si aliquis de coratoribus vel scabinis sedentibus 
pro iudicip faciendo vel lege in verbo suo erraverit proferendo iudicium si/Je legem 60 sol. 
nobis dabit." - 0. i. is dit een duidelijke aanwijzing dat men bij de rechtszitting 
pleegde de, wettekst waarop men zich beriep om te vonnissen voor te lezen of minstens 
uit het geheugen te citeren, en wie daarbij een fout zegde werd (zoals bij het uitspreken 
van het vonnis) beboet. 

(4) Tale en Wedertale, 26. De taalman van een balling die na verlopen termijn 
wil terugkeren voert aan : ,,hier staet eene cuere dat ... hi (sine wet) mach lossen met 
XL groten. Waert also datter yemene tjeghen sprake : het en stonde (in die) cuer, 



5° Wanneer te Brugge iemand beschuldigd wordt de ambachtsregeling 
overtreden te hebben, doen de schepenen de tekst van de veror
deningen halen en moet de desbetreffende bepaling aangewezen 
worden (1). 

6° Een zeer frappante uitspraak van de Ieperse schepenen verdient 
geciteerd te worden. Volgend geval werd aan het oordeel van de 
Ieperse schepenen onderworpen : 

Vraag : ,,Li baillis commanda (à femme M.) qu'elle ostat son estal 
dou lieu ou elle l'avoit mis et elle n'en fist riens. Asavoir est en 
quelle amende elle est." 

Antwoord : ,,De eest article samble as eschevins d'Yppre qu'il n'y at 
point d' amende pour ce que li sires ne li eschevin ne nommerent 
point d'amende" (2). 

Deze gebondenheid aan de geschreven teksten, voorzover die voor
handen waren, bracht een 'uitgesproken formalisme mede in het vonnissen. 
In dit verband begrijpe men de mechanische toepassing op alle individuele 
gevallen van de door de keure voor de onderscheiden misdrijven bepaalde 
boeten (3). 

Hoe en wanneer is men van deze relatieve rechterlijke gebondenheid 
overgegaan naar de rechterlijke willekeur van het einde der Middel
eeuweh? We kunnen het probleem, dat chronologisch grotendeels buiten 
onze v~rhandeling valt, slechts even aanraken. Enerzijds verrrioeden we 
dat de ·stijgende machtspositie van de schepenen en de dalende vrijheid 
et?- gemeerlschapsbewustzijn in de gemeenten, de zegepraal van de abso
lutistische en centralistische principes op de idee van de vrije organisatie 
der gemeentenaren ervoor verantwoordelijk zijn dat voor het individu 
de kostbare waarborg der tekstgebondenheid van de rechter· mettertijd 
grotendeels is verloren gegaan. Reeds op het einde van de XIIIe eeuw 
vindt men aanduidingen hiervoor in de rechtspraak : de menn:ers van de 
sociale' onlusten worden door de patriciërs-schepenen op een vr,eselijke 
wijze gestraft met nieuwe straffen, die speciaal in de wetteksten daarvoor 

dan vermet ic mi helpe an scepene ende an cuerebrieve; sprac er ooc yement jeghen, hi 
en hadde gebannen gheweest ende zijn termijn en ware verleden ... , dan verniet ic 
mi helpe an scepenen ende an secrete panpier van der stede ( = register met namen 
van de ballingen, enz.)". 

(1) EsPINAS en PIRENNE, Recueil Industrie drapière, nr. 144, I, blz. 468, a0 1294, 
"Ware dat sake dat iemene quame tote scepenen die hem dade te verstane dat enich 
van den ghesuorne sticken verdraghen hadde die in den kuerbrief staen . daermede 
dat hie boete verbueren mochte, so souden scepenen doen halen den cuerbrief ende 
dat goed daer nien die boete mede verbueren mochte." 

(2) Tout-Lieu S. Dizier, , nr. 195. 
(3) Zie blz. 223 v. 



waren voorzien (ogen uitrukken, levend begraven, zie blz. 22 vv.) : 
het misdrijf was het gevolg van de jongste economische toestand die 
er een was van crisis en de schepenen hebben het spontaan wreedaardig 
beteugeld omdat de orde en hun positie bedreigd schenen. Hoewel de 
rechterlijk_e vrijheid sporadisch reeds vroeger bekend was (1), treedt ze 
pas in het begin van de XIVe eeuw in de keuren met enige omvang op, 
vooral in de autoritaire keuren van Lodewijk van Nevers (2). De straf 
en de strafmaat worden voor een zeker aantal misdrijven aan de willekeur 
van de rechters overgelaten. Door een eigenaardige terugkeer zijn de 
poorters, die hadden gestreden tegen het "in voluntate comitis" gevallen 
in het "in voluntate comitis et scabinorum" (3). Anderzijds dient opge
merkt dat in de grotere vrijheid van de rechter een overwinning. besloten 
ligt pp het oude formalisme. De rechter kan zijn vonnis volgens de 
gevallen nuanceren, en we weten dat de individualisering van het straf
recht strafpolitisch heilzaam is, wanneer ze met redelijkheid en binnen 
bepaalde perken wordt uitgeoefend. 

3. - GRONDSLAGEN VAN HET OUDE STRAFRECHT 

Allerlei overwegingen hebben de mensen er in het verleden toe· 
gebracht op te treden tegen hen die het recht schonden en zeer verscheiden 
zij.t;1 dan ook de manieren waarop dit optreden gebeurde. Het is uiteraard 
moeilijk deze zeer uiteenlopende overwegingen na te gaan, te meer daar 
men in de vroegere Middeleeuwen, anders dan nu, zeer weinig bekommer
nis voelde om theoretische motiveringen te formuleren. Op een zelfde 
moment ziet men dat zeer uiteenlopende principes het strafrecht beïn
vloeden. Zo zullen we voor het oud-Vlaamse Strafrecht achtereenvolgens 

(1) Baljuwsordon. Filips. 8.; Gent. u91. 30; Brugge. 1294. schepenkeure : 
EsPINAS en PIRENNE, Recueil Industrie Drapière, nr. 144. 21. I, blz. 469 : ,,Wie die den 
loy van, der stede fauseerde bi kennessen van den ghesuorne, men soudene bannen 
also langhe als scepenen goed dinct." Brugge. 1275. 29 (Ordonn. voor 't Máendargsche 
dat onder het gezag van de Brugse schepene komt) : straffen ter discretie van de 
schepenen van Brugge. 

(2) Brugge. 1304. 16. 36. 41; in 27 worden een maximum en een minimum 
voorzien; Aardenburg : Consuetudo van ± 1328. 17. 23 : ,,Secundum quantitatem 
delicti judicetur; vooral, Lod. v. Nevers, 1330: 42. 50. 64. 79. 83 : ,,amende telle comme 
ly eschevins jugeront", ,,comme il semblera bon aux eschevins", ,,selon la·qualite du 
fait"; Brugge. 1329. 9 (f0 4v0 ) : bij moord helpen 's nachts: ,,banni a six arts ou a sept -
sur son chief aussi longhement comme il samblera bon aux eschevins comme de vilain 
fait; ibid. 16 (f0 5) willekeurige tijd v. verbanning voor medeplichtigheid aan nachte
lijke huisbraak; ibid. 46 (f0 6 VO) ,,saucuns ledenge autrui de parolles il sera adrechie 
selonc ce que bon samblera au singneur et aux eschevins." 

(3) 
1
Lod. v. Nevers, 1330. 50: Quicunques affoule aucun, comment que (ce) soit, 

sans perdre membre, ly affoulans demoura en la volente du seigneur et eschevins. 



moeten behandelen : de oud-Germaanse sakrale idee, de idee van de 
vredeloosheid of vijandschap van het volk, de bekommernis om het 
herstel van het onrecht, de kanoniekrechtelijke opvatting van de uit
boeting van het misdrijf, de godsvrede en vooral het veterecht, de staats-

. zorg voor de openbare vrede en de gemeentelijke solidariteit. 

I. DE, SAKRALE IDEE DER OPOFFERING AAN DE GODEN 

De goden werden door een lid van de gemeenschap beledigd, ze 
zijn vergramd op de gemeenschap, hij die de oorzaak is van die toorn, 
een vijand geworden van wie de gemeenschap zich afkeert, zal aan de 
vergramde goden geofferd worden ( de "zondebok"). Deze . doodstraf 
werd door de priesters uitgevoerd nadat de goden waren geraadpleegd 
of het offer hun welgevallig was (de oudste vorm van het godsoordeel) (1). 
De essentie van deze heidense doodstraffen is met de christianisatie van 
de Germanen verl'oren gegaan, doch vele rituele gebruiken van de uitvoering 
van de doodstraf zijn als relicten door de gewoonte bewaard gebleven, 
ook wanneer de doodstraf om andere motieven werd toegepast (2). 
We zullen een aantal van deze terechtstellingsrituelen in het oud-Vlaams 
strafrecht terugvinden (3). · 

2. DE VREDELOOSHEID : DE VIJANDSCHAP VAN DE GEMEENSCHAP 

De vijanden van het volk worden aangevallen en uitgeroeid. Dit is 
oorlog en geen strafrecht. Doch het begrip vredeloosheid brengt ons 
tot de vijandschap van de stam tegen enkele zijner leden, die zich de 
vrede van de stam onwaardig hebben getoond. Deze vijandschap brengt 
oorlog mee tegen de persoon en het goed van de vredelozen, deze zijn 
immers uitgesloten volksgenoten die met vreemdelingen en vijanden 
gelijk staan. Dit alles behoort tot het strafrecht en de vredeloosheid is_ 
en strafrechtelijk begrip dat de ganse Middeleeuwen door ( en later) een 
veelvuldige toepassing heeft gevonden, ze is één der belangrijkste instel
lingen van het oud-Vlaamse strafrecht (4). 

3. HET HERSTEL VAN HET ONRECHT 

De idee dat bij elk gepleegd misdrijf, bij elke toegebrachte schade 
een herstel, een vergoeding hoort is zeer krachtig in het oude strafrecht. 

(1) AMrRA, Grundriss, § 78, blz. 240 vv. 
(2) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 619 v. 
(3) Nl. bij de uitvoerige behandeling van de doodstraffen in het Vlaamse recht, 

zie blz. 157 vv. 
(4) Zie blz. 140 v. (van de personen) en blz. 141 (voor de eigendom). 
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Het recht moet in de plaats treden van het geleden onrecht. Zo mogelijk 
zal men de dader het onrecht doen hersteJlert, doch is hij onvermogend 
of ontvlucht dan zal daarom het herstel van het onrecht niet vervallen : 
een bredere kring van lieden zal aansprakelijk zijn, die geen persoonlijke 
schuld hebben maar verbonden zijn met de dader : zijn verwanten; en 
wanneer zelfs dat niet helpt, wanneer de dader bvb. onbekend is, dan 
nog zal de primordiale plicht van de gemeenschap het onrecht te her
stellen, meebrengen dat de ganse . gemeenschap aansprakelijk gesteld 
wordt : zij zal het onrecht aan één harer leden aangedaan herstellen ( 1 ). 
De familiale aansprakelijkheid bij de betaling van het weergeld was 
algemeen geldend recht in het graafschap Vlaanderen, wij behandelen 
het verder (blz. 29 5 ). De aansprakelijkheid van de ganse gemeenschap 
is ons slechts door een paar archaïsche optekeningen bekend, zij was 
nog geldend recht in het kust-Vlaanderen van de XIVe eeuw. Aldus 
in Veurne-Ambacht, 1240. 21 : In quacumque villa combustio facta 
fuerit occulte, tota villa statim solvat dampnum per illos quos eligent 
coratores (1e bekommernis : herstel der schade!); quod si malefactor 
sciri poterit, bannietur perpetuo et solvetur dampnum de bonis eius ... 
( op de 2è plaats !). Hetzelfde in Hoop van Hazebroek, 13 26. 5 5 : ,, Verberne 
yemens huus ende 't fier carne van buten, de menteugh van den dorpe 
soude helpen ghelden sine scade indien dat hijt versochte ter wet van 
den lande" (2). 

4. DE BOETE-IDEE VAN HET KANONIEK RECHT 

Volgens het kerkelijk strafrecht is de straf bedoeld als een publieke 
bekentenis van schuld, een ttitboeting van een individuele schuld, een uit
wendig vertoon van berouw over een misdrijf door het geduldig onder
gaan van vernederende straffen, hetzij lijfstraffen (geseling), hetzij ere
straffen (vergiffenis afsmeken, herstel aanbieden, ootmoedige houding), 
hetzij vergoedingen van geestelijke aard (bedevaart voor zielerust van 

(1) FREDERIKS, Oud Nederlands Strafrecht, I, blz. 343 vv. geeft enkele degelijke 
beschouwingen over het oud Germaans karakter van deze opvatting. ,,De schending 
van het recht moet leiden tot een herstel van het recht ... In deze rechtsbeschouwing 
was het doel meer om te straffen dan om den schuldige te straffen ... De rechtsbe
schouwing, dat de straf een· bevrediging moest brengen aan den persoon, wiens .rechts
sfeer geschonden was, liet in beginsel de schuldvraag ten aanzien van den misdadiger 
buiten beschouwing. De hoegrootheid van het toegebrachte leed was het beslissend 
element." 

(2) Cfr. Hoop van Hazebroek, 1277. 1. Ook de gedachte dat de vervolging van 
de misdadiger de zaak is van de ganse gemeenschap en deze aansprakelijk is voor zijn 
opspeuring en aanhouding is hieraan zeker niet vreemd. Zie BRUNNER, Friedlosigkeit, 
blz. 447• 



de overledene). Deze opvatting, rechtstreeks voortspruitend uit de christe
lijke moraal inzake misdrijf, vergiffenis en boete is in het Vlaamse recht 
- dat hierin het Middeleeuws strafrecht in het algemeen volgt - opge
nomen geworden; de schepenbanken hebben genoemde straffen, vooral 
in de latere middeleeuwen, bij allerlei misdrijven opgelegd ( 1) en het 
ceremonieel van de verzoening is er sterk door beïnvloed geworden (2). 
Verder heeft het kanonieke recht, met zijn hoofdzakelijke bekommernis 
om ~e graad van de persoonlijke schuld en boosheid, het recht beïnvloed 
op al die gebieden waar het nog vast zat aan de uiterlijke, materiële 
gegevens van het misdrijf, nl. terzake opzet en toeval,. poging, misdadig 
inzi~ht, voorbedachte raad, afkoopbaarheid van de straffen - het kano
niek recht wil dat de zondaar werkelijk getuchtigd worde en gaat in 
tegen de primitief economische inslag van het oude strafrecht. Waar het 
wereldlijk recht er wel toe gekomen was om de physieke causaliteitsband 
tussén dader en misdaad en enkele elementaire psyçhische relaties als 
basis van het strafrecht aan te nemen (individualisering, noodweer), daar 
is het de rol van het kanoniek recht geweest het begrip van de psychisch
ethische causale band te verfijnen, uit te werken en in stijgende mate 
in het strafrecht te doen aanvaarden - o. a. in het oud-Vlaamse straf
recht (3). Wanneer men een samenvatting van de formule zou vragen, 
zouden we moeten antwoorden : ,,moralisatie van het strafrecht" is het 
aandeel van de Kerk geweest in de opbouw van het oude strafrecht, 
o. a. het Vlaamse. 

5. DE GODSVREDE 

Een instelling die in de oud-Vlaamse maatschappij in de xre eeuw 
tot beteugeling van de misdadigheid een zekere rol heeft gespeeld is de 
godsvrede. In een tijd toen de openbare organisaties het niet op zich namen 
de elementairste vormen van openbare orde te doén eerbiedigen, heeft 
de Kerk om zichzelf en het volk, dat de geweldenarijen der machtigen 
beu was, te beschermen een stelsel van verplichtingen aan alle christenen 
opgelegd, door geestelijke, later ook wereldlijke straffen gesanctionneerd, 
tençinde het heersende brutale vuistrecht te bedwingen en de zwakkeren 
bescherming te bieden. Ontstaan in het Zuiden van Frankrijk, bereikte 
de godsvrede-beweging een gedeelte van onze streken in 102 3 (godsvrede 
van Beauvais ), de godsvrede werd in Vlaanderen herhaalde malen ver-

(1) CANNAERT, Strafrecht in V!aenderen, blz. 35 vv. 
(2) Zie blz. 290. 
(3) Hierop zullen we in de verschillende desbetreffende hoofdstukken van deze 

verhandeling gelegenheid hebben te wijzen. 
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nieuwd in de loop der XIe en XUe eeuw; zijn historische rol heeft de 
godsvrede in Vlaanderen met het begin der XIIe eeuw uitgespeeld ( 1 ). 

Alleen enkele bijzondere vredes blijven er in het latere positieve recht 
van over (bijzondere bescherming van de heiligdagen) (2). · 

6. DE PUBLIEKE ACTIE TEGEN DE MISDRIJVEN EN DE AFSCHRIKKING 

De graven hebben de opvatting gehuldigd dat de misdrijven door 
hen dienden beteugeld te worden als zijnde storingen van de openbare 
orde en de vrede in het graafschap, waarvan zij de behoeders waren. 
Wanneer het grafelijk gezag, hierin gesteund door het vroeg-stedelijk 
handeldrijvend deel van de bevolking, voor wie de veiligheid alles 
betekende, het op zich is gaan nemen de veiligheid der gèmeenschap 
te gaan beschermen en daardoor de veten en de bloedwraak uit te scha
kelen dan was de eerste vereiste de zekerheid dat bijna alle misdadigers 
zouden gevat en gestraft worden. De graaf beschikte echter noch over 
de technische middelen noch over voldoende personeel om dit doel te 
bereiken : in de XIe en XIIe eeuwen, toen deze grafelijke actie inzette, 
was de kans dat een misdadiger in 's graven handen zou vallen vrij 
gering. Vandaar de noodzaak de relatief weinig talrijke misdadigers die 
de graaf kon in handen krijgen zo ongenadig mogelijk te straffen, om 
de anderen toch af te schrikken ondanks de geringe kans di.e ze liepen 
gevat te worden. Het opzet de onvolmaaktheid van de opsporing door 
de wreedheid van de straf te compenseren is nochtans ijdel, omdat ook 
de grootste vrees afstompt en omdat de spreekwoordelijke ijdelheid der 
misdadigers ze telkens weer doet menen dat zij aan het gerecht zull,en 
ontsnappen (3). De afschrikkingspolitiek der graven is dan ook in de 
loop der XIIe eeuw geweken, toen door het optreden der baljuws, over 
)let ganse land een net van opsporingsambtenaren was gesponnen. De 
afschrikking is nochtans in de vroegste tijd van het Vlaamse Strafrecht 

, een zeer reële en bewuste politiek geweest. Reeds de Karolingers hebben 
iri het kader van hun publieke vredesactie tot verschrikking hun toe
vlucht genomen (4). Wanneer de Vlaamse graven krachtig gaan optreden 
tegen de talrijke roofridders die het land onveilig maken, knopen ze aan 
bij de Karolingische traditie : ze nemen hun toevlucht tot verschrik
king (5 ). Ze kunnen er niet op rekenen dat hun persoonlijke actie, hoezeer 

(1) Korte historiek en teksten in STRUBBE, Godsvrede in Vlaanderen. 
(2) Zie blz. 63. 
(3) SrMON, Strafrecht, blz. 46 : criminele politiek. 
(4) BRUNNER, Rechtsgeschichte, II, blz. 766. 
(5) Handen afhouwen, ogen uitrukken en hangen (duidelijk in Nieuwpoort, 

1163. 9 : Lastinga navium justiciarii est, et qui eam habuerit (cl. i. de justiciarius) fures 
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ook over het ganse graafschap verdeeld ( 1 ), al de misdadigers daad
werkelijk zou kunnen treffen, doch ze straffen de weinigen die ze kunnen 
vatten zo gruwelijk dat de meesten het risico al te groot gaan achten. 
Dat de tijdgenoten zich van dat opzet van afschrikking vanwege de graaf 
wel bewust waren blijkt uit de volgende teksten ter illustratie : 

Herman van Doornik verhaalt hoe graaf Boudewijn VII te Brugge 
een roofridder levend had gekookt, en stipt hierbij aan : ,,tantus timor 
ilico omnes invasit ut nullus deinde in tota Flandria aliquid auferre 
presumpserit" (2). Nochtans toen Boudewijn VII, in rur, nog zeer jong, 
de overtreders van de vrede bedreigde, zegde men : ,,per talem puerum 
non facile pacem posse fieri quoniam nullus eum timeret" (3). Nauwelijks 
is Karel de Goede dood, of de hel breekt los over het ganse graafschap, 
niets wordt meer ontzien (4), wat Walter van Terwaan doet aanmerken : 
,, ... raptores ... magis ... Karoli refrenati fuerant timore quam Dei..." (5). 

Eens dat de pacificatie van het land door graaf en gemeenten door
gevoerd is heeft de afschrikking haar rol gespeeld; eind XIIe eeuw en 
in de loop vap. de XIIIe eeuw vinden wij er weinig sporen van; wel 
bestaan de verschillende doodstraffen nog, maar de steden passen bij 
voorkeur de verbanning toe als straf, de verminkingen bestaan nog, doch 
ze zijn door de band afkoopbaar. Op het einde van de XIIIe eeuw, zien 
we de afschrikking terug aan belang winnen en, het is merkwaardig, 
in de steden, in verband met de sociale onlusten. Zoals de graaf in de 
roofridders een geduchte vijand had gezien voor de orde van het graaf
schap en zijn eigen positie, zo zagen nu de stadsschepenen tegenover 
zich een bevolkingsgroep die door haar sociale eisen en haar gedurfde 
methode de gevestigde orde, de economische welvaart van de stad en 
de ·positie van het schepenen-patriciaat bedreigde. De schepenen rea
geerden dan ook met buitensporig wrede straffen ten einde de volks
verbeelding te treffen en eenieder af te schrikken van verdere onder-

suspendet, manus abscidet, oculos eruet; het hoofd afslaan met een plank (door de 
graven op grote schaal toegepast op verkrachters, zie Filips, Gent, 17; Dendermonde, 
12 33. 20 en PIRENNE, Décollation par la planche); levend koken (Herman van Doornik, 
c. 22), ophangen en ogen uitrukken (toen de graaf een roofridder had gevangen vroeg 
men dat de graaf hem de ogen en het leven zou sparen. Herman van Doornik, c. 22). 

(1) Men denke aan de figuur van Boudewijn Hapken die met de bijl ter executie 
bij zich het ganse graafschap afreisde op zoek naar misdadigers. 

(2) Herman van Doornik, c. 22, a0 IIlI. 

Hetzelfde in Chron. S. Andreae, c. 29. 
(3) Herman van Doornik, c. 2 1. 

(4) Herman van Doornik, c. 30. 
Chron. S. Andreae, c. 34. 

(5) Walter van Terwaan, c. 43. 
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nemingen tegen het gezag. Zo zien we te Ieper in Juli 1281 lieden voor 
eeuwig verbannen worden en de ogen uitgerukt "pro prohibitione operis 
(werkstaking) (1). Het is blijkbaar een afschrikking op initiatief van ,de 
schepenen ingevoerd - het is de enige verminking uit de Ieperse vont}is
rol. Een paar maanden tevoren, in December 1280, waren te Dowaai meer
dere arbeiders van de lakennijverheid onthoofd of verbannen geworden 
voor hetzelfde misdrijf : ,,pour ce qu'il furent en le grevance des eschevins 
et du conseil de ceste ville" en "pour ce qui deff endirent et destourber~nt 
les cevres (zelfde woorden als in Ieper !) de le ville a faire, encontre le 
ban et l'assist de le ville" (2). Nog te Dowaai worden twee vrouwen 
verbannen en de tong afgesneden (in al deze gevallen is er geen sprake 
van afkoop !) omdat ze op de markt (in verband met de stijging van de 
levensduurte) het volk tot opstand hadden opgeruid (3). Het is interessant 
op te merken dat de reactie van het Brusselse patriciaat gans analoog 
is geweest bij de opstand der ambachtslieden in 1306, toen een aantal 
wevers en volders levend begraven werden. G. Des Marez stipt hierpij 
aan : ,,il importait aux patriciens menacés dans leurs privilèges de donne 
un exemple inoubliable de correction arbitraire" (4). Dit ter vergelijking. 
Sommige rechten schrijven uitdrukkelijk strenge straffen voor "dats hem 
elc zoude wachttn te doene" (5 ). 

Men weet hoe in latere eeuwen de gruwelijkheid van de straffen 
soms danteske vormen kon aannemen, waarbij men, naast de voort
brengselen van de morbiede fantasie van de plaatselijke rechters ook de 

(1) Ieper, Comptes, I, blz .. 63. 9 (2-7-1281); verschenen in het opgetekend recht 
in April 1281 (G1LLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Ypres, nr. 26, II, blz. 37), ordonnantie van 
graaf Gwij, 2. - µ~tsteken der ogen bij opstanden: ,,defendons ke nus ne puisse faire 
assanlee de plus de · 1 o hommes... sour les iex a pierdre ... " - Men heeft gemeend 
(FuNCK BRENTANo,,Philippe ie Bel en Flandre, Parijs, 1897, blz. 162) dat dezelfde straf 
in 1295 te Gent is toegepast doqr de 39 op hun politieke tegenstrevers. We menen 
echter met VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, uitleggingen, blz. 50-52 dat zulks niet uit 
de door F. B. aangevoerde tekst mag worden afgeleid. - Een verbanning op straf v. 
verlies v.d. ogen wordt vermeld te Brugge in 1285 : Brugge. Stadsarch. Stadsrek. 1285, 
fo 4: (recepta) ab emendis : ... a Zegherkino de Bints, bannito super amissione oculorüm 
suerum, pro inbannitione sua : 5 s. 

(2) EsPlNAS en PIRENNE, Recueil Industrie drapière, nr. 289, II, blz. 143. Cfr. EsPINAS, 
Douai, I, blz. 750 v. : ,,Trois des tisserands qui en 1280 furent "en le grevance 
des eschevins et du Conseil", qui, plus précisément, accomplirent une sorte de grève 
révolutionnaire accompagnée d'une attaque personnelle contre le Magistrat, furent 
exécutés en somme pour le motif précédent." 

(3) EsPINAS, Douai, P. J., 1006, a0 1323. 
(4) DES MAREZ, L'enfouissement, blz. 122. 
(~) DE PAUW, Voorgeboden Gent, blz. 51, a0 1350 : wie (vreemde kooplui) yet 

mesdade dat zoude men zo hoghelike doen betren ende corrigieren dats hem elc zoude 
wachten te doene. 



oud-Germaanse vormen aantreft die men steeds verder bleef aanwenden, 
doch nu alleen met het oog op de afschrikking ( 1 ). 

7. DE WRAAK EN DE VETE 

De pnm1t1eve maatschappij was zo weinig georganiseerd dat het 
ondenkbaar is dat enig staatsorgaan zich had kunnen belasten met het 
opsporen en bestraffen van de talrijke misdrijven tegen persoµen en 
goederen die onder de volksgenoten plaats grepen. Het was de zaak van 
ieder individu ervoor te zorgen zelf zijn recht te verdedigen. Vandaar 
de wraak als strafrechtelijk principe. Wat het individu alleen niet tegen 
zijn vijand ·kon bolwerken lag wel in zijn macht doordat hij beroep kon 
doen op de brede groep van helpers die de familiale solidariteit te zijner 
beschikking stelde. Op hun weg vonden ze echter de vijandige groep 
verwanten, besloten hun sippegenoot en de familiale eer te verdedigen, 
hun weerbaarheid te bewijzen : aldus ontstonden de familieveten, echte 
private oo1=logen, waarvan de typische methodes de overval in bende, 
het leggen van hinderlagen en de huisaanval waren. 

De wraak en de familiale solidariteit zijn een zeer belangrijk element 
in het oude strafrecht. Ze staan tegenover het principe van de staats
tussenkomst die de misdrijven als publiekrechtelijke aangelegenheden 
beschouwt. 

8. DE GEMEENTELIJKE SOLIDARITEIT 

Tenslotte hebben ook de eigenaardige publiekrechtelijke natuur en 
structuur van de gemeenten een bijzondere basis voor het· strafrechtelijk 
optreden van de gemeenschap gevormd. De gemeenten hielden vast aan 
het systeem van de regeling tussen partijen in strafzaken~ doch een gecon
troleerde en gedwongen-vreedzame regeling. De gedachte van de vrije 
toetreding tot de gemeentelijke eedgenootschap en de idee van het sociaal 
nut van de· leden van de gemeente gaven ontstaan aan enkele typisch
gemeentelijke straffen (tijdelijke verbanning) en strafrechtelijke opvattin
gen (uitstoting van onnutte lieden, van "vallets oiseus") (2). 

Die laatste drie grondslagen zijn de werkelijke 'dynamische straf
rechtelijke begrippen waarop het oud-Vlaamse strafrecht gegrondvest is. 
Men zal ze in de loop van het verdere exposé voortdurend zien optreden 
en het strafrecht tot in zijn kleinste openbaringen determineren. 

(1) CANNAERT, Strafrecht in Vlaanderen, blz. 291 vv.; MAES, Stedelijk strafrecht, 
passim. 

(2) Zie blz. 199, 148, n. 10. 



C. - HET A L GEM EEN S TRA F RECHT. 

Een systematische behandeling van opzet, verantwoordelijkheid, 
deelneming, poging, gronden van rechtvaardiging, verzwarende o~an
digheden en een opstelling van algemene regels terzake, hetgeen wij' het 
algemene strafrecht noemen, is in het oud-Vlaams recht vrijwel onbe
kend (1). Dit betekent niet dat men de deelneming bvb. niet strafte, of 
dat men geen oog had voor opzet en schuld enz., doch deze materie 
werd casuïstisch behandeld. Mits dit voorbehoud lijkt het ons métho
dologisch verantwoord, tot beter begrip van de stof, deze in te delen 
en te behandelen volgens onze moderne strafrechtelijke categorieën. 

1. - BEGRIP EN INDELING VAN HET MISDRIJF 

l o BENAMINGEN VAN HET MISDRIJF 

Forefactum, forisfactum (2), infractura (3), maleficium (4), crimed(5), 
negocium (6), excessus (7). 

Fourfait (8), maisetet (9), mesus (10), criesme (u), meffait (12), cas 
criminel (13). 

Mesdaet (14), evel doen (15), mesgrijp (16), overdaet (17), faeit 
(18), overdadig feit (19). 

2.0 INDELINGEN VAN HET MISDRIJF . 

Van oudsher is deee algemene toestand van veiligheid en 

(1) Zelfs Damhouder behandelt deze stof grotendeels louter casuïstisch. 
(2) Passin1.c 
(3) Béthunë; EsPINAS, Recueil Artois, nr. 282. 1222. 
(4) Veurne" Ambacht, 1240. 33. 
(5) OudertJarde, 1272, LIMBURG SnRUM, Cout. Aud. nr. 7, .II, lb. 13. 
(6) Gent, 1191. 21 (,,sublime negocium" is het Vlaamse "hoghe sack"). 
(7) Guimann, Cart. S. Vaast, blz. 418, a0 II89. 
(8) Facet, S. Amand, 1265. IX. 15 : onque fourfaict soit faict ... 
(9) Roisin, c. 20. 
(10) Salle ~Ie Lille, nr. 29. 
(II) Salle ,de Lille, nr. 214. 
(12) Roisjn, c. 5. 
(13) Facet. S. Amand, 1265. I. 
(14) Tale en Wedertale, 16. 
(15) Gent, 1297. 38 - ,,die cnif trect omme evel mede te doene ... " 
(16) Brugge, 1304. 27. 
(17) GAILLIARD, Inventaire Archiv. Bruges, II, 406; BLOCKMANS, Patric. Veete Gent, 

blz. 661. 
(18) Aardenb. Wettelijkheden, 100. 
(19) BLOCKMANS, Patric. Vete Gent, blz. 662. 



orde die binnen de gemeenschap aan de volksgenoten het ongestoord 
genot verzekert van hun persoonlijke en zakelijke rechten. 

Wie deze vrede schendt is niet waardig erdoor beschermd te worden : 
hij wordt een vijand en men zal tegen hem oorlog voeren : hij is een 
een misdadiger. 

1. Door bepaalde misdaden ( de "scelera", ,,flagitia", ,,firina") wordt 
men vijand van de gemeenschap als geheel en deze neemt het doden van de 
vijand op zich. 

2. Soms brengt het misdrijf de vijandschap van de gemeenschap 
mede doch heeft de dader de kans te ontsnappen; dan wordt het ieders 
plicht hem te doden wanneer hij zich nog onder het volk vertoont 
(vredeloosheid). 

3. Het grootste deel der misdrijven schenden in hoofdzaak private 
belangen, ze veroorzaken een beperkte vijandschap, namelijk tussen de 
families van de betrokken personen en worden door de wraak of de 
verzoening beëindigd ( 1 ). 

, 4. Een vierde groep misdrijven kreeg vooral onder de Karolingers 
een grote uitbreiding : de overtredingen van bijzondere koninklijke of 
grafelijke bevelen, waarop een geldboete als sanctie stond (respectievelijk 
60 en 1 5 solidi). 

Elk dezer reeksen van misdrijven vinden we in het Vlaams recht te
rug. Duidelijk kunnen we er onderscheiden een reeks misdrijven die de 
doodstraf verdienen, door iedereen kunnen aangegeven worden (,, van 
desen crismen es eelck vangere ende vrougere'') ( 2 ), en niet zoenbaar zijn 
(vb. verraad en lafheid, tegennatuurlijke misdrijven, schadelijke toverij en 
ketterij en verder de enkele "hoghere zaken" als moord, nachtelijke brand
stichting, diefstal etc.) (3); daarnaast zijn de talrijkste misdrijven zoen baar, 
geven op de eerste plaats aanleiding tot regeling tussen de partijen ( dood
slag en de verschillende aanslagen op de personen en eigendommen); 
verder zijn er de gevallen waarin de misdadiger de verdiende straf ont
loopt en vogelvrij verklaard wordt; naarmate de openbare macht het 
strafsysteem beter uitbouwt zullen om zo te zeggen alle misdrijven in de 
eerste plaats als overtredingen van het vorstelijk gezag beschouwd en ge
straft worden (4). Na deze algemene gegevens gaan we over tot de be
studering in het bijzonder van enkele indelingscriteria die het oude recht 
zelf aanwendde. 

(1) ScHROEDER, Deutsche Rechtsgeschichte, § 12, blz. 78 vv. 
(2) WrnLANT, Pract. crim., c. 61. 
(3) DE SMET, Keures d'Ypres, blz. 479 (a0 1287) : Ke nus ki sera convencus de 

murdre ne porra jamais aquerre se loy ne avoir se pais encontre le vile. 
(4) Naar aanleiding van de behandeling der verschillende misdrijven en straffen 

zullen we op deze onderscheidingen kunnen wijzen. 



De rechtsbronnen wenden nog volgende 4 criteria aan om de mis
drijven in te delen : indeling volgens de bevoegdheid van de rechtbanken, 
volgens de ernst van de sanctie, volgens het verlies van zekere burger
schapsrechten, volgens bijzondere waarborgen die inzake procedure aan 
sommige misdadigers worden toegestaan. We zullen deze vier criteria 
afzonderlijk behandelen en tenslotte een woord zeggen over het begrip 
van de' ;,quade faiten", ,,de vilains cas", begrip dat vrij vaag, maar zeer 
actueel was. 

1. De bevoegdheid van de rechtbanken. 

Met het oog op de bevoegdheid van de rechtbanken vindt men in 
het Vlaams Strafrecht talrijke verdelingen van de misdrijven in gevallen 
die voorbehouden zijn aan de grafelijke rechtsmacht en andere die onder 
bevoegdheid van de plaatselijke schepenbanken vallen ( 1 ). 

We vinden voor de voorbehouden gevallen de benaming van vier 
"maiores cause" (2), zes "ardue cause" (3), ,,magna forefacta" (4), zes 
"hoeghen zaken" (5); wie verbannen is voor zware gevallen heet "banitus 
de altis legibus" (6). Vaak worden deze gevallen in de keuren onder de 
rubriek geplaatst : ,,sibi retinet comes" (7) of "sibi reservat" (8). Hier
tegenover staan de "forefacta minora" (9), de "cleene saken" (10), de 
"cause minores" ( 11 ), die in de bevoegdheid vallen van de plaatselijke 
schepenbanken. 

De verschillende keuren bevatten niet steeds alle dezelfde voor
behouden gevallen. Sommige keren regelmatig weer in de keuren (vb. 
moord, brandstichting), doch er blijft steeds een zekere speling : sommige 
daden zijn voorbehouden geval in de ene agglomeratie en niet in de 

(1) Zeer vaak zijn de voorbehouden misdrijven de zwaarste misdaden; nochtans 
is dit niet altijd zo : zie bv. Veurne Ambacht. 1240. 2-7 waar "dachbrand" voorbe
houden geval is en het zwaardere "nachtbrand" niet. Terloops stippen we nog aan : 
,,Voorbehouden aan de grafelijke rechtsmacht" betekent soms dat de grafelijke recht
bank alléén bevoegd is om recht te spreken, Veurne Ambacht, 1 240. 20; soms dat de 
graaf of de heer alléén bevoegd is om, na het oordeel over de schuldvraag door de 
plaatselijke rechtbank, te beslissen over de straf, Arques, 1232. 21. 

(2) Arques, 1232. 21. 
(3) Waas, 1241. 22. - Desteldonk, 1248. 65; 4 Ambachten, 1242. 24. 
(4) Poperinge, 1233. 23. 
(5) Zes hoeghen saken : Desteldonk, 1248, Vlaamse tekst, 63; Keurbrief van 

't Vrije, 1190. Vlaamse tekst. 6 : hoghere zaken (voor "alte leges"); cfr. p. 2 5 n. 6. 
(6) Keurbrief van 't Vrije, 30. 
(7) Veurne Ambacht, 1240. 2. 
(8) DE CousSEMAKER Carl. Bourbourg, nr. 29, blz. 26, a0 1121. ,,mee jurisdic-

tioni reserva vi ... " 

c. 4 

(9) ter Piet, 1266. 62. 
(10) Desteldonk, 1248. Vlaamse tekst 63. 
(II) Desteldonk, 1248. 6. 



naburige agglomeratie, hoewel beide van de graaf een keure hebben 
gekregen ( 1 ). Deze indeling met het oog op de competentie gaat zeker 
terug op de oeroude indeling van de misdrijven in een beperkt aantal 
de doodstraf verdienende daden en andere (2). 

2. Sommige teksten verdelen de misdrfjven, zoals het moderne recht doet, 
naargelang de straf waarmee ze bedreigd worden. 

Zo onderscheidt Roisin de "cas de crieme" als die gevallen waarop 
een ergere doodstraf dan de eenvoudige onthoofding staat (3). De keuren 
van Filips van de Elzas voor de grote steden onderscheiden vier gevallen 
waarop de doodstraf staat, op al de andere staat een geldboete, maximum 
60 lb. (4). Een andere keure kent zes misdrijven waarop de doodstraf 
staat : vredebraak, zoenbraak, verkrachting, moord, moordbrand, aan
slag op de heer (5). Een andere keure onderscheidt volgens een analoog 
criterium : 

1. ,,cause que spectant ad caput" 
2. ,,cause que spectant ad membra" 
3. ,,cause minores que spectant ad 3 lb. vel minus" (6). 

De keuren van Lodewijk van Nevers (rond 1330) kennen de langste 
lijst van "cas de quoy Ion fait pugnition telle comme de murdte" (t. t. z. 

(1) We laten hier een tabel volgen van de verschillende keuren waar misdrijven 
worden voorbehouden : 
- Keurbrief van 't Vrije, 1190. 22 : zelfmoord, moord, brandstichting. 
- Veurne Ambacht, 1240. 2-7 : ,,mordaet, dachbrand, malum in presentia sua (v. d. 

graaf), reroof, vis in ecclesiis, forefacta dunarum". 
- Desteldonk, 1248. 14 : ,,homicidium, incendium, furtum ultra 5 sol., depredare 

ultra 5 -sol., mulierem opprimere violenter, treugas infringere". 
- Land van Waas, 1241. 22, idem. 
- 4 Ambachten, 1242. 24. homicidium, furtum, incendium, assultus domus per 

noctem, oppressio mulieris, fractio treugarum. 
- Arques, 1232. 21 : raptus mulierum, rerof, mordad, daghbrant. 
- Poperinge, 1233. 23 : furtum, rapina, incendium, mordat. 
- Bourbourg (cart., ed. I. De Coussemaker, nr. 29, blz. 29, a0 1121): furtum, homici-

dium, combustio, mulieris violentia. 
(2) AMIRA, Todesstrafen, blz. 44-64, er zou oorspronkelijk een oud-Germaanse 

trias van "cause capitales" geweest zijn : moord, diefstal en verkrachting, welke reeks 
door de-locale rechtsgewoonten werd vervormd en aangevuld. De frankische tijd kent 
ook cause majores en, minores (BRUNNER, R. G. II, blz. 706). 

(3) Roisin, 171 : ,,Qu'il y kiet mors de homme plus crueus que en sirhple home
chide." 

(4) Gent, art. 18. de 4 zware misdrijven zijn : latrocinium, falsitas, raptus en 
homicidium. 

(5) Hulst, 1350. 13. 
(6) Desteldonk, 1248. 6. Cfr. Facet. S. Amand 1265. XVI. 7 : grief cas qui coure 

puet sur perdre membre ou vie ... 
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doodstraf): ,,trieves, paix ou souffrances briser ... , homicide, femme effor
cher, reeroof, esmevement de pais, conspiration, traison ou desloyaute 
contre nostre personne ... , faulce monoie ... , arsin (1). 

3. Sommige misdrijven brengen ver/ie s mede van zekere burgerschapsrechten, 
het zi}n de zwaarste misdrijven in het algemeen en sommige die 
bijzonder misprijzen verdienen wegens hun bedrieglijk of tegen
natuurlijk karakter (2). 

4. In sommige grote steden wordt aan de beschuldigden van zware 
misdaden een bijzondere 1vaarborg van processuele aard toegezegd : de 
rechtbank die over hun geval oordeelt moet samengesteld zijn uit 
minstens 7 rechters (3). 

5. De "quade f aiten" of "vilains cas". 

Hier vindt men . een criterium dat de aard zelf van het misdrijf 
betreft. Het oud-Germaanse recht kende enkele misdrijven die bijzonder 
schandelijk en ernstig werden geacht in het algemeen (flagitia, firina), 
en in het bijzonder de groep der "causae capitales", waarop de doodstraf 
stond. Wellicht zijn de "quade feiten" daarop terug te voeren en hebben 
hun aantal en hun aard door de talrijke locale rechtspraken een ver
vorming ondergaan (4) : tal van Vlaamse bronnen spreken van bepaalde 
misdrijven die buitengewoon erg zijn en uitzonderlijke bestraffing ver
dienen. :Men heet ze: ,,quaet fait", ,,lelie feit", ,,vilain cas", ,,vilaine reu
vre", ,, vilain fait", ,, vilaine faeyten", ,,lait fait". Vrij ·vaak worden deze 
termen vermeld, doch hun inhoud is zeer wisselend en we slagen er niet 
in ze anders te bepalen dan als "de hatelijkste misdaden". 

Volgende misdrijven worden als vilain cas, quaet feit (5) beschouwd : 

(1) Lod. v. Nevers, 1330. 74. 
(2) Margaretha voor Oudenaarde, 1272-73 : Dieven, valsmunters, wie aan open

lijke meineed schuldig werd bevonden, woekeraars en de zware misdadigers in het 
algemeen mogen geen schepen zijn. - Meinedigen mogen geen getuige zijn : Lod. v. 
Nevers, 1330. 65. 

In dezelfde orde : Aardenburg, Wettelijkheden, 98 : ,,Hoe een man hem zelven 
ontpoortert met 6 pointe" : Wie schuldig is aan verkrachting of schaking, moord, 
sodomie, heimelijke brandstichting of reeroof zal door de poor,t als een vreemd man 
beschouwd worden. 

(3) Aldus : Douai, Espinas, P. J. n° 656 : doodslag, vrede en zoenbraak, mis
drijf tegen schepenen, schepenklerken of gerechtsdienaars. 

Gent, 1388, : de quade faeiten (o. a. nachtelijke of heimelijke misdaden). 
In Rijsel (Roisin, 171) : bij "cas crimineus" dient het onderzoek (vérité) door 

minstens 7 schepenen gedaan. 
(1) CATTIER, Droit pén. Hainaut, blz. 23 v., laat de in Henegouwen voorkomende 

vilains cas teruggaan op de causae capitales. 
(5) Uitdrukkelijk als synoniemen gebruikt in Gent, 1320. 



zoenbraak (1), vredebraak (2), moord (3), doodslag 's nachts (4), alle 
nachtelijke en heimelijke misdaden (5), doodslag (6), huisbraak (7), 
zelfmoord (8). 

Het "quaet feit" heeft invloed op de procedure : 7 schepenen zijn 
nodig om het te berechten (9), het laat voorlopige hechtenis toe van de 
beklaagde (10), 5 gètuigen ten gunste zijn nodig om vrijspraak te be
komen (II), een betichte van "vilaine a:uvre" krijgt geen voorspreker 
toegewezen (12). 

Verdere gevolgen van deze zware misdaden zijn : verljes van poorter
schap ( 1 3); afzetbaarheid van de schepen die er zich schuldig aan maakt 
( 14) : wie gebannen is voor quaet fait uit zijn stad wordt ook in andere 
steden voor balling gehouden ( 1 5 ), de marktvrede geldt niet voor de 
"banis de lait fait" (16). Tenslotte staan op de "quaede feiten" de 
ergste doodstraffen (17). 

Dit alles toont enerzijds dat het begrip van het "quaet feit" en van 
de erge gevolgen die het meebracht zeer reëel was en z~r-f.rterk in het 
rechtsbewustzijn van de tijd leefde, anderzijds was het begrip even 

(1) Gent, 132-0. 
(2) Aardenburg. Wettelijkheden, 66; Gent. 1320. 
(3) Gent, 1320; Salle de Lille, 257. 
(4) Brugge, J304. 16. 
(5) Gent. 1388. 
(6)' Lod. v. Nèvers, 1330. 82. 
(7) Brugge, 1304. 27. 
(8) BRUN LAVAINNE. Roisin, blz. 354. 1340 : zelfmoord is "un des plus énormes 

et vilains cas qui puissent estre". 
(9) Gent, 1388. 
(ro) Lod. v. Nevers, 1330. 8!. 
(rr) Cassel, 1288. 28. 
(12) Salle de Lille. 257 : ,,fut dit que en sieute de villain oevre, elle ne debvoit 

mie avoir advoët (nl. een moordenares)". De interpretatie zou hier aanleiding tot 
twijfel kunnen geven. Zou "advoët" het verleden deelwoord niet zijrt1 van advoer, 
bekennen, zodat hier wordt afgezien van een vereiste van bekentenis? We menen, 
met de uitgever R. Monier (table, v0 advoés), van niet; in de aangevoetde bron komt 
avoer = bekennen wel voor (in tegenstelling met het algemene taalgebruik van recon
naitre = bekennen, avoet = taalman cfr. GooEFROY, yO avoer; ToBLER-LOMMATZSCH, 
v0 avöé en v0 conoissance), doch de vereiste van de gerechtelijke bekentenis, voor de 
veroordeling komt s}echts in voege met de inquisitoire procedure, dus na onze bron 
(n. 257 is a0 1305). 

(13) Aardenburg. Wettelijkheden, 12. 
(14) Deinze (eind XIII0 eeuw) I, 2. 

(15) Douai, Espinas, P. J., nr. 419, a0 1252. 
(16) Brun Lavainne. Roisin, blz. 281, a0 1270. 
(1 7) Deze nl. die erger zijn dan de gewone onthoofding, als bv. radbraken, vuur

dood, enz. Aldus a contraiio uit de Punten van Brugge met het Vrije, 1318. 11. 



vlottend als reëel, men kan het niet systematisch vatten, het past in geen 
juridische constructie : men kan geen criterium achterhalen (buiten : zeer 
ernstig, hatelijk ... ) en men kan ook de misdrijven die "quaede faiten" 
waren niet opsommen ( 1 ). Hoe verschillend de inhoud van de plaatse
lijke rechten soms in deze is blijkt bvb. hieruit : Te Gent wordt aan 
de verdachte van "quaed feit" een bijzondere waarborg ter rechtzitting 
toegestaan : de schepenen moeten minstens 7 in aantal zijn (2); in de 
Zaal van Rijsel wordt aan de verdachte van "vilaine revre" een waarborg 
ter terechtzitting ontnomen : geen pleiter zal mogen optreden (3) ! 

Analoog is het begrip van de "criesme" of "cas crimineus". Roisin 
noemt "cas crimineus" : de misdaden waarop een zwaardere straf dan de 
gewone onthoofding staat (4). 

Het begrip moord, moorddaad, is beperkter van inhoud : het is de 
_ doodslag (soms : brandstichting) die heimelijk gepleegd wordt. Het 
begrip hangt samen met een verzwarende omstandigheid, niet met de 
aard van het misdrijf zelf. 

Voorgaand hoofdstuk heeft uiteraard aanleiding gegeven tot allerlei 
saaie opsommingen. Het heeft op volgende treffende trek gewezen van 
het oude recht : de verschillende plaatselijke rechten die het Vlaamse 
recht l;(itmaken berusten wel op dezelfde hoofdprincipes, maar vertonen, 
zodra men de praktische toepassingen ervan nagaat een schier eindeloze 
variëteit, gevolg van het feit dat vele rechten louter op gewoonte en over
levering berustten en anderzijds van het jaloerse particularisme dat op 
alles zijn stempel drukte; vooral dient in dit verband gewezen op het 
ontbreken van een hogere rechtbank die als hoogste instantie voor alle 
schepenbanken zou fungeren en op het ontbreken van een het"'graafschap 
omspannende juridische literatuur of de alles overkoepelende opvattingen 
van een superieur doordacht juridisch systeem als bvb. het door de 
glossatoren omgewerkte Romeinse Recht (5 ). 

2. - OPZET EN TOEVAL 

Het oud-Germaanse recht kent als algemene regel het onderscheid 

( t) Eenzelfde opmerking vindt men naar aanleiding van de vilains faits in het 
Henegouwse recht bij CATTIER, Droit pénal Hainaut, blz. 24 : ,,Il y a incertitude non 
seulement sur les délits qui constituent ces crimes absolus, mais encore sur leur nature 
et leurs conséquences juridiques." 

(2) Gent, 1388. 
(3) Salle de Lille, 257 : ,,elle ne debvoit mie avoir advoët". 
(4) Roisin, c. 171. 
(5) Romeins recht begint pas laat in de xnre eeuw door te dringen in Vlaanderen 

met de legisten, cfr. GrussEN, Légistes en Flandre en lntroduction du droit romain dans Ie 
droit f!amand au XIIJe siècle (mededeling in Rev. Beige Phil. & Hist., 16. 1937, blz. 939). 



tussen het gewild of opzettelijk misdrijf (per iram, irato animo, per 
malum ingenium) en het onopzettelijk, toevallig toegebrachte leed (non 
volens, casu, negligentia). Slechts voor opzettelijke misdrijven betaalde 
men "fredus" of onderging men publieke straffen, de aansprakelijkheid 
voor schadevergoeding of wraakneming bestond echter in beide ge
vallen ( 1 ). Er was dus een correctief voorhanden op de bijna exclusieve 
gebondenheid van het primitieve recht aan de uiterlijke verschijnselen 
van het misdrijf. Het correctief was echter rudimentair; verder dan het 
eenvoudige onderscheid tussen opzettelijke en onopzettelijke misdrijven 
ging de bekommernis om de schuld, het ethisch element in het misdrefjf niet, 
men onderscheidde nl. noch het begrip van het schuldmisdrijf (gebrek 
aan voorzorg, nalatigheid, d. Fahrlässigkeit) als strafbaar feit (het schuld
misdrijf werd gewoon ingeschakeld in de grote klasse van de onopzettç
lijke misdrijven), noch het begrip van de voorbedachte raad als straf
verzwarend element. Slechts waar romeinsrechtelijke of kerkelijke invloed 
aanwijsbaar is treft men zedelijke schuldbekommernis aan die verder 
gaat dan het primaire onderscheid van gewild en ongewild misdrijf (2). 
De Karolingische wetgeving heeft willen moderniseren, het volk heeft 
echter niet gevolgd (3). 

In het oud-Vlaamse recht vinden we genoemde oud-Germaanse 
beginselen stuk voor stuk terug (4). Het staat vooreerst op het standpunt 
dat voor de strafbaarheid van het misdrijf de boze wil, het misdadig 
opzet· niet mag ontbreken. De onwetendheid, niet omtrent het recht, 
maar omtrent de feiten, is een grond van rechtvaardiging die we in 
uitdrukkelijke termen aangegeven vinden. Wie te goeder trouw handelt 
kan niet gestraft worden, de afwezigheid van boos inzicht sluit bestraffing 
uit. Wie niet wist dat hij een balling herbergde of dat hij vals geld ver
handelde is geen misdadiger (5 ). Vrij talrijk zijn de keuren die als voor-

(1) BINDING, Die Fahrlässigkeit, blz. 9, 12 v., 24: ,, ... der Grundsatz class Unge
fährwerk zu büssen aber nicht zu wetten sei ... "; BRUNNER, R. G. II, blz. 715 v., meent 
nochtans dat niet bij alle misdrijven het hoofdzakelijk onderscheid van gewild en 
ongewild gemaakt werd, in elk geval nochtans bij de ernstige misdaden; WILDA, 

Strafrecht der Germanen, blz. 547 en 5 5 2. 
(2) BINDING, Die Fahrléissigkeit, blz. 25 en blz. 2 5, n. 11. 
(3) BRUNNER, loc. cit. 
(4) Het oud-Vlaamse recht is hierin gelijk aan het Germaans-Duitse recht dat 

tot in de loop vart de xve eeuw in rechtsboeken en stadsrechten op het oud-Germaanse 
standpunt is gebleven. Slechts daarna zal, onder invloed van rechtsgeleerde ideeërt, 
in Italië onder invloed van Romeins recht en kanoniek recht uitgewerkt, de Duitse 
rechtsleer evolueren cfr. BINDING, Die Fahr/ä·ssigkeit, blz. 88 v., 95 v., 98, 101, 105, 
no, 122 : tot in de tijd van de reformatie is het schuldmisdrijf in het Duitse recht 
een "Fremdkörper" gebleven. 

(5) Lod. ,v. Nevers. 1330. 74; Aardenburg. Consuet. 19; Gent. 1297. 41; Oude
naarde. 1328, blz. 62: ,,putiers" herbergen wordt gestraft, .tenzij men zweert onwetend 



waarde voor bestraffing het boos inzicht voorop stellen. Dit rechtsgevoel 
uit zich in zeer verscheidene uitdrukkingen, gevolg van het spontane, 
niet-geleerd karakter van dit recht : het strafbaar misdrijf moet "wetens" 
gebeurd zijn of "willens" of "in felheden" ( 1 ), ,,met malengien" ( = malo 
ingenio), ,,met aergheden", ,,in evelen wille" (z), ,,met sinen· onrech
ten" (3), ,,par yre" (4), ,,en vengeance ou en dépit", ,,par ire et par 
mautalent" (5 ), ,,de fait avisey" ( 6), ,,en malvais fait" et "de fait apen
set" (7). Tussen "malitia" en "simplicitas" wordt onderscheid gemaakt !(8) 
Uitzonderlijk wordt zelfs bijzonder opzet (fr. dol· spécial) vereist (9). 

Verder worden de schuldmisdrijven ( onopzettelijk doch niet gans 
zonder schuld, bvb. begaan uit nalatigheid, gebrek aan voorzorg) niet 
gestraft, ze geven alleen, zoals de ganse klasse van de ongewilde mis
drijven, aanleiding tot schadevergoeding ( 10 ). Niet door wetteksten 
gebonden was de baljuw wanneer hij het compositierecht uitoefende. 
In de uitoefening van dit vormloos correctierecht zien we hem nu eens 
rekening houden met subjectieve overwegingen ter verzachting van de 
bestraffing, dan weer een lichte straf opleggen waar geen de minste opzet 
aanwezig was - fiscale overwegingen en een vrij ruwe "Erfolgshaftung" 

te zijn geweest; Espinas, Douai, P. J. 125, 131. 2 : een burger op zijn "commune" 
geroep helpen tegen een vreemde ten onrechte wordt niet gestraft indien men te goeder 
trouw was (,,croire sans engien" in de rechtvaardigheid van de zaak). 

(1) Gent, 1297. 58. 
(2) Baljuwsordon. Filips v. d. Elzas, 6. 
Aardenburg. Consuetudo. 19. (scienter). 
LÓd. v. Nevers. 1330. 74 (sciament). 
Oudenaarde, 1328. 
Gent, 1297. 58 : (in felheden). 
Gent, 1297. 41 (bi sinen wille). 
Espwias, Douai, P.J. 125 (a escient), DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 34: 

,,in evefü, ende in felleden". 
(3) Kortrijk, 1324. 5. 
(4) Roisin, c. p, par ire; Facet. S. Amand. III. I. 

(5) Salle de Lille, nr. 5 3. 
(6) Lod. v. Nevers, 1330. - Geraardsbergen, 74; Brugge. 1329. 57 (f0 7 VO) : 

arsin de fait advise. 
(7) Salle de Lille, 214. , ( 
(8) 4 Ambachten, 1242. 3 5. Misdrijf "ex malicia vel superbia vel fraude" word 

gesteld tegenover een misgreep "ex simplicitate" ! t 
(9) Keurbrief van 't Vrije, 30, verbiedt een balling te herbergen "ut per eu 

malum amplius operetur". ' 
(10) Ieper. Sentences, 226. 1365 : Wie door nalatigheid brand veroorzaakt in 

't huis dat hij huurt zal voor 7 jaar verbannen worden, tenzij hij de eig~ar.·van '1j huis 
"ghenouch doet... van zire scade"; woont hij in zijn eigen huis en erden hebben 
schade geleden, hij zal verbannen worden voor 7 jaar tenzij hij aa de derden de 
schade vergoedt. 



werkten hiertoe samen. Hij stelde zich met een lichte compositie tevreden, 
omdat "het onnoeselic toequam" ( 1) of omdat de misdrijven· ,,quamen 
uute dronkenscepe" (2) of omdat de dader "onder sine jare was" (3) 
of "ommedat hi het sins ondankens doen moeste" (4) of "ommedieswille 
hi een onnosel mannekin was, ende sins ondankens ( opstandig) wesen 
moeste" (5) of "datter lieden vele deuchden of seide" (6) öf "omdat 
een mate cnape was ende de bailliu noyt te voren negheen quaet gheruchte 
van hem gehoort en hadde" ( !) of "omdat het bi groten onghevalle 
toequam" (7), - telkens staan we voor een vrije appreciatie van de 
graad van schuld door de uitvoerende, niet de rechterlijke macht, die 
een correctief aanbrengt aan de strenge wet (8). 

Slechts in een onder kerkelijke invloed staand recht vindt men d_at 
men voor doodslag uit "gebrek aan voorzichtigheid" dus een schuld
misdrijf, naast vanzelfsprekend de vergoeding, ook een geringe publieke 
straf ondergaat (9). Tenslotte wordt onderscheid tussen gewoon opzet 
en voorbedacht opzet of voorbedachte raad in onze periode niet expliciter 
gemaakt. De misdrijven in bende ( communicato consilio) en met hinder
lagen (insidie, bij laghe) impliceren natuurlijk de voorbedachte raad, 
maar dat was niet de bekommernis van de wetgever, toen hij in deze 
streng optrad. Wat hij op het oog had was enerzijds de beteugeling van 
de veten en bendetwisten en anderzijds de heimelijkheid van de overval 
"bij laghe". Slechts in een recht dat kennelijk onder kerkelijke invloed 
staat vindt men het begrip van de "voorbedachte raad" als strafver
zwarende omstandigheid, nl. in de o. a. door de abt van S. Amand in 

(1) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 22; Baljuwsrol n° 1366, Gent, 
a0 1372 : Van dat Jan de Plegere van uten Vrijer ghecalengiert was dat hij een paert 
ghenomen soude hebben vandaert stondt anden reep ter maerct ... ·over !sine, ende 
brochte dat selve paert weder an den reep : Pays omme dat by onnoeselheden gheviel 
omme 3 lb.... - Men ziet hoe politierecht van het theoretisch recht kan verschillen. 
Hier is patent afwezigheid van opzet, toch int de fiscale ambtenaar iets; cfr. Baljuwsrol 
n° 1372, a0 1374-75 : een vrouw heeft haar stiefkind zo bang gemaakt dat het op een 
schelf·gaat slapen. Het valt er af en sterft. De baljuw perst haar 20 lb. af (Desteldonk). 

(2) DE PAuw, op. cit., blz. 163. 
(3) Ibid., blz. 207 : ghevanghen enen W. S. van dat hi soude hebpen ghenomen 

eene coppele visch ... , twelk vorseide W. S. onder sine jare was, ende bi beveelne van 
Minen heere den souverein ende ter beide van goeden lieden, pais omme 1 8 lb. 

(4) Ibid., blz. 277. 
(5) Ibid., blz. 284. 
(6) Ibid. 
(7) Ibid., blz. 5 84. 
(8) Zie meer over het composeren met de baljuw op blz. 3 11. 

(9) Arques, 1232. 28. 32, keure van de abt van S. Bertijns onderscheidt tussen 
voluntario en casualiter doden; casualiter betekent niet "door toeval of overmacht" 
maar "uit onvoorzichtigheid, hoewel zonder boos opzet". 
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r 266 gegeven keure van Baasrode-S. Amands ( 1 ). Pas in de XIVe eeuw 
vinden we in een uitspraak buiten elke kerkelijke invloed het feit dat 
een doodslag werd gepleegd "bij voorzienicheiden" als een verzwarende 
omstandigheid geciteerd (2). 

3. - VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERDEN 

Ze bestaat vooreerst voor de vader of de moeder wier minderjarige, 
niet geëmancipeerde kinderen een boete hebben opgelopen (3). De straf
rechtelijke verantwoordelijkheid bestaat voor de mis_daden van alle 
personen die men onder zijn gezag heeft ( compaignie espousé ou genres 
( = kinderen) qui soit en son pain) (4). Doch hier bestaat de mogelijkheid 
voor de gezagdrager deze persoon uit zijn gezag te verjagen ( denier) -
de verloocheningsprocedure die we straks ook voor dieren zullen zien ~ 
en zich aldus van zijn aansprakelijkheid te ontmaken (5 ). Soms wordt 
aan de aansprakelijkheid van de ouders een grens gezet : slechts tot een 
bepaalde som zijn ze aansprakelijk voor de ( quasi) misdrijven van hun 

(1) Baasrode S. Amands. 1266. 10. 11. 

(2) De gebroeders Rijm hebben de gebroeders Alijn in de S. Jans kerk te Gent 
vermoord "bij voorzienicheiden met beradenen raede met ergen laghen en met ver
ranessen" (S. GENOIS, Hospice S. Catherine, blz. IIo, a0 13 5 4). 

(3) Ieper. Sentences. 272 : Een zoon van 1 5 jaar, die bij zijn ouders nog inwoont, 
wordt beboet. 

De baljuw vervolgt de boete op de vader "considere que il (de zoon) ne fut 
onques emancipez d'ayoec son dit perre et mere, mais et demeure adès avec eulx a leur 
gouvernement et conduit". 

Daartegen voert de vader aan dat hij wel als geëmancipeerd dient beschouwd, 
hij is immers wijs en pud genoeg en is "bons ovreirs", hij verdient een loon. 

De schepenen van Ieper hebben de vader gelijk gegeven. 
Roisin, c. 105, ignoreert blijkbaar de vaderlijke verantwoordelijkheid voor de 

daden van zijn onmondige kinderen : er valt volgens hem in dit geval helemaal niets 
~~~~ . 

Tout-Lieu de S. Dizier, 45. J. S. zoon misdoet. De baljuw wil de vader doen 
betalen. De vader werpt tegen dat zijn zoon is : .,emancipez et hors de la gubernation 
de son pere". Immers hij is reeds "cl ers"; de ouders betalen voor minderjarigep in 
Guines : a contrario uit Guines. 3 21. · 

(4) Dit is natuurlijk zo voor de vergoedingen; zie bvb. Gent, stadsarchief, 
Zoendingboek, 1349-50, fo 39 v0 : ,,Jan Martins ende Jan Sausier sullen gheven over 
hare kinderen 4 lb. par. dats elc 40 s. par. Wouteren van der Linden over de quet
singhe die ghedaen was Wauters kinde voerseid bij groten onghevalle." 

(5) Facet. S. Amand. 1265. XIII. .11. 14 : S'aulcun faict burine (geweldpleging) 
(etc.) ... a aulcun et s'est en aultrui pain (= onder iemands voogdij staan), cilz a qui il 
est doit estre adjourné pour sçavoir s'il Ie traira a lui; s'il le denient, dont adjourn'on 
cel ui ( = de dader) et s'il vient, si en soit on seür. - Deze verloocheningsprocedure 
is een merkwaardige archaïsche trek. 
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kinderen (1). De oude aansprakelijkheid van het gezinshoofd voor de 
daden van zijn echtgenote wordt in de baljuwsordonnantie van Filips 
van de Elzas uitgesloten (2). Wat betreft de schade toegebracht door 
de dieren en zaken waarvan men eigenaar is onderscheidt men 

L WAT BETREFT DE PUBLIEKE VORDERING ; 

Indien er geen opzet is vanwege de eigenaar ( casus fortuitus, per 
aliquod infortunium) vervalt volgens sommige rechten de publieke 
vordering steeds t. t. z. de aansprakelijkheid van de eigenaar tegenover 
de graaf voor (de vredebraak van) het dier of de zaak die het onheil 
heeft gesticht (3); volgens andere rechten is de eigenaar aansprakelijk 
in é~n geval, nl. : indien hij geen maatregelen heeft getroffen wanneer 
zijd dieren reeds een paar dagen "pijnlic", dus schichtig waren; ,,nisi 
ab heri et nudius tertius animal fuerit manifeste noxe" wat in een vidimus 
vart de xve eeuw vertaald wordt met : ,,ten ware dat het beest van 
gister of eergister openbaarlijc pijnlic hadde geweest" (4). In dit laatste 
geval moet de eigenaar ofwel terechtstaan voor het misdrijf ( ex forefacto 
in jure stare) ofwel zich desolidariseren van het schuldige dier (of voor
werp) door het te "verloochenen" (abneg'are, loechenen, denier) t. t. z. 
het van zich weg jagen (5). Dit gebruik is zeer oud : naar aanleiding 
van deze en analoge teksten wijst H. BRUNNER "Ueber absichtlose Misse
that im altdeutschen Strafrechte" (6) er op dat het misdadige dier de vrede 
verbroken had en dat wie verder ging met het te voeqen en te herbergen 
(,,het aan zich trekken", ,,traire a lui") zich met een vredebreker soli
dariseerde. Men moest dus het dier verjagen, het nl. aan de macht van 
het slachtoffer overleveren (7). Later werd dit, zoals met alle vredebrekers: 

(1) Calais. 125 3. 14 : Nul ne peut forfaire les biens de son pere ne de sa mere 
plus haut de 60 s. por fait qe il fache. 

(2.) Uitdrukkelijk afgewezen in de baljuwsordon. v. Filips v. d. Elzas. 6. 
(3) Land van Waas. 1241. 41; ter Piet. 1266. 71. 
(4) W. VAN HILLE, Keure der vier Ambachten, blz. 17, wijst erop dat deze tekst 

gevonden wordt in de wetten van Elfred en vermoedt dat we hier voor een oude 
saksische uitdrukking staan. 

De tekst van Elfred luidt (LIEBERMANN, Gesetze der Angelsachsen, I, blz. 33-3 5) : 
,,quodsi bos cornupeta fuerit ab heri et nudiustercius ... nee (dominus) reclusit eum, 
occideritque virum aut mulierem, et bos lapidibus obruetur et dominum illius occident". 

Wat Liebermann vertaalt : ,, Wenn der Ochs stössig war an Zwei Tagen vorher 
oder an dreien ... " 

(5) 4 Ambachten, 1242. 41; Zaffelare, 1260. 5. 
(6) Forschungen, blz. 514 en 516. . 
(7) Cfr. DE VISSCHER, Abandon noxal, blz. 469 : de noxa is de persoonlijke aan

sprakelijkheid van de schuldige, vooraleer de beledigde echter zijn wraak op hem kan 
uitoefenen moet de familie zich van de schuldige desolidariseren, zoniet bestaat een 
toestand van vijandschap tussen de twee groepen. 



aan de macht van de graaf. Een geval uit de praktijk zal dit jllustreren _: 
Een ruiter wordt gevat in een kudde runderen, valt en wordt gekwetst 
door de hoorn van een koe. De koe wordt schuldig geacht. De eigenair 
van de koe verloochent ze (als vredebreekster) zodra hij het gebeurde 
verneemt. De koe valt aldus in de genade van de graaf. Diens baljuw 
verkoopt de verbeurde koe aan de eigenaar en de opbrengst: is voor de 
grafelijke schatkist. Hier is, men zal het opmerken, geen sprake van 
fout van de eigenaar ! ( 1) 

Il. WAT DE SCHADEVERGOEDING BETREFT 

Deze wordt slechts in de keure van 't Land van Waas (§ 41) uit
drukkelijk als in elk geval verschuldigd aangeduid. We zien echter geen 
reden om, gelet op de algemene geest van het oude recht, deze regel 
als uitzonderlijk te beschouwen, het is normaal dat de eigenaar aan
sprakelijk is (2). 

(1) DE PAUW, Froissart, baljuwsrek., blz. 20 :. (Boechoute, a0 1374) : Van dat 
J. H. ghecalengiert was, ommedat hij quam ridende up eene meerie in eenen hoep 
van coebeesten, daer hem de meerie ontweldichde ende viel up de hoorne van eene 
coe, daer hij hem seere quitste; de man, dies de coe was, dit vernemende loechende 
der coe, ende de heere drouch se an hem te Mijns heeren bouf : doe se verdinghese 
de man jeghen den bailliu omme 4 scilde, al ontfaen Mijns heeren bouf 4 lb. 16 ~-; 
cfr. ibid., blz. 21 5 : J. M. ghecalengiert dat hi met zinen paerden ende waghene doot
ghemeint soude hebben enen H. Z., van dewelke P AERDEN ENDE W AGHENE 
hi ter kennisse van scepenen loochende ende hem afdrouch, dewelke ic;;(baljuw) ve;
cochte ende daerop ontfaen 1 2 lb. (Nieuwpoort, a0 138 2); doch het merkwaardigste 
geval is het volgende : ,,J. D. ghecalengiert van dat sijn marie sijn (eigen !) kint doet
liep, ende hi en trac de marie an hem niet (maar verloochende ze); doe aenvaerdde se 
de bailliu ende vercocht, die ghalt 12 lb. ontfaen al te Mijns heeren bouf, 12 lb." -
hieruit blijkt wel dat de basisidee van dit alles niets te maken heeft met opvattingen 
van schadevergoeding, maar dat het schuldige dier als misdadig, als vredebreker 
beschouwd wordt, waarmee men geen gemeenschap meer mag hebben zodat het als 
niemand's goed door de graaf in beslag genomen wordt. (Ibid., blz. 611, Assenede, 
ao 1379). 

(2) We citeren een typisch geval : Gent, Stadsarchief, Zoendingboek 1364-65, 
fo 3 5 2 : ,,Alse van den onghevalle dat gheviel van den waghene die Cl. de Zwaef 
mendde so datti viel up Pieterskin den Smet en der onder <loot bleef niet bi voor
sieunechede toecommende maer bi groten mesvalle ende rampe, so wijsen scepenen 
Claise vors. te ghevene overde zielle van Pieterkine vors. een pond grote torn. omme 
een jaar zielemessen te doenne ten 4 ordenen vors. over de ziele vors. ende voirt sal 
de vors. Clais gheven 200 lb. lichtermunte over de wanconste vander <loot die de 
vriende en maghen meten mochten ende te gheldene te 3 termine van den jare al so 
men pleeght van doder hant. 
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4. - DE MISDADIGE DEELNEMING 

A. - BENAMINGEN 

Deelneming : auxilium (1), aide (2), hulpe (3), vermenichte (4), meynake (5). 
Deelnemers : cum comitiva (6), coadjutor~s (7), socii (8), sequentes (9), 

sequaces ( 10 ), participes ( 11 ), complices ( 12 ), cooperatores ( 13 ), qui 
adsunt (14), les aidants (15), helpere (16), medeplegher (17). 

Deelnemen : interesse (18), in auxilio esse (19), cum auctore esse (20), 
aider (21), helpen (22), in tocht en vaerde sijn daer ... (23), ver
menigen (24). 

B. - VORMEN DER DEELNEMING 

l. - STOFFELIJKE DEELNEMING 

a. - Bij de daad zelf. 

1. Een specifieke vroeg-middeleeuwse vorm van deelneming wortelt 
in de oeroude gebruiken van de familiaal-collectivistisch uitgeoefende 
wraak. Er vormden zich benden - op het teken van de "bake" - en 

(1) Keurbrief van 't Vrije, ± 1190. 23. 
(2) Passim. 
(3) Passim. 
(4) Brugge, 1304. 16; Ieper Sentences, 479. 
(5) ter Piet, 1266. 95. 
(6) Aardenburg consuetudo, 12. 
(7) Kaprijke, 1240. 37. 
(8) Aardenburg, consuetudo, 12. 
(9) ten Hamere, n94. 10. 
(10) Keurbrief van 't Vrije, 24. 
(n) Particeps in crimine : Arques, 1232. 26. 
(12) Galbert, c. 70. 
(13) Walter van Terwaan, c. 33. 
(14) Keurbrief van 't Vrije, ± n90. 23. 
(15) Lod. v. Nevers, 1330. 49, 54. 
(16) Zaffelare, 1260. 18. 
(17) Ieper. Sentences, 363. 
(18) ten Hamere, n94. 9. 
(19) 4 Ambachten, 1242. 47. 
(20) Zaffelare, 1260. 34. 
( 21) Ieper. Sentences, 499· 
(22) Passim. 
(23) Brugge, 1304. 19. 
(24) Aardenburg, Wettelijkheden, 64. 



met de "principael" aan het hoofd ging men op weg om een vijandelijke 
woning te overvallen of een vijand in een hinderlaag neer te slaan; 
benden werden ook bij andere misdrijven veelvuldig gevormd (o. m. bij 
vrouwenroof en verkrachting). Het is een primitieve trek van de mis
dadigheid, gevolg van de familiaal-collectivistische opvattingen terzake 
- en de wetgever heeft aan zijn beteugeling ruime aandacht besteed -
helemaal in de lijn van een oude traditie ( 1) : vooral de plattelandskeuren 
van de 12e, 13e en 14e eeuw hebben, hoewel niet uitsluitend zij (2), de 
beteugeling van dergelijke "vaerden" op het oog : het leggen van 
hinderlagen, het overvallen en het doden "communicato consilio" - na 
gemeenschappelijk overleg - worden speciaal behandeld (3), en speciaal 
onderdrukt mede in het kader van de bestrijding van de zelfberechting 
en de individualisatie van het strafrecht (4). Uit het feit dat deze bepalingen 
de bendevorming op het oog hebben volgt, dat : · 

1° De straf door de leider te betalen hoger zal zijn dan deze van de 
mededaders, hoewel hij niet noodzakelijk de grootste rol heeft ge
speeld bij het misdrijf zelf. 

2° Er wordt in deze gevallen een karakteristieke terminologie gebruikt : 
men spreekt, niet van dader en mededaders maar van leider en volge
lingen : ,,ductor et sequáces"; ,,qui conductum fecit et qui cum eo fue-

(1) CHÉNON, Hist. dr. fr. I, blz. 2.66 (in het frankische recht) : la circonstance 
considérée comme la plus aggravante de toutes était de commettre le crime dans une 
maison habitée à. la tête d'une bande armée. 

(2) Zie Brugge, 1304. 19. 
(3) ,,Communicato consilio" betekent niet, zoals WARNKOENIG, BRUNNER (Sippe 

11. Wergeld, blz. 170) en R. Hrs (Strafrecht, I, 77) hebben gemeend, ,,met voorbedachte 
raad" maar "na gemeenschappëlijk overleg" ,,bi ghemeenen rade" zoals in de Vlaamse 
versie van de keure van Desteldonk, 12.48. 49 staat, of "met ghemeene rade" zoals 
staat in de VlaaQ'lse versie va~ de Keurbrief van 't Vrije, 13; cfr. de uitdrukkingen : 
,,moorden bi beradene rade enèle met beleidenre laghen" (BLOCKMANS, Patricische·veete, 
Gent, blz. 667). De latijnse uitdrukking vertaalt dus : ,,in benden". Trouwens, telkens 
als van een misdrijf "commuriicato consilio" gesproken wordt geeft men de boeten 
aan voor de helpers. (In dezelfde zin D. BERTEN, Cout. Seigneuries enc!av. Viell)(bourg 
Gand, blz. 64). R. Hrs, Strafiecht, I, blz. 77 merkt op dat "met voorbedachte raad" 
zeer juist door de duitse stadsrechten met "premeditato consilio" of "deliberato con
silio" wordt vertaald, terwijl "eine flandrische Quelle (nl. de Keurbriefvan 't Vritè, 13) 
eine entsprechende niederdeutsche Wendung ungeschickt genug mit "communicato 
consilio" übersrtzt." We metien te hebben aangetoond dat de opstellers dezer keure 
iets heel anders' bedoelden en dat niet zij verkeerd een Viaamse bron vertaald hebben, 
maar dat de Duitse geleerde verkeerd de Vlaamse bron begrepen heeft; ook in de 
XIVe eeuw kent men steeds de bendevorming en een speciale verantwoordelijkheid 
van de "principaels" : Lod. v. Nevers, 1330. 49; Wettelijkh. 64. 

(4) Over de actie van de gezagsorganen tegen de familiale, collectieve rechts
pleging ten voordele van individuele bestraffing zie het alg. hoofdstuk op blz. 2. 3 1 vv. 
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runt"; ,,die tghelede doet en de volghers"; over de "principael" en 
degene die meegelopen zijn "in volke ende in vaerde". 

3 ° Er bestaat een eigenaardige rangorde onder de deelnemers, men 
onderscheidt : 
a) de hoofdman, 
b) degenè die meegegaan zijn en effectief aan het misdrijf hebben 

deelgenomen (,,die er handadich toe waren") of dit tenminste van 
plan waren (met de wapens in de hand). 

c) de me~lopers, die niet eens gewapend waren en wier optreden zich 
tot ophitsing beperkte, in de hoop wellicht aan eventuele plun-
deringen te kunnen deelnemen ( aanwezigheid "met wille en be
geerte") ( 1 ). 

Men maakt hier spontaan de vergelijking met de toestanden in de 
eigenlijke legers die ten oorlog trekken. De analogie is treffend (2). 

2. Daarnaast bestaan de gewone vormen van deelneming. Onder 
andere deze waarbij geen lichamelijke aanwezigheid is vereist (vb. aan
zetting) - èen kenmerk waardoor ze essentieel verschillen van de deel
néming in benden. 

b. Medeplichtigheid na het misdrijf of begunstiging. 

Hieronder vallen allerlei vormen van strafbare deelneming : het 
verschaffen van onderdak aan misdadigers (3), voornamelijk dan het 
wetens en willens herbergen van ballingen of vredelozen en het niet 
aangeven hunner aanwezigheid (4); het helpen ontsnappen van misda-

( 1) Men lette op het grote verschil met het moderne criminele bendewezen : 
ginds het materiële criterium van de lichamelijke aanwezigheid bij één bepaalde onder
neming, hier de morele band van allerlei medewerkers volgens alle.rlei gespecialiseerde 
taken. 

(2) Bronnen voor dit alles: ten Hamere, 1194. 9; Desteldonk, 1248. 49; Zaffelare, 
1260. 31; Keurbrief van 't Vrije, 13, 23, 24, Vlaamse tekst, 19; Brugge, 1304. 19. 

(3) Facet. S. Amand, 1256. VII, 4, blz. 17: faison le ban des hourié et des hou
rieres que nulz ne les herberges ne vence denree, se ce n'est en passan, ne preste pot 
ne hanape ne nappe ne repaire, sur le ban de 5 s. Men mag zich afvragen of alleen 
"herbergen" bedoeld wordt of eerder het verschaffen van kamers voor het bedrijf 
v. d. betrokken personen ? 

(4) 0. a. Hoop van Hazebroek, 52 : ,,Alle upghelokene woeste (d. w. z. de 
,, wasti baniti manifeste indicati" of "denuntiati" van de keure van Watervliet, 12 5 8. 
5 9, 3 5) huuse ( = herbergen) lang her danne I dinghetyt ( = de periode tussen twee 
dingen of placita), de boete es 62 S." 

Vermelden wij terloops de vreemde vertaling van de uitgever : ,,Toute maison 
en ruine et inhabitée plus d'un terme de plaid en plaid donne lieu à une amende de 62 
S." !; Facet. S. Amand, 1265. XIV. 18 : S'aulcun soutoite en le terre banis, ne qui 
voit en le terre banis ... s'il ne faict noise après chilz qui deschus en est que, sans lui 



digers (1); het helen van gestolen goed (2); het kopen en verkopen van 
vals geld (3); het niet aangeven van misdaden (4). 

Il. - ZEDELIJKE DEELNEMING 

Vooral in de stedelijke bronnen wordt dit punt expliciet behandeld. 

Aanzetting of uitlokking. 

Men gebruikt hiervoor uitdrukkingen als : faire faire (5), doen doen; 
of nog : op iemands aanstoken (ad mandatum) (6). Deze uitdrukkingen 
zijn vaag, welke vormen van aanzetting kende men ? Belofte, gifte, 
bedreiging, misbruik van gezag? Sommige teksten specificeren nader 
en spreken van deelneming door giften en beloften ( qui don ne promesse 
y meteroient) (7), (prendre loijer et argent pour tuer) (8), raad ( con
seil) (9), misbruik van gezag ( commander) (10 ), zoals die waard die publieke 
vrouwen aanzette om haar klienten te bestelen en dan met haar de winst 
deelde; gedaagd vóór de rechtbank voerde hij aan zelf niet te hebf>en 
geroofd. Hij we,rd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs, maar de opsteller 
van het vonnisboek stipt aan : zo hij overtuigd ware geworden dat hij 
van de dieften afwist "justicié deuist estre comme leres" ( 11 ). 

Hoever de rechters soms gingen in de interpretatie van de zedelijke 
deelneming blijkt uit volgend geval uit de rechtspraak : iemand had een 

damagier, le laisse aller en pais, ne nel prent ne arieste, ne ne requiert aiwe, ne appelle 
justice, est a 60 S. a le justice; Veurne Ambacht, 1240. 34 : ,,quicumque receperit 
hancknacht (een variante : ,,bannitum") emendabit comiti 60 libras et qui receptus 
fuerit decem libras'' Hancknècht wschl. : galgenaas, misdadiger. 

(1) Galbert, c. 88. 
(2) Aardenbt:1rg. Dit es de duerghaende warede. 1 : van diefteliken goed tontou-

dene; Zaffelare, 12.60. 33 : res furtivas emere. 
(3) Lod. v. ]\levers, 13 30. 74. 
(4) DE PAuw, Voorgeboden Gent, blz. 78. 
(5) Roisin, c. 164. 
(6) Strafregister van S. Pièt:ers, XL V. 10. Men zou zich vergissen door in "man

datum" een "bevel" te zien. In het geval dat ons bezig houdt komen enkele Gentenaars 
naar het S. ~ietersdorp om aldaar een man te doden "ad mandatum" van zijn echtge
note. We hebben waarschijnlijk te doen met "moorders om hure" zoals ze genoemd 
worden in Brugge, 1304. 18. 

( 7) Roisin, c. 1 64. 
(8) Ieper. Sentences, 45 6. 
(9) Roisin, c. 164; Zaffelare, 1250. 17. Consilium dare -raet geven; Giry. S. Omer 

bans, nr. 509 : alle misdrijf gestraft, hoe het ook gebeurt "en fait ne en conseil". 
(10) Roisin, c. 51. 
(n) Salle de Lille, nr. 241. Typisch geval van diefstal met bijslaap (fr. vol a l'en

tölage). 
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vrede gebroken; zijn broer was gewapend daarbij meegelopen, had het 
feit kunnen verhinderen maar had het niet gedaan. Hij werd veroordeeld 
omdat hij bekende van het feit op de hoogte te zijn geweest "et qu'il 
avoit convoijé chieux qui l'avoient fait, puis le fait fait" (1). Meer nog : 
de aansporing tot een misdrijf werd, ook indien het misdrijf daarop niet 
gevolgd was, dus als een misdrijf sui generis, gestraft ! ( 2) 

Het is interessant om aan te stippen dat de beteugeling van de zede
lijke deelneming - uitzonderlijk - tegenstand heeft ondervonden, 
wellicht in verband met de moeilijkheid van bewijs - cfr. hoger - en 
de vrees voor lichtvaardige betichtingen en veroordelingen die vooral 
op vermoedens zouden berusten. Zo begrijpen we bvb. een bepaling 
uit Kortrijk : ,,Gheen poorter ... van Curtrijcke mach wesen achterhaelt 
noch bedreghen van eeneghen faiten te doen doene" (3 ), en een andere 
uit Hulst:,, Wij hebben ooc geottroyert ... dat gheen ... sal siin ghehouden 
in eneghe mesdaed hine doet met sire propre hand" (4), en : ,,Il nest 
riens que loi puist lever se nest par mainmise ( = de wet kan slechts boete 
innen van wie materieel dader of mededader is geweest)" (5). 

C. - STRAFTOEMETING 

a. GELIJKE STRAF VOOR ALLE DEELNEMERS 

Vrij vaak werden alle deelnemers aan een misdrijf over dezelfde 
kam geschoren, hoewel er kennelijk onder hen personen waren die grotere 
verantwoordelijkheid droegen. Zo werden al de deelnemers aan het com
plot tegen Karel de Goede, die men te Brugge in de toren van de "do
mus comitis" aantrof tegen de straat te pletter gegooid (6); wie één 

(1) Salie de Lille, nr. 238. 
( 2) Ieper. Sentences. 5 3 3 : J. J. banni 1 an ... de ce que il enorta gens de pourtraire 

un homme d'amende de 3 lb. ce qu'il ne firent mie. 
(3) Kortrijk, 1324. 7. 
(4) Hulst, 1350. 32. 
(5) Facet. S. Amand. 1265. III, 1, blz. 11 : We aanvaarden de lezing van hand

schrift B. De uitgevers nemen echter A, dat luidt : ,,Il n'est que une loi qui puist lever 
s'il n'a mainmise" en ze vertalen : ,,Il n'y a qu'une seule loi qui puisse exiger une 
amende, s'il n'y a pas de coup porté." Hetgeen zeer vreemd is, vooral als men bedenkt 
dat van die ene wet verder niets gezegd wordt en de tekst integendeel doorgaat met 
de behandeling van de slagen en verwondingen (,,Se aulcun mest main a aulcun par 
ire, ... ") hetgeen perfect aansluit bij lezing B en onze interpretatie. 

(6) Galbert, c. 81. In hoeverre Vlaams recht of Frans recht hierbij een over
wegende rol heeft gespeeld is moeilijk uit te maken. De Franse koning heeft tijdens 
de gebeurtenissen u27-28 een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse aangelegen
heden (cfr. GANSHOF, Le roi de France en Flandre, Rev. Hist. dr.fr. & étr., 4 S., 27, 1949, 
2, blz. 204-228). We maken hier dus een voorbehoud. 



v-an de rebellen tijdens de belegering van de stad zou helpen ontvluchten 
zou de straf ondergaan die door de ontvluchte was· verdiend ( 1); mede
daders van diefstal worden gelijkelijk met de dood gestraft (2). 

Een paar keuren uit de stedelijke sfeer passen deze regel zelfs toe 
waar elders in het bestraffen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd
schuldige en medeplichtigen : alle deelnemers aan "assultus domus" krij
gen gelijke straf (3), idem voor medeplichtigen bij verkrachting (4) en 
ontschaking (5), bij valsmunterij (6), bij het herbergen van ballingen 
(7) en bij medeplichtigheid aan moord (8) en doodslag (9). 

b. - MINDERE BESTRAFFING VAN DE MEDEDADERS 

Uit het procédé van de aanval in georganiseerde en geleide benden 
spruit de opvatting dat zelfs bij werkelijk mededaderschap, waar men 
dus gelijke bestraffing zou verwachten, de "principale vechter" verant-

(1) Galbert, c. 88. ,,quicumque eduxerit contra assensum principum obsidionis 
quemquam de obsessis, quali pena erat mulctandus eductus, tali tormento dampna
bitur eductor". Het is vreemd dat VAN HouTTE, Civilisation jlamande, blz. 131, hierin 
"un vestige de la peine du talion "meent te bespeuren. Hier wordt alleen tegen de 
medeplichtige met dezelfde straf gedreigd als tegen de dader. 

(2) Arques, 1232. 26. een bijzit is medeplichtig aan diefstal gepleegd door de 
man. Hij zal hangen, zij "particeps in crimine, viva fodietur". 

(3) Keuren van Filips van de Elzas, Gent, 2. (te plaatsen in het kader van Filips' 
optreden tegen de veten in de steden). 

(4) Gent, 1297. 62. 
(5) Lod. v. Nevers, 1330. 56. 
(6) Lod. v. Nevers, 1330. 74. Deze bestraffingen op gelijke voet zijn niet onrede

lijk; het geldt misdrijven die vaak met deelnemers worden uitgevoerd (huisoverval, 
vrouwenroof, verkrachting, valsmunterij). 

(7) Wie een balling herbergt betaalt zoveel als hetgeen de balling schuldig was. -
Ieper, schepenkeuren, 1287-1304. 4. 

(8) Salle de Lille, 25 7, aidier a mourdrir un homme : verbranden (het geldt een 
vrouw voor wie verbranden equivalent is aan het hangen, de straf der moordenaars). -
Cfr. Tale en Wedertale, 63 : medeplichtigen aan moord worden gestraft gelijk de 
"principale" moordenaar, want "meynakers van morde bestaan niet". Hiermede wordt 
bedoeld : moord is zulke afschuwelijke misdaad dat elke deelneming de ergste straf 
verdient. Cfr. volgend vonnis : ,,Int jaer MCCCLXVIII in de maerte int scependom 
J acop Willebaerts, Willem Soulslaghers ende harer ghesellen brochte de bailliu van 
Ghent in ghebanren vierscar eenen Pietren van Merssche voor den vorseiden scepenen ... 
Doe leyde hem die bailliu an dat hij halp vermoorden eenen man up de waerde bi 
Audenaerde daer hy af hadde 5000 s. gr .... Scepenen ghemaent van den rechtre be
raden synde wysden den bailliu zijn vermet ... ende de justiece te doene metten 
zweerde ende metten wiele. (Rijsel, Arch. depart. Nord, Fonds Errembault, B. 19481, 
fo 4 vo). 

(9) Facet. S. Amand, 1271. XXX. 1 : Tout cheulx qui sont en wet (= aux 
aguets) sont encouppet de l'homicide. 
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woordelijk is en meer boet dan de anderen ( 1 ). De duidelijkste sporen 
hiervan vinden we in de plattelandskeuren, hoewel niet uitsluitelijk. 

Bij huisbraak betaalt de leider 60 lb., de helpers 20 s. ('s nachts 
respectievelijk "in potestate comitis" en 40 s.) (2); of nog : bij nachtelijke 
huisbraak betalen de leider 1 5 lb., de helpers 5 lb. (3); wanneer bij huis
braak geen doden zijn gevallen betaalt de leider 6 lb. aan de aangevallene 
en 10 lb. aan graaf en burggraaf, de volgers betalen 3 lb. (4); elders betaalt 
de leider rn lb. voor huisbraak overdag, de helpers 5 lb. (5) enz. (6). 

Er dient op gewezen dat in al deze gevallen de vergoeding aan het 
slachtoffer slechts éénmaal diende betaald - eens de schade vergoed 
vervalt de vordering - en wel door de dader van de manslag of door 
de hoofdman van de bende (7). Slechts in geval diens vermogen niet 
volstond zijn de medeplichtigen aansprakelijk ( en niet de verwanten 
zoals dit voor de weergelden de regel was) (8). 

De steden hebben vrij algemeen het principe van de mindere straf 
voor de medeplichtigen gekend; we moeten onderscheiden de gevallen 
die samenhangen met het procédé van de kleine veldtochten en de gewone 
vormen van de deelneming. 

1. In talrijke gevallen kan men de invloeden van de gebruiken van 
het bendewezen op de vormen van de deelneming nog bespeuren : zo 
te Brugge (1304, § 19) waar met 6 jaar verbanning worden bedreigd 

(1) Cfr. R. Hrs, Strafrecht, I, blz. r r 1 vv.; de anderen zijn hem vaak krachtens 
de familiale hierarchie ondergeschikt : EsPINAS, Guerre sociale interurbaine, blz. 2 5 6 : 
"Suivant un terme à la fois très énergique et exact dans chaque partie adverse les 
parents "apiertenent" a leur chef respectif (nl. de "kiévetain") et ils doivent agir en 
raison de cette dépendance expresse ... les uns décident, les au tres sui vent et le lien 
familial les oblige à partir tous." 

(2) Kaprijke, 1240. 36. 37. 
(3) Zaffelare, 1260. 18. 
(4) Keurbrief van 't Vrije. 24. 
(5) 4 Ambachten, 1242. 47. 
(6) Waar geen invloed van het bendewezen te bespeuren valt kent ook het 

platteland gelijke bestraffing : Zaffelare, r 260. 34. brandstichting. 
(7) Hier ziet men de tegenstelling tussen het recht dat op vergoeding van de 

partijen steunt en hetgeen op de publieke straf steunt : in dit laatste geval betalen 
alle helpers, allen hebben het vredesgebod overtreden; in het eerste komt het er alleen 
op aan de zoensom bij elkaar te krijgen. Vaak vindt men in de zoendingboeken -
waar het dus om vergoeding gaat - dat de hoofddader voor zichzelf en zijn mede
plichtigen aan de partij voldoening zal schenken, zo bv. Gent, stadsarchief, Zoending
boek 1349-50, fo 39 v0 : ,,N. over hem ende zinen hulpers zal doen sine pelgrimage 
tsente Juliens ten Briden (= S. Julien en Brioude) over dmesdoen dat ghedaen was 
up Laurens wijf vander Heeken ... " 

(8) Keurbrief, 1 3 : Qui hominem occiderit communicato consilio, occisus recon
ciliabitur ex bonis illius qui occidit ... Si bona occidentis non suffecerint ad reconcilia
tionem occisi, de bonis illorum qui in auxilio fuerint supplebitur. 

44 



zij die "mede waren in volke, tocht ende in vaerde" waar een vrouw 
werd verkracht zonder dat zij nochtans mededaders waren; deze laatsten 
worden voor altijd verbannen (,,diere hantdadich an ware" (1), ,,y mettre 
main") (2). 

Doch bijzonder sprekend is de terminologie bij de doodslag die 
door èen bende werd gepleegd : De dader verdient de doodstraf; de 
deelnemers die metterdaad hebben geholpen (wonden toegebracht, vrien
den van het slachtoffer in bedwang gehouden) zijn schuldig aan "mey
nake" ( = medemaken), ,,amplificacion" - zij worden met 60 lb. gestraft. 

Zij die aanwezig zijn met wil en begeerte, doch geen deel namen 
aan het eigenlijke misdrijf (ze hebben het slachtoffer niet kunnen bereiken, 
waren slechts meegelopen als straatschuimers of uit familiale solidariteit) 
- hun straf is 6 lb., hun misdrijf heet "vermenichte" ( = bij de menigte 
zijn) (3). 

Verder worden de meest verscheiden vormen van deelneming gestraft 
met boeten die een breuk zijn van wat de dader betaalt of zelfs met een 
vaste boete die op de deelneming als zodanig staat. We citeren het helpen 
en voeden van "putiers" (4), het herbergen van ballingen (5 ), het aan
zetten van een vreemdeling om een misdrijf te plegen op een mede
poorter (6), het toebrengen van lichte slagen en kwetsuren (7). 

c. - Uitzonderlijk en op het einde van onze periode vindt men 
dat de rechters bij elk afzonderlijk geval vrij de strafmaat voor de deel
neming mogen bepalen (8), deze maatregel stelt, doordat hij geen grenzen 
bepaalt binnen dewelke de strafrechter zich kan bewegen, de deur wijd 
open voor willekeur, hoewel hij anderzijds een verzwakking van het 
gerechtelijk formalisme (steeds identieke straffen voor identieke mis
drijven) meebrengt. 

(1) Brugge, 1304. 19. 
(2) Lod. v. Nevers, 1330. 5 4. 
(3) Voor dit alles : Aardenburg. Tale en Wedertale, 3; Wettelijkh., 59, 64; 

Lod. v. Nevers, 1330. 83; ter Piet, 1266. 95; Zaffelare, 1260. 31. De terminologie is 
echter niet zo vast als Wettelijkh. 64 zou doen geloven; in vele bronnen is ze vrij 
vlottend; Zaffelare, 1260. 31; Brugge, 1304. 16; Ieper. Sentences, nr. 479, 483, 616. 
Het onderscheid tussen meynaken en vermenigen is te vergelijken met ons onder
scheid van hoofdzakelijke en bijkomstige deelneming, ctat als dusdanig niet werd 
gemaakt in het oud-Vl. strafrecht. Brugge. 1329. 9 (f0 4 v<>) : ,,Quiconques sera con
vaincu de amplificacion eest a dire de venir ou seurvenir en ayde de celuy qui tue 
houme, il sera en amende de 60 livres. 

(4) Oudenaarde. Schepenkeurboek, blz. 62. 
(5) Ieper. Schepenkeuren, 1287-1304. 6. 
(6) Douai, Espinas, P.J. 131. 4. 
(7) Lod. v. Nevers, 1330. 49: deelnemers 1/2 van de boete van de "principal". 
(8) Lod. v. Nevers, 13 30. 79. 
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5. -_ Dif STRAFBARE POGING 

:i\l(en weet hoe het primitieve strafrecht vooral bekommerd is om 
de daad en veel minder om de dader en d~ misdadige wil. De gestaakte 
of onvoltooide poging tot een misdrijf werd dan ook uit dien hoofde 
in het algemeen niet als dusdanig strafbaar gesteld. Zo ook in het Vlaamse 
Strafrecht. We citeren een paar gevallen uit de rechtspraak : 

Te Dowaai poogde in 1263 een man zich te zelfmoorden door zich 
een steekwonde toe te brengen in de buikstreek. Hij overleed niet en 
gaf aan de baljuw als reden van zijn daad op "ennemis et desesperance". 
Men weet dat zelfmoord, zoals de moord, zeer zwaar werd gestraft. 
De man werd veroordeeld, doch niet wegens poging tot zelfmoord, doch 
wegens het toebrengen van een wonde (boete van 60 lb.) (1). 

Te Brugge poogde een man met geweld een vrouw te verkrachten. 
Hij slaagde niet in zijn opzet. Hij werd niet veroordeeld wegens "poging 
tot verkrachting" maar omdat hij had gevochten ! ( 2) 

Te Ieper poogde een vrouw een andere te vergiftigen, de tekst 
zegt het uitdrukkelijk : ,,pour detruire Cristine et venimet". Haar slacht
offer at van het vergiftigd taartje, werd zwaar ziek doch overleed niet. 
De schuldige werd niet veroordeeld wegens poging tot moord maar, 
waarschijnlijk wegens boosaardige toverij, tot 7 jaar verbanning - een 
relatief zeer lichte straf, gevolg van de rudimentaire opvatting over de 
poging (3). 

Dat de opvattingen over de strafbare poging zo primitief waren 
in het door ons behandelde recht hoeft niet te verwonderen. Pas in de 
loop van de XIIIe en XIVe eeuw werd in Italië en Zuid-Frankrijk een 
systematische theorie hieromtrent opgebouwd, stuk voor stuk, door 
geleerden als Jacques de Révigny ( t 1296), Odofredus ( t 1300 ), Jacobus 
Butrigarius (t 1347), Bartolus (t 1357) en Baldo (t 1400). De factoren 
die töt de algemene strafbaarstelling van de misdadige poging hebben 
medegewerkt zijn de christelijke moraal (,,Deus respicit cor et animum"), 
de algemene streving naar systematisatie en abstractie van de Italiaanse 
scholen en strafpolitische doeleinden (4). 

(1) Espinas, Douai, P. J. 427. 
(2) Baljuwsrol n° 1018, a0 1377 : ,,Jan Noit ghecalengiert dat hi vacht upene 

Callekin f. Arnouds Stoppels omme bi hare te leghene. Pais omme 20 lb. 
(3) Ieper. Sentences. 607. Dit is algemeen in de Middeleeuwen : ,,Der Versuch 

des Giftmordes fällt unter dem Verbrechen des Giftgebens, das ohne Rücksicht auf 
den Erfolg (dus als misdrijf sui generis) gestraft wird; Hrs, Strafrecht, I, blz. 168. Over 
de bei;traffing van giftmenging en toverij, waarmee de giftmenging geassimileerd werd, 
zie blz. 84. 

(4) Naar ULLMANN, Der Versuch nach der mittelalterlichen italienischen Lehre. 



Een beperkt aantal misdadige pogingen werden reeds in de Ger
maanse oudheid als delicten sui generis gestraft. 

Zó, de mislukte poging om iemand te doen verdrinken door hem 
in het water te gooien : de wapeldrink ( 1 ). 

Strafpolitische overwegingen hebben ertoe geleid bij afzonderlijke, 
gespecifice~rde misdrijven, de poging-zonder-meer strafbaar te stellen. 

Zó, het achternazetten van vreedzame lieden met de wapens in de 
vuist, ook zonder dat men er in slaagde de achtervolgde te treffen (2). 

Zó, wie zich op weg begaven naar andermans huis om huisbraak 
te plegen "hoewel men er om een of ander beletsel niets misdeed" ( 3 ). 

Tenslotte wordt het leggen van een hinderlaag gestraft, ook al is 
niemand er het slachtoffer van geweest (4). _ 

De rudimentaire opvattingen inzake poging, de afkeer vart de bestraf
fing van de zedelijke deelneming, de eis van een materieel handdadig 
zijn (5 ), de simplistische noties inzake opzet en schuld ( 6) zijn zovele 
uitvloeisels van de sterk ingewortelde primitieve gebondenheid __ aan het 
uiterlijk waarneembare feit (7). Ze illustreren hoe langzaam het strafrecht 
er toe is gekomen aan de morele factoren een belangrijke plaats te ver
lenen (8). 

6. - GRONDEN VAN RECHTVAARDIGING 

Hoe zeer het oude recht ook gericht was op de mechanische toe
passing van de straffen en uitbetaling van de weergelden - ook bvb. 
in geval van noodweer - toch hebben zich allerlei beperkingen opge-

( 1) Als delictum sui generis verder te behandelen. 
(2) ,,Fugare cum armis molutis". Zelfde bemerking. 
(3) Lod. v. Nevers. 1330. 64 : Quicunques vient a lostel daultruy pour luy grever 

et meffait a la personne illecques ... on le bannira ... ; et si il y vient pour grever, com
bien que i1 n'y malfaiche, pour aucun empeschement, si payera il pour amende Go liv. 
dont la ville aura Go S. 

(4) ten Hamere, 1194. 9; Watervliet, 1258. 39. 
(5) Zie blz. 42. 
(6) Zie blz. 31 vv. 
(7) Cfr. de opmerking van CATTIER, Droit pénal Hainaut, blz. 43 : ,,Pas un seul 

jugement ne réprime une tentative. Le système pénal dans son ensemble, en exclut la 
répression par sa tendance à ne tenir compte que des suites dommageables de l'action 
criminelle." In het begin der XVIe eeuw maakt Ph. Wielant voorbehoud omtrent de 
bestraffing van de poging tot doodslag "mitds dat den wille vanden menschen quaet 
is om proevene" ! (Pract. crim., c. 66). 

(8) Zo wordt de theorie van de strafbare misdadige poging slechts in de loop 
van de XIVe eeuw, in Italië, onder Romeins- en vooral kanoniekrechterlijke inspiratie 
uitgewerkt, cf. ULLMANN, Der Versuch. 
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drongen wanneer men zich meer om de persoonlijke schuld dan om de 
uitwendige gevolgen van de daad ging bekommeren. 

Geen onzer r.echtsbronnen behandelt de gronden van rechtvaar
diging op een algemeen, laat staan theoretisch, plan; hun bestaan was 
er niet minder reëel om, men kan ze uit de talrijke afzonderlijke wets
bepalingen en vonnissen samenlezen. 

l. - ÜBJECTIEVE GRONDEN VAN RECHTVAARDIGING 

a. - Het gebod van de wet. 

:pit geldt in de eerste plaats voor de gerechtsdienaars bij aanhouding 
en terechtstelling. Een eigenaardige grond van rechtvaardiging is verder 
het bevel dat de wet tot ieder poorter richt zijn medepoorter ter hulp 
te snellen wanneer deze in een strijd is gewikkeld met een vreemdeling -
zelfs wanneer deze laatste het recht op zijn zijde heeft : de burger is 
steeds gedekt door een vermoeden dat zijn medeburger rechtvaardig 
handelt. De gemeentelijke solidariteit is geen ijdel woord en het front 
maken van de gemeentenaren tegen "de vreemden" is blijkbaar een re
flex geworden ( 1 ). 

b. - Het handelen krachtens eigen recht. 

Een gans afzonderlijke plaats wordt hier natuurlijk ingenomen door 
de bloedwraak : het zichzelf recht verschaffen, legaat van het "primitieve 
stadium" der Germaanse volkeren dat de ganse Middeleeuwen door 
zich in onze streken heeft staande gehouden naast het moderne recht 
der publieke vordering. In de periode die we behandelen behoorde het 
steeds tot het positieve recht en was een afdoende exceptie vóór de 
rechtbank. Ter illustratie volgend geval. Vóór het hof van Rijsel werden 
enkele leden der familie B. gedaagd "pour Ie mort H. R. qu'il avoient 
occis". Ze verschenen, de baljuw eiste de toepassing van de wet omdat 
ze "sans cause raisonable" H. R. gedood hadden. Ze antwoordden hierop 
"qu'ils cognoissoient bien qu'il l'avoient occis mais il en devoient aler 
delivre". En ze riepen het bestaan in tussen hen en H. R. van een vete 
(c'estoit were), er was een "triewe" geweest maar deze was ten einde 
toen ze de doodslag pleegden. Het vonnis was even kort als de exceptie 
afdoend : ,,Ly homme conjuré, selonc ces rennes, disent que ly B. (de 
betichten) aloient delivre de Ie mort du dit H. R. tant que enviers Ie 
signeur et devoient demourer paisibles vers les proismes du mort jusque 
3e jour après che jugement fait" (en dan kon de "were" verder gaan!) (2). 

( 1) Douai, Espinas, P. J. 1 31. 2; Kortrijk. 1 324. 5. 
Zo de plattelandsgemeenschappen : Veurne Ambacht. 1240. 66. 
(2) Salle de Lille, 236. 1291. 



Handelde nog krachtens eigen recht het gezinshoofd dat zijn echt
genote ( en andere gezinsleden) ·sloeg ter tuchtiging; dit krachtens zijn 
vaderlijk gezag waaraan in de oudheid werkelijke rechtsmacht was 
gehecht ( 1 ). Deze tuchtigingsmacht gold vrij algemeen in de Middel
eeuwen voor slagen, niet voor wonden, of verminkingen (2). 

Een vreemde optekening uit de Aardenburgse Wettelijkheden zou 
kunnen doen geloven dat dit tuchtrecht vrijwel onbeperkt was (3 ). 
Teksten uit de rechtspraak bewijzen dat de rechters een heel wat redelijker 
standpunt innamen (4). Doch de optekeningen van de Aardenburgse 
jurist bewijzen hoe levendig de idee van het tuchtrecht in de volks
gedachte leefde, wellicht heeft onze zegsman zijn uitdrukkingen als 
historische eigenaardigheid uit de volksmond opgetekend. 

Het gezag van de familievader strekte zich nog uit . over de dienst
boden die a. h. w. van het gezin deel uitmaakten. Dit recht had nog 
een werkelijk rechterlijk aspect bewaard, als blijkt uit volgende bepaling: 
"quidquid servientes patris familias invicem interceperint si dominus 
eorum hoc pacificare poterit, alterius iurisdictioni non stabunt nisi de 
homicidio aut talis fuerit lesio quod de iure iudici presentari debeat" (5 ). 

Een zeker tuchtigingsrecht werd toegekend aan ieder burger tegen
over kinderen "indien het ter correctie dient, niet indien het uit nijd 
gebeurt" zegt Roisin ! ( 6) 

( 1) Aardenburg. Tale en Wedertale, 1 2 : ,,ic toghe ... dat een man sijn wijf mach 
slaen ende ziec houden ende ghesont bi also dat hi wille".. De reden is volgens de 
Aardenburgse jurist : ,,twijf es eens mans cateyle". Hij realiseerde zich blijkbaar de 
juiste natuur niet van het tuchtrecht van de familievader. 

(2) Zie Hrs, Strafrecht, II, 102; Damhoudere, Pract. crimin., c. 141, kent aan de 
vader, voogd, echtgenoot, grootvader tuchtigingsrecht toe... ad sanguinis pro
fluxionem. 

(3) Aardenburg. Wettelijkhede, 9. 
De pittoreske bewoordingen van de optekening doen aan pseudo-juridische 

volkse uitdrukkingen denken : 
,,Een man jeghen sijn wijf (no hoe een man sijn wijf mach berechten sonder wet). 

Een man mach zijn wijf slaen ende steken, upsniden, splitten van beneden tote boven 
ende w.aermen zijn voeten in haer bloet ende naey se weder toe zonder verbuerte 
jeghen den heer, updat zoe levende blijft." (hier kijkt de ironie om het hoekje !) Cfr. 
BRUNNER, R. G. I, bl. 100-1 en 101, n. 47. 

FREDERIKS, Oud Neder/. Strafrecht, I, blz. 95 haalt een geval aan waar het landelijk 
recht mishandeling tussen echtgenoten onderling straffeloos liet. Dit is een typische 
misvorming : immers de oorsprong van deze regel is zeker het gezag van de man op 
zijn vrouw. Het geval is trouwens alleenstaand (Westerwolde. 1470). 

(4) Tout-Lieu de S. Dizier. 146: Toen de baljuw volgens de keure van de gemeente 
(positief recht) tegen een man die zijn vrouw een bloedige wonde had toegebracht, 
de gewone boete van 60 lb. eiste, voerde deze aan dat het zijn vrouw was en hij dus 
geen misdrijf had begaan (volks peudo-recht). Het antwoord der Ieperse schepenen 
was bondig : ,,Il a fourfait 60 lb." 

(5) Keurbrief van 't Vrije, ± 1190. 26. 

(6) Roisin, c. 105. 
1 
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Hetzelfde recht werd, in beperkte mate, toegekend tegenover de 
speellieden of narren ( scurras, lodders, = tafelschuimers), die de herberg
zame woning ( en de tafel !), niet wilden verlaten ( 1 ). 

Il. - SUBJECTIEVE GRONDEN VAN RECHTVAARDIGING 

A. - Onmondigheid. 

1) Kinderen beneden een bepaalde leeftijdsgrens zijn strafrechtelijk
minderjarig. 

De keuren spreken van "puer qui non habet annos suos" (2), laten 
het oordeel over de toerekenbaarheid voor elk afzonderlijk geval over 
aan de discretie van de rechtbank (3) of, wat meer voorkomt, stellen een 
vaste grens nl. 15 jaar (4), soms specificeren ze : 1 5 jaar voor de jongens, 
II jaar voor de meisjes (5). Minderjarigen gaan nochtans niet steeds 
totaal straffeloos uit ( 6). 

Te Rijsel wordt elke vordering afgewezen wanneer ze gegrond is 
op het misdrijf van een strafrechtelijk minderjarige : ,,la loi n'a pas a 
s'en meler" zegt Roisin (7). 

Te Ieper zal de vader de schade door zijn minderjarige zoon toe
gebracht aan het slachtoffer moeten vergoeden (8). 

2) Het recht is toegevend voor de jongeren, die wel meer dan 
15 jaar zijn, maar nog onder de ouderlijke macht staan ( dus de periode 

(1) Keurbrief van 't Vrije, 9 : Quicumque scurram hospitaverit plus quam una 
nocte, si in crastino abcedere noluerit, poterit eum dominus in aquam projicere absque 
forefacto; Vlaamse tekst, 9 : so wie eenen lodder herberghet meer dan eene nacht 
wille hi sanderdaghes niet wech gaen, de here machne werpen int water zonder mesdaet.' 

(2) Veurne Ambacht, 1240. 9. 
(3) Hesdin, 1207. 18. 
(4) Tout-Lieu de S. Dizier, nr. 45. 
(5) Roisin, c. 105. 
(6) Facet. S. Amand. 1265. IX. 19 : Se enfes desagiés faict plaie ne blechur a 

aucun, s'il i coust a faire warire, paiier Ie fault, mais a Ie justice en va il delivre et quite 
s'il n'i a mort ou affolure; cfr. een optekening bij DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., 
blz. 207, waar de baljuw zich met een kleine boete tevreden stelt omdat de dader "onder 
sine jaren" is, partijen en baljuw kwamen overeen dat een lichte boete mocht geëist 
worden. 

(7) Roisin, c. 105. 
(8) Tout-Lieu de S. Dizier, nr. 45 : De baljuw wil de vader van J. S., die min 

dan 1 5 jaar is, een boete voor zijn zoon doen betalen. De schepenen vonnissen : de 
zoon is vrij van boete omdat hij min dan 15 jaar is. ,,Mais le peire l'amandera contre 
la partie ... " 

Zo waarschijnlijk ook in S. Amand. Facet. 126 5. IX. 19 : Se enfes desagiés faict 
plaie ne blechur a aucun, s'il i coust a faire warire ( = genezen), paiier le fault ... ( de 
vader?). 
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tussen strafrechtelijke en burgerlijke meerderjarigheid) : voor het stedelijk 
aandeel in de verschuldigde boete kunnen ze niet opgesloten worden. 
Het ·is een humane trek van het Rijselse stadsrecht (1). 

3) Vrouwen golden in de Germaanse oudheid als niet strafrechtelijk 
verantwoordelijk, ze stonden onder de voogdij van wie voor haar ver
antwoordelijk waren. Is daarop terug te voeren dat sommige plattelands
keuren de vrouwen slechts de helft van de boeten deden betalen die 
voor de mannen gesteld waren ? Wellicht - het is in elk geval een archa
ïsche trek (2). 

B. - Verwantschap met de dader. 

Uit kracht van de nauwe verwantschap en van de bijstand die de 
echtgenoten elkaar verschuldigd zijn worden te Rijsel verschoond de 
kinderen die hun ouders en de echtgenoten die elkaar in nood zien en 
ter hulp snellen hetzij terecht hetzij ten onrechte. 

Roisin, c. 104 : Se li enf es voit père ou mère en aucun fait au desous, 
a quelconques cauze que li pères ou li mère l'ait commenchiet, soit à 
droit, soit à tort, aidier le puet li enfes et souccourre sans fourfet. 

C. - Noodweer of 1vettelijke verdediging. 

Defensio (3 ), se defendere ( 4), in necessitate se defendere (5 ), corpus 
suum defendere ( 6). 

Se deffendre (7), agir en (sur) son corps deffendant (8). 
Nootweer(9),noetweers (handelen)(rn),nootweer doen(u), up sijn 

verwere (handelen) (12), zich verweren (13), up sine verweringhe (14). 
Het oudste Vlaamse strafrecht, evenmin als het oud-Germaanse, 

kende de algemene rechtvaardiging van de misdrijven wegens noodweer 

(1) Roisin, c. 107. 
(2) ter Piet, 1266. 81; 4 Ambachten, 1242. 59, DE PAuw, Froissart, II, baljuws

rekeningen, blz. 15 : ,,Van dat Marie P. ghewijst was in twiste ende in wonden jeghen 
K. B. daer een wijf maer alf boete af en ghelt, dat comt 30 s .... " (Hulst-Ambacht, a0 

13 74). 
(3) Kaprijke, 1240. 39. 
(4) Aardenburg. Consuet. 13. 
(5) Arques, 1232. 40. 
(6) 4 Ambachten, 1242. 40. 
(7) Lod. v. Nevers, 1330. 52. 
(8) Roisin, 5 1; 156. 
(9) ter Piet, 1266. 99. 
(10) Brugge, 1304. 20. 
(n) Gent, 1297. 45. 
(12) Hazebroek, 1326. 36. 
(13) Gent, 1297. 43. 
(14) Hazebroek. 1326. 39. 



niet. Elk geschonden rechtsgoed gaf minstens aanleiding tot schade
vergoeding indien er geen publieke vordering was ( 1 ). 

Hieraan herinneren bepalingen van het geëvolueerde landelijke straf
recht die zowel de daad van de aanvaller als van de verdediger (publiek
rechtelijk) beboetten : beide daden immers waren verstoringen van d(_! 
openbare orde; doch het recht had reeds een correctie aangebpcht : daar 
de aanvaller alleen schuld had, moest hij beide boeten betalen (2). 

Het geëvolueerde stedelijke strafrecht erkent algemeen dat men zich 
zonder iets te verbeuren tegen aanvallen mag verdedigen. Alleen de 
vaststelling van de noodweer door een bevoegde rechtbank is hiervoor 
ve;reist; vorstelijke remissiebrieven kent het Vlaamse strafrecht niet in 
de door ons behandelde periode (3). Doch ondanks deze principiële 
erkenning van het rechtvaardigend karakter van de noodweer, was de 
uitoefening van dit recht vaak aan zekere vereisten onderworpen, die 
de rechtbank in feite een vrij grote vrijheid van appreciatie lieten (4). 

Noodweer is de verdediging tegen een wederrechtelijke aanval op 
de PERSOON, niet op de goederen. De gebruikelijke omschrijvingen : 
"corpus suum defendere" (5 ), ,,en son corps deffendant", (6) ,,zijn lijf 
beschermen" (7) zijn duidelijk. · 

Kieser is de vraag of de verdediging van de persoonlijke integri
teit van anderen een grond van rechtvaardiging was, m. a. w. of de 

(1) Zo nog in de keure van St. Amand. 1164 : Wie kan bewijzen dat hij de dood
slag of de verminking noodweers deed gaat vrij uit "preter quod cum parentibus 
occisi vel debilitati concordiam facere debebit" : hij moet weergeld betalen. 

(2) Keure van Poperinge, 1208. 6; 4 Ambachten, 1242. 40; Zaffelare, 126o. 3; 
Veurne Ambacht, 1240. 5. - Dit standpunt is voorbijgestreefd in Facet. S. Amand. 
1265. XI. 2, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat bij een aanval en de verdediging 
ertegen er slechts één misdrijf zal zijn : ,,S'aulcun est couru sus d'aulcun (dan mag hij 
zich verdedigen en geholpen worden), mellé <lont n'est que ung meffait (1 misdrijf en 
dus maar 1 boete, nl. door de aanvaller te betalen). 

(3) Remissiebrieven zijn ons pas bewaard vanaf de Bourg. periode: Petit Dutaillis 
en Dehaisnes hebben een keuze ervan uitgegeven. Naast dat argumentum a silentio 
is er, wat onze periode betreft en voor zoveel het noodweer aangaat : 
1. - de tekst van Filips v. d. Elzas, rond 1176, Gent 4. ,,Si quis insiliatur, quidquid 

ipse faciat in defendendo corpus suum, nullo tenebitur forisfacto." 
2. - de tekst van Gent, 1297. 45. ,,\X'ie so noetwere doet om sijn lijf te bescermene 

ende dat mach toeghen suffisantelike vor scepenen, die noetwere es hem sculdech 
te stane in staden also verre alse scepenen recht sal dinken." De rechters oordelen 
blijkbaar souverein over de ingeroepen grond van rechtvaardiging. (Cfr. de 
vonnissen van het Rijselse leenhof, verder blz. 54 vv., die dezelfde conclusie 
wettigen). 
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(4) Zie blz. 5 3 vv. 
(5) 4 Ambachten, 40. 1242. 
(6) Roisin, c. 5 1. 

(7) Gent, 1297. 45. 



noodweer een objectief karakter had (1). We mogen hierbij geen reke
ning houden met het verweer tegen vreemden : in dat geval hebben 
alle poorters het recht en zelfs de plicht hun medepoorters b,ij te staan; 
het motief is hier, men ziet het, elders gelegen dan in de noodweer : 
nl. in het grote principe van de solidariteit onder de gemeentenaren (2). · 

Wat betreft aanval en noodweer tussen medeburgers, het gemeen 
recht, menen we, op grond van een paar schaarse gegevens, ontkennend 
te moeten antwoorden. Een aanduiding biedt o. i. de redactie van art. 66 
van de Keure van Veurne Ambacht, 1240 : ,,wanneer een vreemde een man 
van de keure aanvalt mag ieder keurgenoot hem straffeloos helpen". Van 
een dergelijk recht bij een aanval door een keurgenoot wordt geen gewag 
gemaakt. 

Een andere aanduiding biedt de rechtsoptekening van Hazebroek 
( 1326) § 3 6, waar voorzien wordt dat men een andere zal mogen ter 
hulp snellen die het slachtoffer is van een huisbraak en hem straffeloos 
tegen zijn aanvaller steunen : in dit geval handelt men "up sijn ver
weren" (3). Deze tekst biedt o. i. een duidelijk antwoord op onze vraag. 
Welk is het geval dat wordt behandeld ? De bewoner van een huis wordt 
aangevallen, hij handelt "up sijn verwere" hij verdedigt werkelijk zich
zelf. Doch een gebuur snelt hem spontaan ter hulp, deze handelt niet 
,,up sijn verwere", men heeft hem niet aangevallen. 

Doch de wet wil hem bij deze - sociaal uitzonderlijk nuttige daad 
- straffeloosheid verzekeren en zegt : ,,het zal zijn alsof hij zich zelf 
verdedigde", ,,alsof hij "up sijn verwere" handelde" (4), m. a. w. we 
staan hier voor een FICTIE waarvan de reden alleen kan zijn dat de nood
weer normaliter enkel als verdediging van zijn eigen, aangevallen persoon, 
dus als SUBJECTIEF recht werd gedacht. Dat het recht van noodweer 
subjectief gedacht werd blijkt ook hieruit dat men in het oude recht 
soms vindt dat de kring der personen die een aangevallene straffeloos 
mogen helpen tegen de aanvaller zeer beperkt is : nl. tot de echtgenoot 
en de kinderen die nog bij hem wonen (5). 

We spraken hoger van zekere beperkende voorschriften. Welnu, 
sommige keuren eisen, zoals het moderne strafrecht, dat het kwaad dat 

( 1) Men veroorlove ons hier· de moderne terminologie ter hulp te roepen. 
(2) Zie blz. 23 5 vv. 
(3) ,,Alle die ghene die te helpen sullen comen deghene up wien dat men huus

souckinghe doet, dat het si up hare verweeren" (en dus : sonder boete). 
(4) ,,die te helpen sullen comen ... dat het si up hare verweeren" wordt anders 

geïnterpreteerd door HosoEY, Hoop d' Ha sebrouck, blz. 1 5 o : ,, ... n' encourent pas d' amende 
s'ils n'excèdent pas les moyens de légitime défense"( ?) 

(5) Facet. S. Amand, XI, 2 : S'aulcun est couru sus d'aulcun, aidier le peult 
ses genre et ses espeux, tant qu'il est en son pain, et en tel meïsme journee et mellé, 
<lont n'est que ung meffait. 
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men heeft afgeweerd, niet op een andere wijze kon worden ontgaan 
zonder te grote schade of schande voor de aangevallene : ,,se il (l'assailli) 
ne peult eschiever lassaillant sans trop grand peril ou trop grand honte, 
considere sa personne, il se peult deffendre ... " (1) of "si invasus non 
aliter evadere possit nisi se defendat" (2). Soms wordt als uitwendig 
teken van de noodweer geëist dat de aangevallene geschreeuw zou aan
heffen en roepen : ,,Ik verzeker u lieden dat ik vecht om mijn leven te 
redden en alleen om doodsgevaar" (3). Tenslotte moet de verdediging 
evenredig zijn met het gepleegd geweld en "debito moderamine" (4), 
men verdedigt zich "en telle maniere comme on est assailliz" (5 ), ,,gewa
pend tegen gewapend, ongewapend tegen ongewapend" (6) of, zoals 
het Livre Roisin formuleert : ,,que chius cui on courroit sus se deffenge 
en Ie fourme que on Ie courroit sus" (7). Deze regels waren zeer vatbaar 
voor interpretatie van de rechter en zo behield de rechtbank vrijheid 
van appreciatie. Een man had een andere met een zwaard geslagen zonder 
nochtans bloedverlies te veroorzaken, de aangevallene sloeg terug en 
bracht de aanvalJer een bloedige wonde toe. Voor de "rechtbank voerde 
de aanvaller aan dat de verweerdaad niet in verhouding was met de aan
valsdaad en vroeg de veroordeling van zijn tegenstrever. Doch de recht
bank gaf de voorkeur aan de toepassing van de algemene regel der nood
weer en veroordeelde de aanvaller omdat de aangevallene had geslagen 
,,sur sen corps deffendant" (8). 

Een tweedè vonnis van het Rijselse leenhof : J. D. M. slaat de 
baljuw W. met de vuist, een vuistgevecht ontstaat, W. grijpt een dolk 
en steekt J. D. M. dood. W. vrijgesproken "pour che J. D. M. avoit 
mis main au dit W." (9). 

Een derde vonnis : Iemand had een anders muts afgerukt en gescheurd 
en hem een klein eindje uit zijn huis getrokken (tenminste 5 voet : buiten 
de huisvrede daardoor?). De aangevallene had hierop zijn zwaard getrok
ken en zijn aanvaller een diepe wonde in het hoofd geslagen "jusque 
a l'os"; hij pleitte voor de rechter dat hij vrij uit moest gaan (demourer 
paisibles) omdat hij uit noodweer had gehandeld. Het leenhof van Rijsel 
nam dit verweermiddel niet aan, ongetwijfeld omdat het verweer buiten 

(1) Keuren van Lod. v. Nevers, ± 1330. 52. 
(2) Aardenburg. Consuet. ± 1323. 13. 
(3) Facet. S. Amand, XXVII. 1 : Je vous monstre bien que je m'en deffenderai 

pour mi delivrer me vie et chou que j'en ferai ch'est pour peril de mort. 
(4) Aardenburg. Consuet. ± 1323. 13. 
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(5) Keuren van· Lod. v. Nevers, ± 1330. 52. 
(6) Brugge, 1281. 5. 6. 
(7) Cap. 51. 
(8) Salle de Lille, nr. 62, blz. 5 3. 
(9) Ibidem, nr. 235, a0 1300. 



verhouding was en met een geslepen wapen een ongewapende aanval 
had beantwoord, buiten de bescherming van de huisvrede ! ( 1 ). 

Tenslotte een vonnis uit Dowaai : W. L. werd verbannen tot Kerst
dag en veroordeeld tot een boete van 50 lb. wegens doodslag op P. P., 
doodslag die hij nochtans uit noodweer had gepleegd (2). 

Blijkbaar gaven hogervermelde voorschriften aan de schepenen een 
recht van appreciatie om naargelang de wanverhouding tussen het ver
weer en de aanval, de aangevallene te veroordelen in de mate dat ze hem 
schuldjg achtten (gedeelde schuld) (3). 

4) Zo sterk is de afkeer van de verboden wapens dat de wetgever 
soms zelfs in geval van noodweer hun gebruik niet toestaat in de gewone 
omstandigheden (4). 

Oorsprong van de noodweer als algemene grond van rechtvaardiging. 

Het valt bij de vergelijking van de teksten op dat een bijzondere 
rol in de noodweer werd gespeeld door de beteugeling van de private 
oorlog en de bescherming van de woning, dit vooral inzake het afweren 
van huisbrak~n en hinderlagen - twee der meest gebruikelijke strijd
middelen van de vijandelijke partijen in de veten. We durven zelfs de 
hypothese vooruitzetten dat de noodweer - althans wat het Vlaamse 
strafrecht betreft - zich voor een goed deel ontwikkeld heeft uit de 
wettige machtiging om straffeloos te doden, gegeven aan wie zich tegen 
huisbraak en overval door een bende verzette. Daaruit zou o. i. door 
veralgemening van wat eerst een bepaling met beperkte draagwijdte 
was, het begrip van de algemeen geldende noodweer zijn ontstaan. 

Onze hypothese wordt gesuggereerd door de talrijke bepalingen 
- vooral uit de keuren van het platteland daterend uit de XIIe en XIIIe 
eeuw en die grotendeels archaïsch getint zijn - : deze bepalingen maken 
een opvallend onderscheid tussen noodweer die bij huisoverval of hinder-

(1) Ibidem, nr. 272 (1291) : .. .li mache hors de son hostage 5 piés ou plus. 
(2) Douai, Espinas, P.J., 1392. 31. (a0 1383). 
(3) Cfr. Gent, 1297. 45, waar dit recht uitdrukkelijk aan de rechters wordt toe

gekend. 
(4) ter Piét, 1266. 99; Zaffelare, 1260. 3; Veurne Ambacht, 1240. 51; DE PAuw, 

Froissart, II, blz. 70, Oostende, a0 1383 : Van J. J. P. ghecalengiert van twistene 
een MES te treckene up P. W. dwelke hi dede up zijn verweren; ende omdat 
hi een arem cnape was ende dandre so quaet een cnecht es, so lietene de bailliu ver
dinghen om 6 lb. 

In de kasselrij van S. Winoksbergen heerste de oude opvatting dat, wie zich 
uit noodweer had bediend van een aantal verboden wapens, niet tot het bewijs van 
de noodweer werd toegelaten. De bewoners bekwamen in 1298 tijdens het Franse 
bewind een privilege van Filips IV de Schone waarbij dit werd afgeschaft (Rijsel, Arch. 
dép. Nord, B, 1311; 4113) - zie bijlagen. 
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laag plaats vindt en de noodweer in gelijk welke andere omstandigheid. 
We geven hieronder een vergelijkende tabel van de wijze waarop men zich 
straffeloos verdedigen mag en de vermeldingen die van de noodweer 
gemaakt wordt : 

ten Hamere 
l 194- 9· 
Kaprijke-Eeklo 
1240. 40. 

ter Piet 
1266. 99 
Zaffelare 
1260. 19. 
Watervliet 
1258. 35. 39· 
Hulst 
1 3 5o. 4. 
Hazebroek 
1326. 36. 

Guines 
xve eeuw. 322. 

1) bij huisoverval of 
hinderlaag 

alle verweerdaden 
( quidquid fecerit) 
alle verweerdaden 
( quidquid pro defen
sione fecerit) 
met alle wapens 

zonder beperking 

alle verweerdaden 
( quidquid fecerit) 
alle verweerdaden 
( wat men ook doe) 
wat men ook doe om 
't slachtoffer van een 
huisoverval te helpen 
is straffeloos. 
39. ,,alle handere wa
penen" 
"Le bourgoys se peut 
deff endre en sa maison 
sans amende" 

2) in andere omstandig
heden 

niet vermeld 

niet vermeld 

alleen toegelaten wapens 

Art. 3 : alleen toegelaten 
wapens 
niet vermeld 

niet vermeld 

niet vermeld 

niet vermeld ( 1) 

niet vermeld 

Zelfs in de keuren van de stedelijke sfeer, gewoonlijk in de evolutie 
op het platteland vóór, wordt bepaald dat men zich "in huis en hove" 
straffeloos met alle wapens mag verdedigen ( 2 ). 

We menen hieruit te mogen afleiden dat : 
1° terwijl de noodweer, zoals bekend uit de algemene rechtsgeschie

denis, niet van meet af aan een verschoning was voor private bestraffing 
(wraak, compositio) (3). 

(1) Uitzondering op al deze keuren is de bepaling van de Keurbrief van het 
Vrije, ± 1190, §41 : ,,sciendum quod nichil forefaciet homo in defendendo corpus 
suum". 

(2) Gent, 1297. 43. 
(3) Zie blz. 60, 61, 61 n. 2. 



2° de noodweer als wettige rechtvaardiging werd erkend in een paar 
speciale gevallen : verdediging tegen vijandige benden die op aanvals
en wraakexpedities uittrokken, dit in het kader van de strijd van de 
wetgever tegen deze collectieve zelfberechting en in verband met de 
bijzondere hatelijkheid van genoemde procédés : wegens de schending 
van de huisvrede enerzijds en de heimelijkheid van de hinderlagen 
anderzijds. 

3° later werd be bepaling bij uitbreiding ook geldend bij iedere 
aanval op personen. Vandaar de zorg van sommige keuren dit uitdrukke
lijk te voorzien (,,licitum est in omnibus locis per noetweer corpus suum 
defendere sine omni forefacto") ( 1 ), en het feit dat zelfs in dit gevorderde 
stadium het oudste element nog een zekere voorrang blijft behouden : 
vaak laat men slechts in noodweer tegen huisoverval de verdediging 
met alle wapens toe (2). . 

Deze hypothese is nochtans niet de gangbare mening der rechts
historici. Men neemt in het algemeen aan dat de noodweer als grond 
van rechtvaardiging zich zou hebben ontwikkeld uit de faculteit ( of zelfs 
de plicht) de op heterdaad betrapte misdadiger, als zijnde vredeloos, neer 
te slaan (3). 

Hiertegen brengen we volgende bezwaren in : 
Er is een sterk juridisch-theoretisch onderscheid tussen de ver

dediging tegen aanval en het neerslaan van een vredeloze. 
1° Het neerslaan of vangen van een op heterdaad betrapte misdadiger 

- vredeloos geworden - was het onschadelijk maken van een vijand 
van de gemeenschap, krachtens het aandeel van de politiemacht dat elk 
lid van de gemeenschap bezat. Dit recht is OBJECTIEF : het komt er 

(1) Desteldonk, 1240. 43. en ter Piet, 1266. 99 : ,,Et licitum est unicuique pro 
nootweere corpus suum defendere infra domum suam ... quibuslibet armis et extra 
domum suam, dummodo sit armis non interdictis" en Brugge, 1275. 2. ,,dat hem elc 
verweeren mach binnen synen of anderen huuzen, hofsteden of elders, daer men up 
hem compt om hem te grievene, zonder yet te verbuerne". 

(2) Dergelijke ontwikkelingen komen meer voor in de geschiedenis van het 
recht : men late ons toe ter vergelijking op het volgende te wijzen : zeer analoog ver
loop heeft de strijd tegen de vete in Normandië gekend : begonnen met verbod van 
bepaalde wraakdaden ( o. a. huisaanval) is men tenslotte beland bij het algemeen 
verbod van. de private wraak. Deze ontwikkeling, hoewel ze zeer algemeen is geweest, 
werd in 't bijzonder geschetst voor Normandië door J. YvER, l'Interdiction de la guerre 
privée en Normandie. Caen, 1928. 

(3) H. BRUNNER, D. R. G., II, blz. 819 : ,,Busslos ist daher auch die in eigent
licher Notwehr verübte Tötung. Denn durch den grundlosen Angriffhat der Angreifer 
den Frieden verwirkt so class er als friedloser Mann getötet werden darf."; Hrs, Straf
recht, I, 196: Notwehr, das Recht den Angreifer zu verletzen oder zu töten ist ursprüng
lich ein Ausfluss der Friedlosigkeit des handhaften Missetäters. 
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niet op aan of men slachtoffer is of niet : ieder stamgenoot mag (moet) 
de vredeloze treffen, vb. toegesnelde buren die de dader grijpen, neer
slaan of aan het gerecht uitleveren, ( trouwens zo is het nog in de latere 
middeleeuwen : iedereen mag de vredeloze straffeloos treffen). 

Noodweer is een SUBJECTIEF recht : bij de noodweer was het 
principe dat de aangevallene zich zelf verdedigde en zijn aanvaller trof 
niet omdat het zijn recht was tegenover een vredeloze maar krachtens een 
instinctieve reactie van zelfbehoud; dit dus nog vóór de aanvalsdaad 
werd volvoerd t. t. z. wanneer de aanvaller nog niet als vredeloos kon 
beschouwd worden (men weet dat de notie van de strafbare poging nog 
zeer rudimentair was). 

2° Het recht van noodweer zou zich hebben ontwikkeld uit de 
machtiging om buiten het gerecht om, de op heterdaad betrapte neer 
te slaan, en dit terwijl de evolutie van het recht juist meebracht dat deze 
macht steeds meer beperkt werd ten voordele van het gerechtelijk optre
den waarbij de betrapte misdadiger diende uitgeleverd aan de gerechts
officier. 

3 ° Een zeer groot bezwaar schijnt aan de aandacht van de rechts
historici te zijn ontsnapt. Vrij algemeen vindt men nog in het late middel
eeuwse recht dat voor de neergeslagen aanvaller een weergeld aan de 
verwanten moet worden uitgekeerd (1). Hoe is dit te verklaren wanneer 
men hem als een op heterdaad betrapte vredeloze beschouwde : dan zou 
immers het recht enerzijds de burgers verplichten de aanvaller, als vrede
loze, neer te slaan maar hun daarna opleggen hiervoor aan zijn verwanten 
een weergeld uit te keren ! 

4° Er is ook een bezwaar dat uit de feiten zelf oprijst. We hebben 
vastgesteld dat met name in het Vlaamse strafrecht het algemeen recht 
van noodweer is ontstaan uit een uitzonderlijk recht, nl. de afweer in 
bepaalde omstandigheden. Welnu de vredeloosheid bij de betrapping 
op heterdaad was uiteraard een algemene regel, in die zin dat ze wel
afhing van de ernst van het misdrijf ( diefstal, brandstichting, moord, 
verkrachting, enz.) maar niet van bijkomende omstandigheden (als bvb. 
hinderlaag, huisoverval). 

Dient nu nog opgelost de vraag naar de oorsprong van de oudste 
noodweer. 

We weten dat het primitieve Germaanse recht de vraag naar de 
persoonlijke schuld verwaarloosde wanneer het er op aan kwam de 
vergoeding te doen uitkeren voor het onheil dat feitelijk door iemand 
was gesticht (2). Dit was ook zo wanneer iemand uit noodweer had ge-

(1) Zo H1s zelf, Strafrecht & M. A., I, blz. 200-204. 
(2) Zie blz. 61, n. 2. 
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handeld. Men kwam er niet toe om in dit laatste geval zo maar volledig 
van schuld vrij te stellen; we weten dat de daad en niet de wil het cri
terium van het strafrecht was, en het viel zeer moeilijk een volledige 
onschuld van één kant aan te nemen, (men denke aal} de mogelijkheid 
van gebruik van verboden wapens, van overdreven reacties of van uit
lokking). Er kunnen zich nochtans een paar gevallen voordoen waarbij 
uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de schuld en de boosheid 
uitsluitend bij één - de aanvallende - partij liggen en dit is bij uitstek 
het geval bij huisbraak en hinderlagen. Vandaar o. i. dat men er toe 
kwam te beschouwen dat, wat men ook deed om zich te verdedigen in 
dergelijke omstandigheden, de omstandigheden zelf een wettige vrij
stelling van schuld zouden uitmaken. Deze maatregel paste ten andere 
volledig in het kader van de overheidsactie tegen de private oorlogen : 
immers de risico's van de aanvallende partij zijn veel groter, geen recht 
op vergoeding zal haar worden toegekend bij eventuele verliezen. Dit 
moest de benadeelde partij ertoe aanzetten liever de gerechtelijke weg 
te volgen om voldoening te bekomen. 

We wezen er ook op dat de bescherming van de vrede van de woning 
een niet geringe rol in deze zal hebben gespeeld. 

In laatste instantie is de ommekeer van de opvattingen inzake 
. noodweer als volgt te verklaren. Het primitieve strafrecht is gebaseerd 

op de afrekening tussen partijen, de wraakneming voor elk toegebracht 
leed of het herstel ervan - het stelsel is uiteraard op uitwendige criteria 
aangewezen. Het geëvolueerde strafrecht ziet in het misdrijf een storing 
van de door de overheid bevolen openbare rust; misdrijf is dus elke 
ongehoorzaamheid aan de grafelijke vredeswil, afgezien van elke vraag 
naar de schadelijke gevolgen. Hierbij valt de nadruk op het straffen van 
een opzettelijke overtreding- het criterium wordt inwendig en individueel( 1) 
In het Vlaams strafrecht hebben beide systemen naast elkaar bestaan. 
Deze dualiteit is bijzonder treffend wat de noodweer aangaat in volgende 
bepaling die een tussenstadium vertegenwoordigt : ,, Wie noodweers 
handelt is zonder straf tegenover de graaf, maar blijft verantwoordelijk 
tegenover de familie van het slachtoffer" (1164) (2), enerzijds heeft hij 
geen boze wil getoond het grafelijk bevel te overtreden, hij kan dus 

(1) Men vergelijke met de algemene traditie van het Germaanse recht bij afwezig
heid van boze wil de publiekrechtelijke straf niet toe te passen, zie blz. 3 1; het grote 
verschil is dat het publieke element in plaats van bijkomstig in het Vlaamse recht 
gaandeweg hoofdzaak is geworden. 

(2) S. Amand, u64; Cfr. een oud-Franse tekst van dit artikel (Facet S. Amand, 
1265, II, 2, blz. 7) : ,,qui homme occira il sera ochis; qui homme afolera il sera affolé; 
mais se aucuns Ie faisoit sur son corps deffendant... il en est delivres a Ie pais, mais 
qu'i face pais a parti, ensi que li amit prïent pour lui, ou aultrement ne peult il estre 
en Ie paix seürs". 
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tegenover de graaf niet tot straf gehouden zijn; anderzijds blijft het oude 
systeem doorwerken : hij heeft schade toegebracht aan de andere familie, 
hij moet ze herstellen. 

Tenslotte heeft de nieuwere opvatting het gehaald : ongeveer tege
lijkertijd, wellicht in u63, begint Filips van de Elzas zijn grote keuren 
uit te vaardigen waar het noodweerrecht in principe zondèr restrictie 
wordt afgekondigd : Het principe van de bestraffing van het individuele 
daderschap h~eft het in rechte gehaald op het principe der collectief
familiale aansprakelijkheid voor elke toegebrachte schade ( 1 ). 

Wijzen we er tenslotte op dat voor deze rechtsevolutie in,het Vlaams 
strafrecht, zoals voor zo vele andere, aanknopingspunten te vinden zijn 
in het recht van de vroege Middeleeuwen. 

Nemen we de teksten die H. BRUNNER (2) citeert als bevattende 
erkenning van het recht van noodweer. 

Het treft aanstonds dat het over bepalingen met beperkte toepassing 
gaat : straffeloosheid werd toegekend aan wie zich verdedigde in enkele 
karakteristieke omstandigheden waar het boos opzet uitsluitend van de 
zijde van de aanvaller geen twijfel liet : 

1° in geval opstandige boeren zich in benden hadden verzameld 
om op plundering uit te trekken zal niets kunnen ten laste gelegd worden 
van hem die er één van doodde "quia ille qui eum occisit, se defendendum 
et res vindicandum hoc egit" (3). 

2° bij een "contentio" moet onderzocht worden : ,,per quem orta 
est contentio"; in geval een misdadiger : 

a) een roofoverval pleegt, 
b) een hinderlaag langs de weg lègt, 
c) 's nachts in een huis inbreekt om te roven, mag men hem straffe

loos ne<::rslaan (4). 
3° Nauw hierbij aansluitend is de "notitia de homine forbatudo" (5) 

waarin een onverhoeds overvallene zijn onschuld bezweert, daarbij aan
voerend dat op het ogenblik van de aanval God hem het recht tot ver
dediging gaf (,,et sic mihi Deus directum dedit") hetgeen een subjectieve 

( 1) Filips. Gent, 11 76. 4 : ,,Si quis insiliatur, quidquid ipse faciat in defendendo 
corpus suum, nullo tenebitur forisfacto." Doch alweer heeft de keure van Filips een 
programmatisch karakter, de baljuw èn de rechtbanken hebben zich niet strikt aan 
deze radikale regel gehouden en vaak - uit traditie ? - strafvermindering gezet 
in plaats van vrijspraak, naargelang allerlei omstandigheden. Zie blz. 5 3 vv. 

(2) D. R. G., II, blz. 819, n. 44. 
(3) Edictus Rothari, § 280. MM. GG. LL., IV, blz. 68 : ,,de rusticanorum 

seditionem" : de motivering is subjectief ! 

60 

(4) K. Zeumer, Formulae. Form. Turon, nr. 30, blz. 152. 
(5) K. Zeumer, Formulae. Cartae Senon, nr. 17, blz. 191. 



motivering is, niet een objectieve in de zin van een rechtmatig optreden 
tegen een vredeloze boosdoener. 

4° Tenslotte vindt men ook bepaald dat men zich straffeloos mag 
verzetten tegen een roofoverval ( 1 ). 

Het treft dat deze uitzonderlijke vrijstellingen van sanctie wegens 
noodweer voorkomen in bronnen di~ relatief sterk onder invloed stonden 
van "geleerd" recht. Het algemeen Frankische volksrecht kende zeker 
de betaling van het weergeld ook bij doodslag uit noodweer ( 2 ). En na 
het vergaan van de Karolingische staat en de daaruit volgende verzwak
king van het publieke strafrecht moet deze primitieve regel alle andere 
opvattingen overwoekerd hebben, waarschijnlijk zelfs wat de publieke 
boeten betreft (3 ). Deze toestand is dan het vertrekpunt geweest van 
de door ons beschreven reactie in het oud-Vlaamse strafrecht. 

7. - DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

Onder deze algemene benaming behandelen we drie belangrijke 
punten van het oud-Vlaamse strafrecht. Vooreerst de bijzondere vreden 
( d. , Sonderfrieden), vervolgens de eigenlijke verzwarende omstandig"" 
heden (herhaling, aanwending van verboden wapens, enz.) en tenslotte 
een oneigenlijke grond van verzwaring : de betrapping op heterdaad. 

l. - DE BIJZONDERE VREDES 

.. Door bijzondere vrede verstaat men de uitzonderlijke, wettelijke 
bescherming waarvan bepaalde personen (vb. de vrouwen), bepaalde 
plaatsen (vb. gebouwen van de eredienst) of bepaalde tijdstippen (vb. de 
nacht) genoten. De bijzondere vrede verbood alle geweld, iedere daad 

(1) Lex Gundebati, 29. 2. MM. GG. LL. 4°, sect. I, t. II, pars I, blz. 66 : de 
superventoribus et effractoribus. - De twee niet-frankische teksten hebben we aan
gehaald, hoewel ze geen rechtstreekse aanknopingspunten kunnen zijn voor ons recht, 
wegens het frappant parallelisme dat ze in dit verband vertonen met de frankische 
rechten. 

(2) Cfr. BINDING, Die Fahr/à'ssigkeit, blz. 23 : ,, ... die Anerkennung der Haftungs
pflicht auch für das Ungefährwerk, ja auch für den Schaden durch rechtmässige Hand
lung, wie die Notwehr."; cfr. BORETIUS, Cap. reg.franc., n° 139 (a0 818-19) I, blz. 250, 
c. 1. 7. 13 : op doodslag staat weergeld en publieke straf; indien noodweers gepleegd 
(aliqua necessitate cogeri.te) alleen weergeld - contra : WrLDA, Strafrecht der Germanen, 
blz. 563 v. en BRUNNER, R. G., II, blz. 817, interpreteren "se defendere" en "aliqua 
necessitate cogente" niet als "noodweers handelen" maar als "op uitlokking handelen", 
deze interpretatie blijkt niet uit de bronnen en is een verfijning van juridisch denken 
die men niet al te vlug mag veronderstellen in het frankische recht, trouwens "se 
defendere" is in latere tijden steeds de typische term voor "noodweers handelen". 

(3) Zie blz. s I vv. 
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die hem schond werd een misdrijf - hoe wettig ze op zichzelf ook 
mocht zijn (vb. bloedwraak) - en de misdrijven volgens gewoon recht 
werden er dubbel hatelijk door. 

De bijzondere vredes zijn van sakrale oorsprong, de zaken die 
ervan genoten werden geacht onmiddellijk onder de goddelijke bescher
ming te. staan en daaruit sproot hun onschendbaarheid voort. Deze vredes'· 

. zijn oud-Germaans erfgoed ( 1 ). Bij de oorspronkelijke sakràle vredes 
hebben zich in de loop der tijden vredes van seculiere aard gevoegd, 
zoals de bijzondere bescherming door de koning in de frankische periode 
verleend aan instellingen die de immuniteit gen en, aan de reizigers 
die zich naar de koninklijke palts begaven (2.), aan weduwen en wezert 
en de "homines minus potentes" in het algemeen (3), nog andere "vredes" 
spruiten voort uit de godsvrede (vb. de vastentijd). 

Talrijk zijn de bijzondere vredes die in het Vlaams Strafrecht van 
kracht zijn geweest, velen zijn van ouds overgeleverd en nog slechts 
relict-verschijnselen meer, andere zijn zeer actueel gebleven of nieuw 
bijgekomen. De vredes in het oud-Vlaamse Strafrecht zijn zeer talrijk, ze 
zijn ook zeer verscheiden van aard. Er zijn vredes die in het verleden 
aan behoeften beantwoordden doch met de vooruitgang van orde en 
veiligheid niet meer dan relicten zijn geworden (vastentijd, akkervrede, 
wegvrede). Er zijn vredes die aan algemeen-menselijke behoeften beant
woorden, ze zijn steeds van kracht gebleven (huisvrede, nachtvrede, 
vrede van de gewijde plaatsen). Er zijn tenslotte vredes die aan jongere, 
zeer actuele behoeften voldoen, ze worden krachtig gehandhaafd (markt-, 
stadsvrede). 

1° De heilige plaatsen (4). 

In het oud-Vlaamse Strafrecht is de kerk een vredesoord bij uit
nemendheid, iedereen heeft er recht op rust en alle geweld zou een 
ontheiliging zijn. Wie in de kerk twist, maakt zich schuldig aan "kerk
storm" en wordt gestraft (5). Zoals de kerk zelf, geniet ook het kerk
hof (6) rond de kerk, en het voorhof (7) van de bijzondere vrede. 

Uit dezelfde gedachte van de heilige en onverstoorbare rust dezer 

(1) BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., I, 197, II, 756-61. 
(2) ScHROEDER, Deutsche Rechtsgesch., blz. 126. 
(3) BRUNNER, II; blz. 50, Deutsche Rechtsgesch. 
(4) De tempelvrede is een oeroud Germaans rechtsinstituut, BRUNNER, Deutsche 

Rechtsgesch., II, blz. 756 vv. 
(5) Veurne Ambacht, 1240. 28. 31 : ,,convictus de lite in ecclesia, id est kerck

storm"; Calais, 12 5 3. 8 : ,,Si aucuns fait mellée en glise ou en l'atre" : 9 lb. boete. 
Op gewone "mellée" staat 3 lb., ibid. 1 5. 

(6) Sentences, Ieper, nr. 307. 
(7) Calais, 1253. 8. ,,en glise ou en l'atre". 
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plaatsen volgt verder dat een misdadiger of wie door zijn vijanden 
achtervolgd wordt in diezelfde gebouwen tegen zijn belagers beschutting 
geniet ( 1 ), krachtens het algemeen erkend asylrecht mag hij er niet alleen 
door de baljuw niet aangehouden worden, het is deze zelfs verboden 
van veroordeelden in de kerk de betaling te eisen van de verschuldigde 
boete (2): 

2° De heilige vastentijd (sanctum tempus ieiunii). 

Ingevoerd door de godsvredes (3) is de bijzondere vastenvrede 
reeds in het begin van de XIIe eeuw slechts een relict meer; er wordt 
in het begin van de xne eeuw nog gewag van gemaakt, maar uit de feiten 
blijkt het een vrij krachteloze instelling te zijn (4); trouwens een kroniek
schrijver merkt zelf op : ,,Tanta namque fuit perversorum hominum 
rabies et nequitia ut nee Sancti temporis - nam quadragesiniá. erat -
eos cohibere valeret reverentia" (5). De vastenvrede verdwijnt hierna 
uit de geschiedenis in Vlaanderen. 

3° De godsdienstige feestdagen. 

De vrede van de godsdienstige feesten beschermt, zoals de kerk
vrede, de plechtigheden waar het ganse volk zich verzamelt (6). De gods-
vrede had deze dagen bijzonder beschermd. . 

De vrede van de kerkelijke hoogdagen waarborgt de persoonlijke 
vrijheid aan eenieder: niemand kan op die dagen worden aangehouden (7). 

(1) Verhalende tekst : Miracula S. Ursmari, 6, a0 1060. 
Teksten van wetgeving: Lod. v. Nevers, 1330. 27: waarin sprake is-van de mis

dadigers _die aan de baljuw zoeken te ontsnappen door de kerk binnen te vluchten 
,,pour leur sauvement". De baljuw en zijn knapen hebben het recht dit te voorkomen. -
Teksten van de rechtspraak : Sentences, Ieper, 178, 205, 280, 307, 974, 1012. 

(2) Hulst, 13 50. 22. Ook verbannenen hielden zich schuil in de gewijde plaatsen 
buiten de greep van het gerecht, dat soms moest ingrijpen als het te erg werd : ,,Dat 
alle ballinghe zullen rumen stappans die in de kerken ligghen binnen Ghent ofte omtrent 
Ghent, ofte neen mense sal nemen daer mense vinden sal ende doenre justice over 
als over verbanne (en voortijdig teruggekeerde) liede." (DE PAuw, Voorgeboden Gent, 
blz. 7, a0 1337). 

(3) De godsvredes zelf vormen zo'n belangrijk instituut dat ze een afzonderlijk 
studieobject zijn. Voor Vlaanderen volstaan we met te verwijzen naar STRUBBE, Gods
vreden en HuBERTI, Gottesfrieden in Frankreich. 

(4) Galbert, c. 95 : Ivan van Aalst verwijt graaf Willem dat hij niet "cum pace 
et sine dolo et armis" gekomen is, hoewel de dag viel in "sacro ieiuniorum tempore.'~ 

(5) Walter van Terwaan, c. 43. 
( 6) Calais, 1181. 8; 12 5 3. 3 6 : men zegt de "feste anuelle" de zelfde bescherming 

toe als aan de marktdagen. 
(7) Po1GNANT, Bourgeois de Lille, blz. 205 v. : rond Kerstdag, Pasen, Sinxen en 

allerlei bijzondere heiligdagen mag niemand aangehouden worden. 



Analoog is de bijzondere vrede die sommige feestelijke uitingen van de 
volksdevotie ( processies, enz.) beschermt : zo genoten krachtens grafelijk 
privilege te Rijsel de pelgrims die naar de 0. L. Vrouw-processie kwamen 
vanaf Drievuldigheidszondag 9 dagen bijzondere vrede ( 1 ). 

4° De nachtvrede. 

Mens en dier hebben recht op nachtelijke rust. Wie ze schendt 
begaat in elk geval een zwaar misdrijf. De nachtvrede, een oeroud Ger
maans recht, is in het oud-Vlaamse Strafrecht algemeen geldend geweest; 
overtalrijk zijn de wetgevende teksten die voor allerlei misdrijven met 
aanzienlijke strafverhoging dreigen wanneer ze 's nachts werden gepleegd 
(per noctem, fais de nuit, fourfait nutantre, bij nachte) (2). In het bijzonder 
de nachtelijke huisbraak wordt zwaar gestraft omdat de vrede van het 
huis de eerste waarborg is voor de nachtrust van de vreedzame be
woners (3). 

5° De Huisvrede. 

Een oeroud Germaans recht is de bijzondere vrede van' -huis en 
tuin (4). Overtalrijk zijn de teksten van het oud-Vlaamse Strafrecht die 
de verzwaring van de beteugeling van de huisovervallen op .het oog 
hebben, vooral in het kader van de strijd tegen de private wraakneming;, 
immers de verwoesting van het huis van de tegenstrever was ,vaak het 
eerste oogmerk van de oorlogvoerende benden (5 ). De tuin genoot 
dezelfde vrede als het huis (6). 

6° De dingvrede. 

Van oudsher was de openbare rechtszitting een volksverzameling 

(1) BRuN-LAVAlNNE, Roisin, blz. 281, a0 1270: ,,Nous otroions a tous chiaus .. . 
qui en pelerinage venront a Notre Dame de Lille dedens les IX jours devant dis .. . 
sauf conduit ... allant et venant et demorant franquement et paisiblement quil ne seront 
pris ne arrieste pour debte quil doivent ne pour autre choze darriere faite ou avenue 
sil ne sont banit pour lait fait (= zware misdaad)". 

(2) Nachtelijke misdrijven in 't algemeen: Roisin, c. 50; Brugge, 1304, blz. 323; 
Calais, 1298. 9d.; Lod. v. Nevers, 1330. 75; Facet. S. Amand, 1265, IX, 7. 

Wonden 's nachts: Nieuwpoort, II63. 2. -Huisbraak 's nachts: Brugge, 1275. 1; 
4 Ambachten, 1242. 47; Zaffelare, 1260. 5 3; Waas, 1241. 26; Ronse, 1240. 14; S.Omaars, 
bans 5 50. - Doodslag 's nachts: Brugge, 1304. 16; Salle de Lille, 214; Ieper, Sentences, 
498. 

(3) Zie voetnoot 2. 
(4) BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, blz. 75 8. 
(5) Zie blz. 236. Cfr. WrnLANT, Prac. crim., c. 76, iemand bespringen in zijn 

huis brengt soms dubbele boete mee. 
(6) Zaffelare, 1260. 5 3. 



die door een bijzondere vrede beschermd werd ( 1 ). Ook het oud-Vlaamse 
Strafrecht bevat bepalingen die elke rustverstoring verbieden ter vier
schare (2). Te Brugge en in 't Vrije had men hiervoor de term "burg
storm" omdat op de burg recht gesproken werd. (Cfr. de uitdrukking 
kerkstorm, blz. 62) (3). 

Terwijl enerzijds de bijzondere dingvrede de rustverstoring tot een 
specifiek misdrijf maakt, biedt ze anderzijds aan de aanwezige partijen 
waarborg van persoonlijke vrede d. i. onschendbaarheid (4). 

7° De legervrede. 

Deze oud-Germaanse bijzondere vrede (5) heeft ook in de oud
Vlaamse rechtsoptekeningen sporen nagelaten. Een algemene vrede werd 
tussen de deelnemers aan een veldtocht uitgeroepen, die aan alle geweld
daden tussen hen een bijzonder misdadig karakter gaf en strenge sancties 
wettigde. Zowel gemeentelijke milities (6) als de feodale legers (7) kenden 
de legervrede. 

8° De akkervrede of ploegvrede. 

Zeer sporadisch is de vermelding in het Vlaamse Strafrecht van de 

(1) B_RUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, 795, I, 197. 
(2) aaljuwsrol n° 1374, Gent, a0 1375 : ,, van dat Heinric van Hijfte ghe

calengiert was dat hij in ghebannen vierscaren Yan g::ede.:le sprac sonder or'.of, 
waer of de boete es 3 lb., waer zoe ghewij~t; ontfaen : 3 lb. 

(3) Aardenburg, Tale en Wedertale : ,,roeringhe makene ... up 1 wetteliken 
dinghedach" dat is "burghstorem"; Brugge (GrLLIODTS VAN SEVEREN, Co11;t. Bruges, 
n° 13, I, blz. 257), 22-7-1289 : ,,Hoe ende in wat manieren ende wie sculdich es te 
berechtene den twist die ghevallet in de buergh die men heet Buerghstoorm.'.'; 't Vrije, 
nr. 11. 1266. 14 : ,,Borgstorm peut on faire en chascune virscarne dedens les bornes, 
ki seront mises par eskevins" ( = in de vierscharen van het Vrije duiden de schepenen 
aan binnen welke grenzen elke stoornis van de zitting van het gerecht als "borgstorm" 
bestraft zal worden). 

(4) Cassel, 1324. 12: Bij de "franche vérité" moeten allen 3 dagen in vrede zijn, 
de dag van de vrije waarheid, de dag ervóór en 's anderendaags. Deze vrede moet de 
voor~ande Zondag uitdrukkelijk afgekondigd worden; Salle de Lille, 236, nota 2 : 
een partij die in een private oorlog is gewikkeld, is verschenen voor de rethter "par 
le constrainte de l'adjournement du seigneur", daarom geniet ze 3 dagen bijzondere 
vrede (respit) ,,pour aller sauvement apres le jugement fait". 

(5) :BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, blz. 759. 
(6) Pas-en-Artois, II 84-88. 89. 20. ,,Sy la commune sort hors la ville pour la 

motion et trouble de quelque werre que personne ne fourface riens en quelques chose.'' 
(7) Cassel, 1276. 8 : doodslag in overtreding van de legervrede is moord; en 

1276. 3 : ,, ... tua un hom en pais jugie pour l'ost qui fu semons vers Liege". - Cassel, 
1324. 9 : ,,Se le sires fait semonre ses ostes souffissament on doit jugier pais de toutes 
weres, de tous contens dessi adont que li host ert revenus ou que il ert pais et XV jours 
apres'\ wie deze vrede overtreedt : 11seroit tenus de murdre". 



akkervrede (middelnederduits : ploehvrede) die de landman bij zijn werk 
beschermt. Men kent enkele vermeldingen uit Duitse en Noord-Neder
landse gebieden ( 1); we vinden de ploegvrede ve_rmeld in het Normandisch 
strafrecht, waar ze geschonden wordt door het "assaut de chárrue" (2). 

In het Vlaamse recht vinden we de akkervrede eigenaardig genoeg 
slechts vermeld - en dan nog terloops - bij Roisin. Dit werpt ander
maal een licht op het archaïsch karakter van sommige zijner optekeningen : 
"Pais de nuit et fais qui fais est as cans ( = aux champs) et fais qui fais 
est en maison" (schendingen van bijzondere vredes) zijn gelijk voor 
bewijs - en onderzoeksprocedure, zegt hij, en de straffen van het misdrijf 
en de storing van de drie genoemde vredes zelf worden gecumuleerd (3). 

9° Bijzondere bescherming van de vrouwen. 

Uit de Frankische tijd daterend, is deze vrede, door de toename 
van de rust in het land in de loop van de XIIe en XIIJe eeuw, niets meer 
dan een relict dat men in sommige landelijke keuren van de XJIIe eeuw 
nog aantreft. 

Wie een vrouw misdoet betaalt dubbele boete ( en omgekeerd wan
neer de vrouw zelf misdoet, omdat ze zich haar bijzondere beiicherming 
onwaardig toont) (4). 

10° De vrede van de weg (d. Strassenfriede). 

Enkele overblijfselen in de wetteksten van het Vlaam;e Strafrecht 
herinneren aan het belang dat deze vrede eenmaal gehad heeft toen het 
centraal gezag nauwelijks in staat was bepaalde vitale delen van het 
grondgebied - in casu de wegen (naar de markten) - effectief te 
beschermen. 

Zo wordt wie betrapt wordt op roof "in via aut in heerstrata" 
gehangen (5); in een recente tijd heeft men soms de boeten voor geweld-

(1) Hrs, Strafrecht, I, blz. 234. - FREDERIKS, Oud-Ned!. Strafrecht, I, 172 v. 
(2) LE FOYER, Droit pénal Normand, blz. 170. 
(3) Roisin, c. 50. 
(4) Poperinge, 1208. 15; 1233. 15; Arques, 1232. 39. Dat een misdaad door een 

vrouw gepleegd erger is dan door een man is een constante opvatting in de middel
eeuwen: cfr. WrnLANT, Pract. crim., c. 61 (Damhoudere, c. 62) : ,,Vrouwen (die crisme 
van lese Majesté commiteren), met venijne ofte anderssins, zijn meer te punierene dan 
de mans, want veele horribelder eest om de vrouwen sulcke crisme te commiterene 
dan om de mans." - Anderzijds vindt men dat de vrouw uit hoofde van onmondig
heid slechts een halve boete betaalt ! Zie blz. 5 1. 

(5) Veurne Ambacht, 1240. 85; over de bijzondere bestraffing van de straatroof, 
zie blz. 1 24. 
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daden verdubbeld indien ze op straat waren gepleegd ( 1); zo bepaalt 
men dat zowel "in via vel extra viam mulierem opprimere violenter" tot 
de zware misdrijven behoort (herinnering aan vroegere bescherming 
van de weg?) (2). 

11° De marktvrede. 

Hoewel in de Frankische tijd hiervan reeds sporen zijn te vinden (3), 
kende deze bijzondere vrede zijn grote bloei pas vanaf de ontplooiing 
van de handelsbedrijvigheid (XIe, XIIe eeuw). Om het even welke rust
verstoring werd tijdens de markt (wekelijkse- en jaarmarktèn) gestraft 
als een overtreding van het bijzonder vredesgebod van de vorst. Hoe het 
in de vroegste periode toeging is ons gekend. door de levendige beschrij
ving van Hariulf (4) : zodra de orde van de jaarmarkt gestoord werd liep 
het volk naar de graaf toe, wanneer het diens aanwezigheid aldaar h~d 
vernomen en eiste dat hij zijn jaarmarkt zou beschermen. Tijdens een 
jaarmarkt te Torhout in 1084 was de graaf persoonlijk ter plaatee gekomen 
om zijn vredesgebód desnoods hardhandig te doen eerbiedigen. Een 
gewelddaad werd gepleegd, het volk snelde naar de graaf en eiste dat hij 
zijn jaarmarkt zou beschermen. 

Eind XIe eeuw gaf de graaf aan Geraardsbergen een keure, waarin 
,,teneinde de lieden aan te lokken" o. a. voorzien wordt dat al de mis
drijven op de wek~lijkse marktdag gepleegd dubbel zulîen gestraft 
worden (5). Dergelijke bepalingen zijn niet alleenstaande (6). ,,La feste 
soit franche et en paix de toutes gens, de toutes querelles, fors de lait 
fait" zegt het rechtsboek van Guines (7). 

De bijzondere bescherming van de markt breidt zich uit tot de 
handelaars die zich ter markt begeven. Deze vredespolitiek ter bescher
ming van de handelaars is een constante in het grafelijk optreden; we 
citeren de meest pregnante bepaling : ,,constituta est etiam pax negotiatori 
omni ad mercatum venienti ut securus cum suis rebus veniat, securus 

(1) WIELANT, Pract. crim., c. 76 : waert gestatueert dat soe wije slaet opt strate 
sal betalen dobbel boete ... 

(2) Desteldonk, 1284. 14; men veroorlove ons, wegens de schaarsheid der 
gegevens, dergelijke aanduidingen te gebruiken. 

(3) BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, blz. 761. 
(4) Vita Arnulphi, c. 16, a0 1084. 
(5) Geraardsberge;i, 1067-70. 
(6) Calais, u81. 8; 1253. 36; Brugge, civile boeten van 1304. GILLIODTS VAN 

SE VEREN, Cout. Bruges. blz. 32 3; Kortrijk, 1 324. I 6 : Wie "roeringe maakt" of vecht in 
de 14 daagse vrijheid ieder jaar rond Sinxen moet nog binnen de termijn van die vrij
heid berecht worden en minstens voor 60 lb. par.; Zo is te Ieper in de xrne eeuw 
het marktgebouw door een bijzondere vrede beschermd : DEs MAREZ en DE SAGHER, 
Compies Ypres, blz. 13 : ,,H. S. bis 3 lb .... quia hoc accidit in halla". 

(7) Guines, xve eeuw. § 171. 



redeat .... " (1). De oudste verhalende bronnen hebben ons het relaas van 
het hardhandig grafelijk optreden bewaard tegen rovers van reizende 
handelaars (2). 

Beschermde de marktvrede de handelaars tegen gewelddaden, hij 
zorgde anderzijds voor het vrij verkeer van eenieder : niemand kon die 
dagen voor schulden of boeten aangehouden worden; vrijheid en veilig
heid waren onontbeerlijk om de markt te doen bloeien, de marktvrede 
werd afgekondigd (3). 

12° De stadsvrede. 

De stadsvrede is hoegenaamd niet te verwarren met de marktvrede; 
zo algemeen is de ene, zo beperkt is de andere. Binnen de muren van de 
stad heerst vrede : de straffen zijn er hoger dan op het omliggende platte
land,' wie de stad binnentreedt geeft zijn wapens bij de poorten af (4). 
Wanneer in een streek een strijd woedt zullen de oorlogsdaden over 
het algemeen op het platteland gevoerd worden, de steden hoe klein ook, 
genieten vrede (5 ), het zijn "loci pacifici" (6). 

(1) S. Omaars, 1164? 24; Galbert, c. 16 : de moord op graaf Karel de Goede 
vernemend slaan de handelaars op de markt te Ieper ijlings op de vlucht (,,accinctis 
rebus' suis et die et nocte fugerunt") (1127) . 

. (2) Herman van Doornik, c. 24 : 10 "milites" hadden een ·,,negotiatori ad merca
tum venienti" iets ontstolen, ze werden wreedaardig ter dood gebracht. 

(3) Hulst, 13 5 o. 40 : Tijdens de jaarmarkt, 2 dagen ervóór en 2 dagen erna wordt 
aan eenieder ongestoord verkeer toegestaan, voor zover hij geen misdaad heeft gepleegd. 
-Analoge bepalingen: Rijsel: S. POIGNANT, Bourgeois de Lille, blz. 205; en S. POIGNANT, 
Foire de Lille, blz. 71 en 73 (la franchise d'arrêt) en BRUN-LAVAINNE, Roisin, blz. 284, 
a0 1271 : Rijsel heeft een 5 daagse marktvrede rond de jaarlijkse paardenmarkt: niemand 
kan gearresteerd worden tenzij voor "lais fais" ( = de zwaarste misdaden). Deinze 
(eind XIIIe eeuw), II, 5 : men vraagt dat bij de jaarlijkse "feste" allen "sauf alant et 
sauf venant" zouden hebben "et leur avoir tout, sans aucun arest a faire sour aus ne 
sour leur avoir de dette ou amende". - Analoge bepalingen gelden voor de vrije 
jaarmarkten van Aalst (Reyntens, Bouck metten Haire, blz. 24, a0 145 5). - Uitzonder
lijk wordt te S. Omaars bepaald dat tijdens de "franke feste" geen balling binnen 
mag komen. (Giry, hans, 776). 

(4) Hoe duidelijk het begrip was van een bijzondere vrede die in de stad heerste 
blijkt uit volgende tekst : S. Omaars, u64? 36 : ,,Statuo quocumque banno motio 
agatur firmissiman pacem cunctos in procedendo et redeundo pariter habere. Quam 
si quis quolibet modo infregerit, eandem legem subire cogetur que infra civitatem 
pacem violantibus constituta est." 

. (5) EsPINAS, Guerre sociale interurbaine, blz. 258 : tijdens de "oorlog" van Dowaai 
tegen Rijsel, 1284-85, geniet het kleine stadje Raches vrede, op zijn gebied worden 
geen oorlogsdaden geduld : ,,Cette localité, pour petite qu'elle soit, a une jurisdiction, 
la campiigne n'en possède pas, aussi l'une jouit de la paix, l'autre subit la guerre. Plus 
général~ent les faits d'hostilité précédents se passent dans le plat pays, ils s'arrêtent 
à la limite, fortifiée ou non, des centres habités, c'est la supériorité de ces derniers." 

(6) Galbert, c. 1. 
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De oudste vormen van stadsvrede vinden we in het grafelijk initia
tief - de graaf wil bewoners in zijn stad aanlokken door belofte van 
verhoogde veiligheid ( r ), en in het initiatief van de gemeentenaren zelf, 
dat tussen de leden van de stedelijke "communio" of "amicitiá" wraak
oefeningen verbiedt (2). 

r 3 ° De bfjzondere bescherming van de overheidspersonen. 

Van deze bijzondere vrede zijn er reeds sporen in de Frankische 
tijd (3). Naarmate de organisatie van een rechtsstaat vorderde werd de 
bescherming van de openbare ambtenaren een noodzaak. 

Bij de uitoefening van hun ambt en ook daarbuiten, voor hetgeen 
ze in hun ambt hebben gedaan (4), stonden ze vaak bloot aan vijandig~ 
heid en wraakzucht vanwege individuen die zich verongelijkt achtten. 
Ze werden dan ook bijzonder beschermd, wie tegen hen misdeed werd 
zwaar gestraft (5). Men mocht ze niet in de private veten betrekken (6)., 
Hun werd, tegen de algemene verboden in, toegestaan wapens-te dragen 
voor hun veiligheid (7). Een bijzonder geval is de vrijwaring van de 
rechters van elke "contradictio" bij het vonnissen (8). 

Il. - DE EIGENLIJKE VERZWARENDE ÛMSTANDIGHEDEN 

Ze geven aan het misdrijf een bijzonder hatelijk karakter of tonen 
de onverbeterlijke natuur aan van de misdadiger, vandaar dat ze de straf 
doen verzwaren. Ze worden op beperkende wijze door het recht voor
zien, zoals ook de maat zelf van de strafverhoging. 

(1) vb. Keure van Geraardsbergen (eind XIe eeuw). Hiermede is een zeer lange 
traditie ingezet : de graaf is men blijven beschouwen als de eigenlijke beschermer van 
de stad en van de stadsvrede in het bijzonder. Wanneer deze stadsvrede in de "oorlog" 
tussen Dowaai en Rijsel (1284-85) wordt geschonden doet de stad beroep op de graaf, 
en noemt zich "la ville du comte" (EsPINAS, Guerre sociale interurbaine, blz. 301). 

(2) vb. de amicitia van Aire op de Leie (eind XIe eeuw). 
(3) BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, blz. 1365, 225, n. 54 (alg. koningsvrede, 

op anderen overgedragen). 
(4) Brugge, 1281. 18. de schepenen: ,,omme ocusoen van sinen hei:scepdoeme". 
(5) Ieper, Sentences, 418 : ,,G. C. J. R. M. ghebannen van mordaden ewelike 

uten lande van Vlaendren, omme dat zij sloughen, scoten ende staken up scepenen van 
Ypre, 't welke es mort." 

Gent, 1297. 15; Douai, EsPINAS. P. J. 12 5. 1. 2; 122. 
(6) Ronse, 1240. 5. Men mag de baljuw of de onderbaljuw niet in een vete betrek

ken die door hun verwanten wordt gevoerd, tenzij ze het zelf uitlokken. 
(7) Hulst, 1350. 37. 
(8) Zie hierover F. L. GANSHOF, Etude sur Ie faussement de jugement dans.Je droit 

ftamand des XJJe et XJIJe siècles (Bull. comm. roy. anc. lois et ordonnances Belg., t. XIV, 
fase. II, blz. 115-140 ), Brussel, 19 3 5. 



1° Heimelijkheid. 

, In de ogen van de primitieve Germa~en hadden de misdrijven die 
in het geniep werden begaan een verachtelijk karakter, (de "Neidings
werke"), de dader werd als een misdadige lafaard beschouwd en aan de 
algemene vervolging prijs gegeven ( 1 ), omdat hij voor zijn daad niet 
durfde uitkomen. 

Het begrip is levendig gebleven in het oud-Vlaamse Strafrecht. 
Het is de heimelijkheid die de diefstal onderscheidt van de roof en hem 
zijn verachtelijk karakter geeft; heimelijke doodslag is moord, geniepige 
brandstichting is moordbrand. 

Op heimelijkheid wijst de uitvoering van een misdrijf 's nachts, 
nachtelijke doodslag wordt geheten "mauvaissement et en trayson" 
gepleegd te zijn : we citeren een geval van de rechtspraak (2) : twee 
lieden worden beschuldigd een doodslag te hebben gepleegd "mauvaisse
ment et en trayson". Ze voeren ter verdediging aan dat ze de doodslag 
hebben gepleegd overdag (3) en besluiten "si nulle traysons n'y fu", 
hetgeen aan het misdrijf zijn hatelijk karakter ontneemt dat de beschul
diging had aangevoerd. Een andere benaming voor verraderlijk uitge
voerde overvallen is "in een hinderlaag" (4). Een peimelijk misdrijf is 
ook hetgeen "buuten sweechs" wordt gepleegd, het iseen "quaet feit" (5). 
Deze laatste bepaling is treffend : ze toont hoezeer het recht is geëvolu
eerd : vroeger gold wat op de weg gebeurde als bijzonder strafbaar wegens 
schending van de wegvrede; nu alle plaatsen door vrede beschermd zijn 
blijft de verzwarende omstandigheid van de heimelijkheid van kracht 
voor al wat op afgelegen plaatsen gebeurt. 

We zegden dat nachtelijk misdrijf vermoeden van heimelijkheid 
meebracht. Een eigenaardige rechtsbepaling laat de. dader nochtans toe 
dit vermoeden af te wentelen door dadelijk bij mensen in de omgeving 
zijn nachtelijk misdrijf te gaan bekennen. Het feit is dan geen moord 

(1) ScHRÖDER, Deutsche Rechtsgesch., blz. 80 vv. 
(2) Salle de Lille, 239. 
(3) De tekst luidt: ,,(qu'ils) l'occirent entre deux solaux". De uitgever R. MoNIER, 

verk_laart in zijn table glossaire als volgt, yO SOLAUX (sing. Solel) Solivaux? en ver
wijst naar de hier behandelde plaats. Deze uitleg is bevreemdend. 0. i. betekent "entre 
deu4 solaux", ,,entre deux soleils" uitdrukking die ook in het moderne Frans betekent 
"tussen zonsopgang en zonsondergang". Trouwens handschrift C voegt erbij : ,,et de 
jours", overdag ! 

(4) Ieper. Sentences, 498. D. C. puni de murdre voor doodslag "pour ce que 
Ie dit fait avient par laghe" (flandricisme = bij laghe, in hinderlaag). 

(5) Gent, a0 1388, ,,buuten sweechs" = op afgelegen plaatsen; cfr. Baljuws
rol, n° 1374, a0 1375 : ... alsdat zij brocht souden hebben van live ter doot Jann1;: 
Doem BUTEN den GHEMEENEN ERWEGHE ... 



maar "simpel manslachte" ( 1) : de dader is voor zijn daad uitgekomen. Dit 
criterium vinden we nog duidelijk uitgesproken in de bepaling : ,,Si gens 
ochïent gens ou affolent et nulz n'en traict le faict a lui, che faict est plus 
criminel cop ... " (2) en nog: wanneer een verdachte van heimelijke dood
slag achtervolgd gaat worden en : cil qui tel cas faict ( = de dader), se 
ne soit devant gens (ongezien in 't geheim gepleegd), si faict ... assavoir ... 
que il a fait tel cas ... et bien le trait a lui ( en) il ne le choile mie ( = ver
bergt het niet), tel cas est homichide, puis n'i a point de murdre ... Mais 
qui tant choile blechure... ne mort... de cestui cas lois le tient puis 
a murdre" (3). 

Aan de weerzin voor heimelijkheid ontspruit wellicht de bepaling 
dat wie schuldig wordt bevonden, nadat hij zijn schuld heeft ontkend 
een extra vergoeding moet betalen.Het rechtsgevoel eist dat men openlijk 
voor zijn daden uitkome (4). 

2° Gebruik van verboden wapens. 

Onderdeel van de grafelijke vredesactie was - we weten het uit 
de verhalende bronnen (5) - het verbod van het dragen van bepaalde 
wapens of zelfs alle wapendracht in sommige beschermde plaatsen. De 
latere keuren zetten die ac~ie voort : misdrijven die met bepaalde wapens 
gepleegd werdth, werden zwaarder gestraft (6). 

3° De Herhaling. 

De herhaling is een verzwarende omstandigheid die wegens haar 
vèrstrekkende gevolgen een afzonderlijke behandeling verdient. Ondanks 
haar zware gevolgen voor de straftoemeting is de herhaling in het oud
Vlaamse Strafrécht eerder -van beperkte toepassing geweest. Men kent 
er nl. alleen dé bijzondere hèrhaling ( d. i. herhaling van soortgelijke mis
drijven), en ze is verder bijna uitsluitend van belang bij de diefstal (7). 

(1) Brugge met het Vrije. Dit sijn de pointen, 7. 
(2) Facet. S. Amand, 1265, IX, 13. 
(3) Ibidem, XVI, 21. 
(4) ter Piet, 1266. 8 3; 
Poperinge, 1233. 10. 
(5) Galbert, c. 1 (pijl en boog); Walter van Terwaan, 12 (pijl en boog). 
(6) Verboden wapendracht elders in extenso behandeld; zie verder : Land van 

Waas, 1241. 14; S. Omaars, II64? 18, 22; Keurbrief van 't Vrije, 34; Gent, 1205. 3; 
Veurne Ambacht, 1240. 30; Poperinge, 1233. 10; Arques, 1232, 33, 35; Zaffelare, 
1260, 7, 8, 9, 10. 

(7) Ieper. Sentences, 204. Strafverzwaring bij herhaling van putierschap is uit
zonderlijk. Men weet dat ons hedendaags strafrecht de algemene herhaling aanvaardt 
en wel krachtens het principe van sociaal verweer : voluntas non factum est puniendum 
(SIMON, Belgisch Strafrecht, blz. 199). 



GEVOLGEN VAN DE VERZWARENDE ÜMSTANDIGHEDEN 

a) Straftoemeting bij schennis van de vredes, bij heimelijkheid 
en verboden wapendracht. 

Gev9lg van de schending van bijzondere vredes en van de ver
zwarende. omstandigheden is de verhoging der straf. Zo algemeen is 
deze regel, zo groot is de verscheidenheid van de maat der strafverhoging. 
We merken verder op dat in de oudere teksten totaal analytisch wordt 
tewerk gegaan; voor bepaalde misdrijven worden bepaalde strafver
hogingen· voorzien. Pas later is men ertoe gekomen algemene regels te 
tormulerén waardoor alle straffen volgens een algemene maat zullen 
verhoogd worden ( 1 ). De verzwaring der straf neemt volgende vormen 
aan: 

1. Boete wordt lijfstraf. 

Zo bvb. betaalt men voor verwondingen 3 lb., wanneer ze 's nachts 
zijn toegebracht verliest men de hand (2). 
2. Op bepaalde vredebreuk staat een vast bepaalde boete. Bvb. kerkstorm 

beboet met 3 lb. (3). Vooral de huisbraak wordt met zware boeten 
bedacht (4). 

3. Verdubbeling der boete ( dobbele boete, duplex amenda). Zo was het 
reeds in het oude recht van Geraardsbergen (5 ). Zo is het daarna in 
zeer talrijke keuren (6). De verdubbelingen ·van de boete werden 
gebeurlijk samengevoegd : vb. wie 's nachts tijdens de jaarmarkt de 
wet verstoort betaalt 4 maal de boete van het misdrijf (7). 

4. Eenmaal wordt een boete verdriedubbeld (8). 
Merken we op dat de rechter geen vrijheid van appreciatie gelaten 

wordt, zelfs niet binnen bepaalde grenzen. De verzwarende omstandig
heden en de uit te spreken strafverhoging zijn stereotiep en vrij mecha
nisch vari toepassing. 

( 1) Brugge, van civilen boeten, 1304, GlLLIODTS v AN SEVEREN, Cout. Bruge s. 
blz. 326. 

(2) Nieuwpoort, 1163. 2. 3; verder: Gent, 1297. 39 (gebruik van cniven); 4 Am-
bachten, 1242. 47; Veurne Ambacht, 1240. 82. 

(3) Veurne Ambacht, 1240. 28. 31. 
(4) Zie blz. 
(5) Geraardsbergen, eind xre eeuw, 11. 
(6) Ronse, 1240. 14; Calais, 1298. 9. e.; Lod. v. Nevers, 1330. 75; Brugge, 1275. 1; 

Poperinge, 1208. 15; 1232. 15; Arques, 1232. 39; Land van Waas, 1261. 26. 
(7) Brugge, van civilen boeten, 1304. loc. cit. : ,,Als tfaict ghebuert es bij nachte 

ende binnen der Brugghemaerct zo es de boete civile vier waerf alzo vele." 
(8) Calais, 1253. 8. 15. 



b) Straftoemeting bij herhaling. 

1) Strafverzwaring. 

Reeds in de capitularia vinden we progressieve verzwaring bij 
tweede, derde diefstal (1). Hetzelfde vinden we in het Vlaamse Strafrecht 
terug. Zo vinden we dat wie een eerste maal plichtig is aan diefstal niet 
wordt gestraft zo hij borg stelt niet te zullen hervallen; valt hij in her
haling dan volgt verbanning (2) of zelfs doodstraf (3). Elders geldt de 
regel dat de dief de eerste maal verbannen of verminkt wordt, de tweede 
maal wordt hij gehangen (4). 

De eerste groep bepalingen wekken zelfs de indruk een voorwaarde
lijke veroordeling avant la lettre te zijn, immers men kan nauwelijks van 
strafverzwaring spreken waar men van vrijspraak mits borgstelling naar 
doodstraf overgaat (5 ). Naast de optekening door de klerk van de schepen
bank kende rrien een probaat middel om de herhaling vast te stellen : 
men bracht de dief een speciale verminking toe teneinde hem samen 
met de bestraffing dadelijk als reeds veroordeeld dief te doen erkennen 
(beroving van een oor) (zie blz. 195 v.), vandaar een bepaling als deze : 
Wie gevat wordt voor diefstal ,, ... et on trove s'oreille coupée ... il sera 
pendus ... " (6). 

3° Invloed van de herhaling op de rechtspleging (7). 

Een vroegere veroordeling ( of zelfs betichting) vormt later een 
vermoeden van schuld en kan als dusdanig de ontoereikende bewijzen 
aanvullen eri de rechters tot veroordeling bewegen (8). 

(1) BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, blz. 836 v.; waarschijnlijk oud-Germaans. 
(2) Aardenburg Keurbrief, II6. 
(3) ten Hamere, 1 194. 7; Land van Waas, 1241. 24 "secundo furtum, suspendatur". 
(4) Desteldonk, 1248. 24. 
(5) Land van Waas, 1241. 24; ten Hamere, 1194. 7; Desteldonk, 1248. 24; 

Calais, 125 3. 7. 
(6) Cahüs, 1253. 7; cfr. Facet. S. Amand, XVI, 34: S'aulcun est pris en mau

vaiseté et se lui faille menbre, che sont deux tiesmoignage : lois ne le peut tensser 
( = beschermen). 

(7) Ook de moderne procedure ontneemt soms aan de hervallene bepaalde 
waarborgen vb. hij kan berechtigd worden door een correctionnele kamer samen
gesteld uit I rechter. 

(8) Tout-Lieu de S. Dizier, 272. Men houdt er rekening mee of de betichte 
tegen wie slechts zwak bewijsmateriaal wordt aangevoerd "est de bone conversation 
et de bone renommée ou de malvais" en "s'il a este criez autrefois de tel blasme" (de 
herhaling is bijzonder !). 
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Wanneer, hetgeen in het pnmltleve bewijzenrecht normaal is, de 
bewijslast op de betichte rust, is een vroegere veroordeling aanleiding 
tot verzwaring van het bewijs van zijn onschuld ( 1 ). In geval van heling 
van gestolen goed geldt de herhaling als vermoeden juris et de jure 
van boos opzet ( 2 ). 

III. - DE BETRAPPING OP HETERDAAD 

Een enigszins afzonderlijke plaats tussen de verzwarende omstandig
heden wordt ingenomen door de betrapping op heterdaad. 

Termen. - In het algemeen. 

Captus in recenti facto (3), Captus in recenti malefacto (4), Captus 
m malefecio (5 ). 

Pris en ·caut fait (6), Pris en prinfait (7), Pris e.ó. mal faict (8), Pris 
en présent fait (9 ), Pris par sa personne en present mesfait ( 10) en caude 
mellee (11). 

Gevat metter verscher daet ( 1 2 ), gevat in verscher faite ( 1 3 ). 

(1) Veurne Ambacht, 1240. 23: Wie voor het eerst van diefstal beticht wordt, 
wordt tot de reinigingseed toegelaten met 4 eedhelpers uit zijn familie : een ze maal 
moet hij door coratores als onschuldig betuigd worden, een 3e maal echter zal een 
grafelijk onderzoek moeten plaats grijpen. 

(2) Zaffelare, 1260. Wie gestolen goed koopt wordt de re maal niet voor heler 
aangezien; de ze maal zal hij door een "infamia" getroffen worden; de 3e maal neemt 
men zijn boos opzet aan en zal hij als heler worden gestraft. 

(3) Watervliet, 12 5 8. 28. 
(4) Arques, 1232. 42. 
(5) Veurne Ambacht, 1 240. 8 5. 
(6) Roisin, c. 19. 
(7) WARNKOENIG, Docum. inéd., blz. 8. 
(8) Facet S. Amand. 1265. XVI. 2. 
(9) Gent, Vrijheden van 1297. 1. 
(10) Facet. S. Amand, 1265. I. 
(u) Facet. S. Amand. 1265. XIII. 10 : S'aulcun est en caude mellee ... emprisoner 

le peult li sire ... (= indien iemand op heterdaad van geweldpleging gevat wordt mag 
de meier hem opsluiten). 

(12) Sentences Ypres, 201. 
(13) Keure v. Biervliet, 1358, GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. quart. Bruges. vil/es 

& seign. enclav. I, blz. 541. 
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In het bijzonder bij diefstal (1) : 

~ Furtum rrianifestum (2), captus cum provenza (3), captus cum pro
batione (4), captus cum proventia (5), captus in forto (6), fut captus (7). 

Lére soupris (8). 
Gevangen met provenchen van diefte (9). 

Inleiding. 

De bestraffing op heterdaad zouden we graag een oneigenlijke ver
zwarende omstandigheid noemen; immers volgens zuiver-juridische begrip
pen is zij géén verzwarende omstandigheid, doch haar feitelijke gevolgen 
doen haar toch samen met de gronden van verzwaring behandelen. 

Verzwarende omstandigheid noemt men het accessorium van een 
misdrijf dat de schuld van de dader verzwaart, zijn bijzonder boze wil 
doet blijken of zijn grote sociale schadelijkheid beklemtoont (zo de voor
bedachte raad, de herhaling). 

De betrapping op heteÎïdaad integendeel is een louter uitwendig 
feit, toevallig en vreemd aan de wil van de misdadiger. En toch mogen 
we wat het oude strafrecht betreft, van een quasi-verzwarende omstandig
heid spreken omdat de betrapping op heterdaad feitelijk het gevolg van 
de verzwarende omstandigheid meebrengt nl. strafverzwaring. Dit is zo 
voor het oude strafrecht in het algemeen ( 10) en voor het oud-Vlaamse 
Strafrecht in het bijzonder. 

( 1) Men vindt hier zoals in het Angelsaksische recht de beide begrippen van 
de heterdaad bij diefstal naast elkaar : het vatten van de dief met de gestolen zaak 
nog bij zich (materieel criterium) en de klaarblijkelijke diefstal (formeel criterium). 
De bronnen laten ons niet toe in het oud-Vlaamse recht terzake een historische ont
wikkeling na te speuren (cfr. DE VISSCHER, Fur manifestus, blz. 448-461). 

( 2) ten Hamere, 1194. 7. De term "furtum manifestum" mag niet tot romeins
rechtelijke invloed doen besluiten. Het begrip van de diefstal op heterdaad kent zowel 
het Germaanse als het Romeinse recht (cfr. DE VISSCHER, op. cit.), de term is niets 
meer dan een vertaling van een in het Germaans gedacht begrip (bvb. het "open theft" 
van de Angelsaksische wetten) (ibid.). 

(3) Keurbrief van 't Vrije, 1190? 28. 
(4) Nieuwpoort, n63. 6. 
(5) Watervliet, 1258. 28; Veµrne Ambacht, 1240. 20. 
(6) S. Omaars, n64? 43. 
( 7) Kaprijke, 1240. 4 5 ; Lalleu, II 5 6. 5. 
(8) Facet S. Amand XVI. 26 : Lere soupris doit estre sievis clocque sonnans. 
(9) Gent, 1297. 63. 
(10) H1s, Strafrecht, 1, 384 : ,,Strafverschärfend wirkt nach manchen Quellen die 

Tatsache class der Verbrecher auf handhafter Tat ergriffen wurde, es tritt dann peinliche 
Strafe an Stelle der nicht peinlichen Bestrafung. Vereinzelt wird die Brüche erhöht." 
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Begrip. 

Bet,rapt op heterdaad is, sensu stricto, wie door een openbaar ambte
naar of door private personen aangetroffen wordt bij het plegen van een 
misdrijf of wie kort na het misdrijf in het bezit wordt gevonden van 
voorwe;pen die zijn schuld doen blijken ( 1 ). 

Het begrip is echter in bepaalde toepassingen zeer breed geworden 
en, sensu lato, is betrapping op heterdaad bvb. de aanhouding binnen 
een bep'aalde, vrij lange termijn (2) of nog bvb. de aanhouding van de 
dader, zolang hij het schependom, waar het misdrijf werd gepleegd, nog 
niet heeft verlaten (3 ). 

Gevolgen van de heterdaad. 

1° Op de procedure. - Het juridisch-normale gevolg van de heterdaad 
is de inkrimping van de waarborgen die in de andere gevallen aan de 
verdachte worden toegestaan met het oog op een goede rechtsbedeling, 
waarborgen die door de heterdaad hun bestaansredenen hebben verloren. 
Dit is zo in het moderne procesrecht, het was zo in het oude. 

De heterdaad liet een spoedprocedure toe : ,,quicumque latro captus 
in forto fuerit citius morte damnabitur" heet het kernachtig in de keure 
van S. Omaars. 1164? 43 (4). 

2° Op de straftoemeting. - De heterdaad heeft verder - en dit is 
merkwaardig - een sterke verzwaring van de straf tot gevolg, nl. inzake 
diefstal en doodslag. Het is een zeer algemene regel dat dieven, die men 

(I) Dit laatste vooral bij diefstal : ,,gevangen met provenchen van diefte" heet 
de op heterdaad betrapte dief in de Gentse keure van 1297, § 63. - Cfr. Beaumanoir: 
Cout. Beauvaisis, nr. 939, I, blz. 477 gecit. bij GonEFROY, Dictionnaire, v0 apert : ,,Li 
apers larrecins est celui qui est troves saisis et vestus de le coze emblée." 

(2) 1 jaar in Wavans, 1205.21. 
(3) Wanneer een inwoner van het Vrije te Brugge een misdrijf pleegt en erin 

slaagt de stad te verlaten kan hij bij eventuele terugkeer in de stad niet in voorlopige 
hechtenis gehouden worden : immers er is geen heterdaad meer voorhanden om de 
aanhouding te wettigen. (Brugge met 't Vrije, 1318. 10). 

Dezelfde opvatting blijkt uit Aardenburg, Vonnissen, 8 : Een poorter van Oost
burg had te Aardenburg getwist "hi ghinc buter cuere van Ardenburch ende betoghede 
daer 2 vrijlaten, dat hi buten was ende dede daer of zinen scoe ende dedene weder an". 
Daarna komt hij terug in Aardenburg ( overtuigd dat de baljuw hem niet meer kon 
aanhouden), de baljuw hield hem toch aan. - Cfr. Wettelijkh. 67, volgens welke 
bepaling hij tegen de baljuw gelijk zou hebben gehaald; het gebruik is ondertussen 
blijkbaar vervallen. 

(4) De invloed op de procedure van de heterdaad werd in detail bestudeerd 
door BENNECKE, Strafprocess, blz. 81, we vernoemen: voorlopige hechtenis, de betichte 
komt- niet tot de zuiveringseed, geen formele klacht wordt vereist, de vervolgings
ambtooaar neemt de leiding van gans het geding in handen. 



op heterdaad betrapt, opgeknoopt worden; terwijl de dief, die in gewone 
rechtszitting overtuigd wordt, er met verbanning, verminking of zelfs 
met een belofte van nietherhaling en het stellen van een borg vanaf komt. 
Even belangrijk is de rol van de heterdaad inzake doodslag : 

De opvatting van de overheid is dat wie doodt, gedood moet 
worden ( 1 ). Daartegenover staat de oeroude gewoonte der verzoening 
van de partijen na een doodslag (2). De beide opvattingen zijn van kracht 
geweest en zij hebben - dank zij een soort compromis - als volwaardig 
recht eeuwenlang naast elkaar bestaan. 

Praktisch werd de brug tussen beide systemen geslagen door de 
vraag naar de heterdaad : Werd de dader gevat - heterdaad sensu lato -
dan volgde de publieke straf; kon hij ontkomen dan werd hij tot ver
zoening en terugkeer toegelaten en ontsnapte aan de grafelijke straf (3 ). 
We ontlenen aan het rechtsboek van Guines de volgende sprekende 

(1) Geraardsbergen, eind xre eeuw, 10, ,,caput pro capite". - Nieuwpoort, 
u63. 1. - S. Omaars, u64 ?, 17. - S. Amand, u64: qui hominem occiderit, occi
detur. - Wavans, 1205. 21. - Poperinge, 1208. 7. (de abt van S. Bertijn): ,,Si quis 
aliquert\. occiderit, occidetur." - Roisin, c. 154 : ,,mort pour mort". - Brugge, 
1304. 16. - Keuren van Filips voor de grote steden, 18 : ,,Caput pro capite". -
Gent, 1297. 40 : ,,lijf jegen lijf". 

(2) Zie hoofdstuk over de "Zoen", blz. 292 v. 
(3) Het mechanisme is bijzonder duidelijk in S. Omaars, u64? 17. We citeren 

daarom voluit : ,,Si quis in villa Sancti Audomari hominem occiderit, si deprehensus 
et reus convictus fuerit, nusquam salvationis remedium habebit. Quod si forte, nobis 
improvisis, fuga succurente, discesserit, mansiones ipsius diruentur, reliqua omnia 
comitis erunt. Qui vero fugerit, ulterius in urbe non recipietur, nisi prius occisi cog
natis reconcilietur, 10 lb. solvet, ... "; Facet. S. Amand, 1265. XXVII. 3 : Se cil qui 
homme occhist escappe de le terre et puis apprés fait tant vers les proismes du mort 
qu'il vienent au seigneur, par devant eschevins, si remerchient le paix (= vragen 
genade) et prïent pour celui, chest priere le delivre au seigneur (verzoent hem met de 
heer) parmi les loix qui assise i sont (nl. 10 lb.) (en natuurlijk de regeling met de 
beledigde partij); Tale en Wedertale, 59 : Doden ... ,,comt hij (= de dader) present 
voor oghen" : ,,rechtene metten swaerde", is hij weg : verbannen voor 100 jaar, maar 
"als hi pais en zoendinc heeft jeghens partien ende jeghens den heer ende der stede 
vernoucht heeft so es die ban quite" en mag hij dus vrij weerkeren. - Te Brugge zal 
tot in de loop van de XVe eeuw de zoen een autonome, publiekrechtelijk erkende 
instelling blijven en als dusdanig de strafrechtelijke vervolging uitsluiten, daarna zal 
ze enkel nog als een louter privaatrechtelijk instituut functionneren en wel tot aan 
de opstand tegen Spanje in de xvre eeuw (STRUBBE en ScHOUTEET, Zoending te Brugge, 
blz. 7 v.); in de louter privaatrechtelijke aanwending vinden we ze bij WIELANT, 
Pract. crim., c. 146 : ,,Nochtans met paijs te makene tusschen partien en is 't delict 
niet uuyt noch de peijne quijte maer de juge procedeert altijts voorts uuijt sijnder 
offitie". Zie verder : S. Amand, u64, en Wavans, 1205. 21 : Wordt de moordenaar 
gevat, hij wordt terechtgesteld. Ontglipt hij, dan mag hij na verloop van 1 jaar, na 
verzoening met de verwanten van zijn slachtoffer, terugkeren. - Dit mechanisme 
is vrij algemeen in het Middeleeuwse Strafrecht: Hrs, Strafrecht, I, 483 v., II, 81, heeft 
er nadrukkelijk op gewezen. 
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tekst : ,,Remedde pour bannys. Se ledit malfaicteur apres ce qu'il aroit 
ainsi este appelez et qu'il seroit contumassez par deffaulx et banny de 
la conté de Guysnes et avoit fait paix a partie et il se vouloit venir rendre 
es prisons du seigneur pour se mectre au droit de la loy, Ie seigneur 
auroit pour ses droiz desdis appeaulx et coutumassez 60 S. par ... Et Ie 
ban est au regard et a la voulenté du seigneur ou de ses officiers ... Et en 
vient on bien a traictié (het komt wel tot een compromis tussen heer 
en misdadiger) puisque Ie malfaicteur a fait paix a partie et que partie 
ne poursuyt point" ( 1) : de voortvluchtige - langs de familie om -
komt tot een vergelijk met de benadeelde partij, deze ziet af van klacht. 
De vervolgingsofficier ziet af van vervolging. 

Een varierende afkoopsom werd aan de baljuw aangeboden om van 
strafrechtelijke vervolging af te zien, nadat de partijen overeengekomen 
waren. Zo bvb. te Gent in 1 3 72 : De" maghen en vrienden" van Danèel 
den Coyere klagen tegen Jan van Brandeghem wegens doodslag, doch 
de moordenaar bekomt verzoening van de verwanten van het slachtoffer 
en de baljuw ziet van vervolging af tegen de zeer hoge som van 80 lb. (2). 
In 13 73 ook te Gent werd voor de moord op meester Simoen van Ghend 
door Jan Broucmersch, Philips Paris en Fransoys van den Boemgaerde 
ghecomposeert voor 100 lb. (3). En in 1373-74, ook aldaar werden de 
doodslag en verwonding op Coppin van Zele en Gillis van Zele door 
Lauwerin van den Cnocke, Wouter van der R yhagen, Symoen van der 
Poele en Mase Pontine "vermaect" voor 360 lb. (4). 

Zelfs in de vete speelde de heterdaad een rol. De 11e eeuwse "ami
citia" van Aire-op-de-Leie verbiedt aan de poorters bloedwraak te nemen, 
tenzij ze de moordenaars van hun verwanten op heterdaad hebben 
betrapt (5 ). Ter staving van de grote rol van de betrapping op heterdaad 
in de straftoemeting zijn de aangehaalde gegevens o. i. sprekend genoeg : 
het gaat er telkens om het leven van de dader ! (6) 

Verklaring. 

Dat de toevallige betrapping op heterdaad een verzwaring van de 

(1) EsPrNAS, Guines, § 20. 
(2) Baljuwsrol, n° 1366. 
(3) Baljuwsrol, n° 1369. 
(4) Baljuwsrol, n° 1370. 
(5) Aire, u88. 6. - Hier spelen voor de hand liggende psychologische over-

wegingen een rol. ' 
(6) Uitzonderlijk brengt de heterdaad verhoging mee van een gewone geldboete: 

Veurne Ambacht, 1240. 13 : verboden wapendracht, 3 lb. boete; wie door de baljuw 
betrapt wordt betaalt 1 o lb. 



straf meebrengt mag de jurist die logische verantwoording zoekt ver
bazen ( 1 ). Doch deze stap van het strafproces naar de straftoemeting is histo
risch zeer begrijpelijk. Aan de basis van het verschijnsel ligt de oud
Germaanse opvatting dat de op heterdaad betrapte een vredeloze is : 
iemand die men moet neerslaan, doden (2) na een zeer summiere rechts
pleging, een soort lynch proces. 

Zo hard was het rechtsgevoel van het volk tegenover de betrapte 
misdadiger, dat, ook na invoering van een zeer summiere procesvoering, 
dit hardhandig optreden in de gewoonte is blijven voortbestaan en steeds 
als recht werd aangevoeld. Het hoeft geen verwondering te baren : de 
vredeloosheid is in haar onmiddellijke en middellijke gevolgen één der 
sterkste en levendigste instituten geweest van het oud-Germaanse Straf
recht (3). 

Aldus wordt historisch verklaard hetgeen dogmatisch en logisch 
gezien onverstaanbaar is of tot verkeerde voorstellingen leidt : zo bvb. 
wanneer men uit het feit dat een betrapte dief gehangen wordt terwijl 
een ontvlucht moordenaar tot verzoening komt en verder ongestoord 
blijft meent te mogen afleiden dat de misdrijven tegen de eigendommen 
strenger gestraft worden dan de misdrijven tegen de personen (4). Dit 
is niet zo : wanneer een moordenaar betrapt wordt wacht hem de dood
straf net zo goed als de betrapte dief, en de niet betrapte dief ·komt er 
net als de niet gevatte moordenaar vaak vanaf met een vermogensstraf (5 ). 
Men moet in deze zaak zorgvuldig de materiële en de formele elementen 
onderscheiden ( 6). 

(1) Naar aanleiding van een analoog verschijnsel in de Romeinse wet der XII 
Tafelen merkte reeds Montesquieu op : Il paraît bizarre, que ces lois missent une telle 
différence dans la qualité de ces deux crimes (furtum manifestum en nee manifestum) ... 
en effet, que le voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa 
destination c'était une circonstance quine changeai_t point la nature du crime" (geciteerd 
bij DE VISSCHER, Fur manifestus, blz. 443). 

(2) BRUNNER, Deutsche Rechtsgesch., II, blz. 629 : Das Verfahren urn 'handhafte 
Tat ist in allen Fällen ein Verfahren gegen einen Friedlosen. II, blz. 627: Die Ergreifung 
auf handhafter Tat berechtigte unter bestimmten Voraussetzungen den Verletzten, 
oder auch, bei Taten, die volle Friedlosigkeit nach sich zogen, jeden Volksgenossen 
an den Täter sofortige Vergeltung zu üben, ihn zu töten. 

(3) Hetzelfde verschijnsel heeft zich voorgedaan met de betrapping ·op heter
daad van diefstal in het Romeinse Recht : ook hier heeft een historische evolutie, 
vertrekkend van een processueel onderscheid tot de juridische absurditeit gevoerd 
van een heterdaad als grond van strafverzwaring (cfr. DE VISSCHER, Fur manifestus). 

(4) Zo DE PAs, Bourgeois S. Omer, blz. 198, die meent "que l'indulgence la plus 
excessive était reservée aux crimes contre les personnes tandis que par contre on chä
tiait sans mesure, les vols, larcins et attentats contre la propriété. 

(5) Zie blz. 91 v. 
(6) Dit merkt men bvb. best wanneer men heimelijkheid en betrapping op heter

daad beschouwt, beide omstandigheden hebben strafverzwaring tot gevolg, de ene 
is van materiële1 de andere van formele aard, 
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Een zeer eigenaardige bepaling van de "vrije gemeente" van Baas
rode (1) legt aan de vreemdeling die binnen de gemeente zich aan bepaalde 
gewelddaden schuldig maakt een dubbele boete op. Kleinsteedse vreemde
lingenhaat ! Men had net zo goed anders kunnen redeneren en een mis
drijf onder poorters zwaarder achten, maar wellicht moest deze bepaling 
doen blijken hoe een poorter van Baasrode verheven stond boven de 
kleine lui van het omliggende platteland ? 

8. - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 

Hierover zijn de gegevens in de vroege Vlaamse rechtsbronnen 
zeer karig. Men weet hoe het primitieve recht, zelfs bij concursus idealis, 
de straffen voor de onderscheiden misdrijven of onderdelen van mis
drijveh samenvoegde - men heeft terecht van een "atomisering" van 
de misdrijven gesproken. 

Een spoor van het aloude mechanische samenvoegen van straffen 
bij concursus idealis vinden we in Hazebroek, waár een maximum van 
drie aan het cumuleren van de straffen is gesteld (2) en in S. Omaars (3) 
waar men voor de verschillende wonden toegebracht door één slag 
afzonderlijk betalen moet, tenzij ze alle onder éénzelfde verband bedekt 
kunnen worden. 

Zonder perken te plaatsen bepaalt de Poperingse keure van 1 2 3 3 
dat het toebrengen van een wonde met 20 sol. bestraft wórdt en zo 
meerdere wonden werden toegebracht : ,,de singulis ita erit (4)". 

Een typisch voorbeeld van samenvoeging der straffen bij samenloop 
ontstaan door één daad biedt ons het Livre Roisin : wie iemand hard
handig berooft betaalt boete voor het geweld èn voor de roof (5). 

( 1) Baasrode. 1229. 5 : Si q uis burgensis alterius sanguinem fuderit : 3 lb. boete; 
6 : si quis alterum percusserit sine sanguinis effusione : 20 sol.; et de conviciis et obpro
briis : 5 sol.; 7: Si quis EXTRANEUS quoquo predictorum modo in burgensem et 
infra libertatem libere ville excesserit DUPLICI PENA punietur. 

(2) Hoop van Hazebroek, 1277. 6: slagen toebrengen: l'amende est de 10 S .... 
si n'aroit il que de 3 par loy. 

(3) Giry, S. Omer, bans, nr. 779 : on n'i ferist ke I coup et on le navrast, fust 
3 plaies ou 5 ... por tant ke ces plaies de cel coup venissent toutes a I mèche, on n'en 
deust rendre ke de I coup et s'il fust cose ke chascuns claus fesist se plaie, autant de 
cous com il i auroit ki seroient a meche, de chascune doit on rendre ! (meche = moiche 
= verbanddoek op wonden). 

(4) Poperinge, 1233. 10. 

(5) Roisin, c. 5 3 : Lois est que avoec le reube et le tote, en che faisant, puet bien 
forche kair. Et chius qui tel forche feroit, seroit a 10 lb. de fourfet de loy, de forche 
faite, avoec le fourfet de le reube que faite aroit. 

80 



In geval van concursus realis werd in het algemeen de samenvoeging 
ongebreideld toegepast. 

Een typisch voorbeeld uit de rechtspraak : 
Een zekere G. B. was te laat buiten 's nachts, weigerde de diender 

te gehoorzamen die hem beval mee te gaan naar de gevangenis en bracht 
hem zelfs slagen toe. De straf was : 

20 s. ,,d'aler par nuit", 
60 s. wegens slagen aan de gerechtsdienaar, 
1 5 dagen opsluiting wegens wederspannigheid, waarvoor hij later 
publiek vergiffenis moest vragen ( 1 ). 

Nochtans vinden we in jongere bronnen van het stadsrecht een 
andere opvatting : wanneer iemand schuldig is aan verschillende mis~ 
drijven bij dezelfde gelegenheid bedreven, zal hij volstaan met het betalen 
van één boete, namelijk de hoogste, (dus integrale opslorping!) (2) en 
nog : van hoeveel misdrijven men ook door iemand beticht wqrdt, men 
kan slechts tot één boete veroordeeld worden, namelijk tot de hoogste (3). 

D. - H E T BIJ Z ONDER S TRA F RE C H T 

1. - DE MISDRIJVEN 

I. VERRAAD EN ÛPSTAND 

Traditor (4), tradere (5), perfidus (6), conspirare (7), rebellare (8), 
insurgere (9), 

trahison ( 1 o ), trahir (II), conspiration ( 12 ), desloyauté ( 1 3 ), sedi
tion ( 14) verrader ( 1 5 ). 

(1) Tout-Lieu de S. Dizier, 24. 
(2) Brugge, 1304. van civilen boeten, GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Bruges. 

blz. 326. 
(3) Brugge, 1304. 15. Van zo hoe menich waerf dat een mensche beclaghet es 

van eenen persoen, hie ne mach ghehouden wesen van ne meer dan van eere boete, 
dats te wetene van der meestere daer hi of bevallet te wette, (cfr. de vertaling van 
Gilliodts-Van Severen : ,, ... et cela de la part du juge dont il relève <levant la loi ? !"); 
cfr. S. Omaars, 1341 : geen samenvoeging van boeten: le grigneur amende emportait 
le meindre (DE PAs, Bourgeois S. Omer, blz. 228). 

(4) Walter van Terwaan, c. 35. 
(5) Galbert, 70. 
(6) Walter van Terwaan, c. 9. 
(7) Ibidem. 
(8) Walter van Terwaan, c. 9. 
(9) Ibidem. 
(10) Lod. v. Nevers, 1330. 74. 
(u) DE PAS, S. Omer, blz. 769. 
(12) Lod. v. Nevers. 1330. 74. 
(13) Ibidem. 
(14) Ieper. Sentences. 388. 
(15) WIELANT1 Praçt. Crim. c. 7;. 



Verraad is in brede zin de heimelijke afspraak met derden wie men 
een persoon in handen speelt (het eigenlijke tradere : overleveren) aan 
wie men trouw verschuldigd was. Vandaar is verraad alle daad van vij
andigheid, tegen personen aan wie men trouw verschuldigd was (d. i. 
vooral het feodale begrip van de "felonie'') of zelfs alle onverhoedse en 
geniepige daad van vijandigheid. Anderzijds heeft zich het begrip van 
de majesteitsschennis ontwikkeld onder invloed van de sterkere staats
organisatie en de romanistische th~od~tn over het gezag van de princeps. 

Feodale voorstellingen van ontrouw aan de persoonlijke band tussen 
leenman en leenheer en staatsrechtelijke opvattingen omtrent h~t wettig 
gezag van de graaf zijn waarschijnlijk nog vermengd in de oudste gevallen 
van verraad ons uit Vlaamse bronnen bekend : de ridders die tegen 
Robrecht de Fries samenzweren heten traditores (1). De "perfidi", Walter 
van Hesdin en Hugo Campus A venae, die, sterk in hun burcht, het gezag 
van Karel de Goede tarten maken zich schuldig aan "conspirare" en 
"rebellionem parare". De graaf treedt tegen hen op om het staatsgezag 
te herstellen (regnum sibi subjugare) (2). De personen die in het complot 
tegen Karel de Goede begrepen waren, worden "traditores'' genoemd 
en "perfidi" (3 ). 

Hun daad en haar bestraffing behoren duidelijk tot de publiek
rechtelijke sfeer, het wettig staatsgezag werd aangetast in de persoon 
van een geliefd staatshoofd. 

De latere eeuwen (XIIIe, XIVe) kennen een verschillende vorm van 
opstand tegen het staatsgezag. In plaats van trouweloze leenmannen en 
ontevreden "milites" die in 't geheim samenzweren zijn het volksgroepen 
in de steden en op het platteland, die in opstand komen tegen het gezag, 
allerlei troebelen stichten, zich in "enynghen" aaneensluiten, ,,conspi
reren" en geen gezag ontzien (4). In de keuren doen nu pas, het klassieke 
recht van Filips kent ze niet, de bepalingen hun intrede tegen "esmeve
ment de pais, traison, conspiration ou desloyauté" tegen de persoon van 
de graaf ( 5 ). De veranderde maatschappelijke toestanden hebben een 
nieuw soort misdrijf in de rechtssfeer getrokken (6). 

( 1) Galbert, c. 70. 
(2) Walter van Terwaan, c. 9. 35; Lamberti Geneal., c. 10 (a0 II20). 
(3) Galbert, c. 52; Walter van Terwaan, c. 3 5. 
(4) Men bedenke hoe de stadsmagistraten hieronder geleden hadden in de onlusten 

van de tachtiger jaren der XIIIe eeuw, de graaf zelf zou in de xrve eeuw niet gespaard 
blijven. 

(5) Na al wat de voorbije decade had gekend moeten deze bepaling uit de keuren 
van 1330 wel een zeer actuele rol hebben gehad (Lod. v. Nevers, c. 74). 

(6) Lod. v. Nevers. 1330. 74; Ieper. Sentences. 388. a0 1324 : ,,C. F., M. Z., 
H.H. cascun banni hors Ie conté de Flandres a tousjours sour Ie hart, de faire "enynghe", 
aleanche et conspiration contre Ie seigneur contre Ie ville et contre lez gouverneurs 
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De straf van verraad en opstand is de doodstraf met verbeurte van 
alle bezit, vredeloosheid en verbanning ( 1 ). Evenzeer een politieke als 
een strafrechtelijke maatregel is het platleggen van de burchten van de 
opstandige edelen (2). 

\Y/ e zegden reeds dat verraad een heel wat bredere zin heeft gekend 
dan hoogverraad en opstand. Het betekent nl. alle heimelijke arglistige 
daad van vijandigheid tegen een argeloze tegenstrever. Aldus kan men 
iemand doden "en trayson" door hem bvb. 's nachts te bespringen en 
wordt men daarvoor terecht "verrader" genoemd (3). 

Het stadsarchief van S. Omaars bevat een merkwaardig stuk, een 
optekening door de schepenen van een openlijke oorlogsverklaring aan 
het begin van een vete, waarbij een (volgens hem ten onrechte) ver
bannene openlijk de vete aankondigt die hij van plan is te voeren, opdat 
men hem niet van trayson zou kunnen beschuldigen wanneer hij later 
zal toeslaan : ,,A mon tres chier ami me sire le prestre de Tadinghem, 
Gilles li Clers vous salue et vous pri que vous voellies commander en 
l'eglise (de gewone plaats voor bekendmakingen) tous cheus qui Ie 
pourtrahirent de chou qu'il est banis qu'ils se watent ( = dat ze oppassen) 
de lui, car il fera le pihor ( = het ergste) qu'il pora en breif tans, car il 
ne voet point TRAHIR ... " (4). 

Nog WrnLANT noemt wie een moord pleegt door vergif een "ver
rader" wegens de hei~elijkheid van het procédé (5 ). 

de le loy d'Ypres." Over de eigenlijke opstanden van hele streken of steden hoeven 
we hier niet te spreken, het is veeleer politieke geschiedenis. 

( 1) Galbert, c. 70 : decollati, proscripti, banniti; de doodstraf trof de samen
zweerders tegen Karel de Goede; Salle de Lille. 107. 54 : faire trayson a son seigneur : 
doodstraf en verbeurdverklaring; onthoofding, in DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., 
blz. 2.57 en passim; Lodewijk van Nevers. 1330. 74 : opstand en verraad als moord 
gestraft; Ieper. Sentences. 388 : verbanning : het samenzweren als dusdanig gestraft'.: 
Men weet dat de inventaris van de confiscatie van de goederen der opstandeling(;n 
van Kust-Vlaanderen, een rijke bron van de politieke en sociale geschiedenis, het 
onderwerp van een publicatie zijn geweest : H. PIRENNE, Le soulèvement de la Flandre 
ntaritime, C. R. H., Brussel, 1900. 

(2.) Lamberti Genealog., c. 10; Walter van Terwaan, c. 9. 
(3) Salle de Lille. 2.39 : de beledigde partij brengt de beschuldiging uit dat haar 

verwant verraderlijk werd gedood "occis mauvaisement et en trayson", dat het dus 
moord is en ze vragen doodstraf, de verweerders ontkennen de heimelijkheid, het feit 

1 gebeurde overdag, dus : ,,nulle traysons n'y fu". 
(4) xrve eeuw? medegeeld in DE PAS, Bourgeois de s. Omer, blz. 2.71. 
(5) WrnLANT, Pract. Crim., cap 73 : ,,So wije iemant dooet bij venijne die es 

gehouden voer verradere ende werdt gepunieert ... " 



2. - TOVERIJ, VERGIFTIGING, KETTERIJ 

I. TOVERIJ EN HEKSERIJ 

Reeds in de Germaanse oudheid stond de doodstraf op de schadelijke 
toverij, dit is op het aanwenden van de geheime krachten van de natuur 
tot een boosaardig doel. 

Onder christelijke invloed ging men alle toverij bestraffen als zijnde 
gesteund op een verbond met de duivel ( 1 ). 

Het oudste Vlaamse Strafrecht kent verbranding en ontdarming ( 2) 
als heksenstraffen. Een vrouw (incantatrix, incarminatrix) had graaf 
Diederik van de Elzas met het water van een rivier waar hij over reed 
besproeid, hij was daarop ziek geworden. Zijn omgeving legde dadelijk 
een causaal verband tussen de ziekte en de vrouw, ze werd gevat en, 
als betrapt op heterdaad van hekserij, zonder verdere pleegvormen 
verbrand (3). Men weet dat het einde der middeleeuwen een stijging 
van de heksenjacht heeft gekend die haar paroxysme kende in de beruchte 
heksenwaanzin die in de XVIIe eeuw gans Europa aangreep. De tussen
liggende eeuwen (XIIIe-xve) schijnen de toverij en de hekserij - anders 
dan de ketterij - niet zo ernstig opgevat te hebben. Zo zien we in Ieper 
voor de verwante misdrijven van toverij (4), godslastering (5) en ver
giftiging (zonder dodelijke afloop) (6) telkens de sJraf van 7 jaar ver
banning uitspreken gepaard met een erestraf. Een heks die in de kasselrij 
van de Oude Burg van Gent melk had betoverd kwam er in 1364-65 
met een geringe geldboete van af (7). De aandacht van het gerecht ging 
meer naar de ketters, die men vanaf de XIe eeuw steeds heeft verbrand, 
dan naar de tovenaars die men eerder als een soort goochelaars of kwak
zalvers beschouwde en slechts strafte wanneer ze met hun kunstgrepen 
schade hadden gedaan (8). Later zal dat veranderen, de komst van gespe-

(1) BRUNNER, RG., II, blz. 873. 
(2) Galbert, c. II 2. 
(3) Galbert, c. 110. 

(4) Ieper. Sentences. 5 06 : sorcellerie... banni 7 ans. 
(5) Ieper. Sentences. 946. 622 : blasfemie ... banni 7 ans. 
(6) Ieper. Sentences, nr. 607 : ... banni 7 ans. 
(7) Baljuwsrol, n° 1363, Gent, a0 1364-65. Dit es de rekeninghe Jan van den 

W erve bailliu van der cassellerien van der Ouderborgh van den vorseiden termine : 
Int eerste van Katelinens Deckers die bedreghen was inde berrent dat zoe zuvel plach 
te qetoverne, vermaect ter bede van goeden lieden ende oml:ne dat negheen rike wijf 
was, omme 9 lb. 

(8) Cfr. CANNAERT, Oud Strr. in Vl., blz. 193 v.; H1s, Str. d. M. A., II, blz. 27 v. 
Tot op het einde van de XVIe eeuw zal deze relatief milde bestraffing van toverkunsten 
in zwang blijven, dan komt de heksenwaanzin op die in de xvne een nooit gekend 
hoogtepunt zal bereiken. De strafregisters van het S. Pietersdorp bij Gent zijn sprekend : 



cialiseerde inquisiteurs zal een nefaste psychose scheppen van terreur 
en verdenking waarvan we gewaagden (1). 

2. VERGIFTIGING 

De oud-Germaanse opvatting bracht vergiftiging in verband met 
schadelijke toverij, zijnde het boosaardig aanwenden van natuurkrachten 
die voor de meesten geheim waren en slechts aan de ingewijden werden 
geopenbaard (2). 

De repressie van aanwending en verspreiding van vergift stond in 
de middeleeuwen onder andere sterk in het teken van de strijd tegen 
abortieve en anti-conceptionele praktijken (3). Wat Vlaanderen betreft 
vinden we een duidelijke aanwijzing voor de assimilatie van vergiftiging 
met toverij. Te Ieper :wordt een vergiftigingspoging, zoals toverij en 
godslastering, met een erestraf en zeven jaar verbanning gestraft (4). 

3. GODSLASTERING EN MEINEED 

Twee vormen van uitgesproken belediging van God of zijn heiligen, 
worden, daar ze sterk tegen het christelijk zedelijkheidsgevoel der maat
schappij indruisen, door de wereldlijke rechten gestraft - nl. met ver
minking aan de tong, met een erestraf, met verbanning (5 ). 

in 1 5 39 en 1541 worden wegens toverij veroordelingen uitgesproken tot geseling, 
schandpaal en verbanning of bedevaart, vanaf 1 5 98 begint de reeks veroordelingen 
van heksen tot de vuurstapel (A. VAN WERVEKE, Gedenkbladen, blz. 19). 

(1) Hoe het bij zulke gelegenheid toeging vindt men in DE CRoos, Droit pénal FI., 
blz. 58-62 en 168-196 (XVe eeuw). 

(2) BRUNNER, RG., II, blz. 873 : Unter den Begriffen der schädlichen Zauberei, 
maleficium, fällt die Vergiftung. Weil sie aus Kräutern Gifttränke bereitet heisst die 
Hexe (striga) in den Volksrechten mitunter schlechtweg herbaria, wie denn auch das 
Wort veneficium für schädliche Zauberei gebraucht wird. - Men brenge hiermede 
in verband de middeleeuwse verdenking dat de joden (ongelovigen !) de bereiders 
van -'vergiften zouden zijn (verbond met de duivel !). Men vindt dan ook dat vergif
tiging zoals hekserij met verbranding gestraft wordt: LE FOYER, Droit pén. Norm., bl. 77. 

(3) Hrs, Srr. d. M. A., II, blz. 77. 
(4) Zie blz. 84; Cfr. Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 29 v. 
(5) Ieper. Sentences. 622 : H. B. mis en l'eschiele et banni 7 ans sour le gibet 

pour le despit et blasfemie qu'il fist ... ; 946 : M. H. ester en pellorin et acourtier se 
langhe et bannis 7 ans (voor) blasfemie; Lod. v. Nevers. 1330. 65 : estre parjurs ... 
enseigne publicque. 



4. KET1'ERI J ( 1) 

Heretici (2), infideles (3), heresie (4), herite (5), bugghernie (6). 

Vanaf de XIe eeuw, we zegden het reeds op blz. 84, werden ketters 
d. w. z. zij die van het dogma van de katholieke kerk afweken, ook 
door wereldlijke straffen getroffen omdat de louter godsdienstige repres
sie-maatregelen niet toereikend waren. Het maatschappelijk bewustzijn 
beschouwde de ketters als misdadigers en de algemene middeleeuwse 
opvatting is dat de wereldlijke vorst de plicht heeft de kerk bij te staan 
waar haar eigen kracht tekort schoot (7). De ganse middeleeuwen door 
is dan ook o. a. in Vlaanderen de repressie van de ketterij op een sa
menwerking van het kerkelijk gezag, dat onderzocht en vonniste, en 
de wereldlijke macht, die het vonnis uitvoerde, gesteund (8). 

Reeds het ophefmakende geval van de ketterij te Atrecht in 1182-8 3 
toont ons deze twee machten in samenwerking : er is een ketterij aan 
het licht gekomen waarbij vele lieden uit alle standen betrokken waren : 
,,multi sunt in presentia archiepiscopi et comitis accusati ... " De aarts
bisschop van Reims en de graaf van Vlaanderen veroordeelden de ketters 
tot de vuurdood en de verbeurte van al hun bezit (9). 

Was de rol van de graaf hier nog niet tot eeri louter executieve 
herleid, dit was blijkbaar wel het geval toen 40 jaar fater alhier een 
dominikaan verscheen met de speciale pauselijke opdracht de Vlaamse 
bevolking te onderzoeken omtrent het geloof ( examinatio de fide ). Hij 
handelde op eigen gezag, ontdekte vele ketters (infideles = ongelovigen) 
die aan de vlammen werden overgeleverd of levenslang opgesloten (10). 

(1) Een opgave van de bekende gevallen van ketterij en van de toegepaste straffen 
vindt men in FREDERICQ's Corpus. 

(2) Sigeb. Contin. Aquic. a0 u83. 
(3) Sigeb. Contin. Berg., c. 122. 

(4) Ieper. Sentences. 894. 
(5) Facet. S. Amand. XVI. 15. 26. 
(6) Wettelijkhede. 98. ,,bugghernie" wordt ook voor sodomie gebruikt. 
(7) Dit bewustzijn was levendig bij de Vlaamse graven van de XIe eeuw 

"Episcopi est christianitatem regere, meum habetur in his que per se superare non 
quit hunc ipsum adiuvare" zegt graaf Boudewijn VI tot de vader van Godelieve van 
Gistel' die bij hem was gaan klagen. (Vita Godeliph, c. 6). Dit gaat terug op de Karo
lingische traditie en vandaar op de Augustijnse ideeën van de Civitas Dei. 

(8) Ieper. Sentences. 894 : P. H. convaincu de heresie pardevant les inquisiteurs 
commis de le Ste Eglise et par caulx rendu oultre au seigneur et juges lais, fut ars 
sour le marquiet d'Yppre (a0 1376). 

(9) Sigeberti Contin. Aquic. a0 u82-83. 
(10) Sigeb. Contin. Berg., c. 228; de gewone straf van de ketters was de vuurdood, 

voor berouwvolle zondaars werd soms de perpetuus carcer toegestaan. 
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3. - DOODSLAG, MOORD, ZELFMOORD 

Homicidium (1), occidere (2), multrarius (3), murdificatio (4), 
mordadeghe homicida (5), morticidatum (6), homicidium occultum, 
trucidare (7), murdre (8), occision d'homme (9), occire (10), homi
cide (II), prendre le corps (12), murdrir (13), mourdere (14); 
manslachtich zijn (15), manslacht (16), iemand tlijf nemen (17), 
moord (18). 

De misdadig veroorzaakte dood kan onmiddellijk intreden of pas 
later tengevolge van de opgelopen verwondingen. In beide gevallen is 
er doodslag en de bestraffing is dezelfde. Wat gedaan om uit te maken 
of de dood, in het tweede geval, wel degelijk het gevolg is van de toe
gebrachte verwondingen ? Een oude methode hiervoor is de vaststelling 
van een wettelijke termijn binnen de welke de gewonde moet overlijden 
opdat men zijn dood aan de toegebrachte verwonding zou kunnen toe
schrijven (19). We vinden een dergelijke formalistische observatietijd -
van 3 o, 40 dagen - in het oud Vlaams recht terug ( 20 ). Men kende noch
tans in ons oud strafrecht reeds buigzamer en redelijker methodes om 
het causaal verband tussen verwonding en later intredende dood vast 

(1) Veurne Ambacht. 1240. 2-7. 
(2) Keurbrief. 1190. 13. 
(3) Watervliet. 1258. 18. 
(4) i. e. moordaet. Veurne Ambacht. 1240. 2. 
(5) ter Piet. 1266. 55. 
(6) WARNKÖNIG-GHELDOLP, Hist. Fl., V, nr. 72, a0 1232, Lederzele. 
(7) Herman van Doornik. 30. 
(8) Ronse. 1240. 1 3. 
(9) Ronse. 1240. 13. 
(10) Facet. S. Amand. 1265. II. 2. 
(11) Roisin. 156. 
(12) Lod. v. Nevers. 1330. 41. 
(13) Ieper. Sentences. 498. 
(14) Roisin. 167. 
(15) Keurbrief van 't Vrije. Vlaamse tekst. 18. 
(16) 1297. 40. Gent. 
(17) Brugge. 1304. 16. 
(18) Ieper. Sentences. 418 : mort, mordad. 
(19) BRU.\'iNER, RG., II, blz. 816 : Für den Kausalnexus genügt es wenn der Tod 

binner kritischer Zeit erfolgt ohne class eine andere Todesursache erkennbar ist (Fran
kische tijd). 

(20) Facet. S. Amand. 1265. XVI. 36 : ,,S'aulcuns met aulcun en peril de mort, 
se li navrét vit 40 jour, puis ne meurt de celui plaie."; Atrecht. 1194. 7 : ,,Si quis alii 
vulnus fecerit et j usticia nostra eum coram scabinis duxerit,... si ( scabini) dixerint 
quod (vulnus) possit esse ad mortem, 30 diebus observabitur; et si interim moriatur : 
capud pro capite, si ... non ... 60 lb. amittet (straf van verwonding) ... " 



te· stellen : wie iemand een gevaarlijke wonde toebracht wordt in arrest 
gehouden zolang de schepenen en de gezworen heelmeester, die het 
verloop van de genezing of verslechting van het slachtoffer nagaan, de 
uitslag onzeker achten. 

Tenslotte treedt genezing in, dan volgt een straf wegens toebrengen 
van wonden, of het slachtoffer overlijdt en dan volgt een straf wegens 
doodslag ( 1 ). Het inzicht van de dader te doden of alleen maar te vet
wonden komt hier dus voor niets tussen, alleen het materiële feit van de 
al of niet noodlottige afloop van het geval telt. Het strafrecht zit nog met 
vele vezels vast aan het oude idee van de betaling van de schade (2). 

I. DOODSLAG EN MOORD 

De misdadige doding wordt van ouds in het Germaanse recht onder
scheiden in doodslag en moord. De tweede is een veel zwaardere misdaad. 
Het criterium is hier, zoals bij diefstal en roof, de heimelijkheid. Het 
voorbedacht opzet, hoewel het in de heimelijkheid conceptueel geïmpli
ceerd is, is niet de bekommernis van het oude recht. 

Wie het lijk van de gedode wegstopte, wie vergif gebruikte, wie 
's nachts doodde was iemand die niet voor zijn daad uitkwam. Zijn daad 
was een moord. De maatschappij eiste tegen hem de doodstraf. Wie 
openlijk in een twist iemand doodde moest die zaak maar met zijn sippe 
regelen, de collectiviteit als zodanig voelde zich hierdoor niet aangetast, 
althans niet op de eerste plaats (3). 

Het latere middeleeuwse recht heeft algemeen deze verdeling van 
de misdadige doding behouden (4). Het oud-Vlaamse Strafrecht ook 
kent als een fundamenteel begrip het onderscheid tussen "homicidium" 

(1) Brugge. 1281. 1; hetzelfde in Lod. v. Nevers. 1330. 41; zelfs indien deze 
afloop niet te voorzien was : onrechtstreeks uit baljuwsordon. 12. 

(2) Men vergelijke met onze moderne opvattingen : slagen of verwondingen 
die, vrijwillig, doch zonder het oogmerk om te doden zijn toegebracht, en nochtans 
de dood veroorzaken, worden gestraft met opsluiting (5 tot 10 jaar) (Strafwetb., art. 
401), de doding gepleegd met het oogmerk om te doden wordt gestraft met levenslange 
dwangarbeid ! ; andersom zullen verwondingen, toegebracht met het oogmerk te 
doden doch die de dood niet voor gevolg hebben als poging tot doodslag gestraft 
worden met 1 5 tot 20 jaar dwangarbeid ! 

(3) BRUNNER, RG., II, blz. 813-16; HooPs' Lexicon, v0 Tötung, (v. Schwerin). 
(4) Hrs, Strr. d. M. A., II, § 31; CATTIER, Droit pén. Hainaut, blz. 90; LE FOYER, 

Droit pén. Norm., blz. 61-68; Zo in Vlaanderen nog WrnLANT, Pract. crim., c. 85 : 
Moordt is yemant dootslaen bedectelijèk buijten weghe, in bosschen, in hagen, verre 
vander luijden oft het is verradelijck dootslaen van achter oft bij nachten sonder roepen 
oft waerschouwen oft het is doot slaen verswijgende ende niet te kennen gevende" (al de 
oud Germaanse criteria !). 
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en "murdrum" ( 1 ), ,,homicide" en "occision en murdre" ( 2) ,,manslag" 
en "moord" (3 ). 

De heimelijkheid blijft een hoofdzakelijk criterium, nachtelijke en 
verraderlijke doding noemt men moord (4), doch de heimelijkheid is 
het eigenlijke criterium, de nacht is hiervoor slechts een vermoeden (5 ). 

Naarmate het rechtsgevoel van de samenleving verfijnde, wer.den 
steeds meer misdrijven als zeer hatelijk en ondraaglijk beschouwd, steeds 
talrijker misdrijven werden als moord betiteld en dus ook als m~ord 
gestraft, niet alleen nachtelijke en verraderlijke doding maar ook doding 
met de schending van een vrede of zoen ( 6), de schending van de huis
vrede (7), de doodslag om loon (8), het gebruik van verboden wapens (9), 
omstandigheden die ver staan van de oude heimelijkheid en lafheid. 

De opsteller van Tale en Wedertale gebruikt "moord" zelfs als 
een collectieve naam voor alle denkbare zware misdrijven, brandstichting, 
huiszoeking, verkrachting, vrede- en zoenbraak, verwondingen met ver-

( 1) Veurne Ambacht. 1 240. 2 : murdificatio id est moordaet; 8 : homicidium. 
( 2) Roisin. i-5 6 : doodslag: mis a mort, si comme de le tieste coper sour le chep, 

(tenzij) se n'est sour son corps deffendant (dan geen straf), ou li homechides n'est fais 
en murdre ( dan slepen en hangen); Ronse. 1240. 13 : murdres u ... occisions d' omme; 
Ieper. Sentences. 498 : ochire ... murdrir; Douai, Espinas, P. J. 1322. 2 : malvais fait 
de nuit et en murdre; Ibid., P.]., 1544. 10: occire ... par maniere de murdre. 

(3) Tale en Wedertale. 61. 62; Brugge. 1304. 16. 
(4) Brugge. 1304. 16 : mensche tlijf nemen bij nachte : moordenare; Strafreg. 

S. Pieters. XL VI. 26 : nocte occidere : slepen en hangen als moordenaar. Doden in 
hinderlaag is moord : Ieper. Sent. 498 : ,, ... pour ce que avient par laghe"; Facet. 
S. Amand. 1265. XVI. 37 : S'aulcuns occist aulcun cheleement, tel cas tient li lois 
a mourdre. 

(5) Het vermoeden van heimelijkheid met zijn nadelige gevolgen kan ontzertuwd 
worden wanneer'de dader voor zijn daad onmiddellijk durft uitkomen, haar publiciteit 
geeft, nl. door dadelijk zijn misdrijf te gaan bekennen in het dichtstbijgelegen huis, 
zie de Pointen van Brugge met 't Vrije. 1318.7-10: ghevielt dat een portre van Brucghe 
carne bij nachte ten Vrijen ... ende sinen viant doot sloughe ... ende onghearresteerd 
van danne ghinge ende seide ten naesten husen ende verkennede "dit fait hebbic 
ghedaen", dat fait zal siin simpel manslachte (en geen moord, hoewel 's nachts). Doch 
dit is niet zo te Brugge, ibid., 8 : Dit es den porters ene scone vrihede ende mochte 
ment binnen(= in Brugge) dinghen, men soudt willen maken ende kennen mordaed; 
cfr. Cassel. 1288. 32 : doden "en caude mellee" zelfs 's nachts is geen "moord" : open-
lijke twist ! f 

(6) Zie blz. 260. 
(7) Tale en Wedertale. 65 : ,,binnen yemens belokene komen ... ende daer mes

doen ... " 
(8) Tale en Wedertale. 65 : doden om goede; Brugge. 1304. 18 : doden omme 

huere : moord. 
(9) Veurne Ambacht. 1240. 14. canipulo occidere; Watervliet. 1258. 18: dominus 

de eo vindicabit tamquam de multrario; Strafreg. S. Pieters. XL VI. 3 3; ter Piet. 1266. 
5 5 : canipulo occidere... : mordadeghe homicida. 



boden wapens ( 1); men vindt ook mishandeling van overheidspersonen 
als moord betiteld ( 2 ). 

2. ZELFMOORD 

Termen homicidium de uno homine tantum (3), 
se noyer ou se pendre par desesperance (4), 
se ochir (5), se estranler (6), 
zichzelven tlijf nemen (7). 

Noch het heidens Germaans recht, noch het Romeins recht bestraften 
de zelfmoord, wel kende men de bestraffing van het lijk van wie_ zich 
door zelfmoord aan de bestraffing van zijn misdaden had onttrokken. 
Het kanoni'ek recht trad streng op tegen de zelfmoord, geïnspireerd door 
de kerkvaders (reeds Augustinus sprak veroordelingen uit die in het 
Decretum van Gratianus opgenomen zijn : ,,qui se ipsum occidit homi
cida est"). Deze kerkelijke opvatting vindt men terug in de capitularia (8). 
De zelfmoordenaar wordt in Vlaanderen gestraft in zijn lichaam en van
daar ook in zijn bezit. Het lijk wordt gesleept en gehangen (9), zo het 
vrouwen gèldt, verbrand ( 10 ). Een tekst uit 1408 zegt dat het de "costume 
van den lande van Vlaendren" is, het lijk van de zelfmoordenaar onder 
de drempel van het huis weg te voeren. Men mocht de drempel - aloud 
sakraal deel van het huis - niet ontwijden! (n) Het bezitis verbeurd (12). 

(1) Tale en Wedertale. 65. 7; Aardenburg, vonnissen. 13. 
(2) Ieper Sentences. 418; Espinas, Douai, P. J. 689. 1 : ... on en feroit justice 

com de mordreur. 
(3) Keurbrief. n90. 22. 
(4) BRUN-LAVAINNE, Roisin, blz. 354. 
(5) Roisin, c. 167. 
( 6) Espinas, Douai, I, blz. 7 p, n. 5. 
(7) Tale en Wedertale. 11. 

(8) Cfr. DE L' ARBRE, Conjfrcation des biens des suicidés. 
(9) Roisin, c. 167 : Lois est en cheste ville que se hom se pent ou noie ou ochist, 

que on doit faire de lui justiche tout autretelle que s'il fust prouvés mourdreres d'autrui : 
... trainer jusques as fourques et puis pendre. 

(10) EsPINAS, Douai, I, blz. 751, n. 5. 
(1 r) DE L' ARBRE, Confiscation biens suicidés, blz. 33 : in 1408 verhangt zich te 

Gent J. v. d. Stichelen. De baljuw : ,, ... onder de zulle van den husse dede hy maken 
een ghadt daer duere dat de voorseyde croenge met den hoofde teerst ghesleept was, 
ghelyck men suleke cadavera pleecht te doene naerde costume van den lande van 
Vlaendren. '' 

(12) Tale en Wedertale. II; :OE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 75 : H. 
L.... ghecalengiert ommedat hi hemselven tlijf nam ende verdronc in de veste van 
Brucghe, ommedat L., sijn wijf, haer meshuserde met enen andren man, daeromme 
datene de schoutheeten wilde doen justicijeren an enen boom ende sijn goed ghe
arresteert; paeys daeraf ghemaect ter bede van goede lieden omme 30 lb.; sommige 
steden hadden privileges van niet verbeuring van het bezit bij doodstraf, zie blz. 206. 



Voor de gelovige is de zelfmoord niet alleen een lichamelijke maar ook 
een geestelijke zelfmoord, de dader verdoemt zichzelf. Vandaar in de 
èhristelijke middeleeuwen een sterke afschuw voor éle zelfmoord, hij is 
een voorbehouden geval ( 1 ), hij wordt zelfs bij de allerafschuwelijkste 
misdaden genoemd (2), - een recente bron zegt dat men met het lijk 
mag doen wat men wil "als met een beest" - en dat de zelfmoorde
naar ipso facto zijn poorterschap verbeurt (3 ). 

Bestraffing van doodslag en moord. 

Bij betrapping op heterdaad van doodslag volgt de straf van de 
onthoofding, bepaling die in de keuren dikwijls de vorm van de talio
formule heeft : caput pro capite (4). We hebben hier (cfr. blz. 76) de 
heterdaad in zeer brede zin te nemen, het betekent alleen dat de dader 
binnen een zekere tijd gevat is geworden, vaak : vooraleer hij het reihts
gebied van het misdrijf verlaten had. Greep dit niet plaats dan kwam 
het vaak tot een verzoening met de familie van het slachtoffer en dit met 
goedkeuring van de overheid (zie blz. 77 v.). 

In geval van moord is geen verzoening mogelijk (5 ). Moord wordt 
met de dood gestraft (6). Hoewel in de Germaanse oudheid hiervoor 
het rad gebruikelijk was, en dit gedeeltelijk nog in Vlaanderen zo is (7), 
vinden we meer het slepen en hangen (8), een schandelijke straf. Ook 

(1) Keurbrief van 't ·vrije. 22. 
(2) BRUN-LAVAINNE, Roisin, blz. 354, a0 1340 : des plus enormes et villains 

cas qui puissent estre. 
(3) In 1408 verhangt zich een Gentenaar op het S. Pietersdorp, het lijk wordt 

er gesleept en gehangen. De Gentenaars trekken het zich niet aan : ,,so wie hem selven 
tlijf neèmt, dat hij hemselven ontvrijdt, ontpoortert ende te buten doet van alle vrijhede, 
poorterije, privilegien ende rechten ... ende SONDER WET ofte vonnesse GHEL YCK 
EEN BEESTE doet de heere daer mede zijn gheliefte" (DE L' ARBRE, Conftscation 
biens suicidés, blz. 33 v.). 

(4) Filips. Gent. 18; etc. 
(5) Veurne Ambacht. 1240. 14 : nee umquam poterit reconciliari. 
(6) Veurne Ambacht. 1240. 14. 
(7) Aardenburg. Tale en Wedertale. 1; Ieper. Sentences. 429; Baljuwsrol, n° 867, 

a0 1336, souverein baljuw: Pour justichier et mettre sur une rues Calin Vioche dAsplaer 
pour ce quil mourdri le mere se femme en sa maison ... pour lestake, le reues, cordes, 
clous, pour le priestre qui le confessa et pour le sierviche clou pendeur : ... 20 s. 

(8) Roisin. 167. cfr. 156; Strafreg. S. Pieters. XLVI. 26. 33. 
S. Amand. facet. XVI. 15 : Murdrier doit estre attelés au lieu se c'est dedens 

le terre ou li murdre fu fais et traïnnés as fourque et puis pendu. - Voor vrouwen 
logischerwijze: verbranden: Salle de Lille. 257. a0 1306; S. Amand. facet. 1265. XVI. 16: 
Murderesse doit estre arsses en flame. 
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de deelnemers zien hun straf gevoelig verhoogd ingeval de doding een 
moord is ( 1 ). 

Opzet en voorbedachte raad bij doding. 

Opzettelijke doding of toevallige doding? 
Uitzonderlijk slechts zijn de keuren bekommerd om onderschei

dingen van die aard : wie "casualiter" doodt blijft verplicht met de 
beledigde familie tot zoen te komen, de boete aan het openbaar gezag 
is echter zeer gering (3 lb.; wie "voluntario" doodt verdient de dood
straf (2). 

We hebben gezien dat tamelijk veel keuren vereisen dat de mis
drijven "in felhede", ,,in evelen wille", ,,par yre" zouden gebeuren (3). 

Voorbedachte ,raad of voorbedacht opzet is een begrip dat men in 
de keuren van onze periode slechts bij absolute uitzondering (4) kan 
onderscheiden en he~ is dan nog zeer waarschijnlijk op kanonieke invloed 
terug te voeren. Wel worden misdrijven als bvb. doodslag, die "com
municato consilio" of ,,in insidiis" gebeuren afzonderlijk behandeld en 
zijn het omstandigheden waarin de voorbedachte raad feitelijk aanwezig 
is, doch dit is een "Hineininterpretierung" van uit onze begrippen, ze 
leefde niet in het bewustzijn van de tijd, men had alleen op het oog 
speciaal de bendemisdrijven, een sociale plaag, te treffen (5). 

4. - HUISBRAAK 

assultus domus (6), impetitio domus (7), domum insultare (8), 
aliquem in domo sua invadere (9), aliquem in domo sua assilire (rn), 
maison assallir (II), assaut de maison ( 12 ), asalir home ou feme en 
se maison ( 1 3 ), 

(1) Tale en Wedertale. 61 : vermetenesse van mans dode : 6 lb.; 64 : vermetenesse 
van moorde: 60 lb. en 6 jaar verbanning; Tale en Wedertale. 63 : helpen vermoorden: 
doodstraf! 

(2) Arques. 1232. 28. 
(3) Blz. 3 1 v. 
(4) Baasrode. 1266. 9. 10. II (keure gegeven o. a. door de abt van S. Amands) : 

,,premeditanter" wordt gesteld tegenover "in chalida cholera" misdrijven plegen. 
(5) Contra Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 88, nr. 10. 
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(6) Land van Waas. 1241. 26. 
(7) Keurbrief van 't Vrije ± 1190. 24. 
(8) Aardenburg. Cons. 12. 
(9) Gent. 1191. 9. 
(10) Gent. Filips. 2. 
(u) Ronse. 1240. 14. 
(12) Roisin. 50. 
(13) Douai, P. J. 159. 



huussoec (1), huussoekinghe (2), overdaet up een huus (3). 

We weten (4) dat in de primitieve Vlaamse maatschappij, de gewa
pende bendeoverval van het huis van een tegenstander in de private 
oorlogen een veel gebruikt strijdmiddel was en ongetwijfeld een erge 
sociale stoornis. De tijdgenoten hebben dergelijke "huiszoekingen" 
beschreven : in u27 overvalt Burchard met een bende volks de "curtis" 
van Thancmar, die de wijk moet nemen in de op een heuvel gebouwde 
versterking ( munitio) terwijl de aanvallers verwoesten al wat in hun bereik 
ligt (5). Alleen de "munitio", die we ons als een stenen toren mogen 
voorstellen, redde hem voor het ergste - die torens waren van het 
grootste belang voor wie oorlog wilde voeren, men spreekt zelfs van 
"pote~tes turribus" (6). Galbert geeft ons van deze feiten een omstandig 
verhaal: met enige overdrijving beschrijft hij de vorming van de bende: 
,,(prepositus Burchardus) universos milites provinciae nostrae, turn 
pretio, turn potentia, turn petitione acciverat in auxilium nepotum suorum 
( een familiale basis !) contra Thancmarum". Deze laatste wordt belegerd 
en na een tijd valt de "collecta manus" aan, breekt binnen de palissade 
die wordt afgebroken en plundert de tuin ( de stenen munitio was immers 
onneembaar gebleven). Er vielen doden en gewonden (7). 

Tegen deze sociale plaag werd reeds in de godsvredes opgetreden (8). 
De keuren van stad en land zijn vol bepalingen die deze gesel willen te 
keer gaan en de mensen tenminste binnen hun huis het gevoel van veilig
heid verzekeren dat de evoluerende maatschappij verlangde. 

Een eerste optreden tegen de "huiszoeking'' hebben we reeds bij de 
behandeling van de noodweer aangewezen : de noodweer als algemene 
grond van rechtvaardiging wordt het eerst in voege gebracht ten voor
dele van hen die hun huis verdedigen tegen dergelijke benden en uit-

(1) Veurne Ambacht. 1240. 13. 
(2) Gent. 1297. 42. 
(3) Gent, Stadsarchief, Zoendingboek, 1 349-5 o, fo 3 9 : ,,Jan van den Velde 

zal doen sine pelgrimage tsente Arnouds over dmesgrijp ende doverdaet die zij daden 
op Jans Brunen huus ... " 

(4) Zie blz. 236. 
(5) Walter van Terwaan, c. 16. 17 : ... Tagmarum ... ex improviso ... invadunt 

et curte inferius irrupta in superiorem euro munitionem anxie satis confugere com
pellunt, virgulta succidunt et cuncta in inferioribus reperta dissipant, demoliuntur 
et pessundant. 

(6) Zo beschrijft GrsELBERT, Chron. Hanon., c. 209 de Gentse geslachten die 
elkaar bevechten : ,,machtig door hun stenen versterkingen". 

(7) Galbert, c. 9. 
(8) Belofte in de godsvrede van Beauvais. 1023 : Mansiones non incendam nee 

destruam ex toro nisi inimicum caballarium aut latronem intus invenero et nisi castello 
vinctae fuerint quod in nomine castelli consistit (STRUBBE, Godsvreden, n. 1, blz. 6). 
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drukkelijk wordt "voorzien dat ook vreemden de aangevallenen hierbij 
mogen helpen, alsof ze hun eigen huis verdedigden, dus zonder risico (1). 
Doch vooral wordt dit misdrijf bestreden door het stellen van zware 
straffen. 

Oorspronkelijk moet het begrip van de "huiszoeking" essentieel 
een bendemisdrijf zijn geweest - men spreekt steeds van de leider en 
de deelnemers (beledre en medegars) (2), met een bende (cum comi
tiva) (3), de aanvaller en zijn gezellen (insultans et socii) (4), de aanvoerder 
en de volgelingen ( qui conductum fecit et sequaces) ( 5 ), na gemeèn 
overleg, de leider en de helpers (6). Nog de Brugse keure van 1304 
behandelt onder "huussoeking" alleen de bendeoverval van een huis, 
terwijl de individuele woningschennis afzonderlijk wordt behandeld (7). 

Men merke op dat de aanval, het gewelddadig binnendringen (ver
gezeld met aanslagen op de eigendom) volstaat voor het misdrijf, geen 
mishandelingen op de persoon van de bewoners zijn vereist (8). 

Men is zelfs zo ver gegaan de enkele poging om de huisvrede te 
schenden te straffen (9). 

Het begrip van· de "huussoeking" heeft vrij vroeg de zeer brede 
betekenis gekregen van "alles wat de huisvrede van anderen stoort". 
"Iedereen moet vrij zijn in zijn huis" is de eerste regel yan het artikel 

(1) Veurne Ambacht. 1240. 93 : ,,qui ad domum alicuius cum armis venerit 
contra huussoec de quo timetur non forefacit"; Hazebroek. 1 326. 3 6 : ,,alle die ghene 
die te helpen sullen comen de ghene up wien dat men huussouckinge doet dat het si 
up hare verweeren sonder boete". 

(2) Hazebroek. 1326. 36 - medegars = medegaenders, cfr. STALLAERT, Gloss. 
v0 medegars : allen boeten 60 lb. ! 

(3) Aardenburg Cons. 12 : domum insultare per se vel cum comitiva. 
(4) Ibidem. 
(5) Keurbrief. 1190. 24. 
(6) Communicato consilio, ductor et auxiliatores : Land van Waas. 1241. 26. 
(7) Brugge. 1304. 28 : ,,wie die huussoukinghe doet. .. alle die ghoene diere of 

beclaecht zullen ziin ende verwonnen bi scepenen" : elk 60 lb. boete; Brugge. 1304. 2 7 : 
"Die comt in anders herberghe omme hem evel te doene ende mensche der binnen 
evelt... so wie diere of verwonnen zal ziin" ( enkelvoud) : bannen... 1 tot 6 jaar. 

(8) Aardenburg. Cons. 12 : domum insultare ... is er vulnus OF insultus (alleen) 
plegen : 60 lb. boete. 

Cfr. Wettelijkhede. 58; Hazebroek. 1326. 36; Guines. 126 : ,, ... qui rompist ... 
aucunes maisons, huis ou fenestres d'icelles, pour baptre ou villenner aucunes per
sonnes ... " 

'(9) Lod. v. Nevers. 1330. 64 : quicunques vient a lostel daultruy pour luy grever 
et meffait a la personne illecques ... on le bannira ... selon le meffait, et si il y vient 
pour grever combien que il n'y malfaiche pour aucun empeschement (gestaakte poging !) 
60 liv. d'amende. 
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van de Brugse schepenkeure dat de "huissoek" behandelt ( 1 ). Aldus wor
den beteugeld : 

1. Het, al of niet gewelddadig (2), binnen dringen (3) met boos 
inzicht (4) in een huis, het beschadigen van huizen (5 ), personen besprin
gen in hun huis (6), het weze hun eigendom of gehuurd (7), het weze 
een gebouw of een woonschip (8). 

Op deze "huissoek" zetten de grote keuren van Filips van de Elzas 
de 60 lb. boete (9), andere kennen ook verbanning (10). 

2. Is ook "huissoek" het beschimpen en uitdagen van de bewoners 
van een huis, het "uutroepen" : wie iemand "roept ute te comen te siere 
leelichede" wordt beboet ( 11 ). 

3. Geldt ook als woningschennis het luisteren en spieden aan reten 

(1) Brugge. 12.75. 1. Van huiszoucke ende uutroupene : Eerst dat elc persoon 
up de voornoomde heerlichede zal vry zyn in 2.yn huus ... 

(2.) On a commandei ke nus bate ne fierche nului en maison la il maint. .. ja 
soit chou ke li huis (= deur) soient ovret sour Go lib. (GIRY, S. Omer. hans. 5 50) 

(3) Wettelijkhede. 58 : met wapenen binden huuse komen; Hazebroek. 132.6. 
36; Roisin, 50 : se on voit l'assaleur entrer en Ie maison par feniestre ou par huis, et 
il bat çt laidenge laiens aucune persone ... 

(4) 1od. v. Nevers. 1330. 64 : venir en lostel daultruy pour luy grever. 
(5) Ronse. 12.40. 14 : maison assallir ou briser; Wettelijkhede. 58; Brugge. 

12. 7 5. 1 : Ghebuerdet dat yemant schoote, sloughe of staecke up eenich huus of belooken 
hofstede OF up yemande die daer inne waere al waert ooc datter nyemandt ghequetst 
en ware: Go lb., 's nachts: 2. x Go lb. boete; Douai, Espinas, P.J. 1544. 17 (± 1400 !) : 
quiconques fiert ou busque a huis ou a fenestres de bourgois ou de manant, ... que che 
soit par mal, on Ie tient pour assault de maison et est ... a Go lb. d'amende; Facet. 
S. Amand. 12.65. XIV. 2.. 3 : mason briser; en : XIV. 14 : ,,hurter a aultrui manage 
par ire fait" = ,,mason briser"; Baljuwsrol, n° 1368, Gent, a0 1373 : ,,van dat Stevin 
van den Hende en Heine de Worem op Hannekin Tollins' huus sloughen en worpen: 
7 lb". 

(6) Cassel. 12.80. 2.0 : homme courre seurre dedens sen enclos; Lod. v. Nevers. 
1330. 64; Gent. Filips. 2.; Dendermonde. 12.33. 2. : aliquem (in) domo sua assilire; 
Baljuwsrol, n° 1016, Brugge, a0 1376 : H. K. ghecalengiert dat hi ene veinstre up 
ghesteken zoude hebben, bi enen wivekine te gane slapene. Pais omme 12. lb. 

(7) Giry. S. Omer. hans. 5 50. 
(8) Gent. 1191. 9 : alium in domo vel navi domiciliata invadere. 
(9) Gent. 2.. Zo ook landelijke keuren : Hazebroek. 1326. 36 : leider en mede

plichtigen allen Go lb. boete, zeer zwaar. 
(10) Lod. v. Nevers. 1330. 64. 
(u) Wettelijkhede. 58: So wat manne die comt voore eens mans huus ende 

noemtene bi ziere name ende rouptene uut te commene te ziere leelichede ende stept 
over die greppe, hi verbueert 11 1/2. lb .... ; Brugge. 12.75. 1 (2.0 lb.). Cfr. Rijsel, Arch. 
dép. Nord, B 1561, 1•cart. Flandre. , n° 147, fo 46 v0 : ,, •• .les enfans nomeis Robiert 
de Colemiers ki a trente hommes vinrent tout arme a armes esmoulues par nuit a Ie 
maison Aleaume Ie Sage entrues kil estoit en ostage et crierent as enfans Aleaume 
devant dit en tel maniere : ,,Venes hors, laron, et nous arderons Ie maison." (zie vol
ledige te~st in de "bijlagen"). 



en vensters 's nachts om te weten wat binnen gezegd of gedaan wordt ( 1 ). 

Zo heilig was de huisvrede, zo veilig en vrij moest ieder zijn in zijn 
eigen huis en tuin (2). 

5. - BRANDSTICHTING 

Incendium (3), combustio (4), exustio (5), incendium construere (6), 
ardoir (7), arsin (8), 
brant stichten (9), moordbrand (10), daghbrant (11), nachtbrand (12). 

De misdadige brandstichting behoort tot de zware misd~den ( 13 ). 
Men onderscheidt de nachtelijke van de brandstichting bij dag (nacht
brand-daghbrand) ( 14). De nachtelijke brandstichting noemt men ook 
moordbrand ( 15 ). Het misdrijf brengt verbeurte van lijf en goed mee ( 16), 
of vredeloosheid (17), de doodstraf is de strop (18) of onthoofding (19). 

Merkwaardig is het feit dat de brandstichting niet in de grote keuren 
van Filips van de Elzas vermeldt wordt. We hebben een Iepers vonnis 
dat een brandstichter tot de strop veroordeelt doch het is XIVe eeuws, 
we mogen er dus niets uit besluiten voor het klassieke recht van Filips. 

(1) Brugge. 1275. 18; Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 347, ziet hierin de beteugeling 
van een voorbereiding tot misdrijf. 

(2) De tuin uitdrukkelijk in de huisvrede gesloten in Zaffelare. 1260. 5 3. 
(3) Strafreg. S. Pieters. XLIV. 3. 
(4) Veurne Ambacht. 1240. 21. 
(5) Lalleu. 1156. 3. 
(6) Zaffelare. 1260. 34. 
(7) Ieper. Sentences. 540. 
(8) Ronse. 1240. 13. 
(9) Tale en Wedertale. 65. 
(10) Ibidem. 
(II) Arques. 1231. 21. 
(12) Veurne Ambacht. 1240. 22. 
(13) Voorbehouden gevallen of majores cause·: Arques. 1232. 21; Veurne Am

bacht. 1240. 3; Ronse. 1240. 13; Keurbrief. 22; Zaffelare. 1260. 34; Hulst. 1350. 13: 
de moordbrand. 

(14) Veurne Ambacht. 1240. 22. 3; Arques. 1232. 21. 
(15) Tale en Wedertale. 65; Hulst. 1350. 13. Men weet dat "moord" ook als 

adjectief kon gebruikt worden om het hatelijk karakter van bepaalde misdrijven aan 
te duiden, cfr. BRUNNER, RG., II, blz. 815. 

(16) Arques. 1232. 21; Veurne Ambacht. 1240. 3; Zaffelare. 1260. 34; Keur
brief. 22; Hulst. 1350. 13. 

(17) 4 Ambachten. 1242. 48 : verbanning en verbeurte van het bezit; Margaretha. 
4 Ambachten. 1261. 4 (brandverordening). 

(18) Veurne Ambacht. 1240. 22 : voor nachtbrand; Ieper. Sentences. 546. 
(19) Watervliet. 1258. 20. 



Het zwijgen van deze keuren kan niet met zekerheid door een ander 
gegeven aangevuld worden. 

Een Ieperse documentatie voorziet dat brandstichting uit nalatig
heid niet gestraft wordt maar wel aanleiding geeft tot schadevergoeding ( 1) 

Een .zeer archaïsche bepaling duikt in het Vlaamse recht op naar 
aanleiding van de brandstichting nl. de collectieve verantwoordelijkheid 
voor de schade die aan een lid van de gemeenschap door een onopge
helderde .misdaad werd aangedaan : het primitieve recht was vaak op 
de eerste plaats bekommerd om het herstel van het gebeurde onrecht, 
op de tweede plaats om dit door de dader te doen gebeuren (2). 

6. - DE MISDRIJVEN TEGEN DE GOEDE ZEDEN 

Onder deze classificerende verzamelnaam, die het oud Vlaamse 
strafrecht niet kende, hebben we de ganse reeks van zedenmisdrijven 
samengebracht - van de verkrachting tot de gewone ontucht - waarvan 
de bronnen in het behandelde tijdperk gewagen. 

In .de oudste optekeningen van het Vlaams Strafrecht worden alleen 
de zwai;dere misdrijven behandeld (verkrachting, gewelddadige ont
voering), gaandeweg bevatten de bronnen ook gegevens over de lichtere 
vergrijpen ( ontschaking zonder geweld, koppelarij, ontucht, huwelijk 
zonder toestemming van ouders of voogd, enz.). Er dient aangestipt dat 
de tweede soort misdrijven vaak door gewone gemeentelijke voorge
boden (politiereglementen) wordt geregeld, terwijl de eerste soort haar 
plaats krijgt in de grafelijke keuren. Men neme in acht dat vele zeden
misdrijven pas laat door de wereldlijke rechter gevonnist zijn geworden, 
omdat ze, wegens hun verband met het huwelijkssacrament, grotendeels 
onder de kerkelijke jurisdictie ressorteerden. 

I. - VERKRACHTING 

Termen (3) mulierem violenter opprimere (4), mulierem per vim vio
lare ( 5 ), opprimere ( 6), mulierem vi sua turpiter tractare 

(1) Ieper. Sentences. 226. a0 1365. 
(2) Zie blz. 18 v., Veurne Ambacht. 1240. 21 : ... combustio facta occulte: tota 

villa statim sol vat dampnum per illos quos eligent coratores ... 
(3) De overvloed van termen en - soms eigenaardige - omschrijvingen is hier 

een bijzonder opvallend bewijs voor wat we reeds zegden omtrent de losse, nog geens 
zins geijkte rechtsterminologie van het Strafrecht voor de behandelde periode. 

(4) 4 Ambachten. 1242. 49. 
(5) Filips. Gent. 17. 
(6) Keurbrief van 't Vrije. ± II90. 33. 
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et maculare ( 1 ), mulierem stupare, occupare et super hoc 
stupare (2), in mulieribus vim facere (3), cum muliere 
violenter concumbere (4), mulieri vim inferre (5), mulieri 
forciam facere (6), ex vi sua cum muliere rem habere (7), 
contra voluntatem cum muliere coire (8), 
Enforcer (9), efforchier (10), parforcer (11), 
verdrinkenesse van wiven (12), vercrachten (13). 

Het oud-Vlaamse strafrecht kent voor de verkrachting ook de term 
raptus ( 14) en rapere ( 1 5 ). Dit vergt een woord uitleg. ,,Raptus" betekent 
eigenlijk gewelddadig wegvoeren, roven, dus vrouwenroof,· niet ver
krachting. Nochtans kent het oud Vlaams recht - dat het onderscheid 
van beide begrippen zeer duidelijk maakt - de term raptus ~owel voor 
verkrachting als voor de vrouwenroof. We voeren enkele bronnen aan : 
de keure van Filips spreekt in art. 1 7 van "mulierem per vim violare" 
( = verkrachten) èn noemt dit misdrijf in art. 1 8 "raptus" (,,raptus, ut 
dictum est") - dit kan alleen op het "mulierem violare" van vorig 
artikel slaan; in de Aardenburgse consuetudo die op de keure van Filips 
teruggaat heet het oorspronkelijke "per vim violare" in art. 17 : ,,per 
vim rapere". De keure van Arques (art. 21) noemt onder de vier zwaarste 
misdrijven "raptus", aangezien nu de verkrachting tot de oudste de 
doodstraf verdienende misdaden hoorde (16) mag men aannemen dat 
onder raptus verkrachting (èn vrouwenroof?) verstaan is. Onder de titel 
"de raptu mulierum" behandelt de keure der 4 Ambachten (q). Zowel 

(1) Strafreg. S. Pieters. XLV. 8. 9. 
(2) Zaffelare. 1260. 40. 
(3) Strafreg. S. Pieters. XL V. 1 5. 
(4) Gent. 1191. 6. 
(5) Veurne Ambacht. 1240. 88. 
(6) Strafreg. S. Pieters. XL V. 94. Een opvallend flandricisme : foortse, dat zelf 

een gallicisme is : force faire. 
(7) Strafreg. S. Pieters. XLV. 94 : ,,mulierem opprimere" staat normaal tegenover 

,,puellam rapere" dit in verband met de primitieve praktijken van het roofhuwelijk. 
(8) Strafreg. S. Pieters. XL V. 22. 

(9) leper. Sentences. 411. 
(10) Roisin, c. 171. 
(n) Lod. v. Nevers. 1330. 54. 
(12) Uitzonderlijk, in Keurbrief van 't Vrije, Vlaamse tekst, 27 (= oppressio). 
(13) Gent. 1297. 62. 
(q) Keure van Filips. Gent: ,,per vim violare" van c. 17 wordt in art. 18 "rap

tus" genoemd. 
(15) Aardenburg. Cons. 17 : ,,per vim rapere", heet hier het "per vim violare" 

van de keuren van Filips waarop de Aardenburgse consuetudo teruggaat. 
(16) v. AMIRA, Todeutrafen, blz. 61 vv. 
(17) 1242. Art. 49. . 



het "violenter opprimere" als het "puellam vi rapere". Tenslotte spreekt 
Roisin zelf van: ,,faire rat si comme de femme efforchier" (1). Aangezien 
we er verder zullen op wijzen dat raptus en rapere dikwijls de term is 
van de vrouwenroof mogen we besluiten dat "raptus" in het oud-Vlaams 
Strafrecht een dubbelzinnige term is die zowel op verkrachting als op 
vrouwenroof slaat. Deze eigenaardigheid van het Vlaams recht, die 
minstens tot de Frankische tijd moet opklimmen (2) werd reeds door 
de oude juristen opgemerkt : ,,Hoc te scire volo, zegt Damhoudere (3 ), 
apud Flandros crimen raptus bifariam intelligi et distingui, nempe de 
eo crimine, quo alicui mulieri vis et violentia infertur ad actum venereum, 
quod crimen vocant (vrauwe eracht), deinde de eo crimine quo mulier 
vi abripitur et ad atbitrium raptoris aliquo abducitur ... vulgo hoc crimen 
vocant ( ontscaken). Porro haec duo crimina, Heet vulgo ( = in de volks
taal) in nostris regionibus, voce et re differant, in iure tarnen eodem 
nomine appellantur : scilicet raptus". 

Deze termen-dubbelzinnigheid is nochtans niet de regel. De bronnen 
onderscheiden vaak ook terminologisch tussen de vrouwenroof (waar
van we de terminologie geven op blz. 101) en de verkrachting (waarvan 
we de termen gaven op blz. 97 v.). 

Het Misdrijf. 

Tot het wezen van de verkrachting (èn van de gewelddadige ont
voering - zie verder) blijkt het hulpgeschreeuw (,,clamor") van de 
vrouw te horen (4). Dit geschreeuw moet bewijzen dat het feit tegen 
de wil van de vrouw plaats heeft, hetgeen een essentiële voorwaar
de is van het misdrijf. Het geschreeuw moet luid aangeheven wor
den, zodat de buren het vernemen, tot hen zal men zich richten om 
het feit van het hulpgeroep in rechte vast te stellen (5 ). De ver 

( 1) Roisin, c. 171. 
(2) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 859 wijst erop dat vrouwenroof en verkrachting 

in de frankische tijd veelvuldig door eenzelfde term "raptus" werden aangeduid. 
Trouwens, vervoeren en verkrachten moesten ook feitelijk vaak samen ':allen, ,,femme 
emmener et enforchier" (Ieper. Sentences. 411) zal wel een staande uitdrukking ge\\"eest 
~~ . 

(3) J. DAMHOUDERIUS, Pract. rer. crim., c. XCV, de raptu. 
(4) Veurne Ambacht. 1240. 83 (clamor a vicinis auditus); 4 Ambachten. 1242. 49: 

unde clamor ab ipsa oriatur; Gent. 1218. 29: unde clamor factus fuerit; Dit is algemeen 
in het middeleeuwse strafrecht : H1s, Strr. d. M. A., II, blz. 15 3; er zijn sporen .van 
in de frankische bronnen : BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 860 en n. 11. 

(5) Dit wordt uitdrukkelijk voorgeschreven in Veurne Ambacht. 1240. 88. 
Dit maakt tevens duidelijk dat "clamor" ,,hulpgeroep" betekent en niet "klacht", 
cfr. Gent. 1297. 62 : die prendt ofte vercracht wijf daer hulpgheroup afcomt ende 
claghe der afcomt vor bailliu ende vor scepenen ... "; Guines. 327 : ,, ... se elle vient 
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krachting wordt vrij algemeen onder de zwaarste misdaden gerekend ( 1 ). 

De medeplichtigen worden zoals de daders gestraft (2r 

De Sancties. 

1. In de Frankische tijd was de verkrachting zoenbaar, ze gaf aan
leiding tot een verzoening van de dader met het slachtoffer en haar sippe, 
mits betaling van een zoensom en sluiten van een huwelijk (3). Dezelfde 
juridische opvatting is ongetwijfeld nog van kracht geweest in het 
vroegste Vlaamse strafrecht, toen immers de zelfberechting de algemene 
regel was. De rechtsbronnen dragen trouwens, zij het eerder sporadisch, 
van deze opvatting nog duidelijke sporen. Zo vindt men de bepaling 
dat, wanneer de dader van een verkrachting niet op heterdaad werd 
gegrepen en is gevlucht, hij niet tot verzoening zal kunnen komen, zolang 
de graaf onder wiens regering het feit gebeurde in leven is (4). 

Een andere keure bepaalt : zo een betichte van verkrachting wordt 
schuldig bevonden dan zal hij worden veroordeeld (5); deze bepaling 
geeft geen strafsoort aan en kan er alleen op gericht zijn het principe 
van de verplichte publieke straf voor verkrachting te bevestigen, en 
aldus uitdrukkelijk het andere alternatief - verzoening - uit te sluiten (6). 

De nogal archaïserende Gentse keure van u91 (7) voorziet ingeval 
een verkrachting heeft plaats gegrepen (,,Si quis violenter cum muliere 
concubuerit") een bijzondere rechtspleging die hierop neerkomt dat 

se plaindre de force dudit homme, il fault que elle monstre cry et hu et que ses drap
peaulx soient rom pus et dessirez, ou sa plain te ne vauldra riens ... " 

(1) Voorbehouden aan de graaf in Zaffelare. 1260. 40; Desteldonk. 1248. 14; 
4 Ambachten. 1242. 24; wordt met de dood gestraft, zie blz. 101 v. 

(2) Gent. 1218. 29 : ,,et illi qui in adjutorio raptoris fuerint ... decapitabuntur"; 
a contrario uit Lod. v. Nevers. 1330. 54 : waar een lichtere straf (dan van de dader) 
slechts voorzien wordt voor de helpers "sans y mettre main"; Strafreg. S. Pieters. 
XL V. 94 : ,,S. C., G. M., B. V., H. P. isti quatuor de forcia facta in mulieribus con
victi ... exleges facti" (wij vermoeden een geval van deelneming, de tekst laat strikt 
genomen een andere interpretatie toe nl. een toevallig samen veroordelen van vier 
afzonderlijke misdadigers ?) ; 4 Ambachten. 1242. 49 : ,,omnes qui in adjutorio ... 
fuerint : simili poena ... ". 

(3) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 8 5 9. 
(4) Kaprijke. 1240. 5 3 : qui mulierem vi oppresserit ... non poterit reconciliari 

ipso domino vivente sub quo fecerit forisfactum. 
(5) Veurne Ambacht. 1240. 88. 
(6) Misschien moet in dezelfde zin de lakonieke bepaling van de keurbrief van 

't Vrije± 1190. 33. begrepen worden: oppressio mulierum pertinet ad rectum sca
binatum" (en niet tot de bevoegdheid van de partijen?). Het is betwijfelbaar : het 
artikel kan net zo goed de bedoeling hebben aan de jurisdictie van de schepenen toe 
te wijzen wat vroeger aan de grafelijke rechtspraak was voorbehouden. 

(7) Gent. 1191. 6. 
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wanneer de vrouw vrijwillig de zijde van de man kiest (,,si ad illum 
sponte transierit") hij zal vrij zijn van straf. 

Van het einde van de XIIIe eeuw is ons een smeekbrief bewaard 
waarin Coppin Blondiel, die een vrouw had verkracht, aan de graaf om 
genade vraagt aangezien "de chou est il venus a pais encontre le dite 
Y sabiel et encontre ses amis" ( 1 ). 

2. Deze enkele gegevens zijn resten uit een verleden dat wel degelijk 
voorbij is. Daarvan afgezien is in het Vlaamse Strafrecht de doodstraf 
voor de verkrachter absoluut de regel en wel de onthoofding. Een eigen
aardige straf, die buiten de gewone executie met bijl of zwaard, in 
Vlaanderen voorkomt is de onthoofding met de plank waarvan op blz. 
1 5 8 v. sprake zal zijn. Sporadisch vindt men slepen en hangen als straf 
voor verkrachters (2). 

Il. - VROUWENROOF. 

Termen raptus (3), rapere (4), ravir (5), emmener (6), prenden (7), 
ontvoeren of ontleden met crachte ende hars ondankens (8), 
ontwegen (9), wijfverdraghen (10), ontvoeren (u), eracht (12). 

Het MisdrtJJ. 
Vrouwenroof is het gewelddadig ontvoeren van een vrouw tegen 

(1) Gent. Rijksarchief, fonds Diegerick, n° 374, zie "bijlagen" voor de tekst. 
(2) Strafregister S. Pieters. XLV. 15, de schepenen van het S. Pietersdorp wenden 

over het algemeen bij voorkeur het hangen aan. Misschien staan we hier voor invloeden 
uit het Westen waar, vooral in Normandië, reeds vroeg de strop de voorkeur van de 
rechtbanken had gekregen. - Cfr. v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 186. 

(3) We wezen reeds op het dubbelzinnig gebruik van deze term; duidelijk als 
"vrouwenroof" gebruikt vinden we hem in de uitdrukking "raptus quod vulgo dicitur 
wijfverdraghen", oorkonde v. Diederik van de Elzas. 11 30, GILLIODTS VAN SEVEREN, 
Cout. Loo, n° 2, quartier Furnes. VI, blz. 71 en in Veurne Ambacht. 1240. 87. 88 : 
,,raptus" tegenover "vim inferre". 

(4) Duidelijk in de zin van vrouwenroof in 4 Ambachten. 1242. 49 waar "mu
lierem opprimere" staat tegenover "puellam rapere", zie ook ten Hamere. 1194. 13 
,,puellam rapere". 

(5) Kortrijk. 1324. 25. 
Lod. v. Nevers. 1330. 54. 
(6) Ieper. Sentences. 411 : ,,emmener et enforchier". 
(7) Gent. 1297. 62. 
(8) Brugge. 1278. 
(9) Kortrijk. 1324. 25. 
(10) Uitzonderlijk : oorkonde v. Loo v. Died. v. d. Elzas. 1130, GrLLIODTS 

VAN SEVEREN, loc. cit. 
(11) Wettelijkhede. 98. 
(12) Baljuwsrol, n° 1362, Gent, a0 1352 : ,, ... tfait dat gheviel up Catheline 

Maziers die ontscaect was bi nachte haers on_pankens, helpe roupende ... Dese crachte 
was ghedaen met ballinghen bi nachte ... " 
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haar wil in, om ze tot huwen te brengen met de ontvoerder of met een 
derde. De verkrachting slaat op alle vrouwen (mulier, femina), de vrouwen
roof is essentieel een dwang op ongehuwde vrouwen (puella). 

Verkrachting en vrouwenroof worden, hoewel ze begripsmatig 
worden onderscheiden, in het algemeen samen behandeld en met gelijke 
straffen bedreigd ( 1 ), hetgeen zelfs in de terminologie een weerklank 
vindt (2). Ook hier vindt men dat het hulpgeschreeuw van de vrouw 
tot de constitutieve elementen van de misdaad behoort (3). 

De Sancties. 

1. V e r z o e n i n g. 

In sommige bronnen vinden we het gebruik de ontvoerder van een 
vrouw niet te straffen wanneer de vrouw er achteraf in toestemt hem te 
huwen. Hierdoor werd dus de bestraffing van wat nog essentieel als een 
aanslag op private belangen werd beschouwd aan de beslissing van pri
vate personen overgelaten (4). Hierbij werd een rechtspleging gevolgd 
waarvan de bronnen ons een relatief gedetailleerd beeld hebben be
waard (5) en die ook buiten Vlaanderen voorkomt (6). In Veurne Ambacht 
worden de vrouw en de man na de feiten aangehouden en opgesloten, 
de derde dag grijpt de rechtszitting plaats. De vrouw, indi.en ze onge
huwd is, en haar verwanten staan aan de ene zijde, de man aan de andere. 
Men vraagt de vrouw met hem te gaan indien ze het verkiest. Doet zij 
het dan wordt de dader- gespaard en moet haar huwen (7). Hiermede 
mag vergeleken worden de procedure die te Gent plaats greep naar 
aanleiding van een verkrachting ( en waarschijnlijk ook voor vrouwen
roo'E, gezien de verwantschap van beide misdrijven in het oudste recht) : 

De vrouw, slachtoffer van verkrachting of ontvoering, wordt, 
indien ze ongehuwd is, op advies van de schepenen vastgehouden en 

(1) 4 Ambachten. 1242. 49; Lod. v. Nevers. 1330. 54 : ,,femme ravir ou par 
forcher ... pugni comme de murdre"; Gent. 1 297. 62 : wijf prenden of vercrachten ... : 
doodstraf! 

(2) Zie blz. 98 v. 
(3) Gent. 1297. 62 : wijf prenden of vercrachten daer hulpgheroup afcomt; 

ten Hamere. 1194. 13; Tale en Wedertale. 49: al wenende en al roupende handgeslach 
makende ende mesbaer drivende. 

(4) Hesdin Ie Vieux. 1207. 28; Veurne Ambacht. 1240. 87. 
(5) Veurne Ambacht. 1240. 87; een vrij analoge rechtspleging vond te Gent 

plaats bij verkrachting, keure van Mathildis. 1191. 6. 
(6) Cfr. Hrs, Strr. d. M. A., blz. 157 v. 

0
' (7) Hrs, loc. cit., meent dat deze procedure dient om uit te maken welke straf 

dient toegepast voor vrouwenroof of voor eenvoudige verleiding; dit is althans in 
Vlaanderen niet zo : de dader wordt terechtgesteld of gaat vrij uit, het oude principe 
van de noodzaak van partij-initiatief tot wraak heerst hier nog. De vraag is dus niet : 
welke straf? maar verzoening of straf (voor de oude wraak). 
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dit noch bij haar noch bij 's mans familieleden; wanneer de dader binnen 
de drie dagen verschijnt stelt men de vrouw in het midden van de gerechts
zaal (tussen de man enerzijds en haar verwanten anderzijds?); gaat ze 
vrijwillig naar de man toe dan blijft hij ongestraft, zoniet wordt hij 
onthoofd (1). 

Een duidelijk en recent geval van verzoening (pays) tussen de 
partijen wordt ons meegedeeld in de .Aardenburgse Tale en Wedertale. 49: 
de ontvoerder bracht de vrouw naar huis terug, stelde haar familie 
schadeloos, beloofde vriendschap, volgens de regels van de verzoening 
die we verder zullen beschrijven. 

Het heeft nochtans de gerechtelijke actie en de uitspraak van de 
verbanningsstraf niet belet. - Dit was in feite wel het geval in een zaak 
van vrouwenroof te Rupelmonde in 1383 : M. N. onscaecte een wijf, 
haers ondankens ... , zij dede haer clachte vor den beliou van Rupelmonde 
ende vor de Wet, maer vriende ende mag he maecten den paeys tusschen 
hemlieden, dat hi se troude, ende mitsdat pays was tusschen hemlieden 
( drong de baljuw niet verder aan en stelde zich met een vermogensstraf 
tevreden) ( 2). 

2. Bestraffing. 

De publieke straf is ook hier de regel. Ze is in vele gevallen, we 
wezen er op, dezelfde als voor verkrachting : onthoofding of de genade 
van de graaf (3 ). Men vindt nochtans in de steden meer en meer de 
eeuwige verbanning toegepast, met verbeuring van het bezit. Dit in 
verband met de gekende voorkeur van het stedelijke recht voor de ver
banning in plaats van de lijfstraffen en ook met het feit dat het ontvoeren 
praktisch met een vlucht uit de stad gepaard moest gaan, anders zou men 
vlug de dader gevonden en het slachtoffer verlost hebben, en er kon dus 
van effectieve bestraffing van de dader niet veel in huis komen. Hij werd 
dus, en dit is stilaan een regel, vredeloos gemaakt ( eeuwige verbanning 
met verlies van alle goed of uitdrukkelijk : exlex in perpetuum) (4). 

(1) Gent. 1191. 6. De uitdrukkelijke voorwaarde van het huwen wordt hier niet 
gesteld. 

(2) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrekeningen, blz. 590. 
(3) 4 Ambachten. 1242. 49; Lod. v. Nevers. 1330. 54 : ,,femme ravir ou par

forcher" puni comme de murdre"; Gent. 1297. 62 : ,,wijf prenden of vercrachten", 
doodstraf; in ten Hamere. 1194. 13. wordt de doodstraf slechts uitgesproken indien 
't meisje "infra annos suos" is. 

(4) Ieper. Sentences. 4u; Brugge. 1278, GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Brnges. 
I. nr. 6, blz. 230 : voor 100 jaar verbanneen en alle goed verbeurd; Kortrijk. 1324. 
25 : voor 100 jaar verbannen "up zijn lijf" en zijn goed verbeurd; Tale en Wedertale. 
50 is bijzonder duidelijk, 'hier weten we positief dat de dader gevangen was, hij werd 
veroordeeld tot 100 jaar verbanning "up de galge". 
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De doodstraf is nochtans niet volledig in onbruik geraakt (1 ) .. 
De deelnemers aan ontvoering worden met zware boete en ver

banning gestraft (2). 

III. - VERLEIDING 

Termen abducere (3), 
emmener (4), 
ontscaken (5 ), 

De verleiding onderscheidt zich van de vrouwenroof door de vrije 
toestemming van de vrouw bij de schaking. Het is een misdrijf omdat 
het gezag van de ouders, voogd of sippe onder wier gezag het meisje 
staat wordt over het hoofd gezien. Zowel de man als het meisje zijn 
hierdoor in fout. De man wordt gestraft met verbanning en boete ( 6), 
soms zelfs wetteloosheid (7). 

Het meisje dat zonder toestemming van ouders of familie de man 
volgt verliest in het algemeen haar vermogen en erfrecht ten voordele 
van de verwanten die van haar zouden geërfd hebben indien ze over
leden ware : immers deze personen hadden een zeker recht op haar 
vermogen en moesten daarom geraadpleegd worden wanneer het meisje 
wilde huwen (8). 

(1) Gent. 1218. 29; 1297. 62; Lod. v. Nevers. 1330. 54. 
(2) Brugge. 1278 : 50 lb. en 6 jaar verbanning. 
(3) Ieper. 1230; Gent, ordon. mid. XIIIe eeuw : qui domicellam abducit id est 

onscaket (GHELDOLF, Cout. Cand. I. nr. II, blz. 405). 
(4) Kortrijk. 1324. 25. 
(5) Ontscaken is de terminus technicus. Het werkwoord (cfr. VERWIJS en VER

DAM) is transitief zowel als intransitief. Zie 4 Ambachten. 1242. 49; Zaffelare. 1260. 37; 
Gent, ordon. mid. XIIIe (GHELDOLF, loc. cit.); Gent. 1218. 30; Oudenaarde. Keurbrief. 
1328, blz. 70; Gent. 1297. 59 : ,,wive die ontscaket bi haren wille ... ", ,,de man die se 
ontschaken heift ... " 

(6) 3 jaar verbanning in Gent. 1297. 59; 5 lb. in 4 Ambachten. 1242. 49; 3 jaar 
verbanning en 60 lb. in Roisin, c. 5 5 en Gent, ordon. mid. XIIIe eeuw; (GHELDOLF, 
loc. cit.); verbeurte van het bezit in Lod. v. Nevers. 1330. 5 6 en Keurbrief van 't Vrije. 
39; Baljuwsrol, nP 1009, a0 1331, Gistel : de C. f. N. calengie quil deust avoir pris 
une femme sans congiet de ses parens laquele sen ala avoecques lui de sa propre vo
lente, pais faite pour 12 lb.; rol n° 1372, Gent, a0 13 74-75 : van dat Clais de Vrije 
ghecalengiert was van eenen meyssine tontleedene die hem thuus cam jeghen den 
wille van haren vrienden ( = verwanten). Pais ... omme 6 lb .... 

(7) Ieper. 1230 - wanneer het meisje "infra annos suos" was, dus niet alleen 
nog onder ouderlijk gezag (,,sub tutela") maar nog niet huwbaar of niet tot de jaren 
van verstand gekomen stond hierop zelfs de doodstraf, ibid. 

(8) Gent, ordon. mid. XIIIe (GHELDOLF, loc. cit.); Oudenaarde keurboek. 1328, 
blz. 70; Ieper. 1230; 4 Ambachten. 1242. 49; Gent. 1297. 59 : ,,Voert sowat wive die 
ontscaket bi haren wille ... buten den wille van vader en van moeder ... die verbuert 
al dat goet dat soe heift ende dat hare toestaet te commene. Ende dat goet es scul
dech te commene up haer wettelic hoir ghelic of soe doet ware." 



Een enkele maal wordt in dit verband met straf gedreigd tegen de 
vrouw die een jongeling (=beneden 20 jaar) verleidt haar te huwen zonder 
toestemming van zijn ouders of voogd en wel met verbanning en ver
mogenverlies (1). 

IV. - KOPPELARIJ 

Termen allicere (puellam) ut cum viro abeat (2), 
(een jonkvrouw) ontspanen daer toe dat soe ontscaket (3), 
zij die het maakten of tawet daer af waren (4). 

Wie meisjes aanzet zich te laten verleiden en te huwen zonder toe
stemming van haar ouders of familie wordt gestraft (5 ). De straf van de 
koppelarij is verlies van de neus of van neus en lippen (6) ook ver
banning ( 7). 

Huwelijksmakelarij wordt gestraft indien ze om loon gebeurt (8). 

v. ONTUCHT EN OVERSPEL 

Onder deze hoofding brengen we enkele aanduidingen samen die 
ons moeten toelaten, zonder in de bijzonderheden te treden van deze 
zeer gevarieerde en uitgebreide stof, enkele essentiële gegevens mede te 
delen. Merken we vooreerst op dat de wetgeving op deze lichtere mis
drijven pas laat in de rechtsbronnen opduikt, nl. in de XIVe eeuw -

(1) Brugge. 1278 : ,,aen haer had getrokken om houwelic te doen buten rade". 
(2) Gent. 1218. 30. 
(3) Gent. 1297. 61. 
(4) Keurbrief van Oudenaarde. 1328, blz. 70; naar aanleiding van artikel 5 5 van 

de keure van Hazebroek van 133 6 "dat niemene ne make hauweet ( = fr. aguet, hinder
laag, op de loer liggen) binnen porters huus up enighen mensche up die boete van 
10 lb." stipt GArLLIARD, II, blz. 19 bij de uitdrukking "tawet zijn van een misdaet" 
(die de Limburg-Stirum, uitgever van de Oudenaardse Coutumes bij vergissing schrijft 
als "cawet sijn ... ") het volgende aan: ,,eindelijk hebben we nog de uitdrukking t'awet 
zijn, welke eigenlijk op de laag liggen betekent, cfr. het franse "faire le guet, être 
aux aguets ... " Merken we nog op dat tengevolge van Th. de Limburg-Stirums ver
keerde lezing we in STALLAERT's glossarium lezen v0 "cawet ( ?) van een misdaet 
zijn" de gegiste betekenis van "oorzaak of aanleiding zijn van een misdaad". De uit
drukking is bijzonder geschikt voor koppelarij. 

(5) Gent. 1297. 61. ontspanen; Oudenaarde. Keurbrief. 1328, blz. 70 : die 't 
maakten ... ; Gent. 1218. 30 : ,,allicere ut cum viro abeat"; Zaffelare. 1260. 37. id.; 
4 Ambachten. 1242. 49. id. 

(6) Gent. 1218. 30; 1297. 61; Oude_naarde, loc. cit. : ,,neus en mond afsniden". 
(7) 4 Ambachten. 1242. 49; Zaffelare. 1260. 37; Gent. 1297. 61. 
(8) Veurne Ambacht. 1240. 75 : 20 lb. : een zware boete voor het platteland. 
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de late middeleeuwen zullen op dit terrein een grote veelvuldigheid ver
tonen van plaatselijke strafmaatregelen ( 1 ), vervolgens valt op te merken 
dat deze wetgeving voor het grootste deel van locale oorsprong is (voor
geboden dèr stadsschepenen, statuten van de hoop van Cassel en Haze
broek) en dat ook misdrijven die onder het kanoniek recht vallen (als 
overspel) door de wereldlijke overheid worden beteugeld als aanslagen 
op het zedelijkheidsgevoel der bevolking en vandaar op de openbare 
orde. Het lekerecht ondergaat in deze zaak zeer sterk de invloed van .de 
moraal en de godsdienst. Deze wereldlijke overheid treedt op tegen de 
prostitutie door eenvoudigweg algemene verboden uit te vaardigen (2), 
verboden omtrent welker inachtneming men natuurlijk geen illusies zal 
koesteren. 

"Putiers", ,,houries" of "riba:us" (boeleerders, koppelaars, houders 
van ontuchthuizen) ,,die goet van ledigen wiven nemen" of "quade 
herberge houden" worden uit de stad verbannen, op straf de oren gesple
ten te worden, de ogen te verliezen of de mantel te verbeuren en worden 
beboet (3). Zelfs worden ze bij herhaling onthoofd (4). Tegen publieke 
vrouwen (femmes de vie, houderes (5 ), putains, ledige wijven, hoeren) 
wordt gedreigd met verbanning op straf van verminking aan het oor 
of met verbeurte van het bovenkleed (6). Men verbiedt in de stad een 
huis te verhuren aan publieke vrouwen (7). Ontuchthuizen (prostibulum, 
malvais hostel (8), maulvais slop (9), quade herberge (10), bourdel) (n) 

(1) CANNAERT, Oud Strr. in Vl., blz. 35, 50, 115 vv. 
(2) Zo bvb. Guines. xve eeuw. 59 : ,,Que nul ne tiengne bourdel dedens les 

fossez de la ville." 
(3) Oudenaarde. Keurbrief van 1328, blz. 62; Cassel. 1324. 64: ribaus et putains 

worden verbannen op straf van een oor met gloeiend ijzer doorboord te worden; 
Aardenburg. Keurbrief 117: 40 S., 2 jaar verbanning op de ogen; ibid., II8 : 3 lb. en 
2 jaar verbanning; Guines. 103 : on a deffendu ribaulx et ribauldes sur peine de perdre 
l'oreille. 

(4) Ieper. Sentences, nr. 204 : nachtelijke onthoofding. 
(5) Facet. S. Amand. 1256. VII. 4, blz. 17: faison le ban des houriés et des hou

rieres que nulz ne les herberge. 
(6) Cassel. 1324. 64. 
GrnY, S. Omer. bans. nr. 103, blz. 509 : Nule feme de vie ne puet seir dedens 

le banliewe sor 60 S. et s'ele est prise on le banie 3 ans et 3 jours sour l'oreille. 
Aardenburg. Keur brief. 188 : Negheene hoere moet zitten binnen der vesten 

noch bi daghe noch bi nachte omme hare neringhe te doene, up hare upperste cleet; 
DE PAuw, Gent voorgeboden, blz. 44, a0 1350, nr. 8; ibid., blz. 52, a0 1350: Dat gheen 
ledich wijf te velde en sitte binnen den vesten up hare eene hoire. 

(7) Oudenaarde, Keurboek. 1328, blz. 62. 
(8) DE PAUW, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 5. 
(9) Ieper. Sentences. 378. 
(10) Aardenburg. Keurbrief. II8. 
(11) Ieper. Sentences. 974, men ziet in dit lange vonnis dat de "bourdels" ondanks 

alles in Ieper niet ver te zoeken waren. 
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worden verbrand en de uitbaatster verbannen (1). Ontucht (onredelike 
wa6.deringe) wordt met boete en verbanning gestraft (2). Boete en ver
bá'nning treffen de man die op ergerlijke wijze een bijzit onderhoudt (3 ), 
hetzefö:Ie geldt voor de gehuwde vrouw die "huis en hof houdt met 
enen anderen man" (4). Overspel wordt met verbanning gestraft (5). 

VI. - SODOMIE EN BESTIALITEIT 

Termen (bugghernie) (6), 
boughernie (7). 

Deze tegennatuurlijke misdrijven nemen onder de zedendelicten een 
afzonderlijke plaats in. Ze worden als zeer zwaar beschouwd (8). Wegens 
hun l\emeltergend karakter worden ze algemeen met het vuur gestraft 
zoals ketterij (9). De schepenen van het Sint-Pietersdorp hebben een geval 
van sodomie gevonnist : de vuurdood werd toegepast ( 10 ), een zelfde 
vonnis komt voor in de rol der veroordelingen te Ieper (II). Een geval 
van bestialiteit komt voor in een baljuwsrol van I 3 8 5. De daad wordt 
er "sduvels werck" genoemd en met de vuurdood gestraft (12). Men 

( 1) Strafregister S. Pieters. XL VI. 46 (prostibulum); 1 jaar verbanning, in DE 
PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 5. 

( 2) Aardenburg. Keur brief Deurgaende Wh. 112 : 1 o lb. en I jaar verbanning 
op de ogen; DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 54 : verbannen 3 jaer up haer 
horen. 

(3) Aardenburg. Keurbrief. 121 : ,,So wat manne die een ghetrouwet wijf heeft 
ende ander wijf houdet zittende uppenbaerlike boven zinen wyve" : 10 lb. en 1 jaar 
verbannen op de ogen; Baljuwsrol n° 1003, a0 1306; 't Vrije v. Brugge : Pierre li 
Boute 40 s. de tenier autre feme en lieu de zienne; Wilkimes de Akenoy 40 S. de tenier 
estrange fame. 

(4) Ibidem. Baljuwsrol, n° 1003, a0 1306 : Maroye Oesterlinx : 25 s. de 
tenier autre baron en le lieu de zien. 

(5) Ieper. Sentences. 385 : 3 jaar "sour le fosse" (een vrouw). 
(6) ,,bugghernie" in Aardenburg. Wettelijkhede. 98 (buggernie betekent ook 

ketterij : twijfelachtig hier). 
(7) Ieper. Sentences. 407. 
(8) Ibid. : één der zware misdaden die het poorterschap doen verliezen. 
(9) Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 167; J. DAMHOUDERIUS, Pract. rer. crim., c. 96. 
(1 o) Strafreg. S. Pieters. XL VI. 41 : Johannes... cum quodam viro nefandum 

de Deo detestabilem contra naturam exercuit libidinem ... 
(11) Ieper. Sentences. 407: J. B. jugiet de justicier par le feu de boughernie 

(bugg!,!rnie betekent ook ketterij. Twijfel); Baljuwsrol, n° 879, a0 1375, souverein 
baljuw : Diederic van Boxdale & Pieter van der Meeren die men seide van der Boen
beken, ghebarent van bughernien. 

(12) Baljuwsrol, n° 1466, Aalst, a0 1385 : ... gheiusticieert metten brande. Te 
coste van houte, van stroe, van basten, zeelen van eere ketenen ende van crammen, 
over al : 6 lb. - aan de heren J. Buntinx en C. Wyffels die onze aandacht vestigden 
op deze zeer interessante tekst zijn we veel dank verschuldigd. 
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neemt aan dat de vuurstraf in deze aanwending op Romeinse en bijbelse 
invloeden is terug te voeren, die zich in de Frankische tijd reeds laten 
aanwijzen (1). 

7. - ALLERLEI MISDRIJVEN TEGEN DE PERSONEN 

l. - HISTORISCH OVERZICHT 

Inzake de misdrijven tegen de persoonlijke integriteit hebben de 
primitieve Germaanse rechten gedetailleerde tarieven aangelegd van 
weergelden. en breuken van weergelden die voor elk geval van verwon

~verminking of mishandeling de schadevergoeding bepaalden waar
op het slachtoffer recht had. 

Dit systeem is gekenmerkt door een alles dominerende economische 
opvatting van het recht : organen, ledematen, de huid, enz., alles wat 
bij mishandelingen kan geschonden worden, heeft er een vaste waarde, 
in geld uitgedrukt (in vee en gebruiksvoorwerpen betaalbaar ?) en de 
verschillende prijzen worden in eenvoudige rekensommetjes opgeteld. 

Het systeem is uitsluitend afgestemd op de uitwendige, tastbare 
gevolgen : de voor iedereen zichtbare schade dient vergoed; inzicht, 
toerekenbaarheid enz. van de dader hebben hierin bij definitie geen rol 
te spelen. 

Het systeem is formalistisch : bepaalde ledematen, organen enz. 
hebben een vaste en eigen waarde die mechanisch wordt aangeduid, 
samengesteld en betaald. Individualisatie van de gevallen is uitgesloten. 
Of een bepaald orgaan toebehoort aan een man met gezinslast of aan 
een grijsaard speelt in rechte geen rol. Schattingen en overwegingen van 
die aard zouden tot betwistingen kunnen leiden en wellicht ook tot 
willekeur, daarom kent het primitieve recht een mechanische denkwijze, 
te wijten aan de luiheid van de menselijke geest maar ook aan de bekom
mernis aan willekeur de weg te versperren. Dezelfde gedachtengang 
bracht de mens ertoe alle gevallen te voorzien en een zeer casuïstisch 
recht uit te bouwen. 

Deze lange inleiding dient om bepaalde archaïsche rechtsbepalingen 
die we in het oud Vlaams Strafrecht ontmoeten in hun waar daglicht 
te stellen. Tot de meest archaïserende bronnen van het Vlaams recht 
behoren o. a. de optekeningen van het lokaal gewoonterecht van S. 

(1) v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 197; Hrs, Strafr. d. M. A., II, blz. 167; J. DAM
HOUDERIUS, cap. 96, geeft ook de vuurdood als algemene regel en voert de basis van 
de .bestraffing op oud- en nieuwtestamentaire en kanonieke teksten terug. 
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Omaars van Ghis de Sérinewerkere en het recht van de Hoop· van Haze
broek. Deze 14e eeuwse optekeningen vertonen, waar ze de verschuldigde 
schadevergoedingen voor letsels aan de personen behandelen, al de ken
merken van het primitieve recht die we hoger aangaven - ze zijn hierin 
niet alleen : analoge werkwijze van het recht zullen we in andere bronnen 
verder ook aantreffen, maar ze zijn de meest typische : Ghis onderscheidt 
meer dan 20 verschillende letsels aan allerlei organen en ledematen 
elk met zijn eigen waarde ( 1 ). 

Bij de verwondingen onderscheidt hij tussen open wonden en 
gesloten wonden ( 2 ), bedekte wonden, die onder de klederen of het haar 
schuilen, en onbedekte wonden, die aan hand of aangezicht werden 
toegebracht (3) - hij drijft de casuïstiek verder door een onderzoek 
welke de vergoeding zal zijn van een wonde die gedeeltelijk gedekt, 
gedeeltelijk ongedekt is : hij lost de moeilijkheid op volgens de regel 
,,pars maior trahit ad se minorem" (4). 

Men heeft gesproken van een "atomisatie" van de letsels en inder
daad, werd een mishandeling toegebracht dan gaat men de gevolgen 
ontlçden en voor elk kleinste deeltje een bepaalde, vergoeding doen 
betalen; werd bvb. de hand verminkt dan treedt volgend tarief in wer
king : iedere "jointe" van de vinger ( =vingerkootje) is 10 schelling 
waard, iedere vinger bestaat uit 3 "jointen", is dus 30 schelling waard; 
4 vingers kosten 120 S. = 6 pond; 1 jointe van de duim kost 40 S., de 
duim telt 3 jointes ! = samen 6 pond, dus zoveel als de 4 vingeren samen, 
etc. (5 ). Wat zijn we ver van de eenvoudige, de rechter breed veld van 
appreciatie latende formule van "slagen of verwondingen" van ons 
modern recht ! 

Nochtans is er in het oud-Vlaamse Strafrecht een duidelijke streving 
geweest naar vereenvoudiging op dat gebied, naar een rationalisatie die 
reeds duidelijk inzet met de grote keuren van Filips van de Elzas : art. 1 

behandelt de verwondingen; detruncationes, mutilationes, affolationes, 
vulnera minora en dorginga, gedekte en ongedekte wonden, open en 
gesloten wonden, houwwonden en andere worden eenvoudig onder de 
naam "vulnus" geplaatst en bestraft met een vaste eenheidsboete. Dit 

(1) Giry. S. Omer. hans. nr. 777 tot 790; BLED, Zoene, P. J. C. : verlies van 
vingers, hand, voet, neus, oor, oog, tand, ontmanning, breuk van been, arm, rib, 
open en gesloten wonde, bedekte en onbedekte wonde, bloedige en onbloedige let
sels, etc. 

(2) Giry, hans. nr. 783. 
(3) Ibidem, nr. 777. 
(4) Ibidem, nr. 778. 
(5) Giry, hans, nr. 785, Cfr. MEIJERS, Ligurisch erfrecht, II, blz. 100, die er op 

wijst dat het door Ghis de Scrinewerkere beschreven recht ten nauwste bij het recht 
van de oude volksrechten aansluit, en niet precies met de Lex Salica alleen. 



slaat op de publifke straf. Wat met de vergoeding tussen de partijen 
gebeurde is ons niet duidelijk ( 1 ), maar we nemen aan dat onder invloed 
van dë vereenvoudiging van het publieke strafrecht en in het kader van 
de strijd tegen het starre formalisme die in de grote stedert vlug veld 
heeft gewonnen, tussen partijen de oude, vaak onredelijke, vaste tarieven 
door vrije overeenkomst of door begroting van de schade door de 
rechters vervangen zijn. We weten zeker dat dit in de XIVe eeuw zo was 
in Ieper uit een antwoord van de schepenen dezer stad aan de schepenen 
van S. Dizier : op de vraag hoe een verminking van een lid gestraft moest 
worden antwoorden zij : de straf is 60 lb. boete; wat de schadevergoeding 
aangaat, ze moet geschieden ofwel door overeenkomst van de partijen 
of volgens de schatting van de rechtbank (2). 

Brachten de keuren van Filips reeds een merkelijke vereenvoudiging, 
ze onderscheidden toch nog allerlei, uit oud-Germaans recht herkomstige 
specifieke mishandelingen van mindere aard : bij de haren trekken, ten 
gronde werpen, met stokken slaan, vuistslagen geven enz., alle voorzien 
van afzonderlijke straffen (3). De XIIIe eeuw ziet echter formules opko
men die, zoals ons "slagen of verwondingen" door hun vaagheid de 
rechter toelaten allerlei mishandelingen van de personen op eenvoudige 
en eenvormige wijze te bestraffen. 

Wanneer nu iemand wonden worden toegebracht door een gespij
kerde knots zal men niet meer de verschillende letsels tellen door de 
verschillende spijkers toegebracht (4) en zo iemand nu de hand verminkt 
wordt dan hoeft men het aantal vinger- en duimkootjes niet te tellen (5 ). 
De rechter heeft nu begrippen als "vis", ,,violentia", ,,force", ,,eracht", 
,,mellee" (6), ,,burine" (7) ter beschikking. 

De mishandelingen worden "geweldpleging" genoemd en als dus-

( 1) Althans voor de "vulnus" van art. 1 der grote keuren van Filips; andere 
mishandelingen in die keuren voorzien geven aan de partij recht op een forfaitaire 
fractie van de boete. 

(2.) Tout Lieu, S. Dizier. 226. 
(3) Filips. Ge,nt. 1 : vulnus; 9 : fuste vel baculo percutere; 10: pugno vel palma 

percutere (cfr. de oude donslach) seu per capillos accipere (de o:ude haerrapen); 
11 : capillis ad terram trahere seu per lutum trahendo conculcare (wapeldrink). , 

(4) Cfr. GrRY. 5. Omer, bans. nr. 779 : S'on fiert un homme de machue claweie ... 
1 coup et on le navrast fust 3 plaies ou 5 ou tant ke fust, por tant ke ces plaies de cel 
coup venisent toutes a une meche on n'en deust rendre ke de 1 coup et s'il fust cose 
ke chascuns claus fesist se plaie, autant de cous com il i auroit ki seroient a meche 
de chascune doit on rendre. 

(5) Cfr. blz. 109. 

(6) VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, 2, blz. 1016. 
(7) Facet. S. Amand. 1265. XII. 6; XIII. II : S'aulcun faict burine, forche ou 

domaige. 
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danig eenvoudig en eenvormig bestraft (1). Wel blijven ook in de grote 
steden ook in de xrve eeuw oude gekarakteriseerde misdrijven bestaan 
als haropen, donslagen, wapeldrink etc., maar ze zullen het veld moeten 
ruimen voor meer abstracte, meer bruikbare, soepeler begrippen en 
benamingen ( 2). 

Alvorens analytisch de onderscheiden misdrijven tegen de personen 
en hun bestraffing te bestuderen rest ons nog de interessante taak, tot 
besluit van dit historisch overzicht, de vraag te beantwoorden naar de 
oorzaken van de geschetste ontwikkeling. Men zal 'hebben opgemerkt 
dat de treffende voorbeelden van atomisatie en formalisme die we aan
haalden sloegen op de vergoeding van de schade aan de partijen, terwijl 

•• de streving naar eenvormigheid en eenvoudigheid inzette met de publieke 
• boetstraffen. En inderdaad mogen we aannemen dat de door ons geschetste 
• ontwikkeling van het recht inzake behandeling van misdrijven tegen de 
"personen rechtstreeks af te leiden is uit de ommekeer die aan de basis 

zelf van het oud-Vlaamse Strafrecht plaats greep : de overgang van de 
privaatrechtelijke naar de publiekrechtelijke voorstelling inzake strafrecht. 

Het primitieve recht is gebaseerd op de idee van de vergelding, van 
de regeljng tussen partijen, de vergoeding van de geleden schade. Bij 

l defenitie,;houdt het zich bezig met de merkbare materiële gevolgen van 
1 de daden : in casu de lichamelijke beschadigingen. Het is duidelijk dat 

wanneer men dat criterium aanneemt, men de gewelddaden moet gaan 
onderscheiden volgens hun uitwerkselen, dat men meer zal betalen voor 
een hand dan voor een duim, meer voor een duim dan voor een vinger, 
enz. Immers hiermee gaat samen het formalisme van de oude tarieven : 
ze waren juist opgesteld om voor alle gevallen een redelijke prijs aan 

(1) Arques. 1232.. 40 : Qui de vi convictus fue,-it, 3 lb. domino et violentiam 
passo damnum suum restituet; Ieper. 1301. 6 : Quiconcques fera force a autre il est 
en fourfait de 60 sols. au conte et de 60 sols al plainnitif et doit restorer le damaige 
de le forche; de 6 lb. boete, 3 lb. aan de graaf en 3 lb. aan de partij komt veel voor 
in de Ieperse Rekeningen, z. blz. 2.21, n. 12; Aardenb. Wettelijkh. 32 : Diet te wette 
bevallet van crachte die boete es 6 lb., daerof heeft die claghere 3 lb.; Hazebroek. 1 324. 
40 : vechten, striden en van allen erachten zonder wive te vercrachtene ... ; Tout Lieu 
S. Dizier. 6: aucune mespresure ouforce; Gent. 12.97. 53 i= Waer so poertre van Ghend 
ghewond wert ofte dat men hem eracht ofte overdaet doeti dat sal men berechten binnen 
Ghend met scepenen na de wet van der poert ( daar het hier een procedurale zaak 
geldt, heeft men noodzakelijker wijze naar algemene termen moeten grijpen "wonden, 
eracht, overdaet"); ,,force" in VUYLSTEKE, Rekeningen Gent, 12.91, blz. 5-6; Veurne 
Ambacht. 1 2.40. 19 : Protracti ex omni vi non specificata inferius ... 

De naam eracht is van het misdrijf op de straf overgegaan en men noemt de 
boete van 6 lb. ,,eracht". 

(2.) Cfr. DAMHOUDERE, cap. 97 : van fortse publijc~e : o. a. : ... generalijck alle 
erachten oft overdaden die men doet met wapen zijn geheeten fortse publijcke; de 
XIVe eeuwse baljuwsrollen spreken door de band van "wonden" of van "melleien". 
Verdere specificaties -zijn zeer zeldzaam. 
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te duiden die partijen moesten aanvaarden, omdat juist de betwistingen 
en appreciatie van de redelijke prijs weer de deur openden voor twisten. 

Nu is, we weten het, in het Vlaamse recht vanaf de XIe en volop 
in de xne eeuw, de fundamentale opvatting over het Strafrecht ver
anderd. Een misdrijf is niet meer in de ie plaats een misdrijf tegep. private 
personen maar een overtreding van een publiekrechtelijk verbod. Het 
heeft dan ook minder belang of bij een slag of verwonding een vinger
kootje, een duim dan wel een hand vermorzeld wordt, maar van belang is 
het feit dat een persoon werd mishandeld die onder 's graven bescherming 
staat. De daad treedt op de voorgrond, de feitelijke schade verliest aan 
belang. De verschillende letsels hebben allen hetzelfde gemeenschappelijk 
hoofdkenmerk overtredingen te zijn van het openbaar bevel de persoon
lijke integriteit van de anderen te eerbiedigen en verdienen dan ook 
dezelfde straf : de straf voor "geweldplegingen op personen". 

Dat de regeling tussen de partijen - de schadevergoeding - de· 
ontwikkeling van het publieke recht heeft gevolgd en de dwangbuis van 
de oude formalistische tarieven heeft afgeworpen houdt verband o. a. 
met het feit dat door de bekamping van de veten en de activiteit van 
de colleges van paisierders niet meer dient gevreesd dat discussies omtrent 
de schadevergoeding in een herneming van de vijandigheden moeten 
ontaarden. 

II. - DE ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN TEGEN DE PERSONEN 

A. - Verminking met verlies van een lichaamsdeel. 

Membrum amputare (1), membris troncare (2), membro mutilare (3). 
affoler ou on perd membre (4). 
een let afsla en ( 5). 

Verminkingen die het verlies van ledematen of organen voor gevolg 
hebben worden of, volgens het talio-principe, met verlies van het analqge 
lid of orgaan gestraft ( 6) ofwel met verlies van de hand die de daad 

(1) Poperinge. 1233. 10. 
(2) Geraardsbergen. 1067-70. 
(3) Gent. 1191. 7. 
(4) Lod. v. Nevers. 1330. 50. 
(5) Brugge. 1281. 1. 
(6) Poperinge. 1233. 10 : Sin autem membrum fuerit amputatum vel mutile 

factum ... simile membrum amittet cum emenda 3 lb.; Desteldonk. 1248. 17; Brugge. 
1281. 1; Lod. v. Nevers. 1330. 41. 
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heeft gepleegd (1) ofwel door de hoogste geldboete : 60 lb. (2). Vaste 
tarieven zijn voorzien voor de vergoeding tussen partijen (3). 

B. - Affolatio. 

affolare (4), 
afoler (5), affolure (6), affoler sans perte de membre (7), 
affoleren (8). 

Affolatio is de kwetsuur die blijvende invaliditeit meebrengt, bvb. 
verlamming, zonder verlies van enig lid. Ze staat wat de ernst betreft 
tussen de "detruncatio" en de "vulnus". Men onderscheidt met het 
oog op de vergoeding gewone "affolatio" en "affolatio enormis" (9). 

C. - Wonden. 

Vulnus inferre (10), vulnerare (11), 
navr,er ( 12), 
wonden (13). 

De wonden, met scherpe wapens toegebracht, en te onderscheiden 
van slagen die gewoon bloedverlies meebrengen (bloetreisen) ( 14), 
worden volgens allerlei criteria door het oude recht ingedeeld. We vinden : 

(1) Keurbrief. ± 1190. 23. 
(2) Filips van de Elzas. Gent. 1, cfr. Tout Lieu S. Dizier. 226; Mariakerke 

Baasrode. 1266. 10 (premeditanter : in genade van de heer, u). 
(3) Hazebroek. 1326. 43; Giry. S. Omer. hans. nr. 777-790; e. d. m. 
(4) Zaffelare. 1260. 12. 
(5) Facet. S. Amand. 1265, II, 2, blz. 7. 
(6) Lod. v. Nevers. 13 30. 48. 
(7) Lod. v. Nevers. 1330. 50. 
(8) Zaffelare. 1260. 12. , 
(9) Zaffelare. 1260. 12 : qui aliquem affollaverit debet domino 5 lb. et homini 

affolato 5 lb., nisi affolatio -enormis fuerit et emendabit leso secundum consilium scabi
norum; Mariakerke-Baasrode. 1266. 16 ~ vulnerare sine affolatione: 10 lb., 17: affolare 
: 20 lb., 9 : ense affolare : 60 lb.; Desteldonk. 17, 1 8 : affolatio ita enormis quad sit 
incurabilis. 

(10)' Filips. Gent. 1. 

(u) Mariakerke-Baasrode. 1266. 16. 
( 1 2) Lod. v. Nevers. 1330. 41, 
(13) Brugge. 1304. 11, 
( 14) Sanguinem trahere aut aliquem bloetresen : Veurne Ambacht. 1240. 1 5 ; 

Caprijke. 1240. 30 : sanguinem facere; slagen die bloedverlies tengevolge hebben : 
Zaffelare. 1260. 8. 9. 10; Oppy. u62. 7; ter Piet. 1266. 25 : alii sanguinem facere id 
est bloet rijsen. 



diepe wonden : ,,vulnera penetrativa" (1); tegenover "vulnera 
minuta", die slechts oppervlakkig letsel veroorzaken. 

We vinden de termen: ,,dorghinghe" (2) en "duergaende wonde" 
(3), ,,plaie outreie" (4), ,,vulnus pertingens" (5). 

wonden die gedekt kunnen worden ( que tegi possunt, bedecte won
den, plaies covertes), zijn deze die onder het haar of de klederen 
verscholen zijn, de ongedekte wonden zij deze aan aangezicht of 
handen, ze worden zwaarder geacht wegens het ontsierende lit
teken (6). 
houwwonden zijn zulke waarbij de behandeling het wegnemen van 
beensplinters vergt, de schending van een been geeft de wonde een 
ernstiger karakter (7). 
De verwonding wordt met boeten van uiteenlopende grootte be

straft (8), soms, wegens aanwezigheid van verzwarende omstandigheden, 
met verlies van dê hand (9). 

D. - Slagen zonder bloedverlies (met of zonder stok). 

Puste vel baculo percutere ( 1 o ), verberare ( 11 ), male tractare vel verbe
r~re (12), verberare (13), pugno vel palma percutere (14), pulsare (15). 

(1) Keurbrief. 25 : vulnus in capite vel in ventre quod penetrativum vulnus 
dicunt (waarbij 't wapen in het lichaam dringt) en minuta vulnera (aan de oppervlakte 
van de huid). 

(2) Kaprijke. 1240. 32; Veurne Ambacht. 1240. 10 : vulnus penetrativum i.e. 
dorginga in capite vel in corpore. 

(3) Hazebroek. 1326. 43 : alle duergaende wonden in den lechame. 
(4) Giry. S. Omer. hans. 780 : plaie outreie (in hoofd of lichaam) si kil soit bien 

aparisant ke che soit parmi le paroit du corps si que pardedens soit veu ! 
(5) Kaprijke. 1240. 32. 
(6) Giry. S. Omer. hans. nr. 778; Veurne Ambacht. 1240. II; Hazebroek. 1324. 

43 : alle bedecte wonden als onder de cleeder, int haer ... ; wonden in aensichte en 
handen. 

(7) Hazebroek. 1326. 43 : wonde die men moet hauwen; Zaffelare. 1260. 13 : 
qui aliquem in capite vulneraverit ita quod os scidi oporteat; ter Piet. 1266. 28. 

(8) Zaffelare. 1260. 13 : houwwonde in 't hoofd : 5 lb. - 5 lb.; Filips. Gent. 
1: 60 lb.; Kaprijke. 1240. 31: 40 S.aan de heer, 40 S. aan het slachtoffer; 32: bij vulnus 
pertingens : 5 lb. - 5 lb.; Veurne Ambacht. 1240. 11. : 6 lb., 3 lb.; 12: 3 lb. - 40 S. etc. 

(9) nl. wegens verbruik van verboden wapens of nachtelijk misdrijf : Njeuw
poort. II 6 3. 2; Ieper. Sentences. 524; ten Hamere. II 94. 12; Poperinge. 12 33. 1 o 
(in de keure van 1208. 9 was vulnerare zonder meer met verlies van de hand bestraft); 
Zaffelare. 1260. 7. 

( 1 o) Filips. Gent. 9; Lalleu. 11 5 6. 5. 
( 11) Geraardsbergen. 1067-70. 
(12) Gent. 1191. 10; 1205. 1. 
(13) Nieuwpoort. II63. 4. 
(14) Filips. Gent. 10; 4 Ambachten. 1242. 45. 
(15) Geraardsbergen. 1067-70. 



mettre main, ferir, bouter (1), donner cop sans sancq (2). 
slaan met stokken sonder wonde (3). 

Een oud-Germaanse geijkte term voor kwetsuren zonder bloed
verlies die sporen, of builen, achterlieten is "dons/ach" (4), de droge 
slag of builslag (5). We vinden hem in onze streken in Kustvlaanderen 
in de ruime zin (6). De straf voor de slagen zonder bloedverlies is een 
geldboete {7), boete die verhoogd wordt wanneer de stokslagen een 
val tengevolge hebben gehad (8). 

E. - Wape!drink. 

Wapelen, touelle (9), mouliure (10). 

Dit misdrijf is oorspronkelijk een misdadige poging nl. een poging 
iemand te verdrinken door hem in het water te gooien. Het wordt echter 
steeds als een misdrijf sui generis behandeld. Zo was het refdS bekend 
in de oud-Germaanse rechten ( 11 ), zo vinden we het ook in ·het Vlaams 
recht : wapeldrink is een misdrijf sui generis en wordt als dusdanig 
behandeld en' gestraft. 

De term "wape!drink", vinden we in het recht van Kustvlaanderen( 12 ). 

Het misdrijf is soms dicht bij het oorspronkelijk begrip gebleven nl. 

(1) Roisin, c. 51, 
(2) Facet. S. Amand. II, 6, blz. 9. 
(3) Gent. 1 297. 46. 
(4) BRUNNER, RG., II, blz. 824 : ... den trockenen dürren Schlag, durslac oder 

Beulenschlag, ... colpus, ictus, Verletzung die zwar weder Lähmung noch Blutverlust 
zur Folge hat, aber sichtbare Spuren livor (Blau) oder eine Anschwellung (tumor, 
Beule) zurucklässt. Nach ii;Iteren Volksrechten ... eine ... kleine Busse von 1-3 sol. 

(5) Cfr. Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 97. 
(6) Keurbriefvan 't Vrije. 26; Veurne Ambacht. 1240. 30; Poperinge. 1233. 14; 

Arques. 1232. 33; Tale en Wedertale. 31 : ,,ghedulslaecht"; Hoop van Hazebroek. 
1277. 6 : si on fiert un caup qui est couvert, sans plaie que on appelle domslach; Cfr. 
STALLAERT, v0 donslach : vuistslag met buil zonder bloed; VERWIJS en VERDAM, 
v0 donslach : idem. Lalleu. II 6 3. 5 ; Gent. II 9 J. 10; 1205. 1 ; Nieuwpoort. II 6 3. 4. 

(7) Gent. Filips. 9 (10 lb.); 10 (3 lb.); Geraardsbergen, 1067-70; Lalleu. II63. 5; 
Gent. n91. 10; 1205. 1; Nieuwpoort. II63. 4. 

(8) Zaffelare. 1260. 8. 9. 10. 
(9) Facet. S. Amand. 1265. II. 6 (Touelle = acte de jeter dans la boue, GooEFROY, 

v0 tuoil). 
(10) Brugge. 1329. 17 (f0 5) : vilonie faire de mouliure. 
(n) BRUNNER, RG., II, blz. 733 vv. 
(12) Keurbrief van 't Vrije. 27; Aardenburg Wettelijkh. 40; Arques. 1332. 35; 

Veurne Ambacht. 1240. 17; Noord en Zuidschote. 1266. 20. 
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iemand in het water gooien ( 1 ). Het kent echter talrijke afgeleide beteke
nissen : iemand in de modder werpen en zelfs op de grond werpen (2), 
iemand water of drank in het gezicht werpen (3), zelfs iemand met een 
wijnstoop slaan (4). Het misdrijf wordt met boete gestraft (5 ). 

F. - l3fj de haren trekken. 

per capillos accipere (6), capillare (7), capillis trahere (8). 
traire a terre par les cheviaus (9). 
bij de hare trecken (10), haerrapen (II), haropen (12). 

Het bij de haren trekken en over de grond slepen zijn misdrijven 
die reeds door de volksrechten worden voorzien (13). Het Vlaams recht 
kent, in Kustvlaanderen, een oude volkse term: ,,haerrapen", ,,haropen"(14). 
Het misdrijf wordt beboet ( 1 5 ). 

(1) Noord- en Zuidschote. 1266. 20 : homme ou feme geter en eauwe ke on 
claime wapeldrinc. 

(2) Keurbrief. 27 : inficere luto vel terrae; Filips. Gent. 11 : per lutum trahere; 
Geraardsbergen. 1067-70 : ad terram prosternere; Gent. 1297. 46 : mesvoeren op den 
grond; Facet. S. Amand. II., 6; Baljuwsrol, n° 1372, a0 1374-75, te Hulst : van dat 
Jan Arents sone van den Velde ghevaen was omme dat hij stac int water Michiels 
Cupers wijf ende tartse met de voeten. 

(3) Lod. v. Nevers. 1330. 43 : getter vin ou eauwe au visage par despit; Baljuws
rol, n° 1366, Gent, a0 1372: (te Zomergem): vandat W. Lammins twiste jeghen S. Soye 
ende begoetene met eenen bekere biers na syn aensichte ... 

(4) Wettelijkhede. 40. 41 : slaan met eere ji+ste met wine. 
(5) De 11 ½ lb. boete in: Filips. Gent. 11, en in Aardenb. Wettelijkhede. 40. 41. 
(6) Filips. Gent. 10. 
(7) Lalleu. 1156. 4; Geraardsbergen. 1067.-70. 
(8) Zaffelare. 1260. 14. 
(9) Ieper. 1301. 11. 
(10) Tale en Wedertale. 35. 
(u) Keurbrief van 't Vrije, Vl. Tekst. 21. 
(12) Arques. 1232. 34. 
(13) BRUNNER, RG., II, blz. 825. 
(14) Tale en Wedertale. 31 : harraepen; Keurbrief. 26: harna; Poperinge. 1208. 

14 : harropen; Arques. 1232. 34 : haropen; Veurne Ambacht. 1240. 27 : haroep; 
DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 214 : B. ghecalengiert dat hi H. Z. araepte 
waerof de boete 3 lb. ware (Nieuwpoort, a0 1382); VERWIJS en VERDAM, v0 haerropen: 
van haer en ropen (= hd. rupfen) = haerplocken en haertien; STALLAERT, VO harop 
(haerrope) = haartrekking; Du CAN GE, v0 haropen geeft fantaisistische verklaring. 

(15) Filips. Gent. 10: 3 lb.; Poperinge. 1208. 14: 10 S.; Keurbrief. 20: zlb.; etc. 
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G. - Achternazitten met 1vapens, (,,vreesen") (1), (,,timorare") (2), 
trekken en dragen van verboden 1vapens. 

Men kent de eindeloze bemoeiingen van de overheid om de moor
dende veten tegen te gaan die voortdurend het sociaal lichaam aantastten. 
Eén dezer maatregels was het verbod van wapens te trekken, er iemand 
mee achterna te zitten : zovele misdadige pogingen die als misdrijven 
sui generis werden gestraft met strafpolitisch, praktisch doel, zonder 
ontwikkeling van enige algemene ideeën over de misdadige poging in se. 
Wanneer men de lange lijsten met al de verschillende wapens doorloopt 
die de banbliksems van de wetgever op zkh hebben getrokken geeft 
men zich rekenschap van de weelde die op dit gebied bij onze voor
ouders heerste : wapens van alle slag, voor alle doeleinden, met allerlei 
sprekende, schilderachtige of ironische benamingen, stof voor volks
kundigen, die de historicus van het recht sléchts kan aanwijzen (3). De 
keuren staan vol van verboden om die wapens te dragen (4), ze te trekken, 

(1) ,,vreesen" (transitief ww. = vrees aanjagen) met wapenen, DE PAuw, Frois
sart, II, blz. 15 8. 

(2) Cure Emendende. 9 : timorare cum canipulo extracto irato animo. Cfr. de 
klacht van Jacob Uten Thune tot de graaf (a0 1311 ?) : ,,Jacques uten Thune monstre 
en lui complaignant que Baudewins Piettersonne en tamps que il fu borghmestres 
et governeres de le vile d' Ardemborgh que lidis Baudewins et Symon le Lanqmettre 
lassallirent a espees traites en plain marchiet et ferirent sour lui et le chacierent en 
une maison et que pour le doutance des dites persones lidis Jacques nosa demorer en 
le vile d'Ardemborg ... " Gent, Rijksarchief, Fonds S. Genois, n° 468; cfr. Gent, stads
archief ,zoendingboek 1349-50, fo 39 : ,,Jan van Loekerne sal doen sine pelgrimage 
tsinte Gillis in Provenchen over de grote VRESE ende ANXENE die hy Zegh~re 
dede met gheslepen wapenen ... " 

(3) Een paar teksten om een idee te geven van de rijke schakering aanvalswapens 
die onze voorouders ter beschikking stonden om naargelang het paste hun veten 
mee uit te vechten en die door de wetgever verboden waren als arma irrationabilia, 
moluta, incidentia, mortifera, verloofde, moordadighe of onredelike wapens, armures 
deffensaules, esmolues; uit Oudenaarde. 1328. blz. 40-41 : cnijf, pike, cortoise colve, 
boghe met schichten, bijl met pinne; Baasrode. 1266. 17 : cultellum punctatum, cani
pulum, petacia, telum vel sagitta; Brugge. 1304. 11 : knijf, rutinghe, misericorde, 
gepoint mes, scare, prieme, clofhamere; Cassel. 1 324. 33 : coutel a pointe, espeie de 
were, glaves, pikes, bastons qui ont plus lonc pickot de 5 pans plommees, gales de 

"Plonc ou de fer, misericordes, haches, ghisarmes et saietes; Hazebroek. 1 3 24. 3 8 : 
l:niven, scichten, ghisaermen, hachen, piken, glavien of yserine colven, miserinecorden 
ende ghepikede stock en, lang her danne 5 dumen den pyc ... ; Roisin, c. 5 2 : espee, 
coutiel, fauchon, misericorde; Facet. S. Amand. 12 5 6. IV. 4. blz. 13 : Et si fason le 
ban qu'il ne soit nulz qui portece hace danoise, guiserme, pafust, fauçon, glave, petac, 
gaverlos ne ars a pillé sur le ban de 14 s. 

(4) Filips. Gent. 19; Gent. 1205. 3; Salle de Lille. 132; Arques. 1232. 33; Keur
brief. v. 't Vrije. 34; Lod. v. Nevers. 1330. 46; Zeer streng : Gent. 1297. 37 : de 60 
lb. boete; en Veurne Ambacht. 1240. 29: straf voor wie de wapens onopgeborgen te 
huis liggen heeft. 
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er iemand mee achterna te zitten ( 1 ). Het wapenverbod geldt voor de 
ridders zowel als voor de anderen (2). Het verbod van bepaalde wapens 
heeft een oude traditie achter zich in het Vlaamse Strafrecl;it : Galbert vertelt 
van Karel de Goede dat hij voor de handhaving zorgde van de openbare 
vrede in het land en : ,, Tantam videns gratiam pacis omnibus jucundam, 
indixit per terminos regni, ut sub quiete ~t securitate. absque armorum 
usu communiter degerent, quicumque aut in foro aut infra castra manerent 
et conversarentur, alioquin ipsis plecterentt1r armis quae ferrent (3). Sub 
hac ergo observantia arcus et sagittae et subsequenter omnia arma post
posita sunt in forinsecis locis sicut et in pacificis" (4). Niettemin consta
teert men bij de minste volksoploop dat vrijwel iedereen onmiddellijk 
een grote voorraad wapens ter beschikking had, hun gebruik was blijk
baar bij iedereen verspreid (5 ). 

H. - Belediging en eerroof. 

Iemand van persoon tot persoon beledigen door scheldwoorden is 
een misdrijf dat algemeen door de keuren beteugeld wordt. 

convicia dicere (6), convicia inferre (7), conviciare (8), turpiloquio 
offendere (9), inferre verba turpia, contumeliosa (10), opprobrium 
dicere (n), turpiter increpare (12), vilonnie de 'paroles (13), 
leelike tale zeggen ( 14), leelichede ( 15 ), lachter ,zegghen ( 16). 

(1) Gent. Filips. 3 : armis molutis fugare; Gent. 1297. 38 : cnif trecken omme 
evel mede te doene; Strafreg. S. Pieters. XL V. 3 3 : gladium extrahere super aliquem; 
Poperinge. 1208. 11 : irato animo arma molûta portare super alium; etc. 

(2) DE PAuw, Voorgeboden Gent, blz. 29, a0 1338. · 
(3) Dergelijke verbodsbepalingen gaan zelf op een Karolingische staatstraditie 

terug: cfr. Capit. v. Thionville, a0 805 : ut servi lanceas non portent et qui inventus fue
rit post bannum hasta frangatur in dorso ejus (BoRETIUS, Cap. Reg. Franc., n° 44. 5, 
I, blz. 123). 

( 4) Galbert, c. 1 : men zal wel hebben bemerkt dat de panegyrische beweringen 
van Galbert hier cum grano salis te nemen zijn ! 

( 5) Dit kwam in het bijzonder tot uiting in de "oorlog" tussen Dowaai en Rijsel, 
ons tot in de details bekend door processtukken uit de tijd zelf (laatste kwart XIIIe 
eeuw), zie EsPINAS, Guerre sociale interurbaine, blz. 293. 

(6) Lalleu. 1163-3. 
(7) Oppy. 1162. 10. 
(8) Geraardsbergen. 1067-70. 2. 
(9) Gent. 1191. 11. 
(10) Baasrode. 1266. 1. 
(11) Kaprijke. 1240. 26. 
(12) Nieuwpoort. 1163. 5. 
(13) Lod. v. Nevers. 1330. 42. 
(14) Hulst. 1350. 10. 
(15) ter Piet. 1266. 22; Wettelijkhede. 58. 
( 16) Gent, stadsarchief. Witte boek, fo 179, Vlaamse tekst van Filips' Keure, § 12. 
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Boete was de straf voor belediging. Belediging van overheids
personen wordt extra zwaar beboet ( r ). 

Iemands goede naam besmeuren door het achterbakse uitsttÓoien 
van eerrovende aantijgingen, al of niet waar, is eerroof en lastertaal. 
Deze misdrijven worden in de bronnen niet verder omschreven zodat 
we alleen hun bestaan in het oud-Vlaams recht kunnen signaleren 

injuste calumniare (2), calomnie (3), 
metter tonghen den handeren hare eere nemen (4). 
Naast boete komen erestraffen en publieke herroeping van de aan

tijging voor. 

I. - Aanslagen op de persounlijke vrijheid. 

Wederrechtelijk gevangen houden of in knechtschap houden van 
personen wordt verboden en gestraft (5 ). Alleen krachtens 's Graven 
of der schepenen autoriteit mag een mens van zijn vrijheid beroofd 
worden. 

Wijzen we tenslotte nog op het bestaan van enkele lichtere ver
grijpen tegen de personen als schoppen (6), krabben (7), scheuren van 
klederen (8), oorvegen geven (9), etc. 

(1) Geraatdsbergen. 1067-70; Brugge. 1281. 18; Hulst. 1350. 12. 
(2) Poperinge. 1208. 10. 
(3) Ieper:~ Sentences. 494. 
(4) Banwaerhede v. s. lhafs. xrve eeuw. 9· BERTEN Cout. s. Bavon, blz. 77· 
(5) Slechts leenverband en de zoen scheppen afhankelijkheidsverhoudiqgen die 

wettig zijn (Gentse ordonn. v. Filips v. d. Elzas. 1178. 6) een schuldenaar gevangen 
houden is verboden : DE PAuw, Froissart, II, Baljuwsrek., blz. 83 : Een man ende 
sijn wijf, ghecalengiert van dat zij in haer huus ghehouden hadden eenen màn van 
sculden, ende hemselven here ghemaect ... (a0 1383); Baljuwsrol, n° 1010, a0 1367-68, 
Brugge : Matreus de Villàin de Florence ghecalengiert dat hi eenen bode die hem 
lettren brochte' hilt binnen siin huus 6 daghe ofte meer siins ondanckens ende maecte 
hem selve heere mids dat hi vancnesse hilt bin sijn huus sonder consent van heere of 
van der wet. Pais omme 48 lb.; Baljuwsrol, n° 1014. Brugge, a0 1375 : H. v. S. ghe
calengiert dat hij hem zelve heere makede als dat hij van enen wive moeste hebben 
2 groten, pais van diere calaenge omme 14 lb. 

(6) Roisin. 5 1. ferir autrui clou piet par yre : 10 lb. 
(7) Desteldonk. 20 : cutem unguibus lacerare. 
(8) Arques. 1232. 34. scissio vestimentorum; Veurne Ambacht. 18 mulierem 

lacerare. 
(9) Zaffelare. 1260. 14 : alapham dare, kinbacs smeten geven. 



8. - DE MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 

DE INDELING IN DIEFSTAL EN RooF 

Het kapitale onderscheid, door het oude recht inzake de misdrijven 
tegen de eigendom gemaakt, en vanaf de vroegste Middeleeuwen be
kend (1), is dat van diefstal en roof, waarbij het hoofdzakelijk criterium 
de heimelijkheid of openbaarheid is van de aanslag op de eigendom (2). 

DIEFSTAL 

Termen fur (3), furtum (4), furare (5), latrocinium (6), latro (7), tixia (8), 
furtim auferre (9), larecin (10), lere (11), laron (12), tissien (13), 
dÎefte (14). 

Diefstal is het onrechtmatig wegnemen in heimelijkheid van een 
roerend goed met het inzicht het te behouden ( 1 5 ). Het is van ouds een 
schandelijk misdrijf, het maakt eerloos. 

Zivare en lichte dief stal. 

Met het oog op de bestraffing worden de diefstallen ingedeeld in 
zware en lichte, naargelang de waarde van het gestolene. 

(1) BRUNNER, R.G.II, blz. 825 vv.; voN AMrRA, Todesstrafen, blz. 57-61. 
(2) Het volsta één sprekende tekst aan te halen : Facet. S. Amand. XVI. 10 : 

Cheulx que dechus est par verité qu'il a pris poissons en pucelle ( = een vijver) .. .la 
ou il n'a droit, ET CELEMENT (= heimelijk), lois le tient a LARCHIN. 

(3) Keurbrief. van 't Vrije. 28. 
(4) S. Omaars. II64? 43. 
(5) Zaffelare. 1260. 33. 
(6) Over de termen latrocinium, furtum, rapina in via spreken we in een afzonder

lijke paragraaf, op blz. 126 vv.; Filips v. d. Elzas. Gent. 18. 
(7) Latro tegenover raptor in Herman van Doornik, c. 17; S. Omaars. r 164? 43. 
(8) S. Amand. 1164 (aanmerkingen MEIJERS en SALVERDA DE GRAVE, Lois S. 

Amand, blz. 6, nr. 9), cfr. de oud frankische, in de frankische tijd sporadisch voor
komende, texaga, taxaca, naam van de diefstalboete, afgeleide betekenis uit taxaca 
voor de diefstal zelf (BRUNNER, II, blz. 665, n. 93 en 806); het woord, dat een merk
waardige aanduiding is voor de oud-frankische gebondenheid van het Vl. recht komt 
in Vlaanderen slechts sporadisch voor. 

(9) Arques. 1232. 25. 
(ro) Ieper. Sentences. 404. 
(11) Salle de Lille. 130; 241. 
(12) DE PAuw, Froissart, II, blz. 57 : mener un laron au gibet. 
(13) Tissien, cfr. tixia, zie n. 8. 
(14) Wettelijkhede. 6. 
(15) Hrs, Strr. d. M. A., 11, blz. 174. 
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Een eerste grens is de waarde van 5 schelling - een zeer verspreid 
en waarschijnlijk tot de hoge middeleeuwen terugreikend criterium ( 1) : 

men onderscheidt diefstallen van min dan 5 schelling waarde en dief
stallen van meer (2). 

Een andere grens is de waarde van 2 schelling, hier ook onderscheidt 
men, met het oog op de bestraffing, diefstallen voor een waarde vanaf 
2 schelling of beneden de 2 schelling (3 ). 

Een derde grens, een oude salische grenswaarde (4), is de grens 
van 1 schelling. We vinden ze terug in het oud-Vlaamse strafrecht (5). 

Deze archaïsche, eeuwenlang door de rechtsgewoonte geëerbiedigde 
criteria, illustreren opvallend de historische gebondenheid van het 
Vlaamse strafrecht, vooral dan van het plattelandsrecht; het valt immers 
op dat genoemde indelingen in de stadsrechten geen rol spelen. Werden 
daar wellicht lossere individualisatie toelatende criteria toegepast voor 
het bepalen van de strafmaat ? 

B e s t r af fin g. 

In het algemeen mag men zeggen dat opknoping de straf is van 
de diefstal (6). Doch drie factoren hadden invloed op de maat en de 
wijze van bestraffing van de diefstal : de heterdaad, de waarde van het 
gestolene en de herhaling. 

1. Men hing dadelijk, d. i. na een summiere rechtspleging, op al 
wie werd betrapt op heterdaad van diefstal, d. i. bij of kort na het feit 
of met het gestolene op zich (7). 

(1) Hrs, qp. cit., II, blz. 178 vv.; BRUNNER, RG., II, blz. 829 : wegens de grote 
verspreiding in het Duitse rij)-:srecht, in frankische, alamannische, Vlaamse en Noord
franse bronnen vanaf de XIe eeuw. 

(2) Zaffelare. 1260. 32 : fortum ultra 5 sol.-furtum infra 5 sol.; Land van Waas. 
1241. 22: furtum ultra 5 sol., 24: f. usque ad 5 s.; Desteldonk. 1248. 14: f. ultra 5 sol; 
't Vrije v. Brugge. 1330. 56; Guines. 198. 

(3) Kaprijke. 1240. 4'3 : nemo teneri debet pro forto nisi furatus fuerit valens 
2 sol.; Calais. 1253. 6: larreöhin vaillant 2 s. ou plus, 7: mains de 2 s. vaillant; Land 
van Waas. 1241. 24: f. 2 sol.; Watervliet. 1258. 26. 27 : onderscheidt diefstallen tot 
1 sol., van 1 sol. tot 2 sol. en boven 2 sol. 

(4) BRUNNER, RG., II, blz. 829 v. 
(5) Watervliet. 1258. 24. 27 : diefstal tot 1 sol. wordt blijkbaar niet gestraft. 
(6) Zodat de beul zelf hanghedief werd genoemd (DE PAuw, Froissart, II, bal-

juwsrek., blz. 94); Facet. S. Amand. XVI. 1 5 : qui lerre est il doit estre pendu. 
(7) Kaprijke. 1240. 45; ten Hamere. 1194. 7; Keurbrief v 't Vrije 28; Lalleu. 

1156. 5 : latro ... captus ... nisi mox de eo justitia fiat, tenebitur; S. Omaars. II64? 
43: latro captus in forto ... citius ... damnabitur; cfr. BENNECKE, Strafprocess, blz. 81-100. 
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Termen (1). 

fur captus cum forto manifesto (2), for captus cum proventia (3), 
fur captus cum provenza (4), latro captus in forto (5), fur captus (6), 
gevangen met provenchen van diefte (7). 

Helemaal verschillend was de straf wanneer iemand van diefstal 
overtuigd werd op aanklacht, na een gerechtelijk onderzoek (protractus 
de forto). 

2. Wie langs normale strafrechtspleging van diefstal wordt over
tuigd wordt gestraft volgens de waarde van het gestolene. Beneden een 
bepaald minimum wordt diefstal niet gestraft (8). Strafbare diefstal treft 
verbanning - naast teruggave van (het dubbele van) de waarde van het 
gestolene (9); dit is soms vergezeld van het aanbrengen van een lit
teken ( 1 o) of van een welbepaalde verminking : verlies van het oor ( 11 ), 

welke laatste straf mettertijd vrij algemeen zal worden ( 12); tenslotte 
ophanging (13). 

3. Bij geen ander misdrijf is de rol van de herhaling als strafver
zwarende omstandigheid zo groot als bij diefstal. Deze oud-Germaanse 

(1) Men voege hierbij ook de termen van de heterdaad in het algemeen. 
(2) ten Hamere. 1194. 7. 
(3) Watervliet. 12 5 8. 28. 
(4) Keurbrief. 28. 
(5) S. Omaars. 1164? 43. 
(6) Kaprijke. 1240. 45. 
(7) Gent. 1297. 63. 
(8) Caprijke. 1240. 43 : nemo teneri debet pro forto nisi furatus fuerit valens 

2 sol.; Watervliet. 1258. 24. 27 (1 sol.). 
(9) Wettelijkh. 6: gebannen van diefte; Strafreg. S. Pieters. XLVI. 35; Water

vliet. 1258. 24. 26; Desteldonk. 1242. 24; Aardenburg. Keurbrief. 116; Caprijke. 1240. 
42; Calais. 1253. 6. 

(10) Land van Waas. 24 : signum ei infligetur (waar? In het oor wellicht? cfr. 
de costumen van Grimbergen : wie in herhaling valt van diefstal : hij sal worden 
getekent in sijn oor of elders) (CANNAERT, blz. 34). 

(11) S. Omaars. Giry. hans. 788; Salie de Lille. 293 : par trois manieres poelt-on 
l'omme de larchin ... justicier : ly une est de pendre, l'autre est de caupper l'oreille, 
et Ie tierche est de banir; DE PAUW, Froissart, II, baljuwsrek., blz. '267: een oer afsniden 
van dieften (Veurne, a0 1383); 't Vrije van Brugge. 1330. 56 : ... se li larechins vaut 
cincq solz ou plus, iusques a dix, li leres perdra loreille; se li larechins monte plus de 
dix solz li leres ... sera pendus; Baljuwsrol, n° 867, a0 1336: H. de Wienze dele terre 
d Enghien escoumeur de boursses pour copeir soreille : 5 s. 

(12) J. DAMHOUDERIUS, cap. 110 : furtum simplex punitur iure novo: prima vice 
flagellatione, secunda vice auris abscisione et tertia vice laqueo vel puteo. 

(13) 't Vrije. 1330. 56; Salie de Lille. 293. 
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regel ( 1) vinden we in het Vlaams Strafrecht. Wie voor het eerst van dief
stal wordt overtuigd wordt vaak van straf vrijgesteld op voorwaarde 
dat hij zekerheid stelle (,,zeker doen goed te bliven, goed.cnape te bliven") 
nl. tw_et\ borgen (fidejussores, plegii, boruchtocht) die ten belope van 
een bepaald bedrag instaan voor de toekomstige eerlij~heid van de vrij
gelatene. Ingeval van herhaling moesten dan de borgen de schuldige 
aan het gerecht uitleveren (2) meestal om gehangen te worden !(3), op 
straffe hun borgsom te verbeuren (4). 

Wegens zijn eerloos karakter brengt de veroordeling wegens dief
stal het verlies mee van sommige burgerschapsrechte.Q.. Dieven worden 
opgetekend in een speciaal register ( carta forum), wie daarin staat ver-
beurt het recht schepen te worden (5). 1 

RooF 

rapina (6), rapina in via (7), raptor (8), diripere (9), exspoliare (10), 
depredare (11), predari (12), predo (13), defraudare (14), -spolia
re ( 1 5 ), violenter auferre ( 1 6), 

(1) BRUNNER, RG., II, blz. 836 : Höhere Strafe trifft den rückfälligen Dieb. 
Höchst w~hrscheinlich war es ein alter germanischer Grundsatz class man den Dieb
stahl, der an sich nicht grosser oder nicht todeswürdiger Diebstahl war, im Rückfalle 
gleich diesem bestrafte. . 

(2) f'.ormulen van de borgstelling zijn : ,,miths goede bortucht den vorseiden 
D. (schuldige) altoos vor oghen te bringhene, updatz noot ware, bi goede cnapen" 
en "daerof ic (de baljuw) goeden souffisanten sekre hebbe van goeden lieden den 
vorseiden :p_ altoes voor oghen te bringhene updatz noot es" (naar analogie met 
DE PAUW,' Froissart, II, baljuwsrek., blz. 86). 

(3) ,Wie aan herhaalde diefstal schuldig bevonden wordt - ook indien er geen 
heterdaad is - zal hangen : Desteldonk. 1248. 24 : qui secundo commisserit furtum, 
suspendatur; ten Hamere. n94. 7. 

(4) ten Hamere. 1194. 7; Aardenburg. Wettelijkhede. 6; Watervliet. 1258. 24. 27; 
Keurbrief. II 6; Keurbrief. ± II 90. 28; Caprijke. 1240. 42. 

(5) Oudenaarde. 1272; Caprijke. 1240. 42. 
(6) Rapina et furta in Vita Arnulfi, c. 16; chron. Andr., c. 130; Filips v.d. Elzas. 

Gent. 6. 

C. 10 

(7) Over de termen latrocinium, furtum, rapina, rapina in via, zie blz. 126 vv. 
(8) Walter van Terwaan, c. 43. 
(9) Walter van Terwaan. 19. 
(10) Walter van Terwaan, c. 43. 
(u) Desteldonk. 1248. 14. 
(12) Walter van Terwaan. 19. 
(13) Lamberti geneal, c. 10. 
(14) 4 Ambachten. 1242. 5 I. 

(15) Gent. 1191. 12. 
( 16) Aardenburg consuetudo. 16. 
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desreuber (i), rober (2), róberie (3), desrober (4)~ ravine (5), 
iemand tsijn nemen inet crachte (6), - iemand tsijn nemen met 
roof (7). 

Als roof wordt beschouwd het wederrechtelijk wegnemen van goe
deren zonder heimelijkheid (8), meestal met geweld (ubi clàmor factus 
fuerit, id est helpegheroep) (9). Geweld onderstelt niet noodzakelijk 
wapengeweld, alleen het overwinnen van een zekere physische weer
stand (10). 

Het roven is de geliefkoosde manier van stelen geweest van de 
roofridders die een echte sociale plaag waren geworden eri tegen wie 
de graven met uitzonderlijke strengheid zijn opgetreden. 

B e s t r a f fin g. 

Volgens oud-Germaanse traditie zijn de straffen voor roof lager 
dan voor diefstal. Hier immers is het vooral het geniepige en vandaar 
het eerloze karakter van het misdrijf dat de onterende straf van de galg 
verdient. De meeste rechten kennen voor de roof het (in veelvoud) terug
geven van het geroofde ( of teruggave + een vast supplement) en een 
zware geldelijke boete ( 11 ). Onderscheid tussen kleine en grote roof, naar 
analogie met de diefstal, is uitzonderlijk (12). 

Verzw,arende omstandigheden brengen ook voor de roof de dood
straf mee. We noemen de schending van de wegvrede : de grote banen 
waren van vitaal belang voor het handeldrijvende graafschap en ver
dienden een dagelijkse bescherming en een streng optreden tegen "rapina 
in via," ,,roberie sur chemin," ,,straeteroef" ( de "Straszenraub" !) ( 13 ). \Ve 

(1) Roisin. 173. 
(2) Ieper. -Sentences. 429. 
(3) Lod. v. Nevers. 1330. 40. 
(4) Cout. Artois. 47. 8. 
(5) Calais. 1232. 5. 
(6) Brugge. 1281. 15. 
(7) Ibidem. 
(8) ,,rapere luce clara". Vita Arnulfi, c. 16. 
(9)--Desteldonk. 1248. 14; wegnemen met crachte is roof (Brugge. 1281. 15). 
( 1 o) Brugge. 12 8 1. 1 5 : nemen "anderen tsyn bi crachte" : teruggeven - boete; 

"hevet hie ghedaen zulken roef met 1vapene, hie hevet tlyf verbuert ende al syn goet 
blivet verbuert jeghen den Grave". 

(II) 60 lb. : grote keuren van Filips. Gent. 6. (cfr. 18: diefstal-dood); Brugge. 
1281. 15; Aardenb. Consuet. 16. 17; 4 Ambachten. 1242. 51 : per scabinos judicetur, 50: 
in potestate comitis et castellani erit; Watervliet. 12 5 8. 41; Keurbrief van 't Vrije. 29. 

, ( 12) Calais. 12 5 3. 5 : de 5 solidi-grens; Desteldonk. 1248. 14 id. 
(13) Tegen de baanstropers: Veurne Ambacht. 1240. 85 : rapina in via aut in 

heerstrata super mercatores vel quoscumque alios : hangen; Calais. 1253. 5 : ravine 
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noemen nog het gebruik van wapengeweld bij roof (1). Hier vindt men 
opknopen of radbraken als straf (2). 

REEROOF 

rapina m.9rtui (3), reurat (4), 
reroof (5). 

Reeroof is het bestelen van een dood mens, het kan gepaard gaan 
met grafschennis, het kan langs de weg gebeuren of in het sterfhuis. 
Reeroof is een zwaar misdrijf (6) en wordt een moord genoemd (7). 
Het Germaanse recht onderscheidde reeroof ( d. Reraub) als roof op een 
lijk zonder samenloop met doodslag en bloedroof ( d. Blutraub) als 
plundering van een mens die men zelf eerst had gedood (8). Zo onder
scheiden ook nog sommige Vlaamse rechten tussen de reeroof en het 
"anderen dootslaen en hem vreemden zijn geld" (9). Dit onderscheid 
vervalt elders : 

Zo noemt Roisin ( 10) ,,reurat ( = reeroof), chou est de homme ou 
de femme mourdrir et puis desreuber dou sien". Ree roof wordt gestraft 
zoals moord, d. i. met slepen en hangen (II). 

en voihe ou en chemin ferrei sor estranges marchans: hangen; Ieper. Sent. 404: hangen, 
o. a. wegens "rober sour voye"; ibid. 429 : ,,rober sour chemin" : het rad;· Cout. 
Artois. 47. 8, noemt bij de 4 zware gevallen : ,,desrober gent en agait de cemin"; 
DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 407 v. : P. M. ghevanghen kende endè lijde 
dat hij straeteroever was tusschen Brugge ende Caleys, ende de coepliede gheleede ende 
roefde ... ten coste van der justicien v.d. voerseideri P. M. mits den koe,' .. 10 lb. (zonder 
nadere omschrijving van de aard der doodstraf) (Aalst, a0 1384). Men denke aan het 
optreden v. d. graven v. Vl. tegen de roofridders en de wrede verminkingen en dood
straffen die ze meenden te moeten toepassen om de plaag der roofridders te weren; 
men kan ze vergelijken met de Duitse landvredes : Hrs, II, blz. 184. 

(1) Brugge. 1281. 15. 
(2) DE PAuw, Froissart, II, blz. 267 (Veurne. 1384), blz. 263 (id.); Ieper Sentences. 

429; Tale en Wedertale. 1 (baanstroperij), cfr. nr. 3. 4. 
(3) Omschrijving uit Veurne Ambacht. 1240. 6. 
(4) Roisin, c. 173. 
(5) Veurne Ambacht. 1240. 6; Lod. v. Nevers. 1330. 74. De term reeroof komt 

in de Lex Salica niet voor, wel in andere Germaanse wetten : Langob. : rairaub; Fries. : 
reraf; (van hreo, lijk), Cfr. BRUNNER, RG. II, blz. 879. 

(6) Veurne Ambacht. 1240. 85 : één der aan de graaf voorbehouden misdrijven. 
(7) Aardenb. Tale en Wedert. 65; Lod. v. Nevers. 1330. 74 : gestraft "comme 

murdre". 
(8) BRUNNER, RG., II, blz. 879. 
(9) Tale en Wedertale, 65. 
(10) Cap. 173. 
(n) Ibidem. 
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Een terminologische nota. 

Tot besluit van wat we zegden over diefstal en roof moeten we, 
naar aanl~jding van de termen "latrocinium," ,,furtum," ,,rapina" en "rapi
na in via". en de begrippen diefstal, roof en straatroof een korte ,niaar nief 
onbelangrijke controverse opnemen. Duidelijk is dat "rapina" roof bete
kent en ;,furtum" diefstal, dit is het algemene middeleeuws taalgebruik ( 1 ). 

Maar wat is dan latrocinium ? Is het een synoniem van rapina of furtum 
en, zo niet, wat is het dan wel? F. L. Ganshofheeft, zij het slechts terloops, 
het vermoeden geuit dat latrocinium de straatroof zou zijn ( d. Straszen
raub) (2). 

Een paar bezwaren rijzen al dadelijk op. De grote keuren van Filips 
van de Elzas vermelden alleen "rapina" en "latrocinium," het ene gestraft 
met 60 lb. boete, het andere met de doodstraf (3). Indien het zo ware 
dan zou het ons toch moeten bevreemden dat die keuren alleen· roof en 
straatroof vermelden en niet diefstal, veeleer zou men verwachten er de 
twee klassieke hoofdaanslagen op de eigendom in terug te vinden : roof 
(rapina) en diefstal (dat dan latrocinium zou heten) (4). Trouwens de 
keure voor Briel- en Burgstraat te Gent (5) somt, zoals de keuren van 
Filips, de misdrijven op die de doodstraf verdienen en o. a. is daarbij 
diefstal "furtum" geheten, zoals "latrocinium" voorkwam in de keure 
van Filips. 

Worden "furtum" en "latrocinium" misschien door elkaar gebruikt? 
We worden in dit vermoeden gesterkt door de keure van S. Omaars, 
1164 ? waar het hee,t van een op heterdaad betrapte dief : ,,latro captus 
in fur!e>" (6). Daar komt bij dat het recht een geijkte term kent voor 
straatroof, hij is sprekend genoeg : rapina in via (7), rober sour vo1e (8), 
sour chemin (9 ), ravine en voihe ( 1 o ), ja zelfs wordt ergens larechin (het 

(1) BRUNNER, RG., II, blz: 825; Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 174 en blz. 201 v. : 
diefstal heet furtum en latrocinium in de frankische tijd. 

(2) GANSHOF, Charles Phil. Alsace, blz. 100, n. 13. 
(3) Gent. 6. 18; hetzelfde in Lalleu. 1156. 3. : rapina, ,,preda"; 5 : latro. 
(~ Latrocinium komt ook voor diefstal reeds voor in de frankische tijd : BRUNNER, 

RG., II, blz. 840 : .,~as fränkische Königsrecht fasst unter den Ausdrücken latro, 
latrocinium Diebstahl und Raub oder wenigstens Diebstahl und einfächen Raub 
Zusammen." 

(5) 1244. 6. 
(6) S. Omaars. 1164? 43. 
(7) Veurne Ambacht. 1240. 85. 
(8) Ieper. Sentences. 404. 
(9) Ieper. Sentences. 429. 
(10) Calais. 125 3. 5. 
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franse woord van "latrocinium," dat o. a. ,,larron" heeft gegeven dat 
dief betekent) gesteld tegenover "rapine en voie" dat straatroof is (1). 

Ons besluit moet derhalve luiden dat "latrocinium" en "furtum" 
door elkaar gebruikt worden voor diefstal, dat "rapina" roof is en "rapina 
in via" ,,Straszenraub" (2.). 

We doen opmerken dat het Normandisch (3) en het Henegouws (4) 
recht dezelfde terminologische eigenaardigheid vertonen. 

Met deze vaststelling is nochtans niet alle moeilijkheid van de baan. 
De termen en de begrippen hebben blijkbaar later (XIVe eeuw) een ver
andering gekend. Zo is het eigenaardig dat in de recentere franse 
versie v~n de grote keure van Filips van de Elzas voor Ieper "latrocinium" 
weergegeven wordt door "reube ou larechin" terwijl "rapina" ,,rapine" is. 
We staa,h hier dus voor drie termen. Andere teksten bevestigen dat er 
een split_sing in het begrip roof is gekomen : de Aardenburgse .,,Consue
tudo" onderscheidt : art. 16 : qui violenter bona alterius abstu~rit (lichte 
straf); 17 : qui rapinam commiserit (willekeurige straf). 

Det keuren van Lodewijk van Nevers onderscheiden naast diefstal 
(larechiµ) - gestraft zoals vroeger (art. 3 8), ,,faire robberie," gestraft zo
als vroeger (art. 40) en "tolir a autrui Ie sien par forche, SANS robberie" 
{art. 39). Dit schijnt erop te wijzen dat met geweld iets ontvreemden 
een verschillend en minder zwaar misdrijf is dan "robberie" en we ver
moeden dat "robberie" en "rapina" de specifieke termen voor het bandi
tisme, de gewapende (5) baanstroperij zijn geworden, vandaar uitdrukkin
gen "rober sour voie" (6), ,,sour chemin" (7), ,,desrober gent ·en agait de 
cemin" (8). Wijzen we er tenslotte nog op dat bij Damhoudère de ter-

(1/ Calais. 125 3. 5, (faire) ravine en voihe 'au en chemin ferrei sor estranges mar
chans dusqes a 5 s. ou plus - hangen; Calais. 125 3. 6. Si aucuns est pris o larrechin 
vaillant 2 S. ou plus - hangen. Calais. 1 2 5 3. 7, larrechin tot 2 S. : oor afsnijden, typische 
straf voor lichte diefstal zie blz. cfr. Sentences. Ieper. 404 waar larechin ~ rober sour 
voie afzonderlijk genoemd worden. ., 

(2) Tot dezelfde conclusies blijkt ook H1s, Str. d. M. A., II, blz. 1j4, gekomen 
te zijn; we gaan nochtans niet met hem akkoord waar hij in.Veurne Amba~ht. 1240. 12 
latrocinium voor roof houdt in tegenstelling met art. 1 o : furtum = diefsta!J het verschil 
tussen beide artikels is niet dat het ene diefstal en het andere roof beh'andelt maar 
dat het ene de diefstal op heterdaad, het ander de diefstal in de gewone procedure 
behandelt (fur cum proventia captus - apud justitiam acclamatus). 

(3) ,LE FOYER, Droit Pén. Norm., blz. 129. 
(4) \ CATTIER, Droit pénal Hainaut, blz. 102 v. 
(5)~ Reeds in Brugge. 1281. 15 worden roof en gewapende roof afzonderlijk 

behandeld. 
(6) Ieper. Sentences. 404. 
(7) Ieper. Sentences. 429. 
(8) TARDIF, Cout. Artois. 47. 8. 
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minologie een zeer eigenaardige vervorming heeft ondergaan, ,,latroci
nium" is bij hem roofmoord (1). 

HELING 

rem furatam emere (2), res furtivas emere (3), m domo sua res 
furtivas recipere et abscondere (4) 
abscondre avoir emblé (5 ), 
dieftelik goed onthouden (6). 

Gestolen goed in zijn huis verbergen of opkopen wordt gestraft, 
indien het wetens gebeurt; voor dit laatste bestaan wettige vermoedens : 
wie drie maal gestolen goed koopt wordt als heler beschouwd. De heler 
wordt een dief genoemd. Boete en verbanning zijn de straffen voor 
helers (7). 

VERDERE MISDRIJVEN TEGEN DE EIGENDOM 

We vermelden tenslotte nog allerlei aanslagen op de eigendom die 
door het recht van onze periode beteugeld worden : de verplaatsing van 
grenspalen tussen percelen land (8), aftroggelarij of afpersing ( 9), ~ 

(i) J. DAMHOUDERIUS, c. 86 : Latrocinium vocamus illud homicidium quo 
aliquem latenter et furtim per vim spoliant et spoliis nequaquam contenti insuper 
occidunt aut saltem at?-imo occidendi aggrediuntur extra viam publicam in~ .. locis se
motis a conspectu populi; c. 102 : latrocinium simplex is furtim et vi spoliare, zonder 
doodslag; c. 101 : rapina is publice rapere; c. 110: furtum is occulte et sine armis, 
eripere. 

(2) Zaffelare. 1260. 33. 
(3) 4 Ambachten. 1242. 50. 
(4) Strafreg. S. Pieters. XL VI. 4 5. 
(5) Baljuwsrol n° 842, a0 1373, souverein baljuw. 
(6) Aardenburg. -Keurbrief. 11 5. 
(7) Strafreg. S. Pieters. XLVI. 45 : 3 jaar verbanning; Aardenburg. Keurbrief. 

11 5 : 3 lb. en 2 jaar verbanning; Zaffelare. 1260. 3 3 : tercio rem furatam emere... : 
pro fure teneatur; Arques. 12 32. 2 5 ( de heler) forti reus erit. 

(8) Mariakerke-Baasrode. 1266. 19: metam extrahere - 60 sol.; Facet S. Amand. 
1265. XLV. 8. bonne esracer; Brugge. 1275. 25 : palen versetten. 

(9) BERTEN, Cout. S. Bavon. b. 77. 5 : banwaerhede van de XIVe eeuw: so wie 
den lieden thare ontasseren met valcen lettren oft met gedreghe; Lod. v. Nevers. 1330. 
78 : faire tenserie ... : (60 lib. boete) et a la partie tensee le double du tensement. -
MONIER, Salle de Lille, table, v0 tenserie : delit consistant a chercher querelle a autrui ? 
Cfr. Een mooi geval van aftroggelarij (= tassement) in Baljuwsrol n° 1366, a0 1372: 
"Van dat Lievin Thierin bedreghen was in de waerhede te Desseldonc omme dat hij 
hem selven bloeden dede ende theecht eenen Pieter Matten dat hijt hem ghedaen soude 
hebben ende badder gherne bij tassemente bate of ghehadt ... " 
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roof (1) en "hamelinghe" (2), het versmallen of omwerken van de kerk
weg (3), het onrechtmatig heffen van tollen en lasten (4), het beschadigen 
van dijken (5) en de strandjutterij, het zich toeeigenen van aangespoeld 
zeegoed dat de graaf toebehoorde (6), en wordt gestraft, in principe met 
de doodstraf wellicht (7). 

9. - VERVALSING EN BEDROG 

falsitas (8), 
faulseté (9). 

Onder deze benamingen worden in het oude Strafrecht allerlei mis:
drijven gegroepeerd wier enig gemeen kenmerk de valsheid is, doch die 
overigens van uiteenlopende aard en ernst zijn, als bvb. vervalsing van 
munten of van waren en maten, valse oordelen vellen, valse getuigenis 
afleggen, valsheid in geschriften, enz. 

(1) Kaprijke. 1240. 33 : qui alium suum eschot rapuerît - 10 sol. boete. 
(2) Noord- en Zuidschote. 1266. 24: Ki autrui beste afole par malisse kon claime 

hamelinghe ... 60 sols et si rent le beste. VERWIJS en VERDAM geven hamelinghe niet; 
wel "hamel" een adjectief dat - in het oud Hoogduits - verminkt, kreupel, mank 
betekent, betekenis die we hier dus in het Nederlands taalgebied duidelijk terugvinden. 

(3) Veurne Ambacht. 1240. 80 : viam ecclesie fodere vel arctare, boete van 3 lb. 
(4) Veurne Ambacht. 1240. 50 : Nullus debet facere assisiam vel precariam in 

terra privatam vel generalem nisi comes ... ; Strafregister. S. Pieters. XL VI. 42 : 60 
lb. boete; Baljuwsrol n° 1001, a0 1305-06 : En Caprike : Jehans de Huele 4 lb. de chu 
quil prist tonlieu a toert. 

(5) 't Vrije. 1190. 19: ,,dicum maris rumpere" bestraft met verlies van de rechter
hand en verbeurte van alle goed; Baljuwsrol n° 999, a0 1304-05 : ,,En Oestkerke Pierres 
f. Huon, 8 lb. de calange de enfuir un dije." 

(6) Hetgeen we in de baljuwsrekeningen zien: wat aanspoelt uit zee wordt door 
de baljuw verkocht ten voordele van de grafelijke schatkist (DE P_•\UW, Froissart, Il, 
baljuwsrekeningen, b. 62, 70, 222, enz.). 

(7) Cfr. HIS, II, b. 222 v. : reeds in de volksrechten en vrij algemeen later in 
Duitsland wordt het achterhouden van vonden met diefstal gelijkgesteld. De Hanse 
stelde de doodstraf op het achterhouden van door de zee aangespoeld goed en te Riga 
werd wie gevonden strandgoed wegstopte als dief gestraft; Een Vlaamse baljuwsrol 
vermeldt het geval van iemand die aangespoeld goed had gevonden en er van af kwam 
met een compositiegeld van 144 lb. - zeer waarschijnlijk kocht hij met deze zeer hoge 
som zijn leven af: baljuwsrol n° 1009, a0 1331 : De S. F. I. quil fu pourtrais de prendre 
de biens dune neif d'Espaegne qui brisa en ou tamps de la meute devant sainte Kateline 
de Cnockes, pais faite pour 144 lb. 

(8) Filips. Gent. 18. 
(9) Lod. v. Nevers. 1330. 65. 



I. VALSMUNTERIJ 

falsitas ( 1 ), falsi nummi ( 2 ), 

faulce monnoie (3), faux monnoiier (4), 
vals gheld (5). 

De valsmunterij is vooreerst het zware misdrijf waaraan de houder 
van een muntatelier zich schuldig maakte tegenover de muntheer door 
de stukken het· gehalte en het gewicht niet te geven waarvoor hij ze 
uitgaf en dat hem in de muntinstructie was opgelegd, natuurlijk was 
het vervaardigen van vals geld door gewone personen - . voor zover 
deze in staat waren dergelijke operatie tot een goed einde te voeren (6) -
ook onder dit misdrijf begrepen. Bij deze laatste personen moet echter 
meer voorgekomen zijn het verslechten van het geld, het afknijpen van 
stukjes edelmetaal (schroden, retailler, argen, recoper) (7). Dat vals-
munterij als bedrog en bestelen van de heer en oorzaak van discrediet 
van de nationale munt met de dood gestraft werd verwondert ons niet (8). 
Het is reeds zo in de grote keuren van Filips van de Elzas, die ni,et verder 
specificeren. In de XIIIe eeuw vinden we de straf van het zieden (9) 
die tot de moderne tijden in voege zal blijven. Dezelde straf troJ de ver
vaardigers en de handlangers die het slechte geld in omloop braditen ( 10J. 

(1) Filips v. d. Elzas. Gent. 18. 
(2.) n'HooP, Charles S. Bertin à Poperinghe, nr. 4 (1 IIo), Robrecht II; nr. 12. (II30 ?), 

Diederik v. d. Elzas. 
(,) Lod. v. Nevers. 1330. 74. 
(4) Salle de Lille, nr. 2.37. 
(5) s. Baafs, XIV0 eeuw, BERTEN, Co11t. s. Bavon, blz. 77· 
(6) Cfr. Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 2.75. , 
(7) Roisin. c. 172. : Lois est que quiconques est retaillieres de monnoies ne 

recoperes de deniers, il doit y estre justiciés; S. Baafs, BERTEN, Co11t. S. Bavon, blz. 
77 : bánwaerhede v. d. XIV0 eeuw : scroden; DE PAuw, Voorgeboden Gent, blz. 78 : 
argen în ghewichte of in aloye. 

(8) Filips v. d. Elzas. Gent. 18 : falsitas één v. d. doodswaardige misdrijven, 
hier is -waarschijnlijk valsmunterij bedoeld, immers falsitas scabini wordt in art. 15 b.e
handeld; Lod. v. Nevers. 1330. 74. 

(9) LuYia, Klachtenlijst, blz. 2.9, a0 12.60; Roisin, c. 172. : faus monniiers: boullir 
ou markiet; Salle de Lille, nr. 2.37, a0 12.97 : boullir ou bannir ou telle justice que au 
fait appertient; Rekening v. d. baljuw van Ieper 1305-06 (Rijsel, Arch. du ~órd, 
B. 6581) : Pour faire justiche. Pour boulir Hanscin Daken faus monnoïet, et mener 
hors de le ville enfouir sor 1 kar : zo S., pour cordes et wans (= handschoenen) du 
pendeur : 2. S.; pour raime (= rijshoutbundels) et estrain (= stro) por boulir : 10 S. 

(10) Lod. v. Nevers. 1330.74: faulce monoie vendre, faire ou acheter (scienment); 
Roisin, c. 172. : alouweres de fause monnoie ... boullir ou markiet. 



2. f ALSITAS SCABINI (1) 

falsum iudicium (2), 
faire fauseté en son offise (3 ), 
valschelijk zijn h~erscependom hebben (4). 

Het vellen van een vals oordeel is een zwaar vergrijp. Door de 
middeleeuwer - zo nog in gans de door ons behandelde periode -
wetd een verkeerd vonnis steeds als een opzettelijk misdrijf beschouwd, 
niet als persoonlijke interpretatie van het recht door de rechter. Hèt 
recht stond vast .en was gekend, de schepenen moesten het toepassen -
plaats voor interpretatie was hier niet en dus ook geen beroep in moderne 
zin. De gemeenschap had recht op goed recht (bonum fudicium) •én 
wanneer de schepenen slecht recht (falsum judicium) (5) uitspraken, 
bedrogen zij de gemeenschap en konden als misdadigers voor de recht-
bank gedaagd worden (fr. faussement de jugement) (6). ·, . . ·· 

Men vihdt v~lsheid van een schepen ook in een ruimere zin ge
bruikt, nl. voor allerlei misbruik van gezag, knevelarij, verdraaiing van 
de feiten bij het gerechtelijk onderzoek (fausse connaissance, fáusse 
vérité), omkoperij enz. (fausseté et corruption d'échevin) (7). Het lot 
van de schuldige schepen werd aan de genade van de graaf over
gelaten (8). In een ze~r belangrijk geval in 1280 werden een aantal val.se 
rechters, die van de partijen geld hadden aanvaard, door de gráaf ver
oordeeld tot verbarining, verbeurte van hun lenen en geldboeten (9). 

3. VALS GETUIGENIS 

falsum testimonium ( 1 o ), 

( 1) Filips. Gent. 2 5. 
(2) Filips. Gent. 26. 
(3) Brugge. 1281. 27. 
(4) Brugge. 1281. 27. , 
(5) Filips v. d. Ejzas. Gent. 26 : Si scabini ... falsum super aliqua re judlcium 

fecerint... ipsi et omniá sua in potestate comitis erunt. .., 
(6) Zie GANSHOF, Faussement de jugement. 
(7) Lod. v. Nevers. 1330. 2.1 : eschevin ... reprouve de faulse cognoissance, 

verité porter ou aultre faulsete ou corruption ... : en nostre volente .•. sauve vié' et 
membres; Brugge. 1281. 2.7 : scepene ... die valschelike hevet in syn herscepdoem ... : 
in sgraven ghenaden van live ende van goede, faire fauseté en son offisse; Gent. Filips 
v. d. Elzas. z 5 : scabinus... de falsitate convictus... in potestate comitis. 

(s) Filips v.d. Elzas. Gent. 2.5. 2.6; Brugge. 12.81. 2.7; Lod. v. Nevers. 1330. 2.1 : 
in de genade van de graaf buiten lijf en leden; Aardenb. Cons. 34. 

(9) Vonnis van Gwij van Dampierre te Cassel op 17-6-1280 (Rijsel, Arch. dép. 
B 1561, 1r cart. Fl., n° 301, fo 87 vo) - zie "bijlagen". 

(10) Filips v. d. Elzas. Gent. 



faulx tesmoignage ( 1 ), 

valsche oorcondscepe (2), valsche waerhede (3). 

Wanneer men de obi~ctieve en rationele onderzoeksprocedure ging 
stellen boven de oude bewijsmiddelen, kreeg het getuigenis van wie 
toevallig bij misdrijven aanwezig was geweest een kapitaal belang, daarop 
ging men voortaan voornamelijk vrijspraak of veroordeling steunen, 
alles hing hier dus af van de betrouwbaarheid van de getuigen. De keuren 
van Filips van de Elzas stellen op de valse getuigenis de zwaarste geldboete 
en verbieden zulke personen nog in rechte te horen; men is er dan ook 
toe gekomen ze een litteken in het gelaat te branden dat, beter dan opteke-

-ningen in registers, hen steeds en overal als leugenachtige lieden zou 
doen kennen en hen beletten nog onjuiste vonnissen uit te lokken (4). 

4. VALSHEID IN GESCHRIFTEN 

Niet meer dan een vermelding vinden we van clit misdrijf in onze 
periode in Vlaanderen (5). Het misdrijf is nochtans van ouds streng 
bestraft geworden (in de Frankische tijd met verlies van hand en duim, 
in de middeleeuwen met verlies van hand en ogen of het leven) (6). 

5. Overtalrijk zijn daarentegen de bepalingen van de 
stedeHjke verordeningen tegen allerlei vervalsing en oneerlijkheid inzake 
voedselvoorziening, grondstoffenvoorziening, industriële productie enz. 
Men weet hoe streng de steden erop stonden dat de eetwaren vers en on
vervalst, de producten van de nijverheid van de voorziene afmetingen, 
hoedanigheid enz. waren. Het is echter onmogelijk in het kader dezer 
verhandeling hiervan ook maar een overzicht te geven (7). 

(1) Ieper. Sentences. 1018. 
(2) Brugge. 1304. 31. 
(3) Ibidem. 
(4) Lod. v. Nevers. 1330. 65 estre parjurs en portant son tesmoignage ou 

verite ... : enseigne publicque; Brugge. 1304. 31 : tentoonstelling, sleutelen, 6 jaar 
verbanning; Aardenburg. Keur brief. 109 : boete, tentoonstelling, litteken in de wang 
en verbanning van 6 jaar; Ieper. Sentences. 1018 : faulx tesmoignage : ensengne au 
visage d'un fier caut; Baljuwsrol n° 850, a0 1374, souverein baljuw : Pour le justice 
de Clais Tant lequel li souverain baillius fist iustichier de le clef es deux costez de 
son visage pour le fauseté quil fist et tesmoingna du debat qui fu entre Jacquemon 
BaerUdune part et Clais li Pooitre dautre part. 

(5) s. Baafs. xrve eeuw. Voorboden, BERTEN, Cout. s. füvon, blz. 77 : ,,Vake 
lettren". 

(6) Cfr. H1s, Strr. d. M. A., II, blz. 283 vv. 
(7) Kapitaal zijn in dit opzkht twee werken : EsPINAS en PIRENNE, Recueil doe. 

hist. ind. drapière en Flandre en ESPINAS, Vie urbaine de Douai. 



6. WOEKER 

pecuniam dare ad usuram ( 1 ), prestare ad usuram ( 2 ), usura ( 3 ), 
usurarius (4), 
prester a usures (5 ), 
ghelt leenen om meer ghelts (6), woeker (7). 

Vrij talrijk zijn de bepalingen tegen dit, zoals bekend, onder kerke
lijke invloed, schandelijk geacht winstbejag. Vanaf grafelijke verboden 
voor het hele land (8) tot allerlei stedelijke maatregelen (9). Deze laatste 
tonen ons aan dat niet elke lening van geld tegen interest verboden is : 
men ontzag de pandhuizen : alleen het lenen tegen een rentevoet hoger 
dan de wettelijk bepaalde was deze laatste verboden (10). Deze voet was, 
kennelijk met het oog op de activiteit van de pandjeshuizen van dç 
Lombarden, geplaatst op 2 penningen het pond per week ( = 43,3 % 
per jaar). Deze rentevoet lijkt buitensporig doch de economisten hebben 
aangetoond dat deze rentevoet door de aanzienlijke uitbatingskosten en. 
de grote risico:s als normaal dient beschouwd (11). Het recht heeft~ich 
hier moeten aanpassep.. De sancties op de woeker zijn geldboeten (12). 
\Voekeraars worde1;1 naar analogie met de dieven wegens hun oneerbaar 
bedrijf van bepaalde burgerschapsrechten beroofd ( 1 3 ). 

10. - DE MISDRIJVEN TEGEN HET GEMEENTEWEZEN 

Plattelands- en vooral. stedelijke gemeenschappen hebben een aantal 
misdrijven· gekend die specifieke tekortkomingen zijn aan de plicht van 

(1) Boudewijn IX, 1199, WARNKOENIG-GHELDOLF, Rist. FI. I, nr. 8, blz. 342. 
(2) Ieper. Comptes. I, blz. 27. 
(3) Boud. IX, 1199, WARNKOENIG-GHELDOLF, loc. cit. 
(4) Oudenaarde. 1272. 
(5) VuYLSTEKE, Rekeningen, 1306-7, blz. 28; ESPINAS, Douai, P. J. 50. 1. 

(6) DE PAUW, Froissart, II, baljuwsrekeningen, blz. 460. 
(7) Aardenburg. Keurbrief. 114 : meer nemen dan 2 d. van den ponde. 
(8) Boudewijn IX, voor Henegouwen en Vlaanderen. 1199. W ARNKOENIG

GHELDOLF, Rist. Flandre, I, nr. 8, blz. 342 (usura : ... pestis execrabilis, peccatum ... 
Deo odibile, straf : vredeloosheid). 

(9) EsPINAS, Douai, P. J. 50. 1236; Ieper. Comptes, I, blz. 27 : ,,quod est contra 
curam"; Aardenb. Keurbr. Deurg. Whede. 114; Giry, S. Omer, hans. nr. 534. 

(10) DE PAuw, Voorgeboden Gent, blz. 105, a0 1369: (Verbod) ghelt te leenne omme 
meer ghelts... dan alleene up pande. 

( 11) DE RoovER, Monry and banking in Bruges, blz. 128 v. 
(12) Douai, P.J. 50: 50 lb. (hoogste stedelijke boete); Ieper. Comptes, I, blz. 27, 

10 lb.; Aardenburg. D. Wh. 114: 20 lb.; Baljuwsrol n° 1013, Brugge, a0 1374-75 : 
van den gonen die leenen boven 2 d. tpond de boete es 50 lb. : L. Porres, J. Frains, 
F. Blaudaing, J. B~udart, A. Vietert, J. Ie Blert. 

( 1 3) Oudenaarde. 12 7 2 : m;inifeste usurarii kunnen geen schepenen zijn:. 
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solidariteit onder de poorters (respect. de keurbroeders). We vernoemen 
het afzijdig blijven wanneer tegen vijanden van de gemeente wordt 
opgetreden, het misbruik van het poortersrecht op hulp van de mede
poorters, het herbergen van de verbannenen uit de stad en tenslotte de 

. " ,,onnutscepe . 
' 1° Alle gemeentenaren hadden een deel in de politie van de stad. 

Ze· waren verplicht de overheid bij te staan in haar optreden tegen mis
dadigers, vijanden van de gemeente, op straf van boete en verbanning ( 1 ). 

De gemeenschappelijke vervolgingsplicht gaat terug op het oud-Ger
m~ns recht waar, wegens de gebrekkige of niet-bestaande publieke 
po1itie-dienst, de leden der gemeenschap zelf wel moesten optreden tegen 
de· misdadigers en zelfs verantwoordelijk waren voor het resultaat van 
hun optreden (2). Wel bestond er in de latere Middeleeuwen een geor
gaf).iseerde politie, maar deels omdat deze rudimentair was, deels omdat 
de oude gewoonte en het oud plichtsgevoel voortleef{len werd nog steeds 
ieder burger geacht tegenover de anderen een recht en plicht van politie 
te hebben (3). 

2° Alle gemeentenaren waren verplicht hun mèdepoorters "comme 
freres" (4) ter hulp te snellen tegen aanvallende vreemden op het geroep 
van "bourgesie", ,,poorters", ,,communie", ,, vile" ( = faire cri). Wie in 
dergelijk geval passief blijft komt tekort àan de gemeentelijke solidariteit, 
die de weerbaarheid en de grootheid der gemeente rugsteunde, hij wordt 
zwaar beboet (en verbannen) (5). Dezelfde straf treft hem die zich aan 
deelname aan de stedelijke verwoestingsexpeditie onttrekt (6). Omge-

(1) Baljuwsordon. v. Filips v. d. Elzas, ± n78. 3 : Si baillivus volens hominem 
arrestare non potuerit et auxilium vocaverit, qui primus fuerit et baillivum non adju
verit ... : straf; EsPINAS, Douai, P. ]. 133. 3 : Se li ballius u si serjant huchoient ne 
semonoient borgois de ceste vile por aus aidier et il ne lor aidoient : de straf is 10 lb. 
en 'verbanning; Cfr. Arques. 1232. 46 en Facet. S. Amand. 1265. XVI. 23 : S'aulcun 
a f'aict assaus en Ie terre puis se maice a Ie fuit ... sievir Ie doit on, li sire et commun, 
a 5ancloque sonnant ... ; ibid. 26 : Lere soupris doit estre sievis a clocque sonnans, 
tant que li terre dure, tant dure toute caces ( = de vervolging). 

(2) BRUNNER, Friedlosigkeit, blz. 447, v. 
(3) Cfr. De typische uitdrukking van BEAUMANOIR, c. 950 : c'est li communs 

pourfis que chascuns soit serjans et ait pouoir de prendre et d'arester les maufeteurs. 
(4) Guines. 239. 
(5) EsPINAS, Douai, P. ]. 131. 9 : Se on fait cri, ke tout cil ki oroient Ie cri de 

l'hustin viegnent bien warni de leur armures por aidier Ie borgois envers l'oume 
deforain ( straf : 1 o lb. en verbanning); 

Ibidem, P. J. 13 r. 10 : Ki onques semonroit borgois par non por venir aidier Ie 
borgois ... ( de straf is 5 o lb. en verbanning); Kortrijk, 1324. 5 : ,,(indien) ... poorters 
ende portessen riepen communie, alle die poorters diet zo\lde zien of hooren waeren 
schuldich hem te helpene" (de straf is 50 pond); Guines. 41 : de boete is 60 schelling. 

Kaprijke. 1240. 35 : non ad auxilium advenire bij roofpoging, de straf is 10 sol. 
(6) DELCOURT, Vengeance de la commune, blz. 84 v. 
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keerd wordt streng gestraft wie zonder reden hulgeroep aanheft, aldus 
de rust van de gemeente storend en het machtig wapen in discre4iet 
brengend dat de · solidariteit was ( 1 ). Bij rampen (bvb. brand) mdest 
iedereen ter hulp snellen van de geteisterde stadgenoot ( 2 ). 

3° Begunstiging van uitgeivezen stadgenoten. 
Zowel grafelijke keuren als schepenvoorboden dreigen met sanc

ties tegen al wie ballingen herbergt, voedt, helpt of zelfs met hen in 
verbinding treedt (3 ). 

4° De "onnutscepe". 
Volgens een aantal teksten van de wetgeving (4) en de rechtspraak (5) 

worden met verbanning gestraft, lieden die worden genoemd "toti 
oppido et universitati inutiles" (6), ,,inutiles in villa" (7), ,,onnutte den 
heere ende der ghebuurtèn" (8), ,,onnutte int haerscep ende bet da.er 
ute dan daerin" ~9 ), of "mains proffitables en Ie ville" ( 1 o ), ,,onprofite
lyc" ( 11) of "inutiles" ( 12 ). Vooral steunend op de bepaling van de Geqtse 

(1) EsPINAS, Douai, P. J., 630 : Ke nus ne soit si hardis ke crieche bourgesie 
ne vile, sans congiet d'eschevins .(de straf is 50 pond en verbanning); dit is een bijzonder 
strenge voorzorg tegen het ijdel gebruik van het "bourgesie"-geroep; Kort~ijk, 
1 324. 5 : ghebeurdet dat eenich poorter van Curtrijcke riepe communie zonder redenen 
ende met zijnen onrechte : de straf is 7 jaar verbanning en aansprakelijkheid voor alle 
schadelijke gevolgen; Cfr. Arques. 1z32. 45 : sine necessitate vel manifesta et ratio
nabili causa auxilium clamans v:lllam vel choram commovere. 

Cfr. Hoop van Hazebroèk. 1326. 40 : ,,helpe roupene sonder noet". 
(z) DE SMET, Keures d'Ypres, Keures dou Ju, blz. 45 5; GAILLIARD, Keure van Haze

broek, 1336, art. u,6, III, blz. 91 : Dat elc mensche die wonende es in de port hebbe 
ene soyle mede te' comene daert noot es van viere of enen hantketel of een oesvat 
,,, up ene boete,,:" 

(3) Keuren van Filips v. d. Elzas, Gent, nr. 1. 8; Dendermonde, xz33. 9; 
Brugge. 1304.z4;.Aardenburg± 1323. 16; Roisin. 139; LodewijkvanNevers. 1330.60: 
quicunques herbrrgera ou receptera banny il paiera pour amende 60 liv. dont la ville 
aura 60 S. et /' accuseour six liv.; De straf is telkens 60 lb.; EsPINAS, Douai, xz 5. 5 (ban 
echevinal) : 50 lb. en 10 jaar v~rbanning. 

(4) Gent. 1191. 30. 
(5) Ieper. Sentences. nr. 1038. 
(6) Gent. 1191. 30. . 
( 7) Strafregistet. S. Pieters bij Gent, XL VI. 46 : de uitbaatster van een huis 

van ontucht. 
(8) s. Baafsdorp. Voorboden XIve eeuw : Dit es de banwaerhede, BERTEN, 

Cout. S. Bavon, blz. 77. 6. 
(9) Jaerwaerhede van Evergem, xve eeuw. Rijksarchief Gent, gecit. bij GANSHOF, 

Toti oppido inutilis, blz. 75. 
(10) Ieper. Sentences, nr. 1039. 
(u) Keure van Hazebroek. 1336. 59. 
(12) GAILLIARD, Keure van Hazebroek, II, blz. 99: teksten uit Ieperse baljuws

rekeningen. 
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keure van 1191. 30 : ,,Si quis forte in Gandavö inventus fuerit toti oppido 
et universitati inutilis, ab oppido quamdiu scabinis visum fuerit expelle
tur", hebben sommige historici, ,,inutilis" vertalend door "nutteloos", 
in deze "inutiles" personen gezien die niet meer actief aan het stedelijk 
zakenleven deelnamen en dus onproductief en onsociaal waren ( 1 ), men 
heeft in deze regel zelfs een juridische basis gezien voor een dictatoriale 
macht van de schepenen over de stedelingen (2). Deze opvattingen, die 
bij ontstentenis van vergelijkend onderzoek zijn ontstaan, werden vóór 
enkele jaren door F. L. GANSHOF ontzenuwd (3). 

Aan de hand van talrijke en sprekende teksten in het Latijn, het 
Nederlands en het Frans, uit vroege en late middeleeuwen heeft deze 
geleerde erop gewezen dat de "onnutscepe" een positief begrip is, namelijk 
van gevaarlijke en verderfelijke invloed op de gemeenschap, vooral wat 
de goede zeden betreft, uitgeoefend door lieden die niet op normale en 
ceerlijke wijze hun kost winnen (4). 

Slechts per uitzondering wordt gespecificeerd waarin de "onnutscepe" 
bestond. Dan vindt men uitdrukkingen als "onnutte met sinen beeste", 
,,onnutte van quaden tonghe" (5 ). 

(1) H. PIRENNE, Les anciennes démocraties des Pt!)'s-Bas (Parijs, 1910), blz. 67. 
V. FRIS, Histoire de Gand (Brussel, 1913), blz. 33, gecit. bij GANSHOF, op. cit. 
G. DES MAREZ, cfr. GANSHOF, op. cit., blz. 65. 
(2) Cfr. GANSHOF, op. cit., blz. 64. 
(3) ,, Toti oppido et untversitati inutilis". Feestbundel VAN DE WIJER, Leuven, 

1944, II, blz. 6 3. 
(4) Het gebruik dergelijke ongure elementen uit te wijzen is veelvuldig toegepast 

geworden in de late Middeleeuwen : CANNAERT, Strafrecht in Vlaanderen, blz. 115 : 
Overgroot is het getal der ingezetenen die wegens onnutscepe en onheussche wande
lynghe, voor tassemente, putierscepe, ghedoochsaemhede ( = begunstigen van het 
overspel van de echtgenote) en vooral wegens overspel eenen min of meer langen tijd 
verbannen zijn geworden. Tot dit slag mensen behoren ook zij die "oorboirlicker 
uuter stede, dan daerinne" waren. Zo wordt J. B. te Gent verbannen omdat hij "om 
eeneghe saecken en sticken bij hem ghedaen ende gheperpetreerd, oorboirlicker ende nuttelicker 
uuten lande dan daerinne" geoordeeld werd (CANNAERT, op. cit., blz. II6 v.). 

Cfr. GAILLIARD, Keure van Hazebroek, II, blz. 91 : ,,Onnutscap ... volgde in het 
bijzonder uit onzedig, oneerlijk en losbandig gedrag of uit welke handelswijzen ook 
waardoor de belangen van de stad of van de inwoners gevaar konden loopen"; geeft 
talrijke teksten. 

Zie DE PAUW, Froissart, II, baljuwsrekeningen, blz. 2-6 : een aantal veroor
delingen : ,,banni de Flandres 10 ans par le loy de Gand, d'onnutscepe" (a0 1374); 
ibid., blz. 49: C. B. gebannen van onnutscepe wegens medeplichtigheid aan roofmoord. 

(5) Baljuwsrol n° 881, a0 1376, souverein baljuw. 



II. - DE STRAFFEN 

1. - VREDELOOSHEID EN VERBANNING 

l. HET OUD-GERMAANSE RECHT EN HET FRANKISCHE R1 JKSRECHT 

Een maatregel die de oude Germanen veelvuldig tegen misdadigers 
troffen was het vredeloos maken, het stellen buiten de wet. Wie zkh de 
vrede, d'..t is de rechtsbescherming van de stam, onwaardig had getoond, 
werd van deze vrede, van deze bescherming beroofd. Hij had zich daar
door tot vijand van de gemeenschap gemaakt en deze had tot plicht hem, 
de wargus, de wolf, en ook zijn woonplaats te verdelgen. Deze vijand
schap was het gevolg 9fwel van bepaalde zware misdrijven of van de 
onwil zich aan de rechtspraak van de gemeenschap te onderwerpen ( 1 ). 

In het Frankische rijksrecht treffen we ook de verbanning aan, dit 
.is de uitdrijving van misdadigers uit hun woonplaats of uit het land, 
gebeurlijk met aanduiding van een verplicht verblijf en dit óf als hoofd
straf óf, en vooral, als vervangingsstraf bij begenadiging van wie de 
doodstraf had verdiend (2). 

II. HET OUD-VLAAMSE STRAFRECHT 

V redelo0sheid en verbanning behoren in het Oud Vlaamse straf
recht tot de belangrijkste straffen. Doch het valt ons op dat de ver
banning, in de steden, een heel wat belangrijker straf is geworden dan 
dit in de voorgaande eeuwen het geval was. 

De vredeloze, vogelvrijverklaarde of wetteloze ( d. Friedlos, Aechter) 
is hij die allè rechten verliest en tot vijand wordt van de gemeenschap 
in het algemeen en in het bijzonder van de vorst, de behoeder van de 
vrede en het recht (3). 
Termen : exlex (4), extra legem (5), sine lege (6), proscriptus (7), sans 

loy (8), hors de loy (9), hors loy et aubane (10), wetteloos (u). 

(1) BRUNNER, RG., II, §1j3, blz. 768-78; Forschungen, blz. 441-481. 
(2.) BRUNNER, RG., II, blz. 772.. 
(3) ,,Inirijicus meus erit" zegt de graaf! (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Flandre, 

I, nr. 8, blz. 342.). 
(4) leper. 12.30. 
(5) Keurbrief. u90. 5 3. 
(6) Gent. 1191. 18. 
(7) Galbert, c. 70. 
(8) leper. Sentences, nr. 504. 
(9) Lod. v. Nevers. 1330. 5 6. 
(10) EsPINAS, Douai, P. ]. 1342. en Roisin, c. 109 (aubaine = vreemdeling). 
(u) Brugge. 12.78. 7. 
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De balling is hij aan wie het verblijf binnen bepaalde grenzen voor 
een bepaalde of onbepaalde tijd wordt ontzegd, hij moet het land ver
laten en zweren er niet terug te komen. 
Termen : bannitus (1), exterminatus (2), qui villam (patriam) abju

ravit (3), exulare (4), expellere (5); 
bapni (6); 
ballinc (7), wie siin land moet rumen (8). 

Voorlopig af gezien van de vraag naar de oorsprong van de ver
banningsstraF, kunnen we het fundamenteel juridisch onderscheid tussen 
beide sancti~s als volgt uitwerken : 

1° Hoofddoel van het verbannen is het verwijderen van een bepaald 
persoon van een bepaalde plaats, zijn woning (9) zijn gemeente (10) of 
zijn land, waar hij schadelijk wordt geacht. Dit speciaal doel is totaal 
vreemd aan .Be wetteloosheid, hoezeer ook het praktisch gevolg van de 
wetteloosheid op een ballingschap neerkomt (u). 

2° Oorspronkelijk was de vredeloosheid een defo~itieve toestand 
en zo wordt-~e ook in de latere Middeleeuwen nog vrij,algemeen opgevat. 
Van de wetteloze heet het dat hij is "exlex in perpetuum" (12), ,,ewelike 
wetteloes" ( 1 3) en "on ne luy fache jamais loy" ( 14), ,,exlex perpetuelle
ment" ( 1 5 ). De ballingschap is een tijdelijke toestand, ze kan vele jaren 
duren, maar net zo goed voor een paar dagen uitgesproken worden ( 16), 
soms vindt men levenslange ballingschap (17). 

(1) Hesdin le Vieux. 1207. 17. 
( 2.) Strafreg. S. Pieters. XLV, 8. 
(3) Strafreg. S. Pieters. XL Vl. 3 5; Galbert, c. 2.4. 
(4) Galbert, c. 2.4. 
(5) Gent. 1191. 30. 
(6) Ieper. 12.87. 1. 
(7) Gent. 12.97. 41. 
(8) Hulst. 1350. 1. 
(9) Brugge. Schepenordonn. v. 12.78. 1. 
(10) Strafreg. S. Pieters. XLVI. 3 5 : abjurare villam. 
(Il) Dit is in het bijzonder zo wanneer de vredeloze de gelegenheid geboden 

wordt zich door de vlucht het leven te redden, hetgeen toegestaan werd om de betichten 
aan te zetten vóór de rechters te verschijnen. Cfr. BRUN~ER, Fors:flrmgen, blz. 453. 

(12.) Ieper. 12.30: exlex in perpetuum et exheres omnium bonorum; Gent. 12.05. 7 : 
omnibus diebus vitae suae sine lege permanebit. 

(13) Brugge. 12.78. 7. 
(14) Lod. v. Nevers. 1330. 2.5 : on ne luy fache jamais loy sera mis au papier 

comme wetteloos. 
(15) Lod. v. Nevers. 1330. 58. 
(16) EsPINAS, Douai, I, blz. 741 en tafel II, III in Douai. IV: lijstje van de ver

banningsstraffen. 
(17) Maar dan soms nog op indirecte wijze aangeduid vb. : voor 100 jaar. 



3 ° De vredeloze verliest alle rechten, persoonlijke, familiale en 
zakelijke (1 ). Niet zo de balling, hij behoudt zijn goederen (2), hij mag 
steeds rekenen op de familiale solidariteit die hem zal helpen zijn boete 
te voldoen en zijn ban af te kopen (3), die zijn goed tijdens zijn afwezig
heid zal beheren en voor hem zal tussenkomen bij de overheid (4). 
Zijn vijanden zijn niet vrij, zoals bij vredeloosheid (5), hem, wanneer 
ze hem aantreffen neer te slaan, tenzij hij voortijdig terugkeert en de 
wet van de plaats voor dit geval de vredeloosheid over hem uit
spreekt, hetgeen niet steeds het geval is (6). 

4° Terwijl de ballingschap in hoofdzaak een werkelijke straf is, 
hoofdzakelijke of vervangende, is de vredeloosheid hoofdzakelijk een 
processuele sanctie tegen de verstek doende betichte of de onwillige 
veroordeelde. 

Het onderscheid tussen vredeloosheid en verbanning wordt in het 
algemeen wel degelijk gemaakt in de eventijdige bronnen. Men spreekt 
van "malefactores ... banniti et alii qui exleges appellantur" (7). Bij een 
samenzwering werden sommige schuldigen tot de doodstraf veroordeeld 
of verbannen ( de aanwezigen ?), anderen wetteloos gemaakt ( de voort
vluchtigen ?) (8). Vrij vaak is de sanctie voor de voortijdig teruggekeerde 
balling de vredeloosheid, een wel onderscheiden en ergere toestand (9). 

De feitelijke gelijkenis in de gevolgen van beide instellingen (wegens 
de territorialiteit van het recht was het accent, ook bij vredeloosheid, 
op het verlaten van een bepaald gebied komen te liggen; z9wel mèt 
ballingen als met vredelozen was het verboden om te gaan, enz.) heeft 
een onderlinge beïnvloeding van beide instellingen en beide termen 
teweeggebracht, die de studie van het onderwerp ten zeerste bemoei
lijken. Zo wordt de gevluchte vrouwenrover "verbannen voor 100 jaar 
en al zijn goed verbeurd", de oude processuele vredeloosheid dus, 

(1) De zakelijke gevolgen der vredeloosheid: zie de vermogensstraffen, blz. 301 
en : Ieper. 1230 : exlex in perpetuum et exheres omnium bonorum; Brugge. 1278. 7. 

(2) Brugge. 1304. 26 : ... Die ghebannen word ... dat hem die heere ende die 
claghere ghepaeyt zullen houden an den ban ende dat die heere niet hanthaven zal 
ziin goed; Guines. 412 : Ung homme banny ne doit perdi;e,nulz de ses biens. 

(3) Zo voor het bijeenbrengen van het zoengeld, voorwaarde van de terugkeer. 
(4) Cfr. BLED, Zoene à S. Omer, blz. 85 vv. 
(5) Strafreg. S. Pieters. XLVI. 21; XLV. 7. 
(6) Zie blz. 150 v. 
(7) Privilege voor S. Pieters, Filips v. d. Elzas. II 80, WARNKOENIG-GHELDOLF, 

Hist. FI., III, nr. 2, blz. 221. 
(8) Galbert, c. 70 : decollati sunt alii, alii exilio dampnati, plures quippe pro

scripti. 
(9) Zie blz. 1 5 o v. 
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ondanks de term "balling" (1), en anderzijds vindt men paradoxale 
tekstèn als deze ~ ,,Hoe verre dat een man wet hebben sal die wetteloos 
es" waarbij men eigenlijk spreekt van de balling die een vrijgeleide 
krijgt om vóór de rechtbank zijn rechten te laten gelden in een of ander 
proces (2), recht dat de wetteloze bij definitie niet had : ,,ei responsio 
in perpetuum q.enegetur" ! op de vredeloze wordt geen acht geslagen (3 ), 
wel op de balling (4). Wat te zeggen dan van volgende cumulatie van 
straffen : ,,wetteloos ende men soudene bannen 100 jaer, van sinen hoof
de, ende al dat goed dat hie had de... verbuert" ? ( 5) 

De Vredeloosheid. 

De vredeloosheid heeft voor personen en goederen allerlei gevolgen. 

I. P o s i t i e v e g e v o 1 g e n. 

A. Voor de persoon van de vredeloze. 

De overheid stelt er prijs op dat de vredeloos gelegde voortvluch
tigen worden gegrepen. Ze looft geldsommen uit voor pet vatten en 
uitleveren of ~anwijzen van wetteloze misdadigers. Dit ligt in de lijn van 
de oud-Germaanse vervolgingsplicht van alle volksgenoten tegen de 
vijanden van het volk (6). 

In het kader van dit actief optreden tegen de vredelozen worden 

(1) Ieper. 1304. 2. spraak van "banni", het is een voortvluchtige moordenaar, 
dus-.in feite : vredeloos; Brugge. 1278. 1. Cfr. Desteldonk. 27 : wie verstek doet naar 
aanleiding van een betichting van een causa ardua wordt vredeloos gelegd overeen
komstig de oeroude Germaanse traditie : hij verbeurt lijf en goed; doch de term die 
men gebruikt is "banietur". De term bannire is algemeen geworden voor de (afkoop• 
bare) vredeloosheid bij verstek, en Damhoudere kent wel de algeme'ne regel van het 
straffeloos doden van de "exules", maar de term "wetteloos" is voor hem slechts een 
historisch curiosum meer : DAMHOUDERIUS, Pract. rer. crim., c. 5 6 : Gandavi praeterea 
usurpare cons~everunt punitionem privationis J ustitiae sive legum immunitatis; Prac
tijcke, c. 5 6 : Te Ghent placht men oock hier voortijden tuseren wetteloosheyt. 

(2) Wettelijkhede. 84 : die mach staen in andworde van allen heessche ... omme 
hem te verweerne ende niet te winne; cfr. Wettelijkhede. 6 : Die ghebannen word bi 
jaerscare jof bi terminen die es wetteloos tote hi se lost (nl. de ban), ende comt hi in 
binnen zinen termine, en mach hi jeghen die stede nemmermeer zijn wet lossen (dat is 
dus de eigenlijke wetteloosheid, die plaats vindt bij voortijdige terugkeer !). 

(3) Veurne Ambacht. 1240. 14: (canipulo occidere): ... ei in perpetuum responsio 
denegetur et omnia bona sua erunt in gratia comitis nee unquam poterit reconciliari. 

• (4) Keurbrief van 't Vrije. 11. 
(5) Brugge, vervolg Keure v. 1 304. 68 - een tautologie ! 
i(§}î)BRUNNER, Forschungen, blz. 445 vv. 



sommen beloofd van 200 lb. (1), 10 lb. (2), 20 lb. (3) of een breuk van de 
vermogensstraf (4) voor het vatten of aanwijzen van vredelozen en 
teruggekeerde ( dus vredeloos geworden) ballingen. De landsoverheid 
hield ook klopjachten op de vredelozen waarbij de huizen van de weder
spannigen werden platgebrand ten teken dat ze definitief wetteloos 
waren (5). 

Ook werden tussen verschillende stadsmagistraten overeenkomsten 
gemaakt om de wetteloze misdadigers onderling uit te leveren (6), of ze 
bekwamen een privilege van uitlevering door alle grafelijke ambte
naren (7). Analoge overeenkomsten werden ook op internationaal plan 
gesloten (8). 

B. Voor de goederen van de vredeloze. 

De goederen van de vogelvrij verklaarde zijn verbeurd ten gunste 
van de graaf (9). Lang is het gebruik in zwang gebleven de woonplaats 
van de vredeloze te verwoesten (to). 

II. N e g a t i e v e g e v o 1 g e n. 

1. De wetteloze geniet geen rechtsbescherming meer, ,,ei responsio 

(1) Gent. 1297. 13 : Wie so verde breict ofte mort doet up eeneghen van den 
XXXIX (schepenen) met wonden, daer hy af ghebannen wert (= eigenlijk vredeloos
heid bij verstek) ende daerna belet wert sodat menne gecryghet omme rechtinghe mede 
te doene, diene belet sal hebben van der stede goede 200 lb. torn. ende sinen cost ... 

(2) Ieper. 1304 : Il est ordeneit par eschevins et par le conseilg que des ore mes 
en avant tout chil ki porront prendre ne saisir un banit si comme du murdre ki fu 
fait a Ypre ... li premiers ki main mettra pour prendre aura de le ville 10 livres. 

(3) EsPINAs, Dottai, P. ]. nr. 578. 1 (a0 1273). 
(4) Lod. v. Nevers. 13 30. 60. 
(5) Het berijt waarbij de ballingen gewoest werden, zie blz. 143 v. 
(6) EsPINAs, Dot1ai, P. ]., nr. 187 : Encore hans sor chiaus ki sunt fuitiu. 

1° On fait le ban que se hom fuitius dele terre medame le contesse de Flandres venoit 
en ces te vile et li eschevin dou liu remandoient cel ui, que ces te vile ( = Dowaai) 
le renvoieroit et le cors et l'avoir ... 

2° Se hom fuitius de ceste vile estoit arrestans en le terre medame le contesse de Flan
dres que li eschevin de cel liu le renvoieroient en ceste vile as eschevins et le cors 
et l'avoir se li eschevin lor mandoient. Cfr. brief van de schepenen van Brugge aan 
die van S. Omaars met een lijst van vredelozen en verzoek ze gebeurlijk te vatten 
en terecht te stellen (GrnY, S. Omer, P.]., nr. 82, blz. 402, a0 1322-23). 

(7) S. Pieters bij Gent. n8o, privil. v. Filips v.d. Elzas, WARNKOENIG-GHELDOLF, 
Hist. F!andre, III, nr. 2, blz. 221. 

(8) Overeenkomst tussen Margaretha van Vlaanderen en Aleydis van' Brabant 
in 1262 (Rijsel, Arch. dép. Nord, B 1561, n° 201, fo 59 VO) - zie bijlagen. 

(9) Zie blz. 206. 
( 10) Strafreg. S. Pieters. LXVI. 12 : exlex factus et domus eius concremata. 

Lp 



. 
denegetur (1)", ,,il ne puet jamais avoir respons" (2), ,,Ik trek mij niets 
meer van hem aan" zegt de graaf, ,,hij is mijn vijand" (3). De wetteloze 
wordt. straffeloos" gegrepen, geslagen, gedood. Iedereen is tegenover hem 
politie en beul (4), hij geniet het recht van noodweer niet (5 ). 

Deze bèpaling heeft vooral belang omdat ze de familie van het 
slachtoffer de hand vrij laat het misdrijf te straffen wanneer de dader 
niet in rechte verschijnt. De families hebben deze mogelijkheid flink 
gebruikt en hebben in hun ijver om de misdadigers op te sporen en te 
straffen enigszins de rol vervuld van de moderne openbare opsporings
diensten die in onze periode in Vlaanderen rudimentair W~fen. Dat de 
families daarbij hardnekkigheid en speurzin aan de dag legden blijkt 
uit een paar gevallen, vermeld in het strafregister van het S. Pietersdorp 
bij Gent. Voortvluchtige moordenaars worden wetteloos verklaard door 
de schepenen van het S. Pietersdorp en vallen een tijdje daarop in de 
handen van de wraaklustige verwanten van de slachtoffers, de ene in 
de S. Jans kerk te Gent, een andere te Dixmuide, een derde in Brabant (6). 

2. De rechten op bijstand vanwege volksgenoten en bloedverwanten 
worden aan de vredeloze ontzegd : niemand mag hem herbergen of 
met hem omgaan (7), vooral niet zijn naastbestaanden (8). 

Hoe erg het lot van de vredeloze is blijkt uit de woorden van enkele 
edelen die over de verraders van Karel de Goede spreken als lieden die 
"proscriptione damnati sunt nihilque ipsis rerum vel miserationis preter 
gravissimam.... mortem relictum constat", niets werd hun gelaten, 
alleen de dood"wacht ze nog (9). 

In al hun strengheid hebben zich de regelen van de vredeloosheid 

( 1) Veurne Ambacht. 1 240. 14. 
(2) Calais. 1253. 11. 

(3) ,,Inimicus meus erit, et de eo quicquid accidat, me non intromitto et omnibus 
eum et omnia sua expono" ! Ordonnancie tegen de woekeraars van Boudewijn IX 
in II 99 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. FI., I, nr. 8, blz. 343); Lod. v. Nevers. 1330. 2 5 : 
(wetteloos) : hors de la garde du seigneur et laide de la ville ... 

(4) Filips v. d. Elzas. 5 ; Cfr. de eenvoudige formulering van !".en Iepers vonnis 
(S<i:ntences, nr. 504): Le plainte del mort P. B. est jugié ès mains du Seigneur et tantost 
li sires calenga un valet, dit M. C., et luy mis sus le fait, dorit li dis M. C. fut 
JUGIET QUI'tq'E pour ce que li mort estoit banis et sans loy. 

(5) ESPlNAS, Douai, P. ]. 157. 9. 14; 1323. 6. 8. 
(6) Strafreg. S. Pieters. XLVI. 21; XLV. 7; XLVI. 13. 
(7) ter Piet. 1266. 61 : een vredeloze in hospitio suo recipere : gestraft met boete 

van 5 pond; V~urne Ambacht. 1240. 54 een woestballing receptare : domus com
bu.retur + boete van 60 pond; Desteldonk. 1248. 65 : met een wastus banitus com
munitatem habere : boete. 

(8) Lod. v. Nevers. 1330. 74: Wanneer de vrouw van een voortvluchtige zware 
, misdadiger nog met hem in aanraking is geweest na de veroordeling, is ook haar deel 
van de gemeenschappelijke goederen verbeurd. 

(9) Galbert, c. 5 2. 



in de latere eeuwen in stand gehouden. J. Lameere beschrijft een belang
rijk proces dat vóór de raad van Vlaanderen in 1401 plaats had en waar 
het stedelijk, conservatief standpunt (van Ieper) het haalde op de moderne 
opvatting van de baljuw. Het recht vredelozen straffeloos te doden werd 
erkend ( 1 ):' Nog Damhoudere zal schrijven : ,,conces·sum est interficere 
exules atque hostes quoscunque patriae, qui per latam sententiam ad 
interficiendum damnati sunt", hoewel hij toch het doden van vredelozen 
niet aanbévelenswaardig acht (non laudabile) (z). 

De tijde!fjke of af koopbare vredeloosheid. 

Het Frankische rijksrecht heeft de zoenbare vredeloosheid gekend, 
na de absolute vredeloosheid ( 3 ). We vinden ze ook in het oud-Vlaamse 
recht : wie niet vóór het gerecht verschijnt of het vonnis ( of de scheids
rechterlijke uitspraak) niet uitvoert wordt wetteloos verklaard, zijn goed 
verbeurd, zijn huis verwoest (het geldt hier dus een typische vredeloos
heid). Doch deze vredeloosheid kan worden opgeheven wanneer de 
vredeloze zijn fout goedmaakt (4). 

De JJJette!oosheid in flvee graden (5). 

Het oud-Vlaamse recht kent ook het gebruik de wederspanningen 
aan de wet niet dadelijk aan volle vredeloosheid over te leveren, maar 
ze eerst een periode van voorwaardelijke wetteloosheid op te leggen 
waarin ze kans hadden om zonder meer hun ban af te kopen door in 
rechte te verschijnen of hun boete en schuld te betalen (6). Vafi tijd tot 

(1) LAMEERE, Mise hors la l<!J en Flandre. 
(2) DAMHOUDERIUS, Pract. rer. crim., c. 81 : dikwijls gebeurt dit doden uit 

persoonlijke wraakzucht, niet uit liefde tot dè rechtvaardigheid. 
(3) ·BRUNNER, Forschungen, blz. 452 v. 
(4) S. Omaars. u64? 17; Wavans. 1205. 8; S. Amand. u64 : voortvluchtig 

moordenàar nusquam tutus erit tot hij voldoet. 
(5) Vergelijk deze instelling met de Aberacht van het duitse middeleeuwse recht 

waar men een vaste termijn kent : ScHROEDER, Lehrbuch, blz. 8 3 2, v. : Ft-iedlosigkeit 
konnte (van processueel strafmiddel) zur Strafe werden ... durch die u,nwandlung 
der Acht ... in die Aberdacht d. h. volle Friedlosigkeit, wenn der Geä.chtete Jahr 
u. Tag verstreichen liess ohne sich durch freiwillige Gestellung aus der Acht zu lösen. 
Cfr. v. KÜNSSBERG, in het Deutsches Rechtswörterbuch, v0 Aberacht : die strengere Acht, 
die in der Regel von einem höheren Richter verhängt wurde (na niet voldoen van een 
eerste, voorwaardelijke vredeloosheid); Cfr. Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. '1-32· 

(6) 4 Ambachten. 1242. 26 : Bannitus de minoribus causis ante equitationem 
potest satisfacere de forefacto suo secundum quod dictat chora tam comiti et castellano 
quam conquerenti; Keurbrief. 1190. 5 3 : quicumque in praetorio fuerit bannitus po
terit emendare bannum suum de 4 sol. et 1 d. intra 7 dies, quod si non venerit extra 
legem erit. 



tijd (in 't Vrije normaal drie keer per jaar) (1) werd door de graaf of 
zijn officieren een "berijt" (beridinghe (2), equitatio (3), chevaucher (4) 
uutrijden) (5) gehouden, een klopjacht van politioneel karakter, een 
razzia, over hun omschrijving waarbij o. m. deze voorwaardelijke vrede
lozen voor het laatst tot uitvoering werden gesommeerd (6). Bij dit 
berijt hield het voorwaardelijke op en het definitieve trad in de plaats : 
ofwel vrij van de ban ofwel definitief vredeloos : gepaard gaand met 
verbeurte van het lijf, met confiscatie der goederen en verwoesting van 
het huis(7). De voorwaardelijk vredeloze heet "banitus", ,,balling", de defi
nitief vredeloze heet "wastus banitus", ,,woestballing" of nog "ex toto ba
nitus" (8) of "exlex" (9). Het verwoesten van het huis was een duidelijk en 
treffend teken dat iemand definitieve of woeste balling was geworden, 
vandaar dat men de verwoesting van het huis als criterium nam voor 

(1) Keurbrief van 't Vrije, ± 1190. 7 : de bannitis equitandis : naar schepen
oordeel tot 3 maal sjaars, sed de altis legibus licet equitare quandocumque opus est 
infortunium evenerit; GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Franc. Bruges, III, blz. 411 vv., 
recent formulier van de rechtspleging : om de 17 weken een berijt; Desteldonk. 1248. 65. 

(2) Beridinghe, ter Piet. Vlaams. 1266. 32. 
(3) 4 Ambachten. 1242. 26. 
(4)' 't Vrije van Brugge. 1266. 16. 
(5) '.uutrijden: Desteldonk. 1248. 63 : Die huutghereden werdt ende niet ghe

nouch d~et ... daernaer werdt hi woeste ghebannen. 
(6) ,,Een beryt aldaer men <lach maecken sal, theurlieder hooftkercke alle deghonne 

die gheb,annen syn tsetlert den laetsten beryde, soowel partie jeghens partie, als partie 
jeghens den heere, om thebben dies hemlieden met den rechte volgen sal." (Cout. 
Franc de Bruges, III, blz. 412). 

(7)· Veurne Ambacht. 1240. 90: Qui bannitum fugat vel interfecerit cum defensis 
armis, nisi cum canipulo vel torcoise, liber erit a forisfacto, Cfr. ibid. 5 4 : qui bannitum 
receptaverit in domo sua... domus sua comburetur... si domus baniti prius fuerit 
combusta (= indien het een woestballi'ng is, cfr., blz. 176 v); verbod woestballingen 
te herbergen ook in Co11t. Franc Bruges, III, blz. 411 vv. : bewoesten alle de ghonne die 
ghisteren ghebleven zijn int berijt ... verbiedende de selve persoonen te huusen ofte 
te hoven; en Hazebroek. 1326. 52 : ,,woeste husen is verboden; Desteldonk. 66; ter 
Piet. 1266. 60: Si quis pro forisfacto suo pro quo caput suum amittere debet ... inbanitus 
fuerit et super euro equitatio facta fuerit ipse si captus fuerit en omnia bona sua sub 
potestate domini sunt (62 : voor kleine misdrijven alleen verbeurte van het goed : 
vredeloosheid tot het patrimonium beperkt); Desteldonk. 1248. 65 : qui aequitatus 
fuerit et! non satisfecerit comiti et conquerenti postea erit wastus bannitus en erit in 
gratia comitis; Watervliet. 1258. 35. 

(8) Keure van S. Dizier. 1228. 10 : qui occiderit aliquem bannitum in hoc nullum 
fadet forefactum si ille EX TOTO fuerit bannitus (zelfde interpretatie : CouLrN, 
Die Wiiffung, blz. 329 v.). 

(9) Curae Emendendae. 1 : Bannitus in virscarna de veritate debet emendare 
bannum suum ad proximum diem placiti cum 4 sol. et 1 d. et debet statim jurare ... 
Si vero non venerit jurare ... secundum legem patriae videlicet infra tres respectus ... 
exlex est. 
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het al of niet definitieve karakter der vredeloosheid (1), cfr. de uitdruk
king : woeste ballinge bij brande" (2). 

Later heeft men de werkelijke verwoesting van het huis achterwege 
gelaten en de definitieve vredelozen aangeduid door de namen af te 
roepen in de kerk van hen die ten laatsten termijn niet hadden voldaan 
en dus wo~stballing waren (3), deze afroeping ging soms nog gepaard 
met een symbolische brand (4), hiermede was het berijt niets meer dan 
een gewone laatste aanmaning : ,,une mise en demeure de venir régler 
ses comptes avec la justice" ( 5 ). 

Vredeloosheid beperkt tot de goederen. 

In dezelfde rechten waar we de vredeloosheid in twee graden ont
moeten vindt men ook dat de wastus banitus, in lichtere gevallen, alleen 
de goederen verbeurd heeft, niet het leven. Hier werden dus d,e patri
moniale gevolgen van de vredeloosheid losgemaakt van de persoon
lijke (6). 

Dezelfde rechten schijnen erop te wijzen dat in sommige plaatsen 
het recht de vredelozen te treffen alleen aan de overheid toekomt, niet 
aan iedereen (zoals de confiscatie en de verwoesting door de graaf en zijn 
officieren het volksoptreden vervangen hebben) (7). 

(1) Bewoesten ... met luudende kloeken, oernende viere ende opgaende roock 
(Cout. Fra~c Bruges, III, b. 413); Veurne Ambacht. 1240. 54 : qui bannitum recep
taverit (wordt gestraft)... si domus baniti prius fuerit combusta ( = indien hij reeds 
gewoest werd). 

(2) Zeelandse keure van 1258, art. 91 (FRuIN, Keuren van Zeeland, blz. 49). 
(3) Desteldonk. 1248. 67 : Debet ... wastus bannitus proclamari in e~clesia sua 

quod sit wastus bannitus alioquin non est wastus bannitus; Vlaamse tekst : woeste 
gebannen geproclameert becondighen te banne in haren kerke (Keurbrief van 't Vrije. 
Vlaamse tekst. 28). 

(4) GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Franc Bruges, III, blz. 412 : Crichouder, 
my dunkt recht, dat alle de ghonne die ghisteren ghebleven zijn int berijt, bewoes
ten sal, elck TSYNDER HOOFTKERCKE met luudende kloeken, bernende viere 
ende opgaende roock; Cfr. symbolische woesting door fakkelzwaaien in Nederland : 
FREDERIIÇS, Oud Ned. Strr., I, blz. 364 v. 

(5) Cfr. de zeer degelijke nota van D. BERTEN, Cout. Seign. enclav. Vieuxbourg 
Gand, blz. 76. 

(6) Duidelijkst in ter Piet. 1266. 60 : Si quis pro forisfacto suo pro quo caput 
suum amittere debet. .. inbanitus fuerit et super eum equitatio facta fuerit ipse si captus 
fuerit et omnia bona sua sub potestate domini sunt (vol americiamentum na equitatio); 
62 : Si quis pro forefacto minori inbannitus fuerit et super eum equitatio facta fuerit 
bona ejus in manibus domini sunt si captus fuerit ad voluntatem domini stabit tarnen 
vita salva (beperkt amerciamentum na equitatio). 

(7) Ibid., Cfr. Watervliet. 1258. 35 : in gracia domini; Desteldonk. 65 : in gratia 
comitis. 



Toepassing van de vredeloosheid. 

In het oud-Germaanse recht is de vredeloosheid essentieel van 
processuele aard, ze treft al wie de rechtspraak van de geme.enschap 
saboteert hetzij doordat hij niet voor zijn rechters verschijnt, hetzij zijn 
medewerking aan het gerecht weigert, hetzij zich aan vonnis of vredeseis 
niet onderwerpt. 

1. In zeer vele rechten wordt de wederspannigheid aan de wet 
bestraft met : ,,exlex erit" ( 1 ), ,,exlex in perpetuum,, ( 2 ), ,,erit sine lege et 
omnis possessio ejus confiscata" (3), ,,wetteloos". (4) Deze veroordeling, 
die meestal onmiddellijk van kracht werd, gaf de voortvluchtige mis
dadiger vrij aan de vervolging en sancties van de ganse gemeenschap, 
op alle wijzen mocht men trachten hem de sancties van het recht van de 

., 1 

gemeenschap te doen voelen (5 ). De betichte die zijn vootarrest ver-
breekt (6) en de gijzelaar die vlucht (7), verdienen dezelfde sanctie. 

2. Dezelfde sa_nctie treft wie zijn medewerking weigert aan het 
werk van de rechtbank, door bvb. te weigeren zijn getuigenis te komen 
afleggen (8). 

3 .1 Wordt ook wetteloos al wie weigert het vonnis of de vredes eis 
van d~ schepenen uit te voeren of aan te nemen. Hij stelt zich buiten 
de wet (9). Een belangrijke toepassing is o. a. in dit verband de vrede
looshe~d die de voortijdige balling in vele rechten treft, hij is immers 
opstandig aan de wet, wier vonnis hij versmaadt (10). 

(1) Gent. 1218. 29 : vrouwenroof : doodstraf : si aufugerit : exlex erit. 
(2) Ieper. 1230. 
(3) Gent. 1191. 6. 7. 8. 
(4) Gent. 1297. 3 8. 62. 26. 18. 
(5') Gent. 1297. 26. 39. 62; 18 : Wie ... wettelic soendinc breict ... diet dade ende 

ghevaen worde ... sal men ontliven ende ne werden sij niet gehouden so sal men se 
makeri we'tteloes ... van soendincbraken; Keurbrief. 39 : Si citatus non venerit : extra 
legem; Cfr. Facet. S. Amand. 1265. XI. 11 : Tant que on tient l'homme ne le peut 
banir : bannen (cfr. de vredeloosheid) wordt essentieel tegen voortvluchtigen uit
gesproken. 

(6) Steenvluchtige : Wettelijkh. 29 : tot hij bewettigt es. 
(7) Brugge. 1304. 48 : buten syn ghiselscep gaen : wetteloos. 
(8) Curae Emendendae. 1 : banitus in virscarna de veritate ... blijft weigeren 

te komen getuigen : infra 3 respectus exlex erit. 
(9) Zo reeds in de Amicitia van Aire. 6 : wie weigert zich neer te leggen bij de 

scheidspreuk van het gemeentelijk vredesorgaan wordt uitgesloten, zijn goed verbeurd 
verklaard, zijn woonst verwoest; Gent. II91. 18 : 3 maal vrede weigeren : sine lege 
et omnis possessio confiscata. 

(10) Zie blz. 150. 



Rechtspleging bij de vogelvrijverklaring. 

Buiten het geval van de betrapping op heterdaad ( 1 ), moest de 
vredeloosheid door de rechtbank uitgesproken worden (2). De veroor
deling werd in het schepenenregister opgetekend ( 3) en afgekondigd 
in de kerken opdat iedereen zou weten wie hij te mijden had (4). 

De Verbimning. 

De aanwendingen van de verbanning zijn talrijk. 

I. De verbanning als hoofdstraf. 

1. De verbanning vervangt de doodstraf. Dit is de aanwending die 
we het veelvuldigst aantreffen in het Frankische rijksrecht, waar ze werd 
toegestaan door de genade van de koning, ze is in de regel levénslang (5 ). 
Hetzelfde vinden we terug in het oud-Vlaamse strafrecht : van de samen
zweerders tegen Ro~recht de Fries werden enkelen ter dood gebracht, 
anderen verbannen (6). Opstandige ridders worden door de graven uit 
het graafschap verbannen (7). In de verordening tegen de brandstichting 
is ze de zeer genadige straf tegen de brandstichters (8). Heeft een mis
dadiger die de dood verdiende een vrijplaats bereikt dan wordt de dood
straf in verbanning omgezet (9). 

2. In de stedelijke rechtssfeer vooral is de verbanning een veelvuldig 
aangewende tijdelijke pf eeuwige hoofdstraf geworden voor allerlei mjs
drijven. Het is een opvallend strafsysteem, eigen aan de late middel-

(1) Zie blz. 78 v. 
(2) wastus banitus indicari per scabi11os : Watervliet. 1258. 35; exlex judicari : 

Strafreg. S. Pieters. XL V. 7; jugiet hors de sa loy (DE PAuw, Froissart, II, baljuws
rekeningen, blz. 4). 

(3) Het "secrete pampier" van Aardenburg Wettelijkhede. 6 : formalistisch : 
zo lang men in 't "papier" staat is men wetteloos; het "praeceptum civile" van Water
vliet. 1 2 5 8. 5 9. 

(4) Desteldonk. 1248. 67 : Debet omnis wastus bannitus proclamari in ecclesia ... 
alioquin non est wastus bannitus; GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Franc Bruges, III, 
blz. 4u vv. : bewoesten elck tsynder hooftkercke ... verbiedende de selve persoonen 
te huusen ofte te hoven. 

(5) BRUNNER, RG., II, blz. 772 v.; ScHROEDER; Lehrbuch, blz. 370. 
(6) Galbert, c. 70 : decollati ... , exilio damnati. 
(7) Walter van Terwaan, c. 9 : de patria expulit; Chron. Andrensis, c. 130 : 

ejecti de terra et bona confîscata; Herman v. Doornik, c. 17 : expellere. 
(8) Margaretha. 4 Ambachten. 1261 : banniti extra Flandriam in perpetuum. 
(9) Hesdin Ie Vieux. 1207. 1; hetzelfde in Normandië. LE FOYER, Dr. pén. Norm., 

blz. 237; zo reeds in het frankische rijksrecht : BRUNNER, RG., II, blz. 593. 
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eeuwen (valt chronologisch samen met de ontwikkeling der steden) (1). 
Vrijwel alle misdrijven kunnen door de schepenen met verbanning 
bestraft worden, deze straf heeft het voordeel zich ·te lenen tot zeer zware 
en zeer lichte straftoemeting, van eeuwige yerbanning. (2) tot de ver
banning voor een paar dagen (3). Het is specifiek stedelijk recht (4). 
De grafelijk-georiënteerde keuren van Filips van de Elzas kennen ze 
niet in deze aanwending; we vinden ze in de loop der XIIIe eeuw vermeld 
in allerlei toepassingen (5 ). 

In sommige rechten heeft de verbanning bij allerlei misdrijven de 
allure van een genadestraf aangenomen. Het is een merkwaardig gebruik 
geweest dat men wie een lijfstraf had verdiend een eerste maal spaarde 
en zich vergenoegde hem de stad uit te jagen en te bedreigen met effec
tieve toepassing bij voortijdige terugkeer of bij herhaling. Zo verbant 
men een dief op straf het oor te verliezen (6), zo verbant men een vals
munter op straf gekookt te worden (7), zo verbant men een "putier" 
(hoerewaard), doch bij herhaling onthoofdt men hem (8). De grote uit
breiclïng van de verbanning in de steden voor allerlèi kleine misdrijven, 
landl~perij, werkonwilligheid, enz. doet ons, met H1s (9), in haar in deze 
toepassing eerder een politiemaatregel zien dan een eigenlijke straf (ver
jagen van "onnutte lieden", van "vallets oiseus") (10). 

II. D e V e r b a n n i n g a 1 s d w a n g s t r a f. 

Bij de behandeling van de vermogensstraffen hebben we er op 
gewezen dat de niet betalende veroordeelde kon uitgewezen worden 

(1) Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 538 : de verbanning voor bepaalde tijd is een 
,,Schöpfung des späteren Mittelalters". 

(2) Omschreven als verbanning voor 100 jaar: Brugge. 1278. 1; Ieper. Sentences. 
411 : banni a toujours; Gent. 1297. 7; Ibid. 15, 55 : 50 jaar. 

(3) Cfr. het lijstje opgemaakt door EsPINAs, Douai, I, blz. 741 en III, tables 2, 3, 
o. a. verbanningen voor 3, 5, 1 5, 40 dagen. 

(4) ScHROEDER, Lehrbuch, blz. 833 : (verbanning) : zu einer selbständigen Strafe 
wurde sie zuerst in den Städten ausgebildet. 

(5) Zie blz. 1 5 5 v.; in de grote stads keuren doet ze volop haar intrede in Gent. 
1297. 6. 8. 12; 15. 59 en Brugge. 1304. 16. 19. 27. 41 als hoofdstraf. 

( 6) Desteldonk. 1 248. 24; Watervliet. 125 8. 24. 
(7) Ieper. Sentences. 402 (a0 1348) : bani a tous jours sour Ie caudron de fause 

monnoije. 
(8) Ieper. Sentences, nr. 204. 

,, (9) Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 556. 
· ( 10) Over onnutscepe zie blz. 13 5 vv.; het aantal verbanningen voor I oo jaar 

wegens onnutscepe is zeer hoog in DE PAuw, Froissart, II, rekeningen v. d. baljuws; 
Cfr. CANNAERT, Oud Vl. Strr., blz. 115; verbanning van ledige werklieden in DE PAs, 
S. Omer, blz. r 3 5 : ,, Tout vallet oiseus qui n' ont de quoi vivre et ne sa vent leur mes tier, 
que il vuident dedens tierch jour, ou on les prendra et metera ou pellorin et fera widier 
Ie ville à honte." 



tot hij voldeed ( de volle boete of hetgeen men overeenkwam met de 
baljuw) (1). Niet alleen de publieke straf maar ook de boete aan de klager 
moest geregeld zijn en aan de stad moest een som worden betaald (2). 
De gelijkenis met de afkoopbare vredeloosheid is opvallend. 

III. D e V e r b a n n i n g a 1 s b i j k o m e n d e s t r a f. 

Zeer dikwijls, vanaf de XIIIe eeuw, vinden we dat de verbannings
straf toegevoegd wordt aan de oorspronkelijke grafelijke boeten (3) of 
aan de stedelijke boeten (4). Beide straffen dienden uitgevoerd. 

Uit,gebreidheid van de Verbanning. 

Men verbant uit het hele graafschap ( 5 ), of uit stad en kasselrij (6). 

(1) Dergelijke afkopingen van de ban talrijk in DE PAuw, Froissart, II, reke
ningen baljuws, voor allfrlei sommen; cfr. de formule van het Facet van S. Amand. 
1265. X. 4 : ,,Sire, faittes celle personne par non a vous maieurs banir de le terre 
Sainct-Amand a toute les parosse, tant qu'il ara amendé ale paix le meffait qu'il a faict." 

( 2) Veurne Ambacht. 1240. 5 2 : verzoening met de adversarius vóór de terug
keer; Filips v. d. Elzas. Gent. 7; Lod. v. Nevers. 1330. 5 8 : toestemming der stad bij 
terugroepen van de balling; DE PAUW, Froissart, II, baljuwsrekeningen, blz. 2 : 

rappelé ledit bans en le maniere dessusdicte ( = par ensi que che soit le consent des 
eskevins) pour 48 lb.; Brugge. 1281. 17: een gebannene die pays maket met den grave: 
eerst 3 lb. aan de stad betalen. 

(3) Komt minder voor : Roisin. 146. 5 5 : 60 lb. + 3 jaar en 3 dagen verbannen; 
cfr. Gent (GHELDOF, Cout., nr. 11) mid. XIIIe eeuw, keure van gravin Margaretha: 
60 lb. + 3 jaar verbanning. 

(4) Zeer algemeen, zie blz. 220. 
-(5) Ieper. Sentence~. 581; Brugge. 1304. 16; Gent. 1297. 55; Tale en Wedertale, 

c. 50; Kortrijk: banni de·Flandres par le loy de Courtray (a0 1374) (DE PAuw, Froissart, 
II, baljuwsrek., blz. 4); banni de Flandres par le loy de Hassenede (ibid.); Baljuwsrol 
n° 1370, Gent, a0 1373-74 : Justiche binnen Ghend : ballinc synde te Brugghe van 
moorde : Zegher Keyman, metten wiele : 1 2 S. 

(6) Dowaai. EsPINAS, I, blz. 740; Roisin. 5 5; Hesdin le Vieux. 1207. 17 : ban
leugam relinquet; Gent. 1191. 30 : ab oppido expelletur; EsPINAS & PIRENNE, Recueil, 
nr. 217, Dowaai. 1229 : banis de le vile; zeer velen in DE PAuw, Froissart, II, reke
ningen, passim; Ieper. Sentences. 391 : 3 mijlen van der poert. Sommigen bekomen 
het privilege dat hun gebannenen als balling over het hele graafschap zullen gehouden 
worden: Gent. 1226 (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Fl., III, nr. 16, blz. 262); Veurne 
Ambacht. 1240. 77; S. Pietersdorp bij Gent (WARNKOENIG-GHELDOLF, Hi.st. Flandre, 
III, nr. 2, blz. 22); Deinze. XIIIe eeuw, II, 8 : (boete niet betalen): on le baniroit dele 
castelrie et se il soustenoit a estre banis 40 jours, kil seroit banis de toute Flandre 
(voorstel van Deinz1r aan de graaf); Aardenburg. Cons. 3 8 : vroeger verbanning uit 
"territorium brugense", nu uit heel Vlaanderen - wanneer men de bronnen vergelijkt 
stelt men een tendenz ,vast van een oorspronkelijk verbannen uit de ,stad naar een 
verbannen uit het land hoewel dezelfde schepenbank de twee verbanningen uitspreekt : 
in DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 4 : D. H. banni de Flandres par le Loy de 
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Men vindt ook dat iemand verbannen wordt van zijn hof ( 1 ). Wanneer 
iemar;d verbannen was uit Vlaanderen kon de graaf . of de souverein 
baljuw hem laten terugkeren in het land, doch de schepenen beslisten 
over de terugkeer in de stad (2). 

Sanctie op voortefJdige ter11gkeer. 

De voortijdig teruggekeerde balling wordt wetteloos (3). Werd hij 
door het gerecht gegrepen hem wachtte de doodstraf, en wel de straf 
die .bij de verbanning uitdrukkelijk als strafbeding voor voortijdige 
terugkeer was gezet : men verbande op het zwaard (4), de galg (5 ), 
het rad (6), de ketel (7), de kuil ( = levend begraven) (8). Soms wachtte 
de teruggekeerde een verminking: verlies van een lid(9),oog(10),oor(n), 
hand (12), Soms wordt de termijn van ballingschap verdubbeld (13), de 
verlopen termijn als nietig beschouwd (14). In relatie staan of omgang 

Courtray, de Ie mort M. M.; J. C. banni de la ville et castelrie de Courtray, de faus 
tesmójgnages ... ; In 1 5 80 vraagt de gemeente S. Omaars het privilege ook verbanningen 
verder dan de banmijl van de stad te mogen uitspreken (DE PAs, Bourgeois S. Omer, 
blz. 147). 

(1) Brugge. Schepenordonn. 1278. 1. 

2) Baljuwsrol n° 839, a0 1370, souverein baljuw : de Jacop Bercwont banni de 
Flandre 100 ans et un jour par Ie loy de Bruges ... de murdre, pais jusques as metes 
de le ville ... pour 8 lb .... 

(3) Wat dus verlies van alle persoonlijke en zakelijke rechten meebracht. Ziehier 
een tekst uit de praktijk wat de patrimoniale zijde betreft : DE PAuw, Froissart, II, 
baljuwsrek., blz. 85 : J. G. ballinc uuten lande van Vlaendren, ghecalengiert dat hi ... 
binnen Brucghe ghecommen soude hebben, sinen banne ghedurende, daeran dat hi 
sijn goed verbuert heeft (a0 1383); Brugge. 1304. 22; Aardenburg. Keurbrief. 245 : 
ghebannen bi terminen... comen si binnen ende si betoghet worden met scepenen : 
zi zullen bliven eewelike wetteloos (a0 1354); Lod. v. Nevers. 1330. 58 : terugkeren 
sans congie du seigneur : exlex perpetuellement; Gent. 120 5. 4. 

(4) Brugge. 1304. 42 : up het hoofd; Baliuwsrol n° 1365, Gent, a0 1367-68 : 
Baudin Ghisekin die ballinc was by der wet van Ghent gheiustichiert metten zwerde. 

(5) Ieper. Sentences. 622 : sour Ie gibet. 
(6) Ieper. Sentences. 363; Baljuwsrol n° 1367, Gent; 1372-71: Wailgefeer Wille-

boud, ballinc, ghejustichiert metten wiele. 
(7) Ieper. Sentences, nr. 402 : sur le chaudron. 
(8) Ieper. Sentences, nr. 3 8 5 : sur Ie fosse. 
(9) Kortrijk. 1324. 5 : up een let. 
(10) Ieper. Sentences. 477, a0 1321; Brugge. Stadsarchief. Stadsrek. 1285, fo 4; 

(recepta) ab emendis : ... a Zegherkino de Bints, bannito super amissione oculorum 
suorum pro inbannitione sua : 5 S. 

(11) Ieper. Sentences. 796. 
(12) Brugge. 1278. 6. 
(13) Ieperse schepenordonn. v. 1287. 1 : on doublera le ban 
(14) Aardenburg. Keurbrief. 257. 



hebben met of hulp verlenen aan voortijdig teruggekeerde ballingen is 
als misdadig deelnemen strafbaar ( I ). 

Ter illustratie, het volgende gegeven uit de praktijk. 
In 1362 werd te Gent een zekere Godekin Bruninc door de sche

penen verbannen "van onnutscepe en andren zaken" (hij was brutaal 
geweest tegen de "knapen" van de dekens der kleine ambachten en der 
wevers van Gent ten tijde dat de volders uit de macht waren gesloten). 
Het vonnis bepaalde, zoals gewoonlijk, dat de veroordeelde na zons
ondergang van dezelfde dag uit Gent en binnen de drie dagen uit Vlaan
deren moest zijn. Doch rond de middag kwamen de "knapen" die hij 
had beledigd en sloegen hem dood, te Gent op de Vismarkt. 

De baljuw wilde optreden wegens doodslag. De zaak kwam voor 
de graaf, in het hof ten Walle. Van grafelijke zijde werd aangevoerd: 
"deze doodslag is misdadig want G. Bruninc werd pas wetteloos indien 
hij na zonsondergang iri de stad werd aangetroffen. Tot zonsondergang 
mocht hij in· de stad verblijven en wie hem doodde, doodde een vrij 
man, drager van al zijn rechten en moet gestraft." De schepenên ant
woordden, spitsvondig : ,,de tijd gegeven aan de balling om weg te 
komen is een beveiliging tegen de Graaf en diens ambtenaars, niet tegen 
de vijanden van de ba.lling, voor dezen is hij dadelijk een balling die 
ten onrechte in de stad verblijft dus wetteloos is en straffeloos mag 
gedood worden." Het is merkwaardig dat de graaf niet dorst aandringen 
en zich ve1;genoegde met de schampere opmerking : ,, wanneer in de 
toekomst iemand tegen_ mij heeft misdaan en hier verbannen wordt zal 
ik onthouden dat ik iemand (een niet-ambtenaar) moet vragen die man 
neer te slaan; om het even wie mag het doen, alleen de grafelijke ambte
naren niet ! " ( 2) 

Zelfs fiadat een teruggekeerde balling, wetteloos geworden, door 
zijn vijandçn was afgemaakt, werd zijn lijk geëxcuteerd met de straf 
waarop hij' verbannen was (3). 

De Bedevaart. 

De als straf opge,!egde bedevaart die algemeen als een onder kano
nieke invloed gebeurde, heilzame omvorming van de gewone verbanning 

(1) Vorm van begunstiging: Ieper. 1304. 4. 5. 6; Baljuwsordonn. v. Filips. 6. 7; 
zelfde (boete) straf als de geherbergde balling in Brugge : 1304. 25 (deelnemers gelijk 
gestraft). 

(2) EsPINAS et PrRENNE, Recueil Industrie drapière, n° 468, II, blz. 502. 
(3) Baljuwsrol n° 1369, Gent, a0 1373 : Benin Keutkin ballinc ende was te Ghent 

<loot ghesteken ende de bailliu dedene ten ghalghen voeren ende justichieren, coste 
met allen : 20 S. 



wordt beschouwd ( 1 ), komt in onze periode reeds voor vanaf 1242 : 

en ridder moet wegens geweldplegingen tegen een "hospes" van het S. 
Pieters kapittel te Rijsel benevens een geldboete een bedevaart doen naar 
Boulogne (2). We vinden allerlei bedevaarten toegevoegd aan de zoen
sommen bij verzoening van veten, af te leggen voor de zielerust van de 
vermoorde (3). De schepenen legden een register aan van "verbande 
van pelegrijnmaedsie" (4). Overigens zijn specifieke Vlaamse gegevens, 
die men niet in Van Cauwenberghe vinden zou, zeer zeldzaam voor 
onze periode. 

De Rechtspleging bij de Verbanning. 

Het gebruik heeft bestaan dat de ballingen die voorgoed een gebied 
verlieten zwoeren het nooit meer te betreden (abjurare) (5). We vinden 
het afzweren bij verbanning reeds bij Galbert van Brugge (6). Deze 
vermelding is van belang (7). Verder heeft men de veroordeelde voor
geschreven binnen welke tijd en volgens welke trajecten hij zich moest 
verwijderen (8). De schepenen hielden een register van de ballingen (9). 

Einde der Verbanning. 

De verbanning eindigde door verloop van de termijn, door betaling 
van de boete of afkoop (overeenkomst met de baljuw) (10). 

(1) Cfr. VAN CAUWENBERGHE, Pélerinages expiatoires, blz. 1-27. 
(2) HAUTCCEUR, Cart. S. Pierre Lille, nr. 314 : kerkelijke rechtbank; Roisin, 

c. 3. 5. kent deze straf (plerinage, pelerinage). 
(3) Zie blz. 291. 
(4) Wettelijkhede. 6. 
(5) Strafregister S. Pieters. XL VI. 3 5 : dieven worden voor altijd uit het dorp 

verdreven : abjuraverunt villam in perpetuo, prestito sacramento (a0 1280); Cfr. 
LE FOYER, Dr. pén. Norm., blz. 237 v., waar de abjuratio gebeurt door een misdadiger 
die dank zij het asylrecht aan de dood ontsnapt - niets dergelijks bekend in 
Vlaanderen. 

(6) Galbert, c. 24 : ,,patriam abjurare (et) deinceps exulare" hoewel gebruikt in 
een andere dan strict juridische zin, is de uitdrukking zeker op een gebruikelijke juri
dische formule terug te voeren. 

(7); De oudste tekst l-ÜU:l.~J?~gç.9-ya_~_het Germaans recht aan R. H1s bekend 
is van 1164 (H1s, Strr. d. M. A., I, blz. 5 3 5). Ons gegeven is van 1127 ! 

(8) Tale en Wedertale, c. 50: J. B. ghebannen uten landè van Vlaenderen 100 jaer 
te rumene de cuere binder zonne, den anderen daghe de casselrie van Brucghe, ten 
3 n daghe tland van Vlaenderen. 

(9) Tale en Wedertale. 26 : 't secrete pampier; Gent. 1297. 20 : de "brief" van 
de schepenen. · 

(10) Filips van de Elzas. Gent. 7; cfr. blz. 224; zie DE PAUW, Froissart, II, Reke
ningen van de baljuw, passim: de baljuw als uitvoerder v.d. vonnissen riep de ballingen 
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Verder werden kwijtscheldingen verleend bij bepaalde plechtige 
gelegenheden : blijde inkomst van een vorst ( 1 ), de genade van de ·goede 
Vrijdag (2). 

De oorsprong van de verbanningsstraf. 

Zeer gewichtig is tenslotte de vraag naar de oorsprong van de 
verbanningsstraf. Niet van de verbanning als genadestraf voor t~dood
veroordeelden krachtens het koninklijk "bannum" of het grafelijk gezag, 
die in principe levenslang is en met confiscatie der goederen gepaard 
gaat, ook niet van de verbanning als dwangmiddel, die processueel is 
en uit een territorialisatie van het begrip van de afkoopbare vredeloos
heid zal ontstaan zijn, maar van de verbanning die van de latere Middel
eeuwen af, samen met de boeten, de belangrijkste straf van de stedelijke 
rechtssfeer geworden is, die hoofdstraf is, essentieel tijdelijk gedacht wot:dt 
(zelfs als ze praktisch levenslang is wordt nog een getal jaren opgegeven : 
100 jaar en 1 dag !) (3) en niet verbonden is met de confiscatie. Welk 
is de oorsprong van deze duidelijk gekarakteriseerde straf? 

We constateren het opvallend feit dat ze chronologisch en geo
grafisch verbonden is met de vrije, een eigen juridisch en politiek leven 
leidende steden (4). vooral dan in de XJIIe en XIVe eeuwen, hoogte
punten van stedelijke macht in onze streken (5). 

terug vóór het einde v. d. termijn over hen door de schepenen uitgesproken, mits 
betaling aan en goedkeuring van de stad; blz. 2: ,,J. M. banni de Flandres 50 ans, de 
murdre, de navrer dedens triewes J. S. sans mort et sans affoleure, pais et rappelé 
ledit ban en le manière dessusdicte ( = par ensi ke che soit le consent des eskevins) 
pour 48 lb.",,,]. H. banni ... , pais et rappelé ledit ban pour ... lb." etc.; zie ook passim 
de rollen v. d. souverein baljuw, baljuwsrollen n° 838 vv. 

(1) EsPINAS, Douai, P. ]. 1392 (a0 1383) lijst van begenadigde ballingen naar 
aanleiding van de eerste komst in Dowaai van de graaf; CANNAERT, Oud. Vl. Strr., 
blz. 132 vv., beschrijft hoe de ballingen in het gevolg van de vorst in groep de stad 
terug binnen trekken. 

(2) Ieper. Sentences. 377 : Chil eubrent le grace du Bon Venredi apres Nonne 
l'an 1367 ... en le présence de Messires E. M., ... souverain bailliu d'Ippre : NN. 

(3) Brugge. 1278. L 
(4) D~! feit, reeds opgemerkt door GrnRKE, Genossenschaftsrecht, I, blz. 270 en 

n. 5 9, wordt ·bevestigd in H1s, Strr. d. M. A., I, blz. 5 5 5 vv.; ScHROEDER, Lehrbuch, 
blz. 8 3 3 : Dj7 Strafe der V erbannung, Laudes- oder Stadtverweisung, stand mit der 
Acht in keinem Zusammenhang obwohl man sie als Verfestung zu bezeichnen pflegte ... 
zu einer selbständigen Strafe wurde sie zuerst in den Städten ausgebildet. WAUTERS, 
Libertés communales, blz. 280 : (in de steden) : la grande peine, c'est l'exclusion de la 
société. 

(5) Vanaf de typisch stedelijk georiënteerde keure van Gent. 1191. 30: verbanning 
wegens onnutscepe, uit de stad (expelletur ab oppido); Hesdin le Vieux. 1207. 17 : 
voor diefstal, buiten de banmijl; Dowaai. 1229 (Recueil van EsPINAS en PIRENNE, nr. 217, 
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Zo duidelijk is de oorsprong van de verbanning-genadestraf, zo 
netelig is de kwestie van de oorsprong van de eigenlijke verbanningsstraf. 
Hieraangaande is veel geredetwist geworden. 

Grote namen zijn verbonden aan de theorie die de ballingschap 
uit de vredeloosheid afleidt, E. MAYER, PLANITZ, PLANCK (1) en vooral 
H. BRUNNER (2). . 

Grote namen zijn anderzijds verbonden aan de theorie van een 
stedelijke, autogene oorsprong van de verbanning in de late Middel
eeuwen, totaal vreemd aan de vredeloosheid - Frensdorff, Ermisch (3), 
Gierke (4), Schröder (5 ). 

R. His die een overzichtelijke "status quaestionis" geeft komt tot het 
voorzichtige besluit dat de twee theorieën een deel waarheid bevatten (6). 

Wat nu Vlaanderen betreft laat een betrekkelijk overvloedig mate
riaal ons toe op negatieve en op positieve wijze stelling te nemen in deze 
controverse en wel, met beslistheid, tengunste van de verbanning-hoofd
straf als een autonome schepping van het stedelijke recht. 

Ze is uit een heel andere juridische basis voortgesproten dan uit de 
vredeloosheid, alle onloochenbare feitelijke anafogieën en terminolo-

art. 11, II, blz. 21) : 1 jaar verbanning uit de stad en 5 o lb. boete wegens overtreding 
van de stedelijke economische reglementering, en dan gans de XIIIe en xrve eeuwen 
door, zie EsPINAS en PrRENNE, Recueil, zie de verzamelingen .van schepenvoorboden 
door ons op blz. 219, n. 7 gesignaleerd, zie de keuren van Gent. 1297 en Brugge. 1304, 
zie de baljuwsrekeningen in DE PAuw, Froissart, II. 

(1) Zie Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 5 50, n. 3. 
(2) BRUNNER, RG., II, blz. 772 : Nicht mehr Spielarten sondern Abspaltungen 

der Acht sind die Verbannung und der Verlust der Freiheit; Forschungen, blz. 454. -
Men merke op dat Brunner vooral de historicus van het recht van de frankische tijd 
is, waar geen eigen stadsr-:cht was en de verbanning in hoofdzaak een vervangingsstraf 
was voor de doodstraf, volgens hem een uitvloeisel zelf van de vredeloosheid. 

(3) Zie Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 5 50. 
(4) GrnRKE, Genossenschaftsrecht, I, blz. 220; blz. 270 (hoewel helemaal terloops 

opgemerkt, toch van belang) : laat de verbanning voortkomen uit de specifieke natuur 
der stad als vrije vereniging (d. Einung) ,,die Form für die Einrichtung einer neuen 
Verfassung war in allen Städten die eines Vertrags... oder einer Verbündung. Wie 
dieser Vertrag eingegangen wurde, konnte er auch gelöst werden, wurde er aber 
insbesondere durch Bruch gelöst, dann trat als regelmässige Str\lfe die Stadtverweisung, 
der Verlust des Genossenrechts ein, ganz nach Analogie der ältesten Genossenschaft
lichen Auffassung von Verbrechen und Strafen" (deze laatste opmerking is vaag, slaat 
ze op de toen gangbare idee van de vrije mark-genootschappen ? Om het even). 

(5) ScHROEDER, Lehrbuch, blz. 833 : die Strafe der Verbannung, Stadt- oder 
Landverweisung stand mit der Acht in keinem Zusammenhang. 

(6) Hrs, Strafr. d. M. A., I, blz. 5 50-56. 
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gische verwarringen in de bronnen ten spijt ( I ). Over het algemeen 
onderscheidt het oude recht beide straffen, die NAAST elkaar hebben 
bestaan, elk met een zeer eigen natuur : de vredeloosheid essentieel 
processueel, de stedelijke verbanning een hoofd- of zelfstandige straf. 
Ten andere, er is nergens een spoor te vinden van de overgang van de 
ene naar de andere straf, de juridische ideeën die aan deze straffen ten 
grondslag liggen zijn ook te verschillend (2). En waarom, gesteld deze 
hypothese, zou die overgang specifiek stedelijk geweest zijn? Niet wegens 
een gebrek aan competentie van de steden om bloedige straffen uit te 
spreken (3), het is juist in de XIIIe en vooral in de XIVe eeuw - als 
de steden politiek het meest ontvoogd en onafhankelijk zijn en voor 
doodstraffen en verminkingen zeker niet terugdeinsden (4), - dat de 
verbanning grote uitbreiding neemt ( 5 ). 

Tot positief betoog overgaand menen we te mogen beweren dat 
de tijdelijke verbanning als specifieke stedelijke straf af te leiden is uit 
de eigenaardige organisatievorm van de stedelijke gemeenschap : de 
stedelijke organisatie is gegroeid uit en gebaseerd op de juridische idee 
van een VRIJE SOLIDAIRE WERKGEMEENSCHAP BINNEN EEN 
BEPAALD TERRITORIUM - een vereniging dus van vrij toetredende, 
rechten en plichten krijgende, medewerkers, die gevestigd is op een 
bepaald territorium ( een persoonlijk en een reëel element dus). De normale 
reactie van de vereniging tegen de leden die niet meewerken ( des vallets 
oiseus) ( 6) of de samenwerking saboteren (boosdoeners, vredebrekers 
van alle slag) is de uitsluiting uit de vereniging en, daar de stedelijke 

(1) Dit zijn de hoofdzakelijke argumenten pro-vredeloosheid, ze zijn deficient : 
wat de analogieën betreft (vooral verwijdering uit het land bij beide straffen) dient 
opgemerkt dat ze de basis van de straffen niet raken en dat ze niet opwegen tegen de 
verschillen (processueel-hoofdstraf; confiscatie - geen c.; definitief - beperkte 
termijn); wat de terminologische verwarring betreft : dit komt meer voor in het oude 
recht, het is niet algemeen, ze bewijst al evenmin de afstamming als ze bvb. de identiteit 
van de instellingen zou kunnen bewijzen ! 

(2) Zie voor dit alles, blz. 138 vv. 
(3) Dit suggereert H1s, Strr. d. M. A., I, blz. 5 5 5 v. - men zou wat de platte

landsgemeenschappen betreft hetzelfde kunnen zeggen. 
(4) Cfr. de bloedige straffen in 1280 tegen de "muiters" uitgesproken; zie blz. 22. 

Cfr. EsPINAS, Douai, P. ]. 172 : schepenenordonnantie die de moord op een poorter 
met de doodstraf bedreigt (a0 1250 ?, 1257, 1275 ?). ' 

( 5) Cfr. blz. 14 7 v.; de klassieke keuren van Filips van de Elzas, kennen de 
verbanning-hoofdstraf niet, de grafelijke keuren van einde XIIIe, begin XIV6 eeuw 
wel, Gent. 1297. 59. 6. 8. 12. 15. 10. 11, Brugge. 1304. 27. 16. 19. 

(6) Zie blz. 148, n. 10: wie de plichten van de gemeenschap niet aanvaardde 
moest er ook de rechten niet van genieten; DE PAs. S. Omer, blz. 13 5 : Tout. vallet 
oiseus qui n'ont de quoi vivre et ne savent leur mestier, que il vuident dedens tierch 
jour, ou on les prendra et metera ou pellorin et fera widier le ville a honte." 

I 5 5 

( '.. l 2 



veren1gmg territoriaal geconstrueerd is, de uitdrijving buiten haar 
grenzen ( 1 ). 

Hier dient een vergelijkend element aangevoerd : we, stellen ons 
de vraag : welke zijn de sancties die de uiting van 't stedelijk vetenigings
wezen bij uitstek : het ambachtsgild, bij voorkeur aanwendt tegen schade
lijke of tuchtloze medeleden? Wanneer we het Recueil van Espinas en 
Pirenne doorlopen vinden we in deze gilden onmiddellijk terug de ty
pische stedelijke sancties : geldboeten en, meestal tijdelijke, uitsluiting 
uit de (ambachts) gilde (bani de son metier, verbeurt zijn ambacht), wie 
de regels van de gilden overtrad was onwaardig er nog deel van uit te 
maken, hij werd tijdelijk uitgesloten : mocht geen omgang meer heb
ben met de andere leden, verloor de materiële voordelen van het lid
maatschap (sociale veiligheid,werkgelegenheid, etc.) (2). 

( 1) Zo de oudste verbanningen : 
Gent. 1191. 30. 
Hesdin Ie Vieux. 1207. 7. 
Dowaai. 1229 (EPINAS en PmENNE Rec11eil, nr. 217, II, blz. 21). 
(2) EsPINAS en PIRENNE, Recueil, nr. 348, a0 1352, Dowaai, II, blz. 240 (over

treder) : si ne porroit drapper ne avoir part ne compaignie a personne aucune qui 
clou dit fait de drapperie se mellast jusques a un an et un jour complet. 

nr. 913. Brugge. 1260, IV, blz. 5 : chesseren I jar van alle vullewerke; 
nr. 928. Dowaai. 1266. IV, blz. 48. 7: Kiconques ces hans <levant dis trespasseroit, 

il kieroit ou forfait de 50 lb. et si seroit banis de Ie vile et si ne poroit draper <levens 
un an; 

nr. u8. Audenaarde. 1338. I, blz. 268 : art. 26 : Wie die calc of ander cline dat 
niet gherechte suede en ware <lade te sueden ... verbuerde 10 lb. ende 40 daghe zijn 
ambacht; art. 31 : (valse verf) : verbeurt ... de voerscap I jaer; 

nr. 1 3 7. Brugge. 1278. art. 20, I, blz. 3 5 o : ver horde 3 lb. ende I jaer sire nering he 
art. 4, I, blz. 3 5 5 : 1 maend chesseren. 

nr. 220. Dowaai. 1248. II, blz. 26, art. 2 : li marchans ... ki çou trespasseroit, , 
il seroit a 5 o lb. et banis de Ie vile et si perderoit Ie marchander un an. 

, nr. 229. Dowaai. 12 5 o, art. 5 8, II, blz. 52 : sour Ie fourfet de I o lb. et banir de 
sen mestier 40 jours. 

nr. 229. Dowaai, art. 92, II, blz. 5 9 : ( overtreders) : ilz ne pevent taindre ne faire 
taindre par yaulx ne par autruy en leurs maisons ne ailleurs ne avoir part ne compaignie 
a homme ne à femme de sen mestier dedens les 40 jours ... 



2. - DE DOODSTRAF 

l. - ONTHOOFDING 

Termen capite punire (1) - decollare (2) - caput amputare (3) -
capite plectere (4), 
coper Ie tieste (5) - just1c1er de l'espee (6), 
thoeft afslaen (7) - rechten metten swaerde (8). 

Naast deze termen vindt men er andere en vagere als : ,,caput 
amittet" (9) of "caput pro capite" (10). Soms zelfs preciseren de keuren 
helemaal niet om welke doodstraf het gaat maar zeggen alleen van de 
misdadiger : ,,occidetur" en alleen door vergelijking kunnen we de 
bedoeling van de wetgever kennen ( 11 ). De onthoofding, een typische 
mannenstraf, is in de vroege middeleeuwen en de Germaanse oudheid 
bekend (12). Men kent de drie klassieke wijzen van onthoofden in het 
middeleeuwse recht : met de plank, de bijl en het zwaard - ,we noemen 
ze in de waarschijnlijke chronologische orde van hun ontstaan (13)-'
we vinden ze in het Vlaamse strafrecht terug ( 14). Details over de uit
voeringswijze van de onthoofding - en trouwens ook van de andere dood
straffen - bieden de ons ter beschikking staande bronnen, tenzij uit
zonderlijk, niet; dat doen pas de laat-middeleeuwse bronnen; ze laten 
ons nochtans toe het essentiële over de straffen en de misdrijven waarvan 
ze de sanctie waren, te zeggen. 

De onthoofding gebeurde overdag en openbaar, zo bvb. te Gent 
op de Onthoofdingsbrug bij het Gravensteen, in het hart van de stad ( 1 5 ). 

(1) Aardenburg. Cons. z9. 
(z) Strafreg. S. Pieters. XLV, z6. 
(3) ten Hamere. 1194. 8. 
(4) Hesdin Ie Vieux. 1zo7. 
(5) Roisin, c. 161. 
(6) Ieper. Sentences. 4z9. 
(7) Gent. 1 z97. 39· 
(8) Tale en Wedertale. 39. 
(9) Watervliet. 1z58. zo. 
(10) Filips v. d. Elzas. Gent. 18. 
(u) Poperinge. izo8. 7 "occidere ... occidetur". 
(1z) BRUNNER, RG., II, blz. 778-783; v. AMIRA, Todesstrafen, blz. zo7-z13. 
(13) v. AMIRA, Todesstrafen, bl. u8-1z7. 
(14) De plank, zie bl. 158 de bijl: Roisin. C. 161, spreekt van "coper Ie tieste 

sour Ie chep", alleen bij executie met de bijl rustte het hoofd op een blok, cfr. Hrs, 
Strr. d. M. A., I, blz. 493 en v. AMIRA, Todesstrafen, blz. iz4; het zwaard : Tale en 
W edertale. 5 9. 

(15) Gent. 1z97. 30 ... thoeft afslaen up de hoeftbrucghe. 
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Aldus is de regel, de uitzondering ontbreekt niet : men heeft verdoken, 
nachtelijke executies gekend ( 1 ). 

A. Onthoofding met de plank. 

De Vlaamse Rechtsbronnen kennen in de xne en XIIIe eeuw voor 
de verkrachters een eigenaardige straf : de onthoofding "met de plank". 
Twee bronnen zeggen het expliciet : de verkrachter zal men "le tieste 
coper d'une ais" zegt Roisin ( 2); ,,ei collum cum assere qui vulgo nomi
natur planke debet abcidi" luidt het voorschrift van de keure van Dender
monde van 1233 (3). De keuren van de xne eeuw zijn niet zo expliciet, 
ze bepalen alleen dat de verkrachter ook voortaan zal gestraft worden 
zoals door de vroegere graven pleegde te gebeuren. We menen - met 
R. Pirenne (4) - dat, gezien de keure van Dendermonde slechts een 
overname is van de bepalingen van Filips' keure waarmee ze voor een 
goed deel zelfs woordelijk overeenstemt, met de "aloude straf" uit de 
keure van Filips de onthoofding met de plank bedoeld is. 

Nu we weten dat de onthoofding met de plank in de XIIe eeuw 
algemeen en. in de XIIIe eeuw minstens te Dendermonde en te Rijsel 
de straf van de verkrachters was, blijven ons nog twee vragen te beant
woorden : waarin bestond de straf en welk is haar oorsprong ? Beide 
vragen hebben de: aandacht van heel wat historici bezig gehouden (5 ). 
Men mag uit de g~gevens die ze ter oplossing van de eerste dezer vragen 
bijeengebracht hebben, vooral uit middeleeuwse afbeeldingen (6) be
sluiten dat we ons het betrokken straftuig als volgt dienen voor te stellen: 
een harde houten plank, soms onderaan voorzien v~m een ijzeren snede, 
die, in twee stijlen gevat, op en neer schoof. De scherpe kant werd op 
de hals van de geboeid eronder liggende veroordeelde geplaatst en er 

(1) Ieper. Sentences. 204, een "putier" wordt wegens herhaling "bi nachte 
onthooft"; VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, 1336, blz. 1021; DE PAuw, Froissart, II, 
baljuwsrek., blz. 121 : verdoen bi nachte; ibid., blz. 315 : moord. 

(2) Cap. 171; handschr. B 1 heeft "soiioire"; c. 1 en c. 2 : dautoire de bois. 
(3) Art. 20. 
(4) R. PrRENNE, Supplice de la décollation. 
(r) Hrs, Str. d. M. A., (1920), I, blz. 494; v. AMIRA, Todensstrafen (1922), blz. 

125-27; PorGNANT, Bourgeois de Lille (1929), blz. 128; R. PIRENNE, Décollation par la 
planche (1930); MrTTEIS bij de bespreking v. Monier's Livre Roisin, Sav. Zeitschr. 
Ger~., Abt. 54 (1934), blz. 462; HALKIN, Cruauté des supplices (1937), blz. 136. 

(6) Vooral een schilderij van L. Cranach, reproductie in H. FEHR, Das Recht 
im Bilde, pl. 43, gesignaleerd in HALKIN, loc. cit.; verder de lijst afbeeldingen opgesomd 
in v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 343-347. 



met een slag ingedreven, waarbij de halswervels gebroken werden (r). 
Waar het straftuig ook in de latere middeleeuwen in voege is gebleven 
is het een valbijl geworden (z) een ware "guillotine avant la lettre" (3). 
Dit vermindert dus sterk het buitengewoon gruwelijk karakter dat men 
aan deze straf heeft toegekend (4). Van groter belang is de vraag welk 
de oorsprong van deze bestraffingswijze is. Men heeft gemeend dat ze 
door de Vlaamse graven in de loop der XIe eeuw werd uitgedacht als 
sanctie van de door hen - inderdaad vaak met gruwelijke middelen -
beschermde vrede (5 ). Hoe aannemelijk deze verklaring moge schijnen, 
toch kan ze o. i. geen stand houden tegenover het feit dat deze bijzondere 
straf over zeer uiteenlopende streken van West-, Midden- en Zuid
Europa verspreid was, zodat men veilig mag aannemen dat we vóór 
een oud-Germaanse straf staan, louter door eeuwenlange gewoonte hier 
en daar in stand gebleven in de gebieden waar de Germanen vroeger 
hun schreden hebben gericht (6). De graven van Vlaanderen, wanneer 
ze zich actief met de openbare veiligheid zijn gaan bemoeien, hebben 
deze in de volkse rechtstraditie voortlevende archaïsche straf in het kader 
van de gravenvrede tot de hunne gemaakt en in de stadskeuren inge
schreven (7). 

Blijkbaar is deze straf in Vlaanderen niet blijven voortbestaan tot 
in de latere Middeleeuwen. Reeds in de XIIIe eeuw vindt men stadsrechten 
waar voor verkrachting de eenvoudige "decapitatio" de plaats heeft inge-
nomen van de archaïsche straf met de "planke" (8). · 

(1) Dit is bijzonder duidelijk in een Angelsaksische rechtstekst, nl. de wetten 
van Aethelred (a0 981-rn12) 4, 1 : ,,faaet him forberste se sweora" (,,ut collum ei 
frangatur"; V crt. : ,, ... schlage man ihn, class ihm das Genick bricht"), LIEBERMANN, 
Gesetze, I, blz. 230. 

(2) H1s, Stn. d. M. A., I, blz. 495; v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 126. 
(3) HALKIN, Cruauté des supplices, blz. 136. 
(4) R. PIRENNE, op. cit. 
(5) R. PIRENNE, op. cit. - de keuren v. Filips zeggen dat deze straf door zijn 

voorgangers werd toegepast. 
(6) Oudfrankische afstamming wordt door Hrs, Str. d. M. A., I, blz. 494-5, 

aangenomen; met hem gaat akkoord MITTEIS, Zav. Ztschr. Rechtsg. Germ. Abt. 54, 
1934, blz. 462; v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 125-127 en 171, houdt de "planke" voor 
de oudste onder de oud-Germaanse onthoofdingsstraffen en gelooft niet aan een 
specifiek frankische, maar wel aan een indo-germaanse oorsprong. 

(7) We volgen de voorstelling van v. A~nRA, op. cit., blz. 51, als zouden vele 
oud-Germaanse rituele straffen in de volkse traditie (,,Vulgarrecht") voortgeleefd 
hebben, ondanks officiële voorschriften v. Merovingische of Karolingische vorsten, 
en vandaar in de middeleeuwen (XIe eeuw) in het officieel staatsstrafrecht getreden 
zijn; ook CouLIN, Die Wüstung, blz. 329, n. 2 spreekt van een "vernis van leges en 
capitularia, dat het traditionele, ware volksrecht niet heeft kunnen verdringen", zodat 
de continuïteit tussen voorfrankisch en post-frankisch volksrecht een historisch feit is. 

(8) Gent. 1218. 29 : ,,decapitare"; Gent. 1297. 62 "thoeft afslaen". 



B. Onthoofding 111et hfj/ of z1vaard ( 1 ). 

Deze straf wordt veelvuldig toegepast. We vinden ze voor 
1. Doodslag. Zo reeds in de oudste bronnen van het Vlaams Recht ( 2 ), 

zo is het nog in de XIIIe en XIVe eeuw (3). Wanneer de doodslag wegens 
een verzwarende omstandigheid het karakter van moord aanneemt (4) 
dan verdient hij een zwaardere straf, vaak : slepen en hangen (5 ). Er dient 
ook aan herinnerd dat op verre na niet elke doodslag effectief met de 
doodstraf beteugeld werd in rechte, de verzoening tussen de partijen 
redde meestal de niet op heterdaad gegrepen misdadiger (6). 

2. Verkrachting. Naast en na de onthoofding met de plank staat 
de onthoofding met de gewone wapens, bijl of zwaard (7). 

3. Verrvonding met verzwarende omstandigheid. 
Pas laat en niet algemeen vindt men de bepaling dat het toebrengen 

van (open) wonden met onthoofding wordt gestraft wegens aanwezig
heid van een wel bepaalde verzwarende omstandigheid : het gebruik 
van de "cnijf" ( = dolk, ponjaard) dat het wapen bij uitstek van de vecht
jassen blijkt te zijn geweest (8), of het schenden van vrede of zoen (9). 

4. Een enkele keer vinden we deze straf uitgesproken over een 
,,putier" die zich in herhaling bevond. Hij werd 's nachts terecht
gesteld ( 10 ). 

5. Verraad. Volgens het verhaal van Galbert van Brugge werden 
meerdere samenzweerders die een aanslag op het leven van Robrecht 
de Fries hadden beraamd onthoofd ( 11 ), ook een aantal van de verraders 
van Karel de Goede ondergingen deze straf (12). We treffen dezelfde 

( 1) Zelden wordt door de bronnen het straftuig bepaald, soms vindt men het 
gebruik v.h. blok aangeduid (Roisin. 161) dus de bijl; soms specificeert men : rechten 
metten swaerde (Tale en Wedertale. 59). . 

(2) Geraardsbergen. 1067-70. 10 : caput pro capite; Nieuwpoort. 1163. 1. caput 
pro capite; S. Omaars. 1164? 17: (hominem occidere) ... deprehensus ... nusquam salva
tionis remedium habebit; S. Amand. 1164 : caput pro capite; Poperinge. 1208. 7 : 
occidere ... occidetur; grote keuren van Filips v. d. Elzas. Gent. 18 : caput pro capite; 
Roisin. 161 : coper Ie tieste sour le chep (archaïsch). 

(3) Aardenburg, Tale en Wedertale. 59 : ... men es sculdich over hem te rechtene 
metten zwaerde ende zijn hooft of te slane als over eenen man die man gebrocht heeft 
van live ter doot; Strafreg. S. Pieters. XLV. 26 : decollatus. 

(4) Zie blz. 88. 
(5) Roisin, c. 164 (voor omechide en murdre); Strafreg. S. Pieters. XLVI. 26 : 

nocte occidere ... : trahere et suspendere. 
(6) Zie blz. 77 v. 
(7) Gent. 1218. 29 en 1297. 62; Calais. 1253. 2 : Couper la teste. 
(8) Gent. 1297. 39 : wonden met cnive. 
(9) Vrede- of zoenbraak, zie blz. 261, 306. 
(10) Ieper. Sentences. 204. 
( 1 1) Galbert, c. 70 : decollati. 
(12) Galbert, c. 80 : decollati. 
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aanwending ook aan in het Normandisch recht (1) en in de Frankische 
tijd (2). De dood door onthoofding werd ook als strafbeding aangewend 
in geval van voortijdige terugkeer van ballingen : de verbanning "op 
het hoofd" (3). 

Il. ÜPKNOPING 

suspendere (4), in patibulo suspendere (5), patibulo appendere (6), 
pendre (7), 
hangen (8), justichieren metter galghen (9). 

1. Reeds volgens de vroegste Vlaamse teksten blijken op de markt 
van de gemeenten galgen te hebben gestaan die vooral waren bestemd 
voor dieven en bacznstropers (10). Immers de opknoping, de schandelijke 
straf bij uitstek ( 11) is op de eerste plaats de straf der dieven. Ze is als 
dusdanig reeds in de vroegste middeleeuwen bekend (12) en men moet 
aannemen dat we hier vóór een oud-Germaanse doodstraf staan (13). 
In de Vlaamse teksten vinden we de straf reeds in deze aanwending in 
de bekende anecdote van Herman van Doornik, a0 1111 ( 14), waar de 
familie van de gevatte roofridders de graaf smeekt hen toch niet op 
te hangen ( de straf waaraan een dief zich blijkbaar kon verwachten !). 
Ook Galbert kent de. galg (patibulum) als het straftuig van dieven en 

(1) LE FOYER, Droit pénal Norm., blz. 228. 
(2) BRUNNER, RG., IX, blz. 782, o. a. Annales regni Franc. a0 792 : gladio caesi. 
(3) Ieper. Sentences. 816 : een teruggekeerde balling-wordt onthoofd hoewel hij 

door zijn vijand reeds was doodgeslagen, men hield aan de exacte uitvoering v. h. 
vonnis dat hem verbannen had op straf onthoofd te worden. 

(4) Watervliet. 1258. 28. 
(5) Lamberti Geneal. Com. Fl., c. 11. 
(6) Walter v. Terwaan, c. 33. 
(7) Roisin. 167. 
(8) DE PAUW, Froissart, II, blz. 301. 
(9) Baljuwsrol n° 1363, Gent, a0 1364-65. 
(10) Galbert, c. 57 : (Bertulfus) suspensus est in medio fori Iprensium juxta 

supplicia forum et latronum in patibulo ( = galg, juister : kniegalg) in tegenstelling 
met furca (= T-vormige galg), zie v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 90 v.), we vinden 
"fourques" in Roisin, c. 167; elders Ie gibet (DE PAuw, Froissart, II, blz. 57); men 
vindt ook hangen aan bomen (ibid., blz. 75). 

( r r) Dat de opknoping een schandelijke straf was leefde zozeer in het bewustzijn 
v. de tijdgenoten dat te Gent in 1306 een volksoploop ontstond omdat men twee 
ter dood veroordeelden wilde opknopen in plaats van ze, zoals beloofd, te onthoofden. 
Cfr. VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, Uitleggingen, blz. 703. 

(12) BRUNNER, RG., II, blz. 831, 620: 0. a. bij de Salische en de Ripuarische 
Franken. 

(13) v. AMrRA, Todesstrajen, blz. 57-61. 
(14) c. 22, 



baanstropers (fures et latrones) ( 1 ). De oudste wetteksten z11n even 
expliciet ( 2 ). 

Hangen voor rovers is geen regel (3), reeroof (roof op lijken) echter 
wordt met slepen en hangen gestraft (4). 

2. Verraders, bijzonder verachte misdadigers, verdienden een bij
zonder schandelijke straf en men vertelt ons hoe na de dood van Karel 
de Goede het volk tegen één van de gevatte verraders roept "ut perfidus 
et traditor statim suspendatur vel vivus incendatur" (5), meerdere samen
zweerders werden opgeknoopt (6). 

3. Bepaalde misdaden worden slechts wegens een bijzondere om
standigheid of een schandelijk karakter met de strop gestraft : moord (7), 
doodslag (8), zelfmoord (9), nachtelijke brandstichting (10), moedwillige 
brandstichting om in de stad onheil te stichten ( 11 ), uitzonderlijk ver
krachting ( 1 2 ). Vaak werd het hangen vooraf gegaan door het slepen : 
de veroordeelde werd van het steen ( 1 3) of van zijn huis over de grond 
door paarden gesleept naar de galg waar men hem opknoopte (14). We 

(1) Galbert, c. 57 : (Bertulfus) suspensus est in medio fori Iprensium juxta sup
plicia forum et latronum in patibulo. 

Galbert, c. 74: (de verraders v. Karel de Goede, opgesloten in de toren te Brugge, 
krijgen het erg benauwd) : ,, ... tenebrae, calor et fetor et sudor inficiebant illos et despe
ratae vitae horror et incertae mortis futurae turpitudo. Maximae eis fuisset pietatis 
quidem donum indultum, si sic mori licuisset quomodo fures aut latrones suspendio 
perierunt." 

(2) Nieuwpoort. 1163. 6 : fur ... suspendetur; 't Vrije v. Brugge, .1190. 28 : 
fur ... suspendetur; Poperinge. 1208. 20 : fur ... suspendetur; doodstraf zonder meer 
in S. Omaars. 1164? 43 en Grote keuren van Filips. Gent. 18. 

(3) Toch zo in Veurne Ambacht. 1240. 85 : rapina in via aut in heerstrata en 
in Galbert 5 7, 74 waar fures et latrones in één adem genoemd worden. 

(4) Roisin, c. 173 : reurat ... trainer et pendre. 
(5) Walter v. Terwaan, c. 3 5. 
(6) Walter v. Terwaan, c. 33, 38; Galbert, c. 57, 80. 
(7) Roisin, c. 164; Strafreg. S. Pieters. XLVI. 26. 
(8) Strafreg. S. Pieters. XL VI. 3 3. 
(9) Roisin, c. 167. 
(10) Veurne Ambacht. 1240. 22; Calais. 1253. 4. 
( 11) Ieper. Sentences. n° 5 46. 
(12) S. Pietersdorp, zie blz. 101, n. 2. 
(13) Roisin. 173: mis a mort si comme de trainer de Ie prison Ie castelain jusques 

as fourques et puis pendre. 
( 14) Roisin, c. 167: Loi est. .. que se hom se pent ou noie ou ochist. .. on Ie doit 

trainer jusques as fourques et puis pendre; Strafreg. S. Pieters. XL VI. 26 : Balivus ... 
duxit interfectorem ad locum ubi interfecit dictum Egidium (= de plaats v.h. misdrijf) 
et ibi fuit tractus equis et in patibulo de Saffiar (in dit dorp was de misdaad gebeurd) 
suspensus; Ieper. Sentences. 546 : jugié ale mort a trainer et a pendre; Galbert. 41 : 
... quem ... mortuum illum caudae equi copulatum per omnes plateas suburbii tractum 
tandem in cloacarium ... projectum decapitavit; Warnkoenig heeft ten onrechte aan 
vierendelen gedacht, Flandr. St. u. Rechtsgesch., III, blz. 172. 
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zullen verder in een afzonderlijke paragraaf onze aandacht wijden aan 
enkele overblijfselen van oud-Germaanse executie-rituelen waarvan onze 
bronnen het bestaan in het oudste Vlaamse strafrecht aantonen. 

4. Het middeleeuwse gebruik was dat men misdadige vrouwen niet 
opknoopte - uut wifelijke eere, beweren de middeleeuwers - ( 1) 
zij werden in de plaats verbrand of levend begraven (2). 

III. VERBRANDING 

vivus incendi (3) - comburere (4), 
ardoir (5) - ardoir a l'estacque (6), 
justicieren metten viere (brande) (7). 

Over de uitvoeringswijze van deze straf delen de bronnen van onze 
periode zeer weinig mede, men vindt een aanduiding voor de verbranding 
door opsluiting in een hut van brandbare stof (8), aan de staak (9) en op 

(1) v. A:1.nRA, Todesstrafen, blz. 181, ziet hierin slechts een uitleg a posteriori 
van een rechtsgewoonte die reeds uit de Germaanse oudheid zou dateren. 

(2) Dit is algemeen in de middeleeuwen. De Vlaamse teksten : Roisin, c. 167, 
een vrouw die zelfmoord pleegt : ardoir desous les fourques; gevallen uit de recht
spraak: EsPINAS, Douai,l, blz. 751; n. 5: ,, ... (payé a. P. F. pendeur d'Arras) pour son 
sallaire de avoir ars a le Justice de Douai... M. B. laquelle y fu jugie et condempnee 
par les dis eschevins... pour ce qu'elle s'estoit pendue et estranlee en se maison" 
(a0 1399); Salle de Lille. 257. a0 1306 : een vrouw die medeplichtig is aan moord : 
ardoir a une estacque; Strafregister S. Pieters. XLV. 10 : een vrouw heeft met de 
hulp v. haar knecht en meid en vreemdelingen 's nachts haar echtgenoot doen om
brengen (moord !) : de straf: de vrouw en de meid: concrematae, de knecht: suspensus 
-,.. algemeen werden mannen verbannen op hoofd of galg, de vrouwen op de put, 
zie blz. 166; Facet. S. Amand. 1265. XVI. 16 : Larneresse doit estre enfui. 

(3) Walter v. Terwaan. 3 5. 
(4) Galbert. c. 5 6. 
(5) VUYLSTEKE, Rekeningen, 1307, blz. 37; 1336, blz. 1021. 
(6) Salle Lille. 257. a0 1306. 
(7) Baljuwsrol n° 1363, Gent, a0 1364-65 : ,,Jan van der Haghe gheiustichiert 

metten viere; van fagoten ende van stroe daer zij met ghejustichiert waren ende van 
voerne stroe ende hout : 42 S.; ibid. : Oude Kalle van der Raemporten gheiustichièrt 
metten brande ... ; om eene yserine ketene ... 15 S.; Baljuwsrol n° 1371, Gent, a0 1374: 
Justiche binnen Ghend : Lysbette Pijlijsers, Miele Smirelne wyf, Kalle Slachouwers, 
Marie van Gheeraersberghe, Meerin van der Haghe, ghejustichiert metten brande, 
den coc ghegheven 10 lb., van houte, van stroe, van ketenen, van crammen en van 
stoffen : 6 lb. 6 S. 

(8) Zo gebeurde met Ramihrdas, een· zgn. ketter uit de omgeving van Dowaai 
in 1077 (FREDERICQ, Corpus, I, blz. Il), dit komt wel meer voor in het middeleeuwse 
strafrecht, zie v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 162. 

(9) Salle Lille. 257 : ardoir a une estacque, bovenop de houtmijt of brandstapel 
werd de veroordeelde aan een paal gehecht, zie v. AMIRA, op. cit., blz. 160. 



de brandstapel ( 1 ). De verbranding, reeds in de Germaanse oudheid en 
de Frankische tijd bekend waar ze de gemeenschap door een brandoffer 
moest zuiveren ( 2 ), treffen we in het Vlaamse strafrecht aan voor volgende 
misdrijven : 

1. Schadelijke omgang met boze geesten. Deze groep is zeer breed 
en omvat hekserij, schadelijke toverij en de ketterij, die ook een vorm 
was van heulen met de duivel en waarop men dus de aloude vuurdood 
is gaan toepassen in de loop van de XIe eeuw, toen de kerkelijke hiër
archie en de kerkelijke macht stevig werden ingericht (3). 

Galbert verhaalt hoe een heks (incantatrix, incarminatrix) die graaf 
Diederik een ziekte op het lijf had gejaagd door lieden uit zijn gevolg 
werd verbrand nadat men ze aan handen en voeten geboeid op een 
stapel stro en rijshout had geplaatst (4). 

In 1077 werd bij Dowaai een zgn. ketter ontdekt, naar Kamerijk 
gevoerd, door de kerkelijke rechtbank veroordeeld en verbrand (5 ). 
Te Atrecht worden in 1183 talrijke dwalingen ontdekt en talrijke ketters 
worden door de aartsbisschop en de graaf van Vlaanderen tot de vuur
dood verwezen (6). En in 1221 worden in Vlaanderen, na onderzoek 
door een dominikaan die met pauselijke opdracht was gekomen, talrijke 
mannen en vrouwen wegens ketterij verbrand (7). In 1377 wordt op 
de markt te Ieper een ketter verbrand (8). 

Tegennatuurlijke onzedige daden worden insgelijks met de vuur
dood gestraft (9). 

(1) Galbert. c. no : de veroordeelde wordt aan handen en voeten gebonden 
op de stapel brandhout gelegd. 

(2) BRUNNER, R.G., II, blz. 616,621,874: voor vergiftiging en toverij; v. AMIRA, 
Todesstrafen, blz. 219 v. 

(3) Hrs, Str. d. M. A., II, blz. 18 vv. 
(4) Galbert. c. 110 : milites ... ceperunt incantatricem et ligatis manibus et pedibus, 

stipulis et straminibus succensis impositam combusserunt. 
(5) FREDERICQ, Corpus, I, blz. 12 : de ketter Ramihrdus wordt verbrand : ,,dedu

centes euro in quoddam tugurium inducunt et ... admoto igne cum tugurio combus
serunt, a0 1077; eerste geval uit deze streken : een volledige opgave vindt men in het 
,,Corpus". 

(6) Sigeb. Contin. Aquic., a0 II83 : incendio tradere. 
(7) a0 1221, dus nog vóór de inrichting v. h. Sanctum Officium (1232); Sigeb. 

Contin. Bergensis, a0 I 221 : multos infideles consumpsit flammis ultricibus. 
(8) Ieper. Sentences. 894 : ars sour le marquiet. 
(9) Strafregister. S. Pieters. XLV. 10; deze misdrijven hingen immers zo samen 

dat mçn zelfs terminologisch sodomie en ketterij (het mnl. buggernie wordt voor beide 
misdrijven gebruikt) verwarde : Hrs, Str. d. M. A., II, blz. 166. - Galbert. c. 5 6, 
vertelt dat Eustacius v. Steenvoort verbrand werd (in cineres combustus) en dat hij 
het verdiende (talem perpeti mortem promeruit). Toch lijkt het ons in de gegeven 
omstandigheden een willekeurige straf. 



Er werd reeds op gewezen dat ophanging voor vrouwen vervangen 
werd door begraving of verbranding ( 1 ). 

IV. HET KOKEN 

Decoqui (2) - bullire in chaldaria (3 ), 
boullir (4) - bollir (5 ). 

Deze straf bestond hierin dat de veroordeelde in een ketel kokend 
vocht werd om het leven gebracht. Hoe gebeurde dit ? Werd die ver
oordeelde in een ketel vocht opgesloten die dan langzaam aan het koken 
werd gebracht? Er is een tekst en er is een tekeningetje in de rand van 
een vonnissenregister die er op wijzen dat anders werd te werk gegaan : 
de veroordeelde werd geboeid, met het hoofd naar beneden in de ketel 
met kokend vocht gedompeld zodat de doodstrijd vrij kort was (6). 

Het zieden, dat niet een oude Germaanse straf is, komt pas voor 
in de teksten in de loop der XIIIe eeuw (7). Het is de straf voor de vals
munters (8). Men heeft er een spiegelstraf in gezien : de kokende ketel 
zou nl. herinneren aan de smeltkroes met ziedend metaal (9). Dat de 
roofridder uit de bekende anecdote van Herman van Doornik te Brugge, 
a0 1 II 1 ( 10) de straf van de ketel onderging zal wel een alleenstaand feit 
zijn te wijten aan de soms morbiede fantasie van graaf Boudewijn, zoals 
deze ons door Herman van Doornik wordt af geschilderd ( 11 ). 

(1) Zie blz. 163. 
(2) LUYKX, Klachtenlijst, c. 29. 
(3) Chron. S. Andreae, c. 29. 
(4) Roisin, c. 172. 
(5) VuYLSTEKE, Rekeningen, 1307, blz. 37. 
(6) PorGNANT, Bourgeois de Lille, blz. 151 v. 
(7) Hrs, Strr. d. M. A., II, blz. 277; oudste vermelding in Vlaanderen zeer waar

schijnlijk vóór April 12 5 7, zeker ten laatste 1260, LuYCKx, Klachtenregister, blz. 29 : 
F. L. ... per ... J. R. ballivum brugensem tormentatus erat, decoctus et traditus supplicio 
mortis, en blz. 24, n. 2. 

(8) Roisin, c. 172: Lois est que quiconques est faus monniiers ne alouweres de 
fause monnoie ... il doit y estre justiciés et mis à mort si comme de boullir ou markiet; 
Salle Lille. 2_37, a0 1297; VuYLSTEKE, Rekeningen 1307, blz. 37. 

(9) Hrs, op. cit., I blz. 356. 
(10) H. van Doornik. c. 22 en Cliron. S. Andreae. c. 29. 
( 11) Cf. H. van Doornik. c. 2 1. Het Chron. S. Andreae noemt het een "inaudita 

et miserabilis mors". 



V. HET LEVEND BEGRAVEN 

vivus sepultus ( 1) --- viva fodiri ( 2 ), 
le fosse (3) - foir toute vive (4), 
levende delven (5) - de put (6). 

Deze straf, uit de Germaanse oudheid afkomstig (7), is in de eerste 
plaats in het middeleeuwse strafrecht bekend als een vrouwenstraf, in 
de gevallen waarin de man de strop heeft verdiend zal de vrouw - naast 
verbranding - het levend begraven treffen (8). De zware verbanningen 
worden uitgesproken op straf van onthoofding of hangen voor de 
mannen, van levend begraven te worden voor de vrouwen (,,up de pit" 
verbannen worden) (9). 

In onze periode kent men in Vlaanderen echter ook voor mannen 
deze straf en o. a. wegens diefstal ( 10 ). Een zeer bijzondere en uitzonder
lijke vorm van levend begraven is de straf voor hem die door bedrieg
lijke middelen (valse getuigen, enz.) iemand een onroerend goed heeft 
afhandig gemaakt : men graaft hem, rechtopstaand, stevig in de grond 
tot aan zijn middel, het deel dat boven de grond uitsteekt maait men 
af ( soiier) ( 11 ), men verbrandt het en strooit de as in de wind ( 12 ). Iets 
dergelijks vinden we slechts in sommige Oostenrijkse rechten der middel
eeuwen : wie grenspalen heeft verzet (analoog misdrijf) wordt er half 
ingegraven, het boven de grond stekende deel van zijn lichaam stuk
geslagen ( 1 3). 

(1) Strafreg. S. Pieters. XLIV. 8. 
(2) Arques, 1232. 26. 
(3) Ieper, Sentences, 510. 
(4) VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, 1307, blz. 41. 
(5) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 258 : Reubecke M., leivende ghe-

dolven. 
(6) Aardenb. Keurbr. 115. 
(7) AMIRA, Todesstrafen, blz. 213-215. 
(8) Arques. 1232. 26 : de bijzit en medeplichtige van een dief wordt levend 

begraven, de dief wordt gehangen. 
(9) Aardenburg. Keurbrief 115 : bannen ... den man up die galghe, ende twijf 

up den pit. 
(10) Strafregister S. Pieters. XLIV. 9 (dief); ibid. XLIV. 8 (misdrijf onbekend). 

GIRY. S. Omer. hans. n. 509, 511 (onrust stoken). 
(II) De uitgevers vertalen met "scier" - ze geven nochtans in het glossarium 

voor soiier : couper avec la faucille - dit lijkt ons de juiste zin. 
(12) Facet. S. Amand. 1265. XVI. 31: ... s'on le tient (de dader) enfuét on ferme

ment jusqu'au chint en terre et au rés del waston (= gazon), ce de deseure doit on 
faire soiier et puis ardoire en flame et venteler au vent. 

(13) v. AMIRA, Todesstrajen, blz. 15 3. 
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VI. HET RADBRAKEN 

fractio crurum ( 1 ), 

justicier de le rowe (2) - mettre sour une roye (3), 
het rad (4) - justicieren metten wiele (5 ). 

Deze straf, oud-Germaans van oorsprong (6) en in de latere middel
eeuwen de algemene straf voor moordenaars en rovers (7), bestaat essen
tieel uit twee delen : het breken van de beenderen van de veroordeelde 
met een rad of met een staaf, daarna het vastmaken van het lichaam 
op een ander rad (8), soms met tussen de spaken gestrengelde ledematen, 
en het opsteken van het rad op een mast, waar de veroordeelde een 
vrij lange doodstrijd kende (9). Bij de repressie van het verraad tegen 
Karel de Goede werd deze aloude sfraf uitgevoerd door het woedende 
volk; gebruik rriakend van meerdere bronnen kunnen we het gebeuren 
als volgt samenstellen : er greep eerst een "fractio crurum" plaats, (hoe ?) 
( 10 ), daarna werd de veroordeelde op een karrewiel ( 11) uitgestrekt, zijn 
gebroken ledematen tussen de spaken gevlochten (12), het rad met het 
slachtoffer werd aan een mast gehecht ( 1 3) en zo opgericht, een lange 
doodstrijd was het einde ( 14), het lijk bleef ter plaatse rotten ( 1 5 ). 

Later vinden we het rad terug als straf voor moordenaars en baan
stropers (16), soms vergezeld van een vrij gebruikelijke verzachting : 

(1) Lamberti Geneal. Com. Flandriae. C. 12 : Burchardus ... fractis cruribus 
punitus. 

(2) Ieper. Sentences. 429. 
(3) VuYLSTÉKE, Rekeningen, Gent, 1306-7, blz. 32. 
(4) Aardenb. Tale en Wedertale. 1. 
(5) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrekeningen, blz. 31. 
(6) v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 204-207. 
(7) Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 496. 
(8) Het breken en het rad vindt men in het nederlandse radbraken terug. 
(9) AMIRA, op. cit., blz. I06-1 r 5. 
(10) Lamberti Geneal. Com. Flandriae, c. 13 : Burchardus ... fractis cruribus 

punitus. 
(II) Walter van Terwaan. c. 42 : rota plaustri. 
(12) Walter van Terwaan. c. 42 : rotae radiis intricatus. 
(13) Walter van Terwaan. c. 42:in excelso stipite exaltatus; Galbert, c. 80: rotae 

malo superinfixa.e alligatus vixit ... 
(14) Walter van Terwaan, c. 4 : ab hora diei nona usque ad ... crepusculum 

diei sequentis perseverans expiravit (meer dan 24 uren); Galbert, c. 80: ... vixit illum 
diem et subsecutam noctem. 

(15) Walter van Terwaan. c. 39. 
(16) Aardenburg,Tale en Wedertale. r; Ieper. Sentences. 429; DE PAuw, Froissart, 

II, baljuwsrek. b. 263: G. W., F. B. ommedat sij roefden in de castelrije ... ghejustichiert 
metten wiele. 



de veroordeelde wordt vóór het radbraken met het zwaard terecht
gesteld (1), zodat het oude ritueel alleen op een lijk wordt toegepast (2). 

VIL 

Een paar straffen dienen nog vermeld die sporadisch aangetroffen 
worden (3). 

A. Het verdrinken. 

Het verdrinken en het in de modder werpen zijn in de Germaanse 
oudheid bekend (4); het was voor mannen een onterende straf (5 ). In het 
Vlaanderen der xne eeuw vermelden Walter van Terwaan en Galbert 
van Brugge dat een aantal van de opstandelingen werden verdronken 
of hun lijken in modderpoelen geworpen (in cloacas iactati) en de burg
graaf Diederik sleept het lijk van één der verraders door de stad Brugge 
en werpt het "in cloacarium in medio fori" (6). De straf, die ons niet 
verder bekend is in onze periode, is voor uiteenlopende misdrijven in de 
middeleeuwen, vooral de latere, in gebruik geweest, o. a. voor verraders 
in Friesland (7). 

B. - Alleenstaand is het voorkomen van de 
oud-Germaanse straf van het uithalen der ingewanden (8) in het oudste 
Vlaamse strafrecht. 

(1) VuYLSTEKE, Rekeningen, Gent, 1336, blz. 1020-21; dit gebeurt (nog) niet in 
1306-7, blz. 32, 33, 37, 41, 42; DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 91 : ghejusti
cijert metten zwerde en metten rade (a0 1383); Ieper, Sentences, n° 429 : justiciet de 
lespee et de le rowe. 

(2) Het gebruik de geraderde op een mast omhoog te steken is de ganse middel
eeuwen door en in de moderne tijden blijven bestaan : zie DE PAUW, Froissart, II, 
baljuwsrekeningen : meerdere posten als volgt : ,,H. D. ghejustichierd metten wiele, 
omme shangemans dienst, repen ende hantscoen, 3 2 s." ,,Omme mast, wiel, scoren 
ende naghelen, 36 s." (blz. 31); de laatste dergelijke radbraking te Gent gesignaleerd 
is van 1774 (A. VAN WERVEKE, Gedenkbladen, blz. 56). 

(3) In dit verband vermelden wij het feit dat de opstandelingen tegen Karel 
de Goede, te Brugge ingesloten, aldaar van een toren tegen de straat te pletter werden 
gegooid. Is het een straf of alleen een politieke wraakneming? (Galbert, c. 81). Men 
kent het te pletter gooien van misdadigers als straf voor verraad in Normandië 
(LE FOYER, blz. 2 31); de straf te Brugge gebeurde op bevel van de franse koning, 
de Normandiër Willem Clito en Vlaamse heren - normandische invloeden? 

(4) v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 198-200. 
(5) v. Schwerin in HoOPs' Lexicon, VO Ertränken. 
(6) Walter van Terwaan. c. 33 : .. .in cloacas iactati; Galbert. c. 41 in cloa

carium in medio fori projectum decapitavit. 
(7) Hrss, Strr. d. M. A., I, blz. 500 v. 
(8) Oud-Germaanse oorsprong, v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 213. 
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Deze straf, waarvan men de werkelijke uitvoering heeft betwijfeld ( 1 ), 

werd in 1128 te Gent toegepast op een heks (2); men vindt ze later slechts 
in toespelingen in de volkstaal, aldus luidt bvb. een bedreiging met 
ontdarming in de "oorlog" tussen Rijsel en Dowaai : ,,li un disoient 
k'il le penderoient li autre disoient que non feroient ains l'esbovele
roient" (3 ). 

BESLUIT 

Buiten het zieden komen alle doodstraffen van het Vlaamse straf
recht uit de Germaanse oudheid; rechtstreekse getuigen en de verge
lijkende methode (4) hebben gewezen op de onmiskenbare oud-Germaanse 
basis van deze overal verspreide strafsoorten. Deze oud-Germaanse, 
oorspronkelijk rituele terechtstellingen of offers, hebben in de volks
rechten, vooral door de actie der Kerk tegen het bloedvergieten, niet 
de plaats gekregen die hun toekwam. En hoewel officieel verdwenen, 
zijn ze in feite ondergedoken in de rechtsgewoonte van het volk om 
onder de Karolingers reeds gedeeltelijk, en na de "tunnel" van de xe en 
XIe eeuw vanaf de xne eeuw algemeen terug aan het licht te komen, 
en gans de middeleeuwen en een goed deel van de moderne tijden de 
algemeen gebruikelijke straffen te zijn - een historische revanche van 
een ingewortelde volksgewoonte op uitschakelingspogingen van hoger
hand (5). 

Welk is in Vlaanderen in dit verband de rol van de graven geweest? 
Niet, zoals men heeft gedacht, nieuwe straffen, als "woesting" en ont
hoofding met de plank, te hebben ingevoerd, die straffen bestonden in 
het gewoonterecht in de kasselrijschepenbanken (6); maar wel zelf actief 
het toedienen van die straffen in hand te hebben genomen op al wie het 

(1) Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 504 : ,,Die Strafe des Ausdärmens, ... die in den 
Markweistümern genannt wird, ist wohl kaum wirklich vollstreckt worden." 

(z) Galbert. c. IIZ : Gandenses evisceraverant quandam incantatricem et stoma
chum eius circumferebant circa villam suam. 

(3) EsPINAs, Guerre sociale interurbaine, blz. 281. 

(4) Op basis van een enorme documentatie door v. AMIRA tot een goed einde 
gebracht in zijn Todesstrafen. 

(5) Cfr. v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 5 1 : de doodstraffen hebben als "Vulgarrecht" 
voortgeleefd. 

(6) Dat de kasselrijschepenen de "Blutgerichtsbarkeit" uitoefenden, bij de 
zwaarste misdaden en bij de bestraffing op heterdaad, waarbij ze een van ouds gebruike
lijke summiere rechtspleging kenden, blijkt uit tal van teksten, cf. GANSHOF, Recherches 
sur les tribunaux des cháte//enies en Flandre, blz. 47. 



verdiende - ridders inbegrepen (1) - wanneer de graven zich vanaf 
de xre eeuw actief om de publieke vrede gingen bekommeren en een 
uitgebreider toepassing aan die straffen gaven (2). 

TOEPASSING VAN DE DOODSTRAF 

Werd in het oud-Vlaams Strafrecht de doodstraf steeds effectief 
toegepast of waren bepaalde omstandigheden hiertoe vereist? Hierop 
had de aard van het misdrijf grote invloed. 

Er zijn zware misdaden die zonder verwijl en zonder genade moesten 
gestraft worden - het zijn de aloude "firina", de zware misdaden die 
het ganse volk onteren en niet ongestraft kunnen blijven (3). Wie zich 
daaraan schuldig maakte mocht niet ontkomen, moest gedood worden (4). 
We treffen deze toestand aan in Vlaanderen : Eustacius van Steenvoort, 
verrader van Karel de Goede, wordt te S. Omaars door de stedelingen 
gegrepen, gedood en verast in het huis dat hem onderdak had verleend 
en dat men verbrandt ( 5 ), een heks wordt gegrepen en verbrand ( 6), 
een ketterij wordt door iemand aangegeven bij de overheid, de ketters 
worden verbrand (7), dieven worden betrapt en dadelijk opgehangen (8). 

Er zijn ook misdrijven die van ouds beschouwd werden als schen
dende louter private belangen en dus zaak van private regeling tè zijn, 
betaling van weergeld bij doodslag, teruggave van een veelvoud van 
het geroofde, enz. 

In dit verband komt onze initiale vraag tot haar recht : de graaf 
heeft het er op aangelegd alle misdrijven te bestraffen, de bevolking, in 
de steden vooral, heeft vastgehouden aan de oude regeling tussen par
tijen door een zoenspreuk van poorters. Nemen we bvb. de doodslag : 

(1) Het is opvallend dat in de anecdoten van de oude kronijken, waarin de graaf 
tegen rovers optreedt, telkens weer "milites" er van langs krijgen, deze lieden dachten 
blijkbaar dat zij onbeperkte meesters waren over al wie zich in hun nabijheid vertoonde. 

(2) Zo bvb. door de doodstraf ook uit te breiden tot de doodslag (en niet alleen 
als in oud-Germaans recht de moord), poging die tegen de zoengewoonte van de 
bevolking en het stedelijk ethos inging en tot conflicten leidde, zie blz. 32 5 vv. 

(3) Verraad, belediging van de godheid, hekserij, vredesschennis, sodomie, 
betrapte dieven, etc. 

(4) Hij moest in .de oudheid met een bepaald ritueel door de stam gedood en 
door de hand van de priester aan de goden geofferd worden onder deelneming van 
gans de stam, ScHROEDER, Lehrb. blz. 78 vv. 

(5) Galbert. c. 56. n27. 
(6) Galbert. c. 110. 

(7) Atrecht. II 8 3, zie blz. 86. 
(8) Na zeer summiere rechtspraak, cf. BENNECKE, Strafprocess, blz. 81-100. 
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de graaf wil dat elke doodslag met de dood zal bekocht worden ( 1 ), 

de steden houden eraan dat er ook in dat geval verzoening plaats grijpt 
en geen executie (2). Hier staan twee principes tegenover elkaar die tege
lijk - we zullen er verder op wijzen (3) - hebben gegolden. In de 
praktijk werd de brug tussen de twee systemen geslagen door de uit
gebreide heterdaad : werd de dader kort na het misdrijf gevat dan volgde 
doodstraf, ontkwam hij, dan werd hem na zekere tijd toegestaan tot 
verzoening te komen (4). 

DE UITVOERING VAN DE DOODSTRAF 

1. De doodstraf wordt uitgevoerd met gewilde openbaarheid, dik
wijls op de markt (5) of op een andere plaats in het hart van de stad (6). 
In de oudheid pleegde het volk aan de terechtstelling mee te werken 
(de steniging was hiervan het type) (7); dit werd later gereduceerd tot 
aanwezig zijn bij de executie hoewel het toch nog tot een uitbarsting 
kon komen (8). 

Naarmate de afschrikkingsidee veld won was de openbaarheid van 
de terechtstelling een strafpolitisch verantwoord procédé geworden, een 
soort aanschouwelijk onderwijs van de gevolgen van de misdaad. ,,Ocir 
<levant tout Ie peuple" was een vaste uitdrukking in het volkse taal
gebruik geworden (9). 

2. Het lijk van de terechtgestelde bleef tentoongesteld op de plaats 
van de executie (aan de galg, op het rad, etc.) (10).Alweerstaan we voor 
een gebruik vanoud-Germanse rituele afkomst (II). Walter van Terwaan 

(1) Zie blz. 309 vv. 
(2) Zie blz. 309 vv. 
(3) Zie blz. 309 vv, 76 v. 
(4) Zie blz. 76 v. 
(5) Roisin. c. 172 : boulir ou markiet; Ieper, Sentences. 894: ars sour le marquiet 

d'Yppre. 
(6) De Onthoofdingsbrug te Gent, Gent, 1297. 39. 
(7) v. AMlRA, Todesstrafen, blz. 218. 
(8) Men denke aan het woeste optreden van de menigte tegen de opgeknoopte 

Bertulf te Ieper. (Galbert. c. 5 7). 
(9) EsPINAS, Guerre sociale interurbaine, blz. 286. 
(10) Wanneer bv. de mast met het rad en de terechtgestelde na een tijd begaf 

moest men maar een nieuwe mast aanbrengen, zie DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., 
blz. 31 : ,,was de mast, daerde vorseide H. uplach, ontwee jeheuwen ende als dat de 
bailliu verstond zo beval hij den hangheman 1 nieuwe mast te copene ende weider 
twiel te rechtene, coste ... 24 s." 

(II) AMIRA, Grundriss, blz. 241: ,,Ihr erlaubenan die Vögel in der Luft (de galg
raven)" cf. Gregorius v. Tours, III. 7 : misdadige vrouwen werden geradbraakt en 
,,canibus avibusque eas in cibaria dederunt." 
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vertelt ons dat de lijken van Guido van Steenvoort en van Bertulf zeer 
lang aan de strop bleven hangen op de plaats van de terechtstelling en 
wanneer hun ontbinding de lucht op de markt ging verpesten werden 
ze buiten de stad gevoerd en daar hoog in de lucht op een rad verder 
tentoongesteld ( 1 ). Naast het tentoonstellen van het lijk vindt men het 
tentoonstellen op een stok van het hoofd van de onthoofde (2.). 

3. Een bekende trek van het middeleeuwse strafrecht is de mecha
nische toepassing van de doodstraf ook al was de dader tevoren om het 
leven gekomen : het lijk werd geëxecuteerd. Dit gebeurde wanneer de 
veroordeelde tot het rad vooraf met een degenstoot werd af gemaakt 
vooraleer de - voor levenden gruwelijke - straf van het rad werd 
uitgevoerd (3). Dit gebeurde ook wanneer het lijk van een zelfmoorde
naar gesleept en gehangen of verbrand werd (4). Dit gebeurde wanneer 
het lijk van een voortijdig teruggekeerde balling werd verminkt zoals 
bij de veroordeling was gedreigd ( 5 ). 

4. Een belangrijke paragraaf dient nu gewijd aan de sporen die het 
oudste Vlaams Strafrecht ons heeft bewaard van de oud-Germaanse 
wijzen van terechtstelling. Men heeft zich afgevraagd of de laat-middel
eeuwse doodstraffen wel historisch kunnen verbonden worden met de 
hoge middeleeuwen. Immers details over de doodstraffen kent men toch 
maar uit de latere middeleeuwen. Konden deze doodstraffen niet van 
grafelijke herkomst zijn? (6) We hebben hierop reeds geantwoord. Wat 
Vlaanderen betreft bezitten we in dit verband trouwens buitengewone 
gegevens : bij de terechtstelling van de verraders van Karel de Goede heeft 
het volk spontaan allerlei straffen toegepast die, dit kan geen toeval zijn, 
gepaard gaan met allerlei gebruiken die men op grond van rechtshisto
rische vergelijking slechts door oude tradities kan uitleggen en niet door 
bewuste strafpolitiek, zodat ze de stelling van het voortleven der oud
Germaanse executieritussen als "Vulgarrecht" bevestigen. 

(1) Walter van Terwaan. 39. 
(2) DE PAuw, Froissart, II, blz. 431 : ... onthoofden ... daer mense grouf ende 

de hoefde up scachte zette. 
(3) Zie blz. 167. 
(4) EsPINAS, Douai, I, blz. 751, n. 5 : het lijk van een zelfmoordenares wordt 

verbrand. 
(5) Ieper, Sentences. 816 : G. L. was verbannen op het hoofd, keert voortijdig 

terug, wordt door zijn vijand doodgeslagen. Dit komt het gerecht ter ore, het lijk 
wordt onthoofd; Cf. DE PAuw, Froissart, II, baljuwrek., blz. 301 : Van eenen Ghente
nare (een opstandeling) dewelke dootghesleighen was, coste an eenen boom te han
ghene, 40 s. 

(6) In die zin is het artikel opgevat dat we reeds citeerden : R. PIRENNE, Supplice 
de la decollation; en een analoge vraag stelt J. GrussEN in de bespreking van L. T. 
Maes;' Mechels strafrecht (R. B. P. H., n. 27. 1949). 



Nadat de menigte te Ieper Bertulf heeft opgehangen, strengelt 
ze de ingewanden van een hond rond zijn hals en hangt naast hem een 
hondenmuil op ( 1 ). K. von Amira heeft waarschijnlijk gemaakt dat het 
opknopen in de Germaanse oudheid een offer aan Wodan was, wiens 
lievelingsdier de hond was (2). De bedenking van Galbert die ons dit 
toneel beschrijft is te noteren : staande tegenover het gebeuren dat hem 
werd gesignaleerd en waarvan de alleen historisch begrijpbare zin hem 
ontsnapt, interpreteert hij het feit als een symbool : men heeft willen 
aantonen, zegt hij, dat Bertulf zo slecht was als een hond, dat hij de goede 
graaf Karel honds had behandeld (3). 

Een ander oud gebruik bij het opknopen vinden we naar aanleiding 
van de bestraffing van Karel's moordenaars terug : het binden van de 
handen op de rug en het kaalscheren van de tot hangen veroordeelde 
vóór de terechtstelling (4). Walter van Terwaan vertelt dat Isaac gevlucht 
was naar het S. Jansklooster bij Terwaan en zich in monnik had verkleed. 
Hij werd ontdekt en eruit gehaald door Arnulf die hem zijn monnikspij 
uittrekt en vastbesloten is hem op te knopen, op verlangen van het volk, 
hem de handen op de rug bindt en hem kaalscheert ! (,,ne qua in eo 
vestigia monachatus in eo remanerent", zegt Walter?) (5). Ook het op
richten van de lijken die op het rad gebonden zijn dient waarschijnlijk 
in dezelfde gedachtengang begrepen te worden ( 6 ). 

(1) Galbert. c. 57; cfr. Chron. Reg. Francorum, Bouquet, XII, blz. 2.12. : ,,uni 
dederunt canem socium qui ejus carnes mordebat" ! 

(2.) v. AMIRA, Todesstrafen, blz. 2.02. v.; Hrs, Strr. der M. A., denkt eerder aan 
een symbool van het wargus-schap van de gehangene (de hond zou i. p. v. een wolf 
hangen); cf. von Schwerin in HooPs' Lexicon, v<> Todesstrafe. 

(3) Galbert. 57 : ,,Iprensium turba ... canis viscera contorserat circa collum ejus 
et os canis ad os ejus jam vitalem spiritum expirantis opposuerunt aequiparantes cani 
ipsum et facta ipsius" - welke reden zou hij anders wel kunnen uitdenken voor zulk 
gebruik waarvan de historische verklaring hem ontsnapt. We staan hier voor een 
mooi voorbeeld van wat Jhering heeft genoemd "die spätere Hineintragung von 
symbolischen Bedeutungen in alten residuären Formen" (R. JHERING,. Geist des röm. 

, Rechts, II, blz. 5 12.). 
(4) Volgens AMIRA, blz. 2.04 waarschijnlijk op het oud-Germaanse ritueel terug 

te voeren, als voorbereiding op het teren en bevederen zoals bij steniging. 
(5) c. 35 : ,,(Isaac werd naar de stad gevoerd) ubi dum, ne qua monachatus in 

eo vestigia remanerent, capilli capitis eius omnes penitus abrasi fuissent, civibus ... 
concursantibus et ut ... suspendatur vel vivus incendatur vociferantibus sed et ipso 
Arnulfo hoc idem adimplere ... adnitente ... (wordt toch de executie uitgesteld; Isaac 
zal later gehangen worden)" - We beweren niet volstrekt zeker te zijn van onze 
interpretatie, we achten ze waarschijnlijk; in elk geval moest dit interessant gegeven 
in dit verband aangevoerd worden. 

(6) Walter van Terwaan, c. 39 : ,, ... coriis boum ... super eam (rotam) illos invi
cem coniunctos et quasi mutuo complexu colligatos sedere fecerunt". W. v. T. be
schrijft ons dus het oprichten van twee lijken op een rad, die des te gemakkelijker 
recht blijven daar ze elkaar steunen; cf. v. AMIRA, Grundriss, blz. 241; Galbert, c. 5 8 
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WIE VOERDE DE DOODSTRAF UIT? (1) 

Bij de' zware misdaden waarop reeds in de oudheid de doodstraf 
werd toegepast, werd deze met medewerking van he1t volk uitgevoerd 
(typisch is in dit opzicht de steniging). Bij de bestraffing van Karel de 
Goede's moordenaars zien we analoge reacties losbreken bij de massa : 
het ganse volk neemt deel aan de executie van bvb. een Bertulf die -
gezien de galg zeer laag was - als het ware te midden de massa stond 
en hing (2). Het volk is op verscheidene plaatsen overgegaan tot uit
voering van aloude straffen, vergezeld van oeroude oorspronkelijk rituele 
gebruiken (3). 

Normaliter werd de doodstraf uitgevoerd door een beroepsbeul. 
Slechts de grote steden blijken over een beroepsbeul, hangheman (4), 
hangedief (5 ), coc (6) te hebben beschikt, vele kleine steden ontleenden 
hem aan de grote. Zo werkt in de XIVe eeuw te Dowaai de "pendeur" 
van Atrecht (7). Wijzen we er tenslotte op dat in de misdrijven die vooral 
particuliere rechten schonden, de uitvoering van de vonnissen nog ge
ruime tijd door het gezag aan de beledigde werd overgelaten, nog hele
maal in de lijn van de oude weerwraaktraditie (8). 

ziet hierin alweer een symbool : ,,imaginem tradendi et consulendi de morte domini ... 
Karoli. .. insignibant", het zou een beeld zijn van de overleg plegende verraders. Voor 
wie van niet beter wist, was de uitleg elegant. 

(1) Als een eigenaardigheid signaleren we de executie van misdadigers door 
henzelf aan elkaar voltrokken. Herman van Doornik, c. 24, a0 11 r 1, vermeldt het 
geval van enkele roofridders die veroordeeld werden om elkaar op te hangen; men 
vergelijke met een analoge bepaling uit de capitularia van Karel de Grote (Boretius, 
n. 44, 10, I, blz. 124), (v. d. samenzweerders) : singuli alter ab altero flagellentur. 

(2) Galbert, c. 57. 
(3) Zie blz. 172. Dit alles heeft dus een historische reden en is geen spel van 

willekeur en wreedaardige fantasie zoals H. Van Houtte schijnt te menen naar aan
leiding van deze gebeurtenissen : on voit comment nos ancêtres s'amusaient à contem
pler les tortures physiques et ajoutaient volontiers aux supplices ordinaires des raffine
ments de cruauté qui effraient l'imagination. (VAN HouTTE, Civilisation ftam., blz. 1 34). 

(4) DE PAuw, Froissart, II, baljuwrek., blz. 3 1. 

(5) Ibid., blz. 94. 
(6) ,,coc" voor beul in DE PAuw, Froissart, II, baljuwrek., blz. 392 en passim 

ao 1383. 
(7) EsPINAS, Douai, I, blz. 75 1, n. 5; de "pendeur de Bruges" werkt in Eeklo, 

DE PAuw, Froissart, II, blz. 57; ibid., blz. 445 : te Oudenaarde "den hangheman 4 lb. 
mitsdat hi van Curtrike commen moeste". 

(8) Roisin, c. 161 : de baljuw voert de veroordeelde naar de plaats van de executie 
en vraagt daar: ,,se chius qui mors est a parent la qui chelui jugiet voelle Ie ties te coper". 
Is een verwant van de dode daar, dan mag hij tot de executie overgaan; cf. Tale en 
W edertale, 3 9 : de aanlegger klaagt wegens de doodslag op een verwant en eist tegen 
de dader: men moet "over hem rechtene metten zwaerde" of "thooft in den handen 
van den maghen ... "; zie ook blz. 326. 
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3. -- DE VERWOESTING VAN HET HUIS (1) 

Termen Destruere (2), prosternere (3), diruere (4), comburere (5 ), 
incendere (6), mittere ad havos (7). 
Detruire (8), abatre (9), ardoir (10), faire arsin (II), fere justice 
de feu et de flamme (12). 
Afbreken (13), breken (14), verbernen (15), justicie doen van 
vier ende van vlame (16). 

Men veroorlove ons hier een parenthesis van terminologische aard : 
Het middelnedetlandse woord "woesten" zou in dit verband tot ver
warring kunnen leiden. Het vraagt enige uitleg. Laten we al dadelijk 
opmerken dat woesten niet te verstaan is van de goederen, maar van de 
personen. Woesten is niet de middelnederlandse term voor ons "ver
woesten van het huis". Men zegt dus niet dat men het huis van een 
vredeloze woest, integendeel, het woesten :daat op de persoon : iemand 
is woest (bijvoeglijk naamwoord), vandaar : men woest iemand (werk-

(1) Zie over het onderwerp : CouRTOIS, Droit d'Arsin. 
LE GLAY, Arsin et abat/is de maison. 
FocKEMA ANDREAE, Het verbranden van het huis. 
GESSLER, Droit d' Ar sin. 
DELCOURT, Vengeance de la commune, L'arsin; meer algemeen is : BRUNNER, Fried-

losigkeit. 
(2) Walter van Terwaan, c. 21. 
Galbert, c. 10. 
S. Dizier, 1228. 2. 
(3) Filips v. d. Elzas, Gent. 1. 2. 

(4) S. Omaars. 1127. 20. 
(5) Strafreg. S. Pieters, XLVI. 46. 
(6) Ibide,n, XLIV, 4. 
(7) Hesdin le Vieux. 1207. 1. Si quis aliquem de communia Hesdini ... occiderit 

et captus fuerit, capite plectetur, ... et domus ejus ... diruetur et mittetur ad ha vos. -
Cfr. het franse havoc of havos (dat verwoesting betekent volgens GooEFROY, Diction, 
v0 havot, citeert Mouskes, Chron. 25230: ,,Et, tout si com çoufust havos, prendoit et 
reuboit le païs" - hier is havos NIET plundering, maar de technische term van de 
geoorloofde woesting). 

(8) Pas in Artesië, 1184. 22. 
(9) Ieper, 1171-1301. 1. 
( 1 o) Roisin, c. 9. 
( 1 1) Deinze, II, 7 en Roisin, c. 3. 
(12) Kortrijk, 1324. 6. 
(13) Gent. 1297. 7. 
(14) Gent. 1297. 8. 
(15) Gent, 1351-52, GttELDOLF, Cout. Gand, n° 35, I. blz. 522. 
( 16) Kortrijk, 1324. 6. 
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woord), vandaar : iemand is ghewoest (verleden deelwoord). Woest 
betekent : beroofd van, verdreven uit. Men woest dus iemand van iets ( 1 ). 

Nu treffen we dat woord in het Vlaamse Strafrecht aan in volgende 
betekenis : volgens sommige keuren wordt, wie zich aan het gerecht 
onttrekt, voorwaardelijk verbannen; deze voorwaardelijke balling heeft 
tijd tot het eerstvolgend "berijt" ( = grafelijke klopjacht op ballingen) 
om, zonder zijn vermogen te verbeuren, zijn zaken met het gerecht te 
regelen (2). Is hij ook nà het berijt wederspannig gebleven, dan wordt 
hij woest van al zijn goederen, zijn vermogen valt in 's graven genade (3). 
Woest wordt soms zelfstandig gebruikt (4), meestal bijvoeglijk bij 
"balling" (5 ). Zolang de balling een voorwaardelijk balling was, mocht 
hij nog geherbergd worden, eenmaal dat hij gewoest balling was, niet 
meer (6). Het woesten bij het berijt gebeurde door het platbranden van 
het huis, althans zo in zijn volle strengheid in het begin. Zo is het in 
Holland en Zeeland (7), zo is het ook, blijkens een vrij duidelijke tekst, 
in VJaanderen. De keure van Veurne Ambacht. 1240. 5 4 zegt : Wie een 
balling herbergt wordt gestraft, doch slechts indien het huis van de 
balling reeds werd platgebrand (8) t. t. z. indien het een 1voeste balling is : 
anders is het herbergen van ballingen niet strafbaar, cfr. Watervliet. 
12 5 8. 60; 4 Ambachten. 1242. 29; Desteldonk. 1248. 63; - hieruit volgt 
o. i. duidelijk dat, althans in de vrij archaïsche keure van Veurne Ambacht. 
1240. 54. de woesting "bi brande" gebeurde. Men mag aannemen dat 
later de term werd gebruikt om gewoonweg aan te duiden dat de balling 
al zijn goed ten voordele van de graaf verbeurd had (9). 

(1) Cfr. FRUIN, Woesten, blz. 85 v. 
(2) Desteldonk, 1248. 63. 
(3,) Desteldonk, 1248. 63; 4 Ambachten. 1242. 29. 
(4) Hoop van Hazenbroek. 13 26. 5 2 "woeste husen" is verboden. 
(5) Woeste ghebannen, ghewoeste ghebannen, gewoest ballinc, wastus banitus, 

Desteldonk. 1248. 63; Watervliet. 1258. 60. " 
(6) Desteldonk. 1248. 63; Waasland. 1241. 28; 4 Ambachten. 1248. 29; Water

vliet. 1 2 5 8. 5 9. 60 : iemand woesten is dus van hem een definitieve vredeloze of balling 
maken. Vandaar: KrLIAAN, Erym. teuton. linguae, v0 woesten: in exilium agere, proscri
bere, exterminare. 

(7) FRUIN, Woesten, blz. 86 vv., keure van Zeeland. 1258. 91 : gewoest ballinc 
bi brande. 

(8) Qui bannitum receptaverit in domo sua ... domus sua comburetur ... si domus 
banniti prius fuerit combusta, ita est si domum habuerit. 

(9) Cfr. Watervliet. 1258. 59: banitum wastum manifeste denunciare in precepto 
civili... vel in ecclesia. 



ALGEMEEN BEGRIP 

De verwoesting van het huis van een misdadiger (d. Wüstung; 
fr. arsin et abattis de maison) is één van de talrijke oud-Germaanse 
instellingen die in het Vlaamse recht een zeer belangrijke rol hebben 
gespeeld. De verwoesting gebeurde hetzij door het vuur, hetzij door 
afbraak. De uitvoeringswijze is bijkomstig en heeft geen bijzondere 
betekenis. Men mag aannemen dat alleen de bekommernis om de veilig
heid er de oorzaak van is dat men in de steden over het algemeen het 
vuur niet aanwendt ( 1 ). De werking en de zin van deze instelling, een 
correlaat van de vredeloosheid, bij de West-Germaanse volksstammen 
in de vroege Middeleeuwen kan als volgt beschreven worden : heeft 
een lid van de volksstam zich schuldig gemaakt aan een zwaar vergrijp 
tegen de vrede van de ganse gemeenschap of tegen haar goden dan wordt 
hij, als vijand van de gemeenschap en haar vrede onwaardig, uitgesloten. 
Hij wordt vredeloos. De stam onttrekt hem haar bescherming en wijdt 
hem aan de dood. Het negatieve gevolg is dat de vredeloze geen rechts
subject meer is, het positieve dat ieder de plicht heeft hem als een vijand 
te vervolgen (2). Zijn persoon wordt vogelvrij verklaard, hij is een wolf 
(wargus, gerit caput lupinum), die ieder stamgenoot tot plicht heeft te 
verdelgen (3); hij verbeurt zijn goed en in het bijzonder zijn woonplaats 
die ofwel in beslag genomen wordt door de vorst ( opvatting die onder 
invloed van het Romeinse staatsrecht uitbreiding zal nemen) of, volgens 
een bepaald ceremonieel, door de leden van de gemeenschap gezamenlijk 
wordt vernield (de woesting) (4). Dit laatste gebaar heeft een sakrale 

(1) Uitzonderlijk werd de verwoesting in de stad met het vuur uitgevoerd volgens 
Galbert, c. 5 6 in S. Omaars : het huis waar E ustacius van Steenvoort na de moord 
op Karel de Goede in 1127 zich had verborgen; en in Gent, 13 51-5 2, GHELDOLF loc. 
cit. : ver-bernen ( = verbranden), Cfr. FocKEMA ANDREAE, Verbranden van het huis, 
blz. 387 v.en FRUIN, Verwoesten, die de keure van Stavoren, 1292 citeert : ,,Men sal 
breken syn huys ende dragent buter die poirte ende barnent." 

(2) BRUNNER, Friedlosigkeit, blz. 444 v. : Die Acht oder Friedlosigkeit vernichtete 
die gesammte Rechtssphäre desjenigen der ihr verfiel. .. Die Friedlosigkeit war aber 
nicht bloss volle Negation des Friedens und des Rechtes, sie hatte auch positive 
Wirkungen ... Gleichbedeutend mit Friedlosigkeit is Acht, warin auch die positive 
Seite des V erhältnisses zum Ausdruck gelangt. Denn Acht bedeutet V erfolgung. Als 
Feind allen Volkes durfte der Friedlose nicht nur, sondern sol/te er von jedermann 
verfolgt und getötet werden." 

(3) HooPs, Reallexicon, v° Friedlosigkeit, von Schwerin. 
(4) BRUNNER, Rechtsgesch., l, blz. 238; Friedlosigkeit, blz. 450, 451, n. 4 : Der 

Ursprung der Wüstung scheint auf religiöse Vorstellungen zurückzugehen. Das Haus 
in welchem der Verbrecher und der Feind der Götter gewohnt hat soll als eine Stätte 
des Unheils vernichtet, das Werk seiner Hände vertilgt werden, weil in den Fluch 
der Götter verstrickt ist was von dem Unheiligen kommt. 



betekenis : de stam wordt gezuiverd van de haardstede van de misdadiger, 
hetgeen het nauwst met hem samenhing en het sterkst aan hem herinnerde; 
de wraak der goden wordt afgewend ( 1 ). Het gebaar heeft ook een opval
lende menselijk-symbolische betekenis : hoe kan de gemeenschap beter 
tonen dat zij de vredeloze voorgoed heeft uitgesloten dan door een kale 
plek te maken van de plaats waar zich eens zijn haardstede bevond, 
alsof men hem wilde zeggen : hier is voor u geen onderdak meer. Som
migen hebben deze zeer brede draagwijdte betwijfeld en in de verwoesting 
alleen een technisch vervolgings-procédé tegen de vredelozen willen 
zien ( 2); hiertegen spreken o. i. beslist volgende karakteristieken van 
de verwoesting : de verwoesting wordt door al de leden van de gemeen
schap gezamenlijk uitgevoerd (3). Ze gaat gepaard met een ritueel dat 
haar een plechtige karakter geeft, als bvb. het luiden van de stormklok (4), 
en met allerlei formalismen, als bvb. het verbod het te verwoesten huis 
aan te raken alvorens de meier van de gemeente driemaal op de muur 
van het huis heeft geklopt (5 ). De verwoesting gaat nog gepaard met 
een vervloeking van de plaats van de woonst : het is verboden er nog 
te bouwen (6), zelfs vindt men dat een "verwoeste" akker nooit meer 

(1) v. AMIRA, Grundriss, blz. 240. 
BRUNNER, Rechtsgeschichte, I, 236. We volstaan in dit verband met de aanduiding 

van de communis opinio, voor de controverse omtrent de zin van de verwoesting 
verwijzen we naar CouLIN, Die Wiistung, blz. 3 5 5-376. 

(2) FocKEMA ANDREAE, Verbranden van het huis, komt tot het besluit dat dit 
gebruik in de grond een middel zou zijn om de misdadiger te dwingen het huis te 
verlaten waar hij zich verschanst heeft, zonder de bijzondere bescherming die het huis 
geniet te schenden (doordat men er niet binnendringt). - Inderdaad, het in brand steken 
van het huis boven het hoofd van de weerbarstige misdadiger is een probaat middeltje 
om hem eruit te drijven, en werd in die toepassing aangewend. - F. A. citeert een 
constitutio van Frederik I waaruit dit blijkt : het middel werd trouwens ook gretig 
gebruikt in de veten wanneer men de vijand uit zijn schuilplaats wilde roken (Lex 
Frisionum, VII, 1. 2. MM. GG. LL., III, blz. 663). Doch het gaat hier om bijzondere 
gevallen waarin het vuur aangewend wordt met een beperkt opzet : het vatten van 
een vijand of een misdadiger. De constitutio van Frederik I door F. A. geciteerd en 
die dateert uit 1186 (Constitutio contra incendiarios, MM. GG. Constitutiones, nr. 3 18, 
c. 15; I, blz. 449) voorziet alleen het volgende : wanneer iemand een vredeloze (zijn 
vijand ?) die zich in een huis ophoudt niet kan krijgen, mag hij desnoods de woonst 
in brand steken, mits schadevergoeding aan de eigenaar, zonder als een incendiarius veroor
deeld te worden. Het gaat dus om een uitzonderlijke grond :van rechtvaardiging voor 
brandstichting, niet om een verwoesting. 

(3) Wie er geen deel aan neemt wordt in het Vl. recht gestraft : Baljuwsordon. 
v. Filips v. d. Elzas, Gent, ± 1178.8 - Dit gaat terug op de oud-Germaanse ver
volgingsplicht tegen de vredelozen. 

(4) Campana pulsata, Baljuwsordon. v. Filips v. d. Elzas, Gent, ± 1178. 8. 
(~) Pas in Artesië, 1184-88. 23. 
(6) Cfr. Gent. 1351-52. GHELDOLF, Cout. Gand, n° 35, I, blz. 522 : ,,Men sal 

verbieden dat nemmermeer niemen up de hofsteden (v. h. verbrande huis) wederhuuse, 



vruchten mag dragen ( 1 ). De verwoesting was tenslotte in het oud
Germaans recht correlaat van de doodstraf, hoogste uitvloeisel van de 
vredeloosheid (2). 

Alvorens tot de studie van de verwoesting in het Vlaams recht over 
te gaan is het nuttig de nadruk te leggen op een belangrijk onderscheid, 
dat door sommige rechtshistorici in het duister wordt gelaten ( 3) : de 
verwoesting van het huis van de vijand is in de vroege middeleeuwen 
een veel gebruikt en wettig procédé geweest van de vete. Dit strijdmiddel 
in de private wraakneming, dat door de Karolingers in hat kader van 
de beteugeling der veten werd verboden (4), heeft in 1vezen niets gemeens 
met de verwoesting van het huis van een vredeloze door de gemeenschap, 
verwoesting waarvan de toepassing door de capitularia werd voorge
schreven en geregeld ( 5) Beide "verwoestingen" zullen we in het Vlaamse 
Strafrecht een zeer belangrijke rol zien spelen. Hun uiterlijke gelijkenis 
mag ons het fundamenteel verschil van hun natuur niet uit het oog 
doen verliezen (6). 

DE VERWOESTING IN HET VLAAMSE STRAFRECHT 

I. - Optreden van de gemeenschap tegen de misdadiger. 

a) I n h et graaf s c ha p. 

De graaf is de. behoeder van de vrede van de gemeenschap; in haar 
naam en in die hoedanigheid heeft hij het recht op de gevaarlijkste mis
dadigers (vooral de verraders en wie zich aan het gerecht onttrokken) 
de aloude verwoesting toe tö passen (7). In de veelvuldige aanwending 

no enich profijt der af heffen no nemen ende de hofsteden zullen bliven te voghelweeden; 
en : Gent. 1297. 8 : ,,afbreken nemmermeer te behusene". 

( 1) nl. in het Mühlhauser stadrecht, de akker waar een verkrachting heeft plaats 
gegrepen, gecit. bij BRUNNER, Rechtsgesch., I, blz. 236. 

(2) v. AMIRA, Grundriss, blz. 240. 
(3) 0. a. DELCOURT, Vengeance de la commune, l'arsin; GESSLER, l'arsin. 
(4) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 849 : Die Brandstiftung war einstens in gerech

ter Fehde erlaubt gewesen. Hauptsächlich urn sie in dieser Anwendung zu treffen, 
haben sie die Karolinger unter die Banfälle aufgenommen. 

(5) Capitulare Saxonicum van 797, c. 8 (BoRETrus, Cap. Reg. Franc., nr. 27, 
I, blz. 72). 

(6) Zeer uitgebreid vergelijkend materiaal werd bijeengebracht door A. CouuN, 
Die Wüstung. 

(7) De graaf treedt op, persoonlijk of door zijn gerechtsofficier, tegen de vrede
lozen die zich aan het gerecht hebben onttrokken en verwoest hun huizen tijdens 
een berijt. Het recht van verwoesting is één der bestanddelen van het altum dominium, 
van de regalia die de hoge feodale heren zich hadden aangematigd. Cfr. GESSLER, 
L'arsin, blz. 294. 
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van de verwoesting tegen de opstandige ridders hebben ongetwijfeld 
strategische en politieke overwegingen de grootste rol gespeeld. De 
verwoesting was een wapen van eerste gehalte tegen de roofridders die 
toen in Vlaanderen (XIe, XIIe eeuw) vanuit hun "munitiones" het omlig
gende platteland en de handelswegen terroriseerden en zich aan grafelijk 
gezag en rechtspraak onttrokken ( 1 ). 

We vernemen hoe, in 1120, Karel de Goede de burcht verwoest 
waar de "verrader" (perfidus) Hugo Campus Avenae en vele rovers 
nestelden ( 2 ), dezelfde graaf brandt de burcht neer van Burchard die 
de omwonende plattelandsbevolking uitplunderde (3), dit op algemeen 
advies van zijn raadslieden : ,,immers, was hun praktische opmerking, 
Burchard zal met zijn rooftochten slechts kunnen voortgaan zolang hij 
over dat steunpunt beschikt" (4). In de godsvrede van Soissons (1092) 
komt een bepaling voor waarbij de Vlaamse graaf zich het recht voor
behoudt de burchten die zonder zijn goedkeuring zijn gebouwd te 
vernielen (5). We wezen er reeds op dat de stedelijke patriciërs er ook 
burchten op na hielden van waaruit ze veilig hun veten konden uit
vechten en de grafelijke vredesdwang tarten en hoe daartegen werd 
opgetreden, o. m, door verwoesting (6). Wijzen we er tenslotte op dat, 
wegens de verbrokkeling van het staatsgezag, ook de mindere heren 
zich in hun respectieve heerlijkheden het recht van verwoesting hebben 
voorbehouden (7). 

b) I n d e g e m e e n t e n. 

De stedelijke gemeenschappen, gesloten en solidaire groeperingen, 
hebben door overlevering, naast zo vele oud-Germaanse instellingen, 

(1) In deze zin is H. PIRENNE's bemerking juist : l'arsin est un des chatiments 
caractéristiques de la législation de paix (comtale). (Galbert de Bruges, blz. 17, nr. 1); 
doch dat het verwoesten vandaar in het stadsrecht zou gegaan zijn lijkt ons twijfel
achtig (ibid.; c'est de là qu'il a passé dans le droit de toutès les villes flamandes). 0. i. 
moet het stedelijk verwoestingsrecht als een directe afstammeling van het aloude recht 
der gemeenschap worden beschouwd. 

(2) Lamberti Geneal. Com. Flandriae, c. 10. Typisch zîjn de woorden "castrum 
destruxit. .. municiones delevit. .. et sibi regnum nobiliter subiugavit". 

(3) Walter van Terwaan, c. 21 : municiones destruere. 
(4) Galbert, c. 10 v. (incendio destruere). De burchten waren inderdaad gedroom

de operatiebasissen voor alle misdadige individuen. 
(5) STRUBBE, Godsvreden in Vlaanderen, nr. 3, blz. 13, in fine: ,,Hanc pacem comes 

Robertus per totam terram suam servabit et sui ad invicem pro amore Dei, ita tarnen 
ut si castellum regno suo tradatur vel absque permissu eius construatur in pace et 
guerra illud armis recipiat vel destruat ... " Over deze tekst zie nog STRUBBE, R. B. P. H., 
1939. 18, c. r. blz. 1022-23. 

(6) Zie blz. 240, n. 5. 
(7) Cfr. DELCOURT, Vengeance de la commune, blz. 19. 
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ook het aloude gemeenschappelijk optreden der verwoesting tegen de 
vredelozen bewaard. Het is dan ook normaal dat we reeds in de oudste 
stedelijke kernen het gebruik van de verwoesting als levend recht in 
zwang zien - immers, werden recht en wet niet door de naam "consue
tudo" aangeduid ? En was de verwoesting van het huis van de vredeloze 
niet een oeroude gewoonte, die zelfs door de Karolingers was voor
geschreven en geregeld (1). Wat is natuurlijker dan dat de steden, zodra 
ze zich over gans West-Europa als nieuwe gemeenschappen inrichten, 
dit aloude gemeenschapsrecht, ook verder toepassen, met goedkeuring 
van de vorst, in wiens ogen het gebruik vrij normaal moest zijn ? Het 
gebaar het huis van de uitgeslotene te verwoesten hoeft nochtans blijk
baar zijn oude betekenis verloren. Het is afgedaald tot de graad van een 
loutere, vastgeankerde gewoonte, aan welker mechanische toepassing 
men vasthoudt, ook wanneer dit juridisch gezien volslagen zinloos is. 
Zo machtig en dwingend is soms de gewoonte dat men bij verzo~nbare 
vredeloosheid de uitgeslotene, die geen eigen woning bezit, oplegt er 
een te ¼qpen om door de gemeentenaren te worden verwoest en dit 
juist VOOR en als voorwaarde van zijn TERUGKEER; immers, pas 
nadat hij regelmatig (i. e. met verwoesting) werd uitgedreven, kon hij 
die ban geldig afkopen - there is method in this madness ! ( 2) 

TOEPASSINGSGEV ALLEN 

1° De verwoesting tegen wie zich aan het gerecht onttrekt (3). 

Zij wordt toegepast tegen de moordenaar die zijn schuld weigert 
goed te maken (4), of voortvluchtig is (5), tegen wie verstek doet in het 
algemeen ( 6), en, in de grote keuren van Filips van de Elzas, tegen de 
schuldigen aan verwonding of huisoverval die zich aan het gerecht ont-

(1) Zie het reeds genoemde Capit. Saxonicum v. 797, c. 8 (BoRETIUS, Cap. Reg. 
Franc., nr. 27, I, blz. 72). 

(2) Wavans, 1205. 8 : Si quis armis aliquem vulneraverit, domus eius a scabinis 
prosternetur et ipse a villa eicietur nee villam intrabit nisi prius licentia impetrata 
a scabinis. -

9. Quod si domum non habuerit, antequam villam intret domum 30 S. quam 
communia prosternat inveniet ... 

(3) Zeer oude toepassing, BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 5 5, 598. 
(4) Amicitia van Aire, 6. 
(5) S. Omaars. 1164. 17. 
(6) Baljuwsordon. v. Filips v. d. Elzas, ± 1178, § 8 : Domus diruenda judicio 

scabinorum, post quindenam a scabinis indultam (= waarschijnlijk laatste kans om 
te verschijnen vóór het gerecht), ... diruetur a communia villae." 
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trekken ( 1 ). Vandaar dat men is gekomen tot de opvatting dat het ver
woeste huis boette in de plaats van de (zijn verdiende straf) ontlopende 
misdadiger. Het huis boet voor de dader, de verwoesting staat in de 
plaats van de terechtstellinng. Hetgeen het Facet van S. Amand aldus for
muleert : li fu ( = vuur) est li tieste de l'homme (het woesten van het huis 
staat in de plaats van het terechtstellen van de misdadiger) (2). Vandaar 
zelfs de voorstelling dat executie van de misdadiger het huis het bestaan 
afkoopt, hetgeen jammer genoeg voor de schuldige niet in omgekeerde 
richting werkt (3) en heel even, de gedachte aan een werkelijke schuld 
van het huis (4). 

2° De venvoesting wegens zware misdaden. 

Enkele zware misdrijven, die meer in het bijzonder op de gemeente
lijke rechtssfeer betrekking hebben worden met verwoesting bestraft. 
We vernoemen de meineed van een gezworene van de gemeente ( 5 ), 
schepenenmoord (6), overtreding van de gemeentelijke vredesregeling, 

(1) Filips v. d. Elzas. Gent. 1. 2.; Brugge, 1. 2; 1e keure van Atrecht, 1. 3; 
Ieper, 1171-74 - 1301. 1. 2. - De verwoesting is hier niet verplichtend, de 
beslissing ligt in handen van de schepenen, het is een gemeentelijke aangelegenheid. 
In al deze bepalingen is de verwoesting het gevolg van het zich onttrekken aan het 
gerecht, van het negeren van het recht en dit door de band naar aanleiding van kwetsuur 
of huisaanval. Men begrijpt niet waarom DELCOURT, Vengeance de la commune, !'arsin, 
blz. 36, schrijft: à Arras, Bruges, Gand, Audenarde ou, nous allons le voir, la démolition 
judiciaire sanctionnait le délit de blessures. De sanctie van de verwonding is 60 lb. 
alleen de wederspannigheid aan de wet kon, zo de schepenen het wilden, verwoesting 
meebrengen. Meer nog DELCOURT, loc. cit., bouwt hierop voort om te beweren dat 
a fortiori de doodslag in het Vlaams Strafrecht moet bestraft geworden zijn met ver
woesting, zoals dit in sommige aangrenzende steden het geval was. In feite blijkt dit 
nergens uit en staan we voor een loutere bewering. 

(2) Facet. S. Amand. 1265. XVI. 27. Larnese (gestolen goed) retrouvé an maison, 
s'aulcun n'en est dechus par quoi ses corpz !'amende (indien de dief niet kan gevat en 
terecht gesteld worden), li maison doit estre arse ... (in de plaats) ... : li fu est li tieste de 
l'homme. (De uitgevers vertalen : le feu est à la maison ce que la téte est à l'homme ?). 

(3) Ibid., XVI. 38. S'aulcuns occhit aulcuns, a maison, arsse doit estre a bancloque 
sonant, puis que lois ne le tient; mais s'il estoit tenus (en dus terechtgesteld werd) il 
racate le mason, mais le mason ne le peult racheter. 

(4) Ibidem, XXX. 2. Het huis van de voortvluchtige moordenaar waarop een 
hypotheek ligt kan niet gewoest worden, want het hoort hem niet volledig meer toe 
en dus : li maison n'i a couppe (het huis is niet schuldig). 

(5) S. Omaars. II64? 49. 
(6) Gent. 1351/52, GHELDOLF, Cout. Gand, n° 35, I, b. 522 
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één der hoofdzorgen van het gemeentelijk recht ( 1 ), eenmaal : doodslag 
op een lid van de communia (2). 

3 ·• Een eigenaardige vervorming of een zijtak van de verwoesting 
is het gebruik het huis te verdelgen dat tot de voltrekking van de misdaad 
heeft gediend, als bvb. ontuchthuizen, het huis dat een verrader of een 
wetteloze onderdak heeft verleend of het huis waar gestolen goed opge
borgen is, tenzij men met zekerheid kan bewijzen dat de eigenaar onwe
tend is (3). Het is een werkelijke bestraffing van het huis dat aan het mis
drijf medeplichtig is en waarop een vloek is gekomen. Zo wordt in de 
XIIIe eeuw uit het S. Pietersdorp bij Gent een zekere Margaretha ver
bannen en haar huis verbrand "quod in domo sua prostibulum tenebat 
et adulteria fieri procuravit" (4). In n27 werd te S. Omaars het huis 
afgebrand dat tot schuilplaats had gediend voor Eustacius van Steenvoort, 
medeplichtig aan de aanslag op Karel de Goede (5). Volgens het recht 
van Veurne wordt het huis verwoest waarin een wetteloze onderdak 
heeft gevonden (6). 

(1) Gent. 1297. 7. 8. : vredebrekers en hun medeplichtigen.Deze artikels antwoor
den ook op de vraag : quid, indien de misdadiger zijn eigen huis niet bewoont ? 

1° Is de veroordeelde eigenaar van huis èn erve, (het huis en de bodem), dan 
wordt het huis verwoest en op de bodem mag niet meer gebouwd worden. - 2° Ingeval 
het huis op andermans grond is gebouwd (recht. v. opstal), wordt het huis verwoest, 
maar op grond mag nog gebouwd worden. - 3° Woont de veroordeelde in een 
gehuurd huis, dan laat men het ongedeerd, bezit hij echter een huis ergens in de stad, 
men zal het verwoesten. (Dit toont dat van de oude idee der verwoestingen niets meer 
is overgebleven, daar gold het een symbolisch en sakraal optreden tegen de haardstede 
van de misdadiger, hier is alleen een vermogensstraf overgebleven, alleen het financieel 
verlies van een huis telt mee). - 4° Bezit de veroordeelde geen huis dan wordt hij voor 
5 o jaar verbannen. - 5 ° Hetzelfde gebeurt wanneer hij slechts een krotwoning bezit "dat 
so dulde es dat scepenen dinct dat de wrake niet suffisant en es an dat huus te brekene". 
In verband met § 2 signaleren we het volgende : toen in 1354 de woningen van de 
Ryms wegens hun moord op de Alyns en hun verstek aan woesting werd prijsgegeven, 
werd bepaald dat de huizen niet mochten heropgebouwd zolang de grond aan de 
Rijms zou toebehoren; na verandering van eigenaar mag wel herbouwd worden. 
(S. GENOIS, Hospice S. Cathérine, blz. 110). 

(2) Hesdin le Vieux. 1207. 1. 

(3) Facet. S. Amand. 1265. XVI. 27 : Larnese retrouvé an maison s'aulcun n'en 
est dechus par quoi ses corpz l'amende, li maison doit estre arse, s'on ne troeve a 
seüretet que nïent n'en set li oste. (De uitgevers vertalen dit laatste echter door: ,,a moins 
que Ie propriétaire ne donne caution qu'il n'en sait rien" ?). 

(4) Strafregister, S. Pieters. XL VI, 46. 
(,) Galbert, c. 5 6. 
(6) Veurne Ambacht. 1240. 54; men vergelijke hiermede het algemene gebruik 

vervalste (en dus kwaaddoende) waren te verbranden. 



II. - DE VERWOESTING, STRIJDMIDDEL IN DE PRIVATE ÜORLOGEN 

Aloud procédé van de veten, tevergeefs bekampt door de Karo
lingers ( 1 ), treffen we de verwoesting in deze toepassing veelvuldig aan 
in het oud-Vlaamse Strafrecht, samen met de opbloei van de private 
veten. Private personen aan het hoofd van benden gewapende lieden 
wenden ze aan bij hun wraaktochten. Zo steekt zelfs een ridder aan het 
hoofd van een groep blavotkins de grafelijke burcht te Veurne in brand ( 2 ). 

De gemeenten, gemeenschappen met rechtspersoonlijkheid, hebben 
zich van de verwoesting bediend als wraakmiddel tegen vreemden die 
de stad of haar poorters onrecht hadden gedaan en weigerden zich aan 
het vonnis van haar schepenbank te onderwerpen. Deze verwoesting 
"extra muros" was een geducht strijdwapen van het solidair verweer 
der gemeentenaren. Daar de bevrediging van het land zeer gebrekkig 
was, het centrale gezag niet doelmatig overal kon optreden, moest de 
gemeente (communia) zichzelf recht verschaffen door de dader in zijn 
goed en zelfs in zijn persoon (3) te gaan treffen, maatregel waartoe in 
principe al de leden der gemeente gezamenlijk overgingen (4). Het gebruik 
is in de eerste eeuwen ongetwijfeld een instinctief verdedigingsgebaar 
geweest dat een nuttige rol speelde in de bevrediging van het land - het 
werd trouwens, hier vroeger, daar later, door de landsoverheid als een 
wettig privilege erkend (5) - omdat de steden midden in een woelige 
maatschappij eilanden van vrede waren en hun zin voor collectieve 
veiligheid desnoods hardhandig lieten voelen aan roofridders en derge
lijke die de buurt van markten en steden vanuit hun burchten onveilig 
maakten. De grootse ontplooiing van militaire macht die, in de expedities 

(1) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 849. 
(2) Chron. Andrensis, c. 130, a0 1201. 
(3) S. Omaars. 1127. 20. 

(4) In de gegeven omstandigheden van gebrekkige staatsinrichting moesten 
dergelijke reacties ontstaan. De literatuur van de XIX0 eeuw heeft ons de geschiedenis 
bewaard van de Amerikaanse far-west, waar in zeer recente tijden de rudimentaire ge
meenschappen onder de waarschuwende klanken van klokgelui en revolverschoten, ver
weer- of wraakexpedities op touw zetten tegen vreemde veerovers. 

De deelname van de gemeentenaren is verplicht op straf van boete en verbanning : 
DELCOURT, Vengeance, blz. 84-8 5. 

(5) S. Omaars. 1127. 20. 

Ieper, 1302. 

Kortrijk, 324. 6. 
Impliciet in Pas in Artesie, II 84-88. 20. 

Roisin, c. 3 vv. 
Deinze. II, 7 (vraag tot erkenning). 
Het droit d'arsin is één van de grote privileges. Het woestingsrecht was inherent 

aan het commune-statuut dat algemeen verspreid is geweest in Vlaanderen ( cfr. W ARN
KOENIG-GHELDOLF, Histoire de Flandre, V, blz. 119). 



van latere eeuwen, vaak een vrij ijdele enscenering geworden is, waarvan 
het pompeuze vertoon in omgekeerde verhouding stond tot de ware 
ernst van de zaak, ( 1) mag niet doen vergeten dat het in de groeiperiode 
van de gemeenten vaak bloedige ernst was (2). Doch nadat, door de 
uitbreiding van de vrede over het hele land, dit gebruik van zelfbe
rechting een anomalie was geworden (3) en een oorzaak van recht
schennis en troebelen, hebben de steden hardnekkig vastgehouden aan 
het privilege van de "expeditiones extra muros" (4), wellicht omdat ze 
een indrukwekkend vertoon waren van politieke en militaire macht· (5 ). 
Dit is zó waar dat sommige steden nog in de XIIIe en XIVe eeuw de plech
tige toekenning van het verwoestingsrecht bekomen (6); zelfs het kleine 
stadje Deinze, een laatkomer onder de steden, vraagt aan de graaf op 
het einde van de XIIIe eeuw om het woestingsrecht op het omliggende 
te bekomen (7). 

(1) DELCOURT, Vengeance de la commune, l'arsin, blz. 72-96, beschrijft uitvoerig hoe 
te Rijsel de ganse gemeente in rep en roer kwam wanneer men ergens in de kasselrij 
een huis ging verwoesten. De ganse gemeente, gewapend, de vaandels in top, aange
voerd door baljuw, kastelijn en schepenen der stad, trekt op krijgstocht om ergens 
het kasteel te gaan plunderen van een naburige heer die zich een deel van de stedelijke 
gemene gronden heeft aangematigd. 

EsPINAS, Douai. Finances P. J. 11, ± 1240; 60. 1290, e. d. m.; hoe geringer de 
inhoud van het gebruik werd, des te groter werd het uiterlijk vertoon : zo wordt in 
1405 door de gemeente S. Omaars een expeditie ingericht tegen een zekere J. E. die 
verstek had geda~n. Men bereikt zijn huis, men breekt het af, steekt de puinen in 
brand zonder op de minste tegenstand te stoten, men keert terug. Hiervoor waren 
1 200 gewapende lieden, te voet en te paard, uitgetogen, voorzien van wagens. met 
allerlei krijgstuig (,,artillerie") : DELCOURT, Vengeance, blz. 89, 92. 

( 2) S. Omaars. 1127. 20 : Wanneer de gemeente ter verwoesting uittrekt mag 
ze straffeloos neerslaan wie zich verzet. 

(3) Hieraan verandert niets het feit dat ook in latere eeuwen, in troebele tijden 
vooral, soms kleine feodale heren aan het hoofd van een bende het op de rijke steden 
gemunt hadden en door de stedelijke militie werden _bekampt. (EsPINAS, Douai, I, 
blz. 646 vv., XIVe eeuw). Deze ernstige toepassingsgevallen zijn veruit de minderheid. 

(4) Zo hardnekkig dat zelfs pauselijke tussenkomst niets baatte : HAUTCCEUR, 
Carl. S. Pierre, Lille, nr. 432. Innoc. IV, 1250. 

(5) Zo werd te Rijsel nog in 1488 een verwoestingsexpeditie op touw gezet, 
tegen alle redelijkheid in, zie DELCOURT, Vengeance de la commune, blz. 15 5. Tot welke 
talrijke wrijvingen en overtredingen het gebruik van de verwoesting in latere eeuwen 
aanleiding heeft gegeven blijkt uit de lange lijst van conflicten opgesteld door DELCOURT, 
op. cit., blz. 111-140, het zijn conflicten met de kerkelijke rechtbank, met abdijen en 
collegiale kerken, met feodale heren en tussen steden onderling. 

(6) Ieper, 1302. 
(7) STRUBBE, Oud recht van Deinze, II, 7, blz. 119. De schepenen formuleerden 

hun desideratum als volgt : ,,requiert on kon puust avoir communge de bourgois et 
quil aient otroi clou singnur quil pussent aler a toute leur commonge, si loings que leur 
castelrie dura, ardoir et faire arsin sour chaus qui mesfront a bourgois ou a bourgeoise." 
De uitgever stipt terecht hier bij aan, blz. 104, dat dit "ongetwijfeld (was) om hun 



Benevens te Rijsel, waar het livre Roisin ( 1) zeer uitvoerige gegevens 
bevat, vinden we bepalingen omtrent de "verwoesting buiten de muren" 
in S. Omaars in 112 7, waar de nieuwe gr~.af straffeloosheid verzekert 
wanneer de gemeentenaren in deze "vindicta" het huis platbranden of 
afbreken of zelfs de bewoners kwetsen of doden - hetgeen onvermijde
lijk was wanneer deze zich verdedigden (2), verder te Pas-in-Artesië (3), 
te Kortrijk (4), te Ieper in 1302 (5 ). Het verloop van de wraakexpedities 
"extra muros" wordt in deze bronnen, vooral in het boek van Jehan 
Roisin, zo uitvoerig uiteengezet en werd door de moderne auteurs zo 
volledig beschreven (6) dat het ons aangewezen lijkt hier slechts enkele 
essentiële kenmerken aan te stippen : 

De onderneming gaat tegen een vreemdeling aan de stad, die de 
belangen van de stad of de persoon van een poorter op misdadige wijze 
(a tort) heeft geschaad en zich aan de rechtspraak van de stedelijke 
schepenbank heeft onttrokken. Ze strekt tot de verwoesting van zijn 
huizen en tuinen gelegen binnen de kasselrij. Alle gemeentenaren nemen 
er aan deel onder leiding van de gemeentelijke overheid en de grafelijke 
ambtenaren ter plaatse, de verwoesting gaat gepaard met groot cere
monieel en militair vertoon ( wapens, ,,artillerie", stormklok, vaandels 
van de gemeenten en de ambachtsgilden) en is het voorwerp van bij
zondere politieverordeningen die een soort legervrede instellen (7). 
Een zwakkere vorm van Selbsthilfe heeft Aire gekend : al de leden van 
de "amicitia" moesten er gezamenlijk op uittrekken om een zaak, die 
aan één hunner werd ontstolen, desnoods met geweld, terug te halen (8). 

politieke macht over het omliggende te kunnen rugsteunen". Dit is in de lijn van hun 
,,expansionnisme", hun streving naar machtsuitbreiding. 

( 1) Roisin, c. 3 vv. 
(z) S. Omaars. 1127. zo. 
(3) Pas-en-Artois. II84-88. zo. 
(4) Kortrijk, 1324. 6. 
(5) Ieper, 1302. De text van Ieper gelijkt zeer op deze van Roisin, cfr. 

DELCOURT, op. cit., blz. 15 8, die beide teksten naast elkaar afdrukt. 
(6) DELCOURT, op. cit., blz. 72-96. 
(7) Voor dit laatste : Pas-en-Artois. II 84-88.20. 
(8) Aire. 1188. 7. Dit spruit voort uit het spontane veremgrngswezen in de 

steden, uit de solidariteit aller aangeslotenen die samen één enkel weerbaar rechts
subject vormen. Het gildewezen, zo verwant met het stedelijk verenigingswezen, heeft 
analoge gebruiken gekend; cfr. GrnRKE, Genossenschaftsrecht, I, blz. 230 : ,,In einer 
Zeit entstanden wo die Sicherheit der Person und des Eigenthums gleich gering war ... 
mussten jene Vereine (nl. de gilden) daher den Charakter von Schutzgilden annehmen, 
welche durch gemeinsame Selbsthilfe den vom Staate nicht mehr gewährten Rechtsschutz 
zu erreichen suchten. Deshalb waren die Londoner Friedensgilden nicht bloss darauf 
berechnet, den bestohlenen Genossen pecuniären Ersatz zu leisten, sondern sie machten 
zugleich die V erfolgung des Die bes zur gemeinsamen Angelegenheit und zur Pflicht 
jedes Einzelnen." 
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BLOEI EN VERVAL VAN DE VERWOESTING IN DE VLAAMSE STEDEN 

De verwoesting intra muros is waarschijnlijk zo oud als de stedelijke 
bepalingen van de Amicitia van Aire, ze komt nog algemeen voor in de 
stedelijke keuren van de xne eeuw (1). De keuren van recentere datum 
echter (XIIIe, XIVe eeuw) ignoreren de verwoesting tegen de mede
poorter of kennen ze slechts in een zeer beperkte aanwending. De ver
woesting binnen de steden, een gevaarlijk, zinledig en oneconomisch 
gebruik is uit het stadsrecht, hier vroeger, daar later verdwenen. Men 
vindt dat de verwoesting afkoopbaar geworden is (we wezen er reeds 
blz. 18 3, n. 1 op dat het gebruik een louter economische betekenis had 
gekregen en nl. als loutere vermogensstraf werd beschouwd) (2). In 
andere gevallen werd de verwoesting vervangen door de grafelijke 
confiscatie: ,,het huus sal syn in sgraven genade" (3). In de anti-stedelijke 
keure van Brugge, 1281, wordt de confiscatie in de plaats van de ver
woesting gesteld. 

Het is hier de aangewezen plaats om een parenthesis te openen 
aangaande de verhouding van deze beide instellingen. 

De vredeloosheid ontnam de persoon al zijn rechten, o. a. de zake
lijke rechten. Zijn bezit kon hem op twee manieren ontnomen worden, 
door verwoesting ( d. Wüstung) en door confiscatie ( d. Fronung), beide 
procedures zijn oud-Germaans (4). De confiscatie is een vorstelijk prero
gatief geworden en leeft voort in het "amerciamentum", het vallen van lijf 
en goed (of goed alleen) in de genade van de heer (5). De confiscatie 

(1) 0. a. in de keuren van de grote steden van Filips. 
(2) Keure van S. Dizier dat in 1228 het recht van Ieper krijgt, § 8 : (Beugnot, II, 

blz. 703) : het te verwoesten huis is afkoopbaar voor 60 solidi (forfaitair !), ten bate 
van de gemeente ( de verwoesting is een gemeentelijke zaak) : ,,De domibus autem 
qui per legem Yprensem destrui debent, si dominus (= de eigenaar) eas redimere 
voluerit de 60 sol. ad opus castri, dicta domus domino remanebit, sin autem fiet de 
domo quod fieri debet per legem Yprensem." Te S. Amand. II64, is de afkoopsom 
6 lb. voor een stenen huis, 3 lb. voor een houten. Volgens de keuren van Filips v. d. 
Elzas voor de grote steden mogen de schepenen de verwoesting kwijtschelden, we 
vermoeden : tegen een afkoopsom, doch weten niets zekers daarover. 

(3) Brugge. 1281. 4. Cfr. Brugge, nr. 1. Filips. (1). 2. Over de oorsprong en de 
aard van de confiscatie in het oud-Vlaamse recht, zie blz. 203 vv. 

(4) BRUNNER, Rechtsgesch., I, blz. 238 : Die Anwendung der Fronung schloss 
die Wüstung aus. In welchem Verhältnis Fronung und Wüstung ursprünglich zu 
einander standen, bleibt unsicher. Vermutlich wurden von der Fahrhabe nur Haus 
und Hof und was in unmittelbarem Gebrauch des Friedlosen gestanden hatte, gewüstet, 
das übrige aber, ins besondere Vieh, gefront; CouuN, Die Wüstung, blz. 327-41. 

({) Het in de genade van de Heer vallen van lijf en (of) goed is een vorm van 
vredeloosheid : BRUNNER, Forschungen, blz. 46 5. - De frankische koningen hadden 
aan de confiscatie een grote uitbreiding gegeven, na het verval van het staatsgezag 



is verbonden met het monarchisch principe. Ze komt veelvuldig voor 
in het Vlaamse Strafrecht ( 1 ). Het verwoesten werd ook door de vorsten 
toegepast, in Vlaanderen vooral als strijdmiddel tegen de roofadel, doch 
het werd vrij vlug door de graaf verlaten voor de verbeurdverklaring (2). 
Het verwoesten is nochtans blijven leven in de stedelijke sfeer en ook 
daarbuiten : als aloude en typische reactie van de gemeenschap tegen de 
uitgestotenen vinden we het reeds in de oudste stedelijke verenigingen (3 ), 
en het is ook later als een specifiek gemeentelijk recht beschouwd. Zo 
laten de keuren van Filips van de Elzas voor de grote steden de sche
penen vrij al of niet de verwoesting tegen de voortvluchtigen toe te 
passen, zo zij maar aan het grafelijk recht (op boete) niet raken (4). De 
18 keure van Atrecht van Filips toont zeer duidelijk het bewustzijn van 
de graaf dat de verwoesting tot de specifiek gemeentelijke rechtssfeer 
behoort en door de graaf geëerbiedigd wordt : Si autem die qua sum
monetur se non presentet scabinis (de verdachte), in forisfacto 60 lb. 
remanet et viri Attrebatenses domum eius absque forisfacto, si voluerint, 

wordt enerzijds dit recht verder uitgeoefend door de territoriale heren en komt, ander
zijds in de gemeenten de verwoesting weer tot volle gelding (CouuN, Die Wüstung). 

( 1) Veurne Ambacht. 1240. 48 : in gratia comitis; 4 Ambachten. 1268; Keur brief 
van 't Vrije. 1190. 23. 24. 29. 39; 4 Ambachten. 1242. 47: in potestate comitis, ook 
in centralistische stadskeuren : Brugge. 1281. 4. 9. 18; Lod. v. Nevers. 1330. 74. 

(2) Toch leest men nog in een baljuwsrol van 13 52 (n° 1362, Gent) : So voer 
de bailliu bi bevelene van minen here met sinen lettren verberne I huus int lant van 
Waes die behorde min here Gheraerde van Steenhuuse ballinc van Vlaenderen ende 
was ute 2 daghe. Cost : 8 lb. - Doch dit is uitzonderlijk. 

(3) Aire. Amicitia (eind XIe eeuw). 6. Si aliquis suum coniuratum occiderit .. . 
nisi infra 40 dies secundum judicium selectorum judicum mortem amici emendaverit .. . 
ab Amicitia pelletur reus et peryurus et de rebus illius 3 lb. habebit Amicitia communiter 
et totum quod remanet comes et castellanus. Et si 12 judicaverint, per comitem et 
castellanum domus illius diruetur. 

(4) Atrecht, Filips 1163? 1 : ,, ... viri Attrebatenses domum eius ... si voluerint 
prosternere possunt"; Gent. Filips. 1 : Si scabini noluerint domum eius prosternere 
et in respectum ponere, licet eis, sed ex toto condonare non possunt sine voluntate 
comitü,; Brugge. 1 : Si scabini voluerint domum eius prosternere, poterunt, et in 
respectum ponere, sed ex toto condonare non possunt nisi voluntate comitis (hetzelfde 
in Oudenaarde, 1190. 1). (We menen dat "in respectum ponere" hier de afgeleide 
betekenis heeft van "ontslaan" : Du CANGE, v0 respectus. 4. ,,in respectum ponere" en 
"respectare" : differre, respit ... ,,quod et pro salvare, absolvere dixerunt" - men 
vergelijke met de franse versie van deze keure, Ieper, nr. 4. 1301. 1 : ,,Et se cil 
qui est semons de venir a droit ne se presente <levant eschevins al jour quil est se
mons : (60 liv.) et li eschevin peuent abatre se maison ... et se Ie puent eschevins
mettre en respit, mais il ne Ie puent mie del tout pardonner se chou nest par Ie 
volonte Ie conte"; cfr. GonEFROY, v0 respit = pardon. We begrijpen deze teksten dus 
als volgt : de graaf laat er de schepenen de vrije beslissing over of het huis verwoest 
zal worden of niet, doch een gebeurlijke kwijtschelding mag geen invloed hebben 
op de grafelijke boete die in elk geval moet geïnd worden. 
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prosternere possunt, quoniam talis est lex eorum;' (1). En zo is het niet 
verwonderlijk dat in de centralistische keure van 1281. 4. van Brugge 
het monarchisch principe van de verbeurte ten gunste van de graaf, in 
de plaats is gekomen van het stedelijk principe van de verwoesting (2). 
Tenslotte is het toepassingsveld van de verwoesting tegen de leden van 
de gemeenschap in de steden zozeer ingekrompen dat het gebruik ervan 
in de praktijk een grote zeldzaamheid werd. Terwijl men het nog alge
meen vond in de keuren van Filips van de Elzas, namelijk voor Atrecht (3), 
Brugge (4), Gent (5), Ieper (6), en de oudste die hierop teruggaan : 
Oudenaarde (7), S. Dizier (8); vindt men ze niet meer in de latere versies 
van deze keuren: Dendermonde (1233) (9), Aardenburg (± 1,323) (10), 
Hulst ( 13 5 o) (II) en is ze verdwenen uit het recht van Brugge ( sinds 
de keure van 1281. 4 (12), uit het techt van Gent (1297, behoudens wat 
we verder zien) en uit de keuren van Lod. van Nevers (± 1330). Men 
vindt ze nog in zeer beperkte toepassing voor typisch gemeentelijke 
misdaden : te Gent wegens vredebreuk en schepenmoord ( 1 3 ), te Ieper 
voor verstek bij betichting van wonden op schepenen ( 14). Het gebaar 
heeft blijkbaar een nieuwe betekenis gekregen : het werd door de over-

(1) Atrecht, Filips u63? 1; te S. Dizier vervalt de afkoopsom van het te 
verwoesten huis geheel aan de gemeente (S. Dizier, 1228. 8. Beugnot, II, blz. 702). 

(2) Er dient terloops op gewezen dat we ons moeilijk kunnen verenigen met 
de opinie van DELCOURT, Vengeance de la commune, blz. 148 v, als zou deze maatregel 
het intrekken zijn van een oude vrijheid waarvan de gemeente in de moerlemeie·van 
1280 misbruik zou hebben gemaakt. Immers deze volksoploop, waarbij de opstande
lingen niet alleen huizen bestormden maar ook stallen aanvielen van kooplui en allerlei 
plunderingen uitvoerden, heeft niets te maken met een misbruik van het verwoestings
recht. Onrechtstreeks nochtans is er wel verband : de graaf heeft van de bestraffing 
van de gemeente gebruik gemaakt om er, wegens ontrouw, allerlei oude privileges 
en geplogenheden af te schaffen : 1281. 32 : ,,die grave doet al die houtnesse dat sce
penen ende porters te Brugghen gheusert hebben sonder van so vele als hem behouden 
es in desen scrifte". 

(3) Atrecht, Filips u63? 1. 3. 
(4) Brugge, Filips ± 1190. 
(5) Gent, Filips ± 1176. 
(6) Ieper, 1171-74 - 1301. 1. Cfr. S. Dizier, 1228. 8, Beugnot,O/im,II, blz. 702. 
( 7) Oudenaarde, 1190. I. 

(8) S. Dizier, 1228. 8. Beugnot, Olim, II, blz. 702. 
(9) Dendermonde, 123 3. 
(10) Aardenburg, consuetudo, v. ± 1323. 
(u) Hulst, 1350. 
(12) Zie hierboven, voetnota 2. 
(13) Gent. 1297.7.8; Gent, 1351/52; GHELDOLF, Co11t. Cand. n° 35, blz. 322. 

we menen dat niet zozeer de onttrekking aan het gerecht dan wel de misdaad zelf 
door de verwoesting beoogd is. 

(14) Ieper, franse versie uit 1301. 1. die bij de originele lezing van de keure van 
Filips v. d. Elzas de beperking heeft gevoegd : wonden op schepenen ! 



heid bewust als middel ter afschrikking aangewend, een idee die het 
strafrecht in de XIVe eeuw meer en meer ging inspireren, en, wanneer 
de schepenen van Gent in 1 3 5 1 de huizen van de moordenaars van twee 
hunner collega's (Zeger Boelen en Osten van Gheetscure) verwoesten en 
verbieden er opnieuw te bouwen en hetzelfde in 1354, na de moord op 
schepen Hendrik Alyn, dan is hieraan de primitieve vervloekingsidee 
wel vreemd maar heeft een weldoordachte strafpolitiek het gebaar inge
geven, waaraan wellicht politieke hartstochten niet vreemd zijn géweest ( 1) 

4. - VERMINKINGEN EN ERESTRAFFEN 

In dit hoofdstuk behandelen we vooreerst systematisch de ver
schillende gegevens die de bronnen ons over de verschillende straffen 
verschaffen. Ze zijn niet zeer talrijk, ze bieden niet het gedetailleerde 
beeld van latere eeuwen dat rechtshistorici en folkloristen reeds over
vloedig hebben bekend gemaakt; doch ze zijn belangrijk, het zijn vaak 
eerste gegevens, ze zullen ons een paar algemene besluiten suggereren 
die het slot van dit hoofdstuk zullen uitmaken. 

l. DE VERMINKING ALS VERZ\VARING VAN DE DOODSTRAF 

Het gebruik aan de terechtstellingen bepaalde verminkingen te doen 
voorafgaan - reeds bekend in de vroegere middeleeuwen (2) - vinden 
we terug in het begin v::i.n onze periode. Het zal vooral in latere eeuwen 
een uitgebreide toepassing kennen, wanneer de afschrikking opnieuw 
-- na de periode van het eerste grafelijke optreden --- een heersende rol 
in het strafrecht zal spelen. 

Een vroege aanduiding in die zin biedt ons voor Vl::i.anderen een 
anecdote van Herman van Doornik, die ons vertelt dat toen graaf Bou
dewijn VII een ridder-dief had gevat, de familieleden kw;,,men vragen 
hem ogen en leven te sparen (3). 

(1) De verwoestingsidee was in de zeden van het volk vastgeankerd, bij oplaai
ingen van politieke haat moest de inboedel van de tegenstanders het vaak ontgelden, 
tegen de huizen van politieke vijanden die men niet in handen had richtte zich de 
haat der massa, cfr. voor het oude Vlaanderen : VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, Uitleg
gingen, blz. 5 7 v. 1 

(2) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 784 v. signaleert : Abhauen der Haende u. 
Fuesse bei V erbrechern die dem Galgentode verfallen sind. 

(3) c. 22. a0 1111 : ... rogantibus cunctis ne militem suspendi vel oculos ei erui 
faceret. 



11. VERMINKING ALS ZELFSTANDIGE STRAF 

A. Wraakoefeninge11. 

In de private oorlogen werden door de tegenstrevers allerlei wrede 
verminkingen uitgevoerd en, we mogen het vermoeden, bij voorkeur 
deze die het gewroken slachtoffer zelf had ondergaan. De Vlaamse ver
halende bronnen vermelden ons een geval waarbij de familie van een 
mishandeld ridder de daders aanviel, en er onder andere een groot aantal 
de voeten afsloeg - had men de aldus schitterend gewroken ridder 
misschien iets dergelijks aangedaan ? ( 1) Meer kenschetsend voor deze 
zeden is de volgende gebeurtenis die in Normandië plaats greep in 1119, 
toen de primitieve toestanden er absoluut analoog waren met deze van 
de toenmalige Vlaamse maatschappij : Eustachius van Bertueil die het 
zoontje van Raoul Harenc als gijzelaar had ontvangen stak het kind de 
ogen uit; de wraak bleef niet uit, Raoul Harenc kreeg twee dochtertjes 
van Eustachius in zijn macht en : ,,earum oculos in ultione filii sui crude
liter effodit" ! ( 2) Het staatsgezag heeft met de invoering van de talio 
het principe van de exacte vergelding tot wet gesteld, aldus de maat van 
de wraak tot de maat van de misdadige schade beperkend en er de executie 
van op zich nemend. Dit wordt in allerlei varianten op de bekende 
mozaïsche formule uitgedrukt, als : ,, vita pro vita, membrum pro mem
bro", of "dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede da bit" 
verder ook "tale (= hetzelfde) membrum amittet". Een eerste reeks 
verminkingstraffen bestaat dus uit private wraakdaden die in de sfeer 
van het publieke strafrecht werden getrokken. De wettige talio ontmoeten 
we voor het eerst in de XIe eeuwse wetgevingen (3). Ze is niet algemeen 
geweest in Vlaanderen (4). Indien de steden ze hebben gekend, verdwijnt 
ze toch vroeg uit het stedelijk strafrecht : de codificatie van Filips van de 
Elzas kent ze niet : op de beroving van een lidmaat staat de hoogste 
boete en niet beroving van het analoge lid - hierop leggen de schepenen 
van Ieper de nadruk in een schrijven aan de schepenen van S. Dizier (5 ). 

(1) Herman v. Doornik. C. 89. 
(2) Ordericus Vitalis, Hist. eccles. IV. blz. 336 (uitg. A. Le Prevost) gecit. door 

LE FOYER, Droit pén. Norm., blz. 228. 
(3) Keure v. Geraardsbergen. 1067-70. 10 : caput pro capite, membrum pro 

membro. 
(4) We vinden ze niet in de keurbrief van 't Vrije. ± 1190 : in art. 23 wordt 

bepaald dat wie iemand een lid heeft afgeslagen in een hinderlaag, de hand verbeurt 
(en niet het gelijke lid). 

(5) Tout Lieu. S. Dizier. n° 226: V. : Se ung bourgois oste le poing ou le pié ... 
s'il perdera nul de ses menbres ?" - A: ,,Il n'at fourfait que soixante l..." Deze tekst, 
we weten het, is van veel jongere datum dan Filips' keure waarop het Ieperse strafrecht 
steunt, doch we voeren hem aan omdat hij zo expliciet is en omdat de keure zelf geen 
twijfel laat. 



Bijzonder verspreid is de talio in de XIIJe en XJVe eeuwse, archaïserende 
plattelandskeuren, de formule duikt terug op in de "harde" grafelijke 
keuren ( 1 ), dit laatste ongetwijfeld in het kader van het afschrikkings
elem~nt en de voorkeur voor bloedige straffen die het staatsstrafrecht 
kenmerken (zie blz. 21 vv.). 

B. Publiekrechtelijke straffen. 

1. Het Middeleeuwse strafrecht gaat hierbij vaak uit van het stand
punt dat juist het lichaamsdeel waarmee de misdaad werd volvoerd dient 
gestraft. Het is een ander begrip dan dat van de spiegelende (2) of karak
teristieke straffen (3) : bij deze laatste is de executie zelf een beeld van het 
misdrijf ( de brandstichter verbrand, men kookt de valsmunter die een 
valse legering in zijn smeltkroes aan 't zieden bracht); doch, wanneer 
men ·een lasteraar, een oproermaker en een godslasteraar de tong afsnijdt, 
een dijkbreker de handen afslaat, d:in is dit alleen omdat men juist in de 
misdadiger het lid of de organen wil kastijden die het eigenlijke werktuig 
zijn geweest van-de misdaad. Men bedenke hierbij dat men zo ver is 
gegaan zelfs de voorwerpen en dieren te bestraffen die de mispadiger 
hebben gediend (4). 

a) Het afhouwen van de hand. 

manum amittet (5), dex tram amittet (6), pugnum amittet (7), manum 
dextram amputare (8), 
perdre le puing ( 9 ), 
de hand verliezen (10), ontvusten (11). 

(1) Brugge. 1281. 1: ,,doot over doot, let over let"; en Lod. v. Nevers. 1330. 41: 
,,mort pour mort, membre pour membre". 

(2) Beide groepen worden nochtans door Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 356 v., 
als één groep behandeld onder de naam "spiegelnde Straf en". 

(3) Zelfde bemerking voor LE FoYER's groep v. d. ,,peines caractéristiques", 
blz. 289. 

(4) cfr. Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 425; J. DAMHOUDERIUS, Pract. rer. crim., c. 96, 
antwoordt op de vraag : ,, Waarom worden de dieren die tot bestialiteit hebben gediend 
met de daders verbrand ?" : ,,Niet om heurlieder eygen misdaet, maer omdat zij instru
menten geweest hebben daermede de mensche de zonde gecommiteerd hebben." 

(5) Poperinge. 1233. 10. 
(6) Keurbrief. 19. 
(7) ten Hamere. II94• 12. 
(8) Strafreg. S. Pieters. XL VI. 3 6. 
(9) Ieper. Sentences. 5 24. 
(10) Zaffelare. 1260. 7. 
(II) Baljuwsrol n° 10II, Brugge, a0 1374: Justiche ghedaen in der stede van 

Brueghe... Roelkin de Vinck ontvust. 



Het verlies van de rechterhand is de meest verspreide verminking ( 1 ). 

Ze wil de hand die zich schuldig heeft gemaakt aan om het even welk 
ernstig misdrijf kastijden. Hoezeer deze opvatting levendig was in het 
bewustzijn der tijdgenoten moge blijken uit volgende anecdoten. Bor
siardus in Galbert van Brugge's verhaal bekende zijn verraad jegens 
Karel de Goede en had er zulk een berouw over "ut obsecraret omnes 
inspectatores patibuli sui quatenus manus ei truncarent quibus dominum 
suum Karolum occiderat" (2). De Chronica S. Huberti (3) vertelt ons hoe 
Arnulf, Richi]dis' zoon, verraderlijk gedood werd, op aanstoken van zijn 
tegenstrever Robert de Fries, ,,per manus cuiusdam Gerbodonis. Qui 
Gerbodo non mul to post confusus conscientia tante in justitie ... Romam 
petiit et manus qui bus dominum suum interfecerat... papae... pro penitentia 
eiusdem criminis detruncandas optulit." Het kwam er bij dergelijke 
straffen dus niet op aan de aard van het misdrijf aan te tonen, maar wel 
het werktuig van het misdrijf te straffen. . ' 

Worden met verlies van de hand bestraft : verwondingen met ver
zwarende omstandigheden, als pleging met verbreking van de nac4t
vrede (4), op de persoon van de graaf of zijn agent (5 ), of met een ver
boden wapen (6); de verwondingen zonder meer (7), het doorsteken 
van de zeedijk (8), het leggen van een hinderlaag (9). Men zal opmerken 
dat de stadsrechten het verlies van de hand als hoofdstraf niet dan bij 
uitzondering bevatten. In al deze zaken wijkt het Vlaamse Strafrecht 
niet van de meest verspreide middeleeuwse juridische opvattingen af ( 10 ). 

b) Het verlies van de tong. 

Men vindt het afsnijden ( 11) of het uitrukken ( 12) van de tong, 

(1) Poperinge. 1208. 9; 1233. 10; Nieuwpoort. n63. 2; ten Hamere. n94. 12; 
't Vrije. 1190. 19; Zaffelare. 1260. 7; Ieper Sentences. n° 524. 

(2) Galbert. c. 84; cfr. Walter v. Terwaan. c. 42 : ,,Burchardus ... manum suam 
dexteram que in effusione sanguinis justi cruentum exhibuerat ministerium ob penam 
tanti criminis exsolvendam et indulgentiam promerendam abscidi flagitavit." 

(3) K. HANQUET, La chronique de S. Hubert, Comm. Roy. Hist., Brussel, 1906, 
c. 24, blz. 66, a0 1071. 

(4) Nieuwpoort, II63. 2. 
(5) Ieper. Sentences. n° 524. 
(6) Poperinge. 1233. 10 (canipulo); Zaffelare. 1260. 7 (canipulo vel clava torcoisa); 

ten Hamere. II94• 12 (canipulo vel misericordia); Lod. v. Nevers. 1330. 48. 
(7) Poperinge. 1208. 9. 
(8) Keurbrief. 1190. 19. 
(9) Ibid., 23 : (insidias struere) ... , in quibus homo membrum perdiderit ... mem-

brum perdet hoc est manum. 
(10) Cfr. Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 513 vv. 
(n) EsPINAS, Douai, P. ]. 1006. 1 : cauper Ie langue. 
(12) Facet. S. Amand. 1265. XVI. 18 : Faulx eschevins doit avoir le langue 

saquie dehors le bouche. 



daarnaast het afsnijden van een stuk van de tong (1); in de latere middel
eeuwen vindt men ten onzent ook veelvuldig het doorsteken van de 
tong (2). We vinden deze straf voor die misdaden waarin de tong het 
voornaamste orgaan was : bij godslastering (3) en bij het opstoken tot 
oproer (4), voor de schepenen die een vals vonnis velden (5); voor valse 
getuigen (6). 

Verminking met publiciteitsbedoeling. 

Een paar verminkingen dienen speciaal, hoewel ze echte pijnlijke 
straffen zijn, om een bepaald misdadiger door een opvallende misvorming 
kenbaar te maken. 

a) De Littekens. 

adustio vultus (7), signum infligere (8), 
donner l'ensengne au visage au caud (9), singne puplique (10), 
een 1 yckteekin (II), een teken in de lier ( = de wang) ( 12 ). 

Het litteken, één der meest voorkomende der straffen aan huid en 
haar, reeds· in de Frankische tijd bekend ( 13 ), blijkt met een gloeiend ijzer 
te zijn aangebracht op de wang. Aangezien vaak de stadssleutel hiertoe 
werd aangewend ( 14), spreekt men ook van "iemand sleutelen" ( 1 5 ). De 

(1) Ieper. Sentences. 946 : accourtier se langhe; DE PAuw, Froissart, II, baljuws
rekeningen, blz. 288 : Zoete van Ysigeem har tonghe ghecort (opstand, a0 1383). 

(2) CANNAERT, Oud Vlaamsch Strafrecht, blz. 54 vv. 
(3) Ieper. Sentences. n° 946 : M. H. est jugiet d'ester en pellorin et d'acourtier 

se langhe ... pour lez despiteuses, inhonestes et innaturelez parolez, blasfemes qu'il dist 
sour nostre Seigneur Jhesu Crist et de le glorieuse benoite Vierge Marie. 

(4) EsPINAS, Douai. P.]. 1006. 1: J. et M. C. banies a tousiours ... pour ce qu'elles 
dirent et crierent en hault en plain Marquiet ... en enheudisant le commun de mal 
faire ... Et aveuc ce ... on caupa as dites J. et M. les langues pour leurs mauvais parlers 
et outrageux qu'elles avoient dit ... " 

(5) Fac. S. Amand. XVI. 118 - in een zeer bijzondere· toepassing. 
(6) Facet. S. Amand. XVI. 3 1. 
(7) S. Baafsabdij. 1252. 6, bij DIERICKX, Gends charterboekje, blz. 4. 
(8) Land v. Waas. 1241. 24. 
(9) Cart. S. Pierre. Lille. n° 309. 
(10) Brugge. 1329. 52 (f0 7). 
(11) Ieper. Sentences. 1018. 
(12) Brugge. 1304. 3. 
(13) BRUNNER, Rechtsg., II, blz. 788. 
( 14) Hulst. 1 3 5 o. 18:men sal hem setten den slotel van der stede in sine kinnebacke. 
(q) Brugge. 1304. 3 : met enen slotele tekenen an siin lier; Hulst. 1350. 18: 

slotelen : men sal hem setten den slotel van der stede in sine kinnebacke ... , zeer ver
spreid gebruik in latere middeleeuwen : CANNAERT, Oud. Vl. Strr., blz. 50-5 2. 



~traf komt in de Vlaamse rechtsbronnen voor vanaf de ze helft van de 
XIIIe eeuw (1) en is de typische straf voor vals getuigenis (2). 

b) Een beperkt aantal verminkingen zijn algemeen in gebruik voor 
wel bepaalde misdrijven zodat de misdadiger voor gans het leven kenbaar 
is als de dader van dat bepaald soort misdrijf. Ze zullen als bewijs 
of minstens sterk vermoeden gelden van eventuele herhaling. Men 
begrijpt welke moeilijkheden dit kon medebrengen voor slachtoffers van 
een accidentele of aangeboren verminking (3). Een schepenban van 
S. Omaars bepaalt dan ook - het geval is interessant : ,,wie iemand 
van een oor berooft zodat deze later bij diefstal, op grond van herhaling, 
terechtgesteld wordt, zal de helft van het weergeld betalen", immers er is 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen hem en de gehangene zelf (4). 

Aldus is gebruikelijk het afsnijden van de neus (of neus en lippen) 
van koppelaars (5 ), het afsnijden, splijten of doorboren van het oor, de 
eerste straf wegens kleine diefstal ( 6), de twee andere wegens het houden 
van ontuchthuizen (7). De straf, die" eerder sporadisch voorkomt in onze 
bronnen, zal later de algemene straf voor herhaling van diefstal worden (8). 

(1) HAUTCCEUR, Cart. S. Pierre Lille, n° 309, 1241; Land v. Waas. 1241. 24; 
S. Baafsabdij. 1252. 6 (DIERICKX, loc. cit.). 

(2) Ieper. Sentences. 1018; Brugge. 1304. 31; Hulst. 1350. 18; Aardenburg. 
Keurbr. 109; uitzonderlijk voor diefstal boven 2 schelling tot 5 schelling in Land 
v. Waas. 1241. 24. 

(3) Typisch is in dit verband een geval aangehaald uit Holland door K. fREDE
RIKS, Oud. Ndl. Strr., I, blz. 391, waar de zelfde strafrechtelijke gewoonte heerste : 
de Hollandse graaf, Willem III, gaf in 1 3 3 o ten behoeve van een zekere L. W. een 
bezegelde brief af verklarende dat, toen deze nog geen negen jaar oud was, een hond 
hem een stuk van zijn linker oor had gebeten en dat hij dienvolgens zonder blaam 
of schande moest zijn (en niet voor dief gehouden !). 

(4) GrnY, S. Omer. hans. 788, blz. 5 75 : iemand een oor afslaan "par quoi ke cil 
ki ensi seroit atourneis en fust pris en quelconkes lieu ke ce fust et il en fust reteis 
de larechin ... perdist le vie, chil ki ensi l'auroit atournei en devroit restorer et rendre 
le moitié d'un homme." 

(5) Gent. 1297. 61; Oudenaarde Keurboek. 1328, blz. 70. 
(6) Salle Lille. 293 : il est loys que par trois manieres poelt-on l'omme de larchin 

ou souppecchonneux de larchin justicier: ly une est de pendre, l'autre est de caupper 
l'oreille, et Ie tierche est de banir de le tierre le signeur. 

(7) Oudenaarde. Keurboek. 1328, blz. 62; Cassel. 1324. 64. 
(8) De herkomst van deze straffen mag op de Karolingische traditie teruggevoerd 

worden, immers reeds in de frankische tijd vinden we de methode v. h. tekenen : 
BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 788, zegt hierover : man pflegte manchmal neben der 
Strafe an Haut und Haar eine Brandmarkung zu vollziehen urn den Verbrecher zu 
zeichnen. Denselben Zweck verfolgte bei Dieben die kleinen Diebstahl begingen das 
abschneiden des kleinen Fingers; verbreiding in de latere middeleeuwen, zie CANNAERT, 
Oud. Vl. Strr., blz. 34. 



3. Een afzonderlijke plaats wordt ingenomen door de bijzonder 
wreedaardige verminkingen die werden ingevoerd om in uitzonderlijke 
omstandigheden een bijzonder dreigende misdadigheid door terreur te 
onderdrukken - vooral dan het uitsteken der ogen dat in de xre eeuw 
door de graven en in de XIIIe eeuw door het stadspatriciaat werd toe
gepast (1). 

III. DE ERESTRAFFEN 

Aangeziç:n slechts de latere middeleeuwen rijk zijn aan gegevens 
omtrent de littekens, de schandpaal, de smadelijke tocht, de geseling, 
enz. zullen we ons naar aanleiding van de vrij schaarse gegevens uit 
onze periode tot het essentiële beperken. 

1. De littekens (zie blz. 194). 

De laat middeleeuwse bronnen geven talrijke gevallen aan waar de 
littekens samen met geseling en het afsnijden van liet haar worden toe
gepast. De straffen aan huid en haar werden vaak gecumuleerd en als 
schandstraffen toegediend (2). 

2. De schandpaal en de ladder. 

equuleum (3), ponere in pellorio (4), 
pellorin (5), mettre en l'eschielle (6), 
setten in die ladere (7), setten in den stoc (voetboei) (8). 

· Bij deze erestraf stond of zat de veroordeelde op een openbare 
/ plaats in de gemeente tegen een paal of muur waaraan hij was vastgeketend 

(1) Zie blz. 21 v. 
(2) CANNAERT, Oud. Vl. Strr., blz. 50 vv.; Baljuwsrol n° 1012, Brugge, a0 1374-75: 

W. B. dictus van Uutrecht inden stoc gheset 3 daghe ende daer naer den slotel int lier; 
id. n° 1362, Gent, a0 1352 : Jan van sente Pieters gheteekent metten brande in sine 
cake : 5 s. 

(3) Gent. 1205. 4. 
(4) Arques. 1232. 41. 
(5) Ieper. Sentences. 946. 
((;) Ieper. Sentences. 1018. 
(7) Aardenburg. Keurbrief. JOS. 
(R) Brugge. 1304. 31; Aardenburg. Keurbrief. JOS; cfr. VERWIJS en VERDAM, 

v0 stoc. 12, kol. 2180. 



of zat op een ladder (1) en was gedurende een zekere tijd - vaak drie 
dagen - aan het misprijzen van de bevolking overgeleverd (2). 

Met deze straf, in de middeleeuwen algemeen verspreid ( 3 ), werd 
in Vlaanderen bedreigd hij die te arm was om zijn boete te betalen (4), 
wie een valse getuigenis aflegde (5), de vechtjassen (6). Naarmate de 
willekeur van de rechtbanken zal toenemen zal men deze straf meer en 
meer bij allerlei misdrijven als bijkomende straf vinden (7). 

3. De smadel[jke tocht. 

Deze vernederende straf bestaat hierin dat de misdadiger doorgaans 
barvoets en in zijn hemd of in een wollen boetekleed, een eind weegs 
gaat en daarbij zekere voorwerpen in de hand draagt ( s) - we vinden 
de straf terug in het livre Roisin, c. 4 : ,,tison apporter au cange" (9) -
of in een smadelijke houding of uiterlijk talrijke malen door de -stad 
gaat (10). 

De eerste vermelding in Vlaanderen van deze publieke vernederende 
st~af dateert uit 1216:-18 : de veroordeling door de officialiteit van Doorpik 
van de "prepositus et scabini Insulenses": ut ab illo loco (w?,ar ze hun 
machtsoverschrijding tegen het Sint Pieters-kapittel van Rijsel hadden 
gepleegd) nudis pedibus et in tunîcis suis ferentes virgas in manîbus 
(=geselroeden!) ita tarnen quod unus eorum ... ceteris magis delinquens ... 

( 1) In de ladder heeft men de galgladder gezien, de straf zou een symbolische 
aanduiding zijn dat de veroordeelde de galg verdiend had, dat hij "galgenaas" was ! 
Cfr. v. AMrRA, Todesstrafen, blz. 97. 

(2) Gent. 1205. 4. 
(3) Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 573. 
(4) Arques. 1232. 41. 
(5) Ieper. Sentences. 1018, 1390; Brugge. 1304. 31 : 3 dagen in den stoc. 
(6) Gent. 1205. 4. 
(7) CANNAERT, op. cit., blz. 50-57; dikwijls bij verbanning : Ieper. Sent. 416, 

427, 435, 581, 607, 622, 771, etc. 
(8) Definitie v. Hrs, Str. d. M. A., I, blz. 570. 
(9) Tison = een stuk hout of fakkel aan één uiteinde verbrand of brandend. 

Dat de vreemdeling te Rijsel een fakkel in de hand moet dragen bij zijn vernederende 
tocht is wel om aan te tonen dat hij aldus ontsnapt is aan de woesting (= verbranding 
v. zijn huis, waarover Roisin. c. 4 handelt) welke de gemeente hem spaart; hetzelfde 
gebeurt te Ieper (zie GESSLER, Droitd'arsin, blz. 309); cfr. te S. Omaars: in plaats v.d. 
woesting te ondergaan draagt de begenadigde dader een fakkel : un tison ardent. 
(BLED, Le Zoene, P. J. E); 

Cange = ,,fontaine au change située sur la place du marché auprès de laquelle 
se faisaient les citations en justice solennelles" (MONIER, Roisin, register). 

(10) DE PAuw, Voorgeboden Gent, blz. 9, a0 1337: ... sijn haer af te sceerne an deen 
sijde van sinen hoefde ende twee werven sdaghes bloetsoefts te gane van scepenen
huus tote vor sGravensteen de 40 daghen durende. 



in camisia sua tantum et etiam nudis pedibus ferens virgam in manibus 
usque ad ecclesiam beati Petri veniant et sic ejusdem ecclesie intersint 
processioni ( 1 ). 

Dergelijke vernederende ceremoniën zullen we terugvinden bij het 
ceremonieel van de verzoening (blz. 291 vv.). 

4. Hierbij sluit nauw aan het steendragen. 

Deze lastige erestraf bestond hierin dat de veroordeelde, meestal 
al te loslippige vrouwen, beladen met zware stenen een vrij lange weg 
moesten gaan, omstuwd door een joelende menigte (2). De oorsprong 
van de straf is wellicht te zoeken in de strafknechtschap die wie niet 
betalen kon verplichtte een arbeidsprestatie te leveren - in dit geval 
het graan malen; vandaar dan de (molen)stenen die later, symbolisch, 
werden gedragen (3). De straf is meestal subsidair gebleven, nl. voor 
wie zijn boete niet kon betalen. 

Slechts uit de XIVe eeuw zijn ons gegevens uit Vlaanderen bekend: 
,,S. N. ghewijst in 3 lb. ochte de steene te draghene, omdat soe in fel
heden slouch met der vuuist C. v. R., daeraf ontfaen, omdat een arm 
out wijf was : 40 schelling." (4) 

5. De geseling. 

De geseling, knechtenstraf in de vroege middeleeuwen, in de kapi
tulariën ook reeds voor vrijen voorgeschreven (5) komt in Vlaanderen 
in onze periode sporadisch voor, ze zal in de latere middeleeuwen des 
te veelvuldiger aangewend worden (6). In het begin van de xrne eeuw 
(1216-18) treffen we ze voor 'teerst aan: de burgemeester en schepenen 
van Rijsel worden door de officialiteit van Doornik wegens machts
overschrijding veroordeeld tot de geselstraf (7). Het geval is op rekening 
van het kanoniek recht te schuiven. Pas in 1275 vinden we ze in het 
zuiver leke recht en wel te Brugge in een politiereglement voor de laten 
van 't Maendaegsche, in een zeer beperkte toepassing (8). 

(1) HAUTC<EUR, Cart. S. Pierre. Lille, n° 117. 
(2) Cfr. GESSLER, Pierres de justice. 
(3) Cfr. v. KuENSSBERG, Steintragen, blz. 39 vv., in navolging v. Waitz , Verfass

gesch., VI, 606, n. 4. 
(4) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 465 (Ninove 1379-80); Baljuwsrol 

n° 879, a0 1375, souverein baljuw: Katheline Sneldeghens ende Lysbette haer dochter 
elc in 5 lb. of den steen te draghene omme dat zij sloughen ende hanthaefden in fel
heden Calkine van Schilbeke, ontfaen 6 lb. 

(5) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 789. 
(6) CANNAERT, Oud Strr. in Vl., blz. 40. 
(7) HAUTC<EUR, loc. cit. : ,,ut a presbyteris verberentur". 
(8) Brugge. 1275. 29: ,,gheselen" wie voor de 3e maal een valse eed aflegt. 



AFKOOPBAARHEID DER LIJF- EN ERES'TRAFFEN 

pugnum suum redimere (1), redemptio pecunie (2). 

Dat de verminkingen effectief werden uitgevoerd is een feit (3). 
Sommige teksten bepaalden - uitzonderlijk - dat geen afkoop zou 
toegelaten zijn (4). Doch de algemene regel was dat de lijfstraffen konden 
omgezet in geldboeten ( de oude idee van de afkoop bij de wraak werkte 
steeds door) (5 ). De afkoop kon gebeuren door een bijzondere gunst 
van de heer, (6) door de gunst van de heer en de klager (7) of vrij door 
de wil en het vermogen van de dader ( die hierbij, men vergete het niet, 
zeker op de familiale solidariteit beroep kon doen). Het is eerder zeld
zaam dat de afkoopsommen worden aangegeven, we vinden nochtans 
20 lb. voor een lidmaat (8), 9 lb. (9) of 3 lb. voor de hand (10), 100 lb. 
voor de hand (II). De afkoopsom is soms integraal voor de heer (12) 
soms gaat een (aanzienlijk) deel naar de partij (13); aldus duidelijk her
innerend de oude afkoop van het wraakrecht onder partijen. 

Wijzen we er tenslotte nog op dat de lijfstraffen in gebruik zijn 
als strafbedingen ingeval van niet betaling der boeten ( 14), en ingeval 
van voortijdige terugkeer van ballingen ( 1 5 ). In dit verband worden ze 
elders behandeld. 

(1) Wavans. 1205. 8. 
(1.) HAUTCCEtJR. Cart. S. Pierre Lille, n° 309. 
(3) Strafreg. S. Pieters. XLVI. 36. 
(4) HAUTCCEUR, S. Pierre de Lille, n° 309 (1241) : ,,mors, mutilatîo vel ustio in 

vultu ... sine aliqua redemptione pecunie." Een verbod dus uit een kerkelijk milieu 
afkomstig. Dit is belangrijk. Het afkopen v. d. straf is een duidelijk relict van de afkoop
bare wraak-ideeën en de economische inslag v. h. oudere strafrecht. Het kapittel v. 
S. Pieters verbiedt dat : een echte straf is van nature niet afkoopbaar daar ze tot lichame
lijke uitboeting moet dienen, ze is niet afkoopbaar omdat in het kanoniek recht de 
morele overwegingen de doorslag geven en niet de economische. 

(5) De afkoopbaarheid was een algemeen verschijnsel in het Middeleeuws Strr. 
(6) S. Baafs bij Gent. 1252. 6 : DIERICKX, Gends Charterb., blz. 4, ,,name d'abt 

gelt deraf"; Zaffelare. 1260. 11 : en ware of by gracien van den here worde ver
geven; Lod. v. Nevers. 1330. 48. 

(7) Waas. 1241. 14 : nisi gratia comitis et gratia conquerentis indulgeatur. 
(8) Zaffelare. 1260. 11 : 10 lb. aan het slachtoffer, 1 o lb. aan de graaf. 
(9) Wavans in Artesië. 1205. 8. 
(10) Cassel. 1239. 3. 
(II) Lod. v. Nevers. 1330. 48. 
( 1 2) S. Baafs, DIERICKX, loc. cit. : de afkoopsom wordt verdeeld tussen abt en 

voogd. 
(13) Zaffelare. 1260. II: half, half; Lod. v. Nevers. 1330. 52. 1/5 voor de beledigde 

partij : het privaat wraakelement is fel verzwakt ! 
(14) Zie blz. 226. 
(15) Zie blz. 150 v. 



BESLUIT 

We hebben de gegevens over verminkingen en erestraffen die het 
oud-Vlaamse Strafrecht in de door ons behandelde periode bevat samen
gebracht, we hebben de bronnen aangewezen. Beschouwen we nu in 
hun samenhang deze gegevens en trachten we enkele belangrijke punten 
aan te stippen. 

1. De groepering van de onderscheiden verminkingen : De oorsprong van 
een goed deel van de verminkingsstraffen die uitgaan van de grafelijke 
heerschappij dient gezien in het kader van het wederaanknopen door 
het grafelijk gezag met de Karolingische staatstraditie in de loop van de 
XIe eeuw. Hierbij horen vooreerst de verminkingen die louter als terreur
straffen bedoeld zijn (handen afslaan, ogen uitrukken ( 1 ), te vergelijken 
met het Frankische handen en voeten afslaan van tot de strop veroor
deelden (2) dat misschien zelf op oud-Germaanse doodstrafrituelen terug
gaat) (3); daartoe hoort verder de gelocaliseerde verminking (het mis
dadige lid of orgaan wordt gestraft, te vergelijken met analoog optreden 
van het staatsgezag onder de Karolingers : verlies van de hand bij mein
eed) (4). 

Een belangrijke groep verminkingen vormt de uitoefening van de 
wraak die door het wettig gezag gewaarborgd is : de bloedige wet van 
de talio. 

2. Een belangrijke opmerking sluit hierbij aan : de grote steden 
vertonen een opvallende afkeer voor de toepassing van bloedige straffen 
op hun poorters : we beklemtonen het feit dat de klassieke stadsrechten 
(de keuren van Filips van de Elzas) de talio niet hebben gekend (5), 
maar ze duikt op, in de absolutistisch georiënteerde keuren voor Brugge, 
1281 (6), de keuren van Lodewijk van Nevers (7) en ook in de Brugse 
keure van 1304 (8). Een nauwkeurig toekijken laat ons toe voor de andere 
categorie verminkingen op te merken : het afhouwen van de hand, zeer 
verspreide straf op het platteland (9) komt als hoofdstraf pas in de stads
rechten voor in de XIVe eeuw en in zeer beperkte aanwending ( 10); de 

(1) Nieuwpoort. 1163. 9; Herman v. Doornik. c. 2.1. 

(2) BRUNNER, Rechtsgesch. II, blz. 784. 
(3) BRUNNER, Rechtsgesch. II, blz. 784. 
(4) BRUNNER, Rechtsgesch. II, blz. 877. 
(5) Doodstraf voor moordenaars (art. 18) is nog geen talio te noemen. 
(6) Brugge. 1281. 1 : doot over doot, let over let. 
(7) Lod. v. Nevers. 1330. 41 : mort pour mort, membre pour membre. 
(8) Brugge. 1304. 14 : het autoritaire element binnen de steden versterkt. 
(9) Zie blz. 192 v. 
(10) Aanslag op de vorst of zijn officier, zie blz. 193. 
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verminking aan de tong duikt pas laat in de XIVe eeuw op in de stad
rechten ( 1); het toebrengen van littekens gesignaleerd op het platteland 
en in abdij-domeinen in de XIIIe eeuw (2), verschijnt pas in de XIVe 
in de stadsrechten (3); de geselstraf, in toepassing voor plattelandsbevol
king en door de kerkelijke rechtbanken, gesignaleerd in de XIIIe eeuw (4), 
komt in onze periode in het stadsrecht niet voor (5). Slechts wanneer 
sociale troebelen uitbreken of dreigen uit te breken treden de sted~}ijke 
schepenbanken onmeedogend op (6). In de door ons behandelde eeuwen 
is de gemeenschapsidee die de basis van de gemeentelijke instellingen 
was geweest nog krachtig (7), de latere eeuwen zullen een steeds sterkere 
greep van de staatsorganisatie en de autocratisch wordende gemeerite
magistraat kennen, waardoor de poorters meer en meer als "onderdanen" 
zullen worden beschouwd op wie een streng en bloedig strafrecht wordt 
toegepast (men vergelijke dit met de uitbouw van de Karolingische 
staatsorganisatie die, door het uitbreiden van de verminkingen en de 
straffen aan huid en haar ook op vrijen, leidde tot wat H. Brunner een 
,,Herabdrückeh der Gemeinfreien" heeft genoemd) (8). 

3. Een woord nog over de erestraffen en het kan.Jnieke recht. 
Men mag de oude volkse oorsprong van de erestraffen aannemen (9). 

Vaak zijn ze slechts de symbolische executies - hoewel ze niet meer 
als zodanig worden aangevoeld - waaraan een joelende menigte - zoals 
aan de echte executies - deelneemt. Aldus het dragen van de (molen)
steen, van de fakkel, het zitten op de (hang)ladder. De idee die aan de 
sterke verbreiding van deze straffen - en ook van de oude straffen aan 

(1) Ieper. n° 946, a0 1375. 
(2) Zie blz.- 195, n. 1. 

(3) Brugge. 1304. 3; Hulst. 1350. 18; Ieper. Sent. 1018. a0 1390; Aardenburg. 
Keurbrief. 109. 

(4) Brugge. 12 75. 29. voor 't Maendaegsche; HAUTECCEUR, Cart. S. Pierre Lille, 
no n7. 

(5) Men bedenke dat deze straffen oorspronkelijk knechtenstraffen waren, slechts 
de capitularia voerden ze ook voor vrijen in : BRUNNER, Rg. II, blz. 788 v. 

(6) Ogen uitsteken te Ieper, zie blz. 196; tong afsnijden te Dowaai, zie blz. 194, 
p.. 4. Verder zien de steden zich gedwongen lijfstraffen toe te passen op teruggekeerde 
ballingen tegen wie men anders machteloos had gestaan. 

(7) Cfr. veelvuldig gebruik van verbannen als middel om executie uit te stellen. 
(8) Cfr. de uitdrukking van BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 89. Volgens een onlangs 

nog door G. RADBRUCH, Elegantiae Juris Crimina/is, blz. 1-12, hernomen stelling, 
zouden vele dezer lijfstraffen door het staatsstrafrecht overgenomen zijn uit het privaat 
strafrecht v. d. heer op zijn halfvrije knechten (d. Knechtsstrafrecht), toen het staats
gezag de allures begon te nemen van de heer over zijn knechten. 

(9) Vb. Steendragen reeds (maar dan buiten Vlaanderen), in Prisches in 11 5 8, 
cfr. GESSLER, Port de pierres, blz. 124. 

Cfr. WAITZ, Verfassg., 62, blz. 606 : dergelijke straffen worden in de bronnen 
een oude Frankische of Zwabische zede genoemd. 
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huid en haar - zeker sterk heeft meegewerkt is de kanoniekrechtelijke 
opvatting van schuld en boete, van het berouw, publieke vernedering 
en schuldbelijdenis, het geloof in de heilzame kastijding ( cfr. de monniken
regels en in de bijbel: men moet de roede niet sparen): belangrijke invloed 
die aan het laat middeleeuwse recht een sterk moraliserend karakter zal 
verlenen. 

Termen 

5. --~ VERMOGENSSTRAFFEN 

forefactum (forisfactum) (1), emendatio (2), fredum (3), emen
dare ( = boete betalen) (4), 
forfait (5), a_mende (6), amender (7), 
boete (8), mesdaet (9). 

INLEIDING 

De twee pijlers van het stedelijk strafsysteem in het oude Vlaanderen 
waren de vermogensstraffen en de verbanning, wel te vergelijken met 
onze moderne boeten en vrijheidsstraffen. De vermogensstraffen zijn de 
normale sanctie geweest van de meest uiteenlopende misdrijven. Men 

(1) Gent. ordon. ca n78. 3. GHELDOLF, Cout. Gand, n° 2. 
(2) Poperinge. 1208. 15. 
(3) De klassieke term, die in de hoge Middeleeuwen het deel v. d. zoensom 

aanduidde waarop de publieke macht recht had, ontmoeten we in een oorkonde v. d. 
S. Pietersabdij (VAN LOKEREN, Charles 5. Pierre, n° 250, a0 115O, Diederik v.d. Elzas): 
de graaf bevestigt het immuniteitsprivilege v. de abdij : ,,nullus judex publicus ... in 
ecclesias aut loca aut agros memorati cenobii ad causas audiendas vel FREDA aut 
tributa EXIGENDA, vel fidejussores tollendos vel ullas redibiciones aut illicitas 
occasiones requirendas ... ingredi valeat". Men mag hieruit niet besluiten dat "fredum" 
werkelijk nog een gebruikelijke term was, de oorkonde die hier bevestigd wordt 
gaat kennelijk op formules uit de frankische tijd terug : cfr. Cartae Senonciae, n° 3 5 
(ZEUMER, Formulae, blz. 201) : ,, ... ut nullus judex publicus ... in cortis vel villis ipsius 
monasterii nullum debuisset habere introitum, nee causas audiendas nee frida exegendas 
nee fidej ussores tollend os ... nee nullas retributiones exhactandas ... nullatenus exhacte-
tur ... "; cfr. Form. Imperiales, n° II (ibid., blz. 294) : ,,iubemus ut nullus iudex publi-
cus ... in ecclesias aut loca vel agros seu reliquas possessiones memoratae ecclesie ... 
ad causas iudiciario more audiendas vel discutiendas vel freda exigenda ... aut fide
jussores tollendos... nee ullas redibitiones vel illicitas occasiones requirendas ullo 
unquam tempore ingredi audeat." 

(4) Gent. 1191. 31. 

(5) ESPINAS, Douai, Finances, P. J. 35. 
(6) VuYLSTEKE, Rekeningen, II, blz. 1015 v. 
(7) Facet. S. Amand. XI. 8. 
(8) Gent. 1297. 52. 
(9) Gent. 1297. 5 8 : hij es in de mesdaet v. 60 lb. 
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bedenke hierbij dat de verminkingsstraffen in het algemeen afkoopbaar 
waren en dat zelfs bij doodslag een verzoening op basis van een gelde
lijke vergoeding aan de beledigde familie het misdrijf kon uitwissen. 

Bieden de vermogensstraffen naar hun aard ( confiscatie, geldsom), 
omvang, historische oorsprong (private straffen en publieke, deze laatste : 
straffen die voortkomen uit de oude vredeloosheid en andere uit het 
vorstelijk bannus of imperium) en naar hun verdeling (welk is het aandeel 
van de beledigde partij, van het gezag?) een grote verscheidenheid, toch 
is het mogelijk door een geschikte classificatie, die uit de historische 
realiteit zelf gehaald is, een zekere orde in de overtalrijke vermogens
straffen van het oude recht aan te duiden. 

I. DE VERBEURDVERKLARING DER GOEDEREN 

Termen resignare substantiam principi (1), substantia devolvitur, redit 
(naar de heer) (2), esse in gratia comitis de (corpore et) averio (3), 
ipse (vita) et omnia sua (erunt) in (sub) potestate, voluntate, 
gratia comitis (4), omnia sua comitis erunt (5), exhenedare (6), 
de omni bono suo in gratia comitis esse salva vita et mem
bris (7), bona confiscate (8), confiscatio (9), omnem posses
sionem confiscare ( 1 o); 
en la merchi du seigneur (11), fourfaire corps et avoir (12), 
prendre tous les biens ( 1 3 ), estre en la volonte du seigneur 
(sauve vie et membres) (14); 
(lijf en) goed verbeuren ( 1 5 ), al zijn goed zal zijn tsheren van 

(1) Sigeb. Cont. Aquic. II83. 
(2) n'HooP, Carl. S. Bertin, n° 4, a0 1110 : qui in P. de forto, falsis nummis vel 

alio crimine preter quod pertinet ad curerhet convicti : ad abbatem tota terra ipsius 
et tertia pars substantie devolvatur, ad comitem due partes substantie redibunt. 

r_ 15 

(3) Veurne Ambacht. 1240. 48. 
(4) Filips v.d. Elzas. Gent. 23; ten Hamere. 1194. 13; Veurne Ambacht. 1240. 22. 
(5) Filips v.d. Elzas. Gent. 18. 
(6) Herman v. Doornik. C. 59. 
(7) Keurbrief. 39. 
(8) Chron. Andrensis. C. 130. a0 1201. 
(9) Aardenb. Cons. 29. 
(10) Gent. II91. 18. 
(II) Calais. 1253. 2. 
(12) Roisin. 15 5. 
(13) Lod. v. Nevers. 1330. 74. 
(14) Lod. v. Nevers. 1330. 51. 
(15) Brugge. 1304. 68. 



den lande (1), in sgraven hand (2), in de genade van den heer 
(van live en) van goede (3). 

,,Amerciamentum" ( = het vallen in de genade van de heer) (4) en con
fiscatie houden verband, confiscatie is het zakelijk element van het "ameri
camentum". Wie in de genade van de graaf is gevallen ttz. aan zifn genade 
of ongenade is overgeleverd wegens een misdaad heeft ten opzichte van 
de graaf alle persoonlijke en zakelijke rechten verloren, de graaf kan 
over zijn persoon en over zijn goed beschikken, hem doen terechtstellen, 
zijn goederen in beslag nemen. Welk is de oorsprong van deze straf? 
Hierop werd door H. Brunner het beslissende antwoord gegever. ,,Amer
ciamentum" en vredeloosheid houden verband. Men moet teruggaan tot 
de oud Germaanse straffen : in den beginne was de vredeloosheid het 
volgende : wie zich onwaardig van zijn volk had getoond verbeurde de 
bescherming van dit volk, zijn rechten waren verbeurd; of hij vredeloos 
werd gelegd en aan ieders wraak prijs gegeven of werkelijk vastge
grepen en met traditioneel ritueel ter dood werd gebracht was in zekere 
zin bijkomstig; in beide gevallen was er verlies van alle rechten; onder 
andere van de zakelijke rechten. De eigendom van de vredeloze (al of 
niet terechtgesteld) werd ofwel door de gemeenschap verwoest ofwel, in 
een meer georganiseerde toestand der maatschappij, door· het gezag 
geconfiskeerd ( 5 ). De confiscatie door de heer van leven en goed van 
de misdadiger wordt dus terecht door Brunner als een vorm van vrede
loosheid beschouwd, en komt als dusdanig reeds voor bij de laat Karo
lingische koningen (6). Het verband van de confiscatie der goederen 

(1) Brugge. 1278. 1. 

(2) Keurbrief v. 't Vrije. 1190. Vlaamse tekst. 17. 
(3) Veurne. 1274. 10; Brugge. II28. 1. 

(4) ,,het in de genade zijn v. cl. heer"; de term komt niet voor in Vlaanderen, 
wel in Normandië (LE FOYER, Dr. Pén. Norm., blz. 245 v.). We gebruiken hem gemaks
halve, temeer daar "en la merchi du seigneur", ,,in sgraven genade", ,,in gratia comitis" 
ook bij ons gebruikelijk waren. , 

(5) cfr. E. MAYER, Verfassgesch., blz. 196 : Das ursprünglichste und das allge
meinste Straf- und Vollstreckungsmittel bildet die Friedlosigkeit. Todesstrafe und 
Wedde haben sich von dieser primitivsten Strafform ... abgelöst. En verder blz. 208 v. : 
(Zugriff auf das Vermögen des Aechters) gebeurt in 2 vormen : de primitieve vorm 
is de plundering mêt verwoesting v. h. huis al of niet onder leiding v. h. gezag; later 
(,,in geordneten Verhältnissen") onder vorm van confiscatie ten voordele van de 
koninklijke (respect. grafelijke, heerlijke) kas. Hier dus geen sprake van romeins
rechtelijke invloeden (CouLIN, Wüstung, blz. 335). 

cfr. T1MBAL, Conftscation en France, blz. 3 : ,, .. .le droit de confiscation a été acca
paré, par les seigneurs à l'époque féodale avec les autres droits régaliens et son appli
cation n'en fait que s'etendre toujours davantage." 

,, (6) BRUNNER, Forschungen, blz. 465; op grond v. Normandische bronnen sluit 
zich bij hem aan : LE FOYER, Dr. pén. Norm., blz. 246. 
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met de vredeloosheid ( en langs daar met de doodstraf) wordt wel hele
maal duidelijk wanneer we bijvoorbeeld in het Vlaamse Strafrecht vast
stellen dat de confiscatie in de allereerste plaats bij doodstraffen en vogel
vrijverklaring plaats heeft : 

We treffen de verbeurte aan m volgende aanwendingen : 

A. Bij de terechtstelling van een misdadiger (respectievelijk het in de 
genade van de heer vallen van zijn leven), wordt zijn bezit in beslag 
genomen. Dit was de noxmale regel in de Frankische tijd ( 1 ), het is de 
normale regel in het oud Vlaams Strafrecht (2) buiten de geprivilegieerde 

, steden, waarover verder (3). Met de doodstraf gaat de verbeurte van al 
het bezit, onroerende en roerende goederen (4), ook schuldvorderingen (5) 

(1) BRUNNER, Forschungen, blz. 457 : Mit dem Todesurteil ist wie mit der Fried
losigkeit nach fränkischem Rechte die Fronung des Vermögens verknüpft. 

(2) Gent. Filips v. d. Elzas. 18 : dit artikel moet zo verstaan worden dat alleen 
bij de vier doodswaardige misdrijven die erin opgenoemd worden (en de falsitas 
scabini v. art. 23) de confiscatie van leven en goed plaats zal hebben; dat de doodstraf 
voor doodslag expressim vermeld wordt zal wel met het oog op de zoen praktijken 
van de bevolking zijn, die de graaf tracht te vervangen door publiekrechtelijke bestraf
fing; dat dit artikel wel zo dient verstaan dat bij deze 4 gevallen doodstrafmet confis
catie volgt blijkt uit de interpretatie van de schepenen v. S. Dizier die ditzelfde artikel 
in hun keure hadden. (Tout lieu S. Dizier. n° 32) : ,,comment qu'il soit contenus en 
nostre chartre que uns bourgois ne ce puet forfaire en amende que jusques a 60 lb. 
se il ne forfait ie corps". - De tekst v. d. keure is : ,,Preterea scient omnes quod vir 
qui sit de libertate Sancti Desiderii cujuscumque forefacti rem fecerit, non amplius 
quam 60 lb. amittere potest, nisi ... convictus fuerit de rapina (sic) ... vel de falsitate, 
vel de latrocinio, vel hominem occideret" (§ 26); cfr. de Consuetudo v. Aardenburg. 29, 
waar deze gevallen "casus confiscationis" heten. 

Arques. 1232. 28 : ... occidendus et bona eius domini erunt; Contin. Aquic. 
a0 u83 : 2 ketters verbrand, hun goed verbeurd; Noord en Zuidschote. 1266. 11 : 
ocirre ... : il a fourfait cors et avoir; Salle Lille. 54: trayson: ... il fourfait corps et avoir; 
Veurne Ambacht. 1240. 22 : nachtbrand : suspendetur et omnia bona sua erunt in 
gratia comitis ... ; Calais, 12 5 3. 2-7 : tous ses biens seront ert la merchi du Seigneur; 
d'HoOP, Cart. S. Bertin. n° 4. 1110; Lod. v. Nevers. 13 30. 74 : wie ter dood veroordeeld 
is : avecques la pugnition de corps ... il perdra tous ses biens et ils seront appliquies 

a nous et a noz successeurs, contes de Flandres sauve le droit des femmes qui ne seront 
aidans es meffais ou qui ne recepvront leurs dites maris puis le jugement donne; 
DE PAUW, Froissart, II, baljuwsrekeningen : lijsten v. confiscaties v. d. goederen der 
terechtgestelde rebellen, passim; vb. blz. 23 5 : G. K. ghejusticiert te Berghe van moyten, 
handgheslsleighen an sine catelen ... ende vercocht: 12 lb.; Baljuwsrol n° 999, a0 1304-05, 
te Yzendyke : Des biens Aghetain Veins de cui iustice fu faite : 37 lb. 16 s. 

(3) Zie blz. 206. 
(4) n'HooP, Cart. S. Bertin, n° 4. 1110 : tota terra et ... omnis substantia. 
(5) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 189: So vant de bailliu dat een S. 0., 

poorter ende makelare ten Damme, sculdich was eenen J. C., dewelke te Brugghe 
ghejusticijert was, twee pond groter tournois dewelke hi calengierde ende ontfinc se 
te ons gheduchts Heeren bouf, valent 24 lb. 
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steeds samen, als vredeloze had de veroordeelde alle rechten verbeurd, 
het leven wordt hem ontnomen, namens de gemeenschap worden zijn 
goederen door de overheid overgenomen. 

B. Bij de vredelooslegging ( of eeuwige verbanning). 
Hier is het verband tussen de originele confiscatie en de vredeloos

heid natuurlijk het duidelijkst - men vergete verder niet dat hier ook 
de verwoesting van het huis een deel van het bezit verloren deed gaan. 
Talrijk zijn de wets- en andere teksten uit het oude Vlaanderen waar 
vredelozen en eeuwig verbannenen hun goederen verbeurd zien ( 1 ). 

C. Een derde vorm van verbeurte gaat rechtstreeks sámen noch 
met doodstraf noch met vredeloosheid, doch is ontstaan uit een verzwak
king van het amerciamentum : het is een amerciamentum dat zich niet tot 
de persoon uitstrekt : ,,in gratia comitis salva vita et membris" (2), het 
is beperkt tot de goederen. Deze laatste onbeperkte vermogensstraf, 
zoals de twee vorige ontstaan uit de vredeloosheid (3), komt niet veel 
voor (4). 

Privileges van niet-confiscatie. 

De confiscatie van de goederen door de graaf heeft begrijpelijker 
wijze niet de sympathie van de steden gehad. Men moest er een irri
terende uiting van de autoritaire grafelijke opvattingen in zien, een 
verarming van de stad en een onrechtvaardigheid tegenover de erf ge
namen van de veroordeelde. 

(1) Aire. Amicitia. 6 : de wederspannige misdadiger ab amicitia pelletur, betaalt 
een boete a. d. Amicitia en de rest v. zijn goed vervalt a. d. graaf; Galbert. 5 2 : de 
getrouwen spreken v.d. nieuwe graaf (in 1127) : ipse nos pro merito nostri laboris 
donavit terris et prediis traditorum qui secundum principum omnium judicia pro
scriptione dampnati sunt ... " 

S. Omaars. 1164 ? 17: ... mansiones ipsius diruentur, reliqua omnia comitis erunt 
(van een voorwaardelijk vredeloze); Gent. u91. 18 : ... sine lege permanebit et omnis 
possessio ejus confiscabitur; Veurne Ambacht. 1240. 21 : ... residuum cedat comiti; 
Brandordon. v. Margaretha, 4 Ambachten. 1268. 4 : banniri in perpetuum, residuum 
(na schadevergoeding) remanebit nobis; Brugge. 1278 : al sijn goed tsheren van den 
lande; Chron. Andr. c. 120: confiscare; Lod. v. Nevers. 1330. 74; Baljuwsrol n° 1363, 
a0 1364-65, Gent, kasselrij v. d. Oudenburg: Item was Pieter Deyen sone ghebannen 
( = wetteloos gemaakt) als hulpe ende vermeneghere van doot ende moort van Woutren 
den Poeghere ende de bailliu vant 2 kusekine, 1 coe, 1 bedde, ketel ende de bate van 
eenen ghemete co rens ... 

(2) Keurbrief v. 't Vrije. u90. 23. 24. 29. 39. 
(3) Langs het amerciamentum om, cfr. BRUNNER, Forschungen, blz. 462. 
(4) Keurbrief v. 't Vrije. 23, 24, z9, 39; Veurne Ambacht : omnia bona sua 

erunt in gratia comitis; Facet. S. Amand. 1265. IX. 14 : ses avoir sont en merchi au 
seigneur. 
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Het "amerciamentum" uitgeoefend door talrijke heren was een speci
fieke feodale instelling geworden waarvan de uitoefening wel voor laten 
maar niet voor vrije poorters geschikt moest lijken. 

In de grote keuren van Filips van de Elzas is het amerciamentum 
beperkt tot de vier grote gevallen (raptus, latrocinium, falsitas, homi
cidium, waarbij falsitas scabini te voegen is) (1). Doch dit was de Gente
naars blijkbaar nog te veel en ze wisten in de van de "koningin" Mathildis 
afgedwongen keure van 1191 te bekomen dat de verbeurte van alle / 
goederen alleen bij wederspannigheid aan de stedelijke vredes- en zoen- 1 

dwang zou in voege blijven (2), een hele beperking en een typische 
beperking ! Ze zijn er blijkbaar in geslaagd deze uitzonderlijke gunst 
de ganse XIIIe eeuw door min of meer te bewaren want in 1290, bij de 
scheidspreuk van de schepenen van Sint Omaars vernemen we : nus ne 
puet fourfaire dedens l'eskevinage de Gant plus ke le cors de fait ki 
aviegne dedens leskevinage de Gant fors en chertain cas : chest a savoir 
en triewes brisies a plaie ouverte dont on pert le cors et 60 lb. (,j) - dus 
toch geen "amerciamentum" maar een tussenoplossing : het is niet het af
zien van vermogensstraffen, maar ook niet de volle uitoefening van de 
confiscatie bij terechtstelling (4). 

Doch Gent was hierin niet alleen. Terwijl de plattelandskeuren (5) 
en de autoritaire keuren van Guy van Dampierre (6) en van Lodewijk 
van Nevers (7) de confiscatie nog op brede schaal kenden, konden de 
grote steden daartegenover bogen op hun niet-confiscatie privileges. 
We hopen later, bij de behandeling van de strafrechtspleging, te kunnen 
aantonen hoezeer de steden in de bres sprongen als het er op aankwam 
hun poorters, in persoon en bezit, te beschermen tegen de greep van de 
centrale staatsmacht, zij het soms ten koste van de bestrijding van de 
misdadigheid. 

( 1) Filips. Gent. 2 5. 26. 18; cfr. het analoge artikel uit Aardenburg. Consuet. 21 : 
ille qui est de opido de A .... nil amplius quam 60 lib. amittere potest (de bonis suis 
pro emenda, nisi in casibus confiscationis vel aliis hic expressis) wat dus slaat op de 
dan genoemde zware misdrijven. 

(2) Gent. 1191. 5. 
(3) WARNKOENIG, Documens inédits, blz. 2. 

(4) cfr. De keure die de Gentse burggraaf aan de Burgstraat en Briel gaf in 1244. 
art. 6 : samen met de doodstraf wordt in de opgesomde zware gevallen de 60 lb. boete 
uitgesproken, 60 lb. zijnde een beperking, een mildering van de vroeger gebruikelijke 
verbeurte van alle goed (WARNKÖNIG-GHELDOLF, Hist. FI. II, n° 22, blz. 273). 

(5) Arques, Noord- en Zuidschote, 4 Ambachten, Veurne Ambacht, etc., zie 
blz. 203 vv. 

(6) Brugge. 1281. 9: in sgraven genade v. live en goede; 26. 27. 11. 15: al zijn 
goet verbuert jegen den heer. 

(7) Lod. v. Nevers. 1330. 74. 



Hetzelfde verschijnsel treffen we hier aan. De steden vonden het 
onredelijk dat wanneer iemand zijn misdaad met zijn hoofd had b~kocht, 
men zijn erfgenamen daarbij nog hun erfdeel ging ontnemen. De afschaf
fing van de confiscatie bij terdoodveroordeling is een voorrecht 4:tt <!~ 
grote steden voor hun poorters hebben verkregen. Met fierheid verklaart 
Jean Roisin van Rij se! : ,,Lois est en cheste ville que nuls ne nulle lonc 
l'usage anchyen ne fourfait corps et avoir' ( 1 ). Uit Dowaai vernemen we : 
,, ... comme en ladicte ville de Douay selonc le coustume navoit aucune 
confïscacion de biens et que se aucuns y estoit justichies a mort pour 
quelconques cas que ce fust il ne devoit perdre ne perdoit que Ie vie 
seulement et si bien ... devoient estre et demourer ... a ses hoirs natu
reuls" (2). De Gentse Vrijheden van 1297 zijn expliciet : bo,µriois ne 
bourioise de Gand ne pora fourfaire dedens le vile de Gand ne dehors 
Ie vile, plus de 60 livres ou Ie cors, pour nul meffait ke il fache se che 
n'est en chas de brisier trives, la fourfait on Ie cors et 60 livres" (3). 
Hetzelfde privilege geniet Brugge : wie met het leven voor zijn misdrijf 
boet,,, redt daárdoor zijn bezit (4). 

Klei.p_ere steden volgden in dit spoor in de loop van de XIVe eeuw (5 ). 
Het platteland heeft iets in dezelfde zin willen bekomen. Het Brugse 

Vrije en - tegelijkertijd - de onderhorigen van de Brugse Proosdij 
- Îlèbben het privilege van niet-confiscatie bekomen van Lodewijk 
van 1Male in 1380 (6). 0. i. moet dit gezien worden in verband met de 
politiek om ·het Vrije, als vierde lid van Vlaanderen, gelijkgerechtigd 
te maken met de grote steden waartegen het moest opwegen in de ver
tegenwoordiging van het land. Het kon er niet aan denken algemene 
privileges af te dwingen zoals de grote machtige steden, maar het sla,agde 
er soms in voor bepaalde misdrijven een confiscatiestraf in een vaste 
geldboete te doen omzetten. Immers, hoewel er een zeker voordeel van 
vrije appreciatie door de graaf kan gehecht geweest zijn aan het con
fiscatie-recht (7) toch blijkt men de vaste boete als minder erg te hebben 
beschouwd dan het zakelijk "amerciamentum" en het is begrijpelijk, de 

(1) Cap. 155, ,,forfaire corps et avoir" is de geijkte term v.h. amerciamentum, 
cfr. PorGNANT, Bourgeois de Lille, blz. 167-175 : la non-confisc. 

(2) EsPINAS, Douai, P. J. 1350. 2. 
(3) Gent, Franchises. 1297. 5. 
(4) Brugge. 1304. 26 : ... die voor oghen es ende verwonnen wordt, dat hie 

met zinen lechame ziin goed besceerme. 
(5) DE PAs, Bourgeois S. Omer, blz. 237. 
(6) Voor het Vrije : Brussel, Algemeen Rijksarchief, Trésor de Flandre, ie serie, 

n° 668; voor de Proostdij: GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Prévóté Bruges, n° 33, blz. 61: 
"Que nul home du Prevost ne des chanoines qui forfra sa vie, son avoir ne pourra 
forfaire pour nul fait quil fera." 

(7) LE FoYER, Droit pén. Norm., blz. 246. 
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vorstelijke willekeur zal wel eerder in ongunstige dan in gunstige zin 
gewerkt hebben voor de veroordeelden (1). Vandaar dat sommige hoge 
boeten, en met name sommige 60 lb. boeten, uit het Vlaamse Strafrecht 
historisch hun oorsprong danken aan een uitdrukkelijke beperking van 
het "amerciamentum" : ,,waar de graaf vroeger recht had op htt ganse 
bezit bij dergelijk misdrijf, hebben wij bekomen dat hij voortaan 60 lb. 
en NIET MEER mag eisen" - zo ongeveer luidt een toevoeging aan 
het recht van Veurne Ambacht uit 1274 (2). Merkwaardig is dat Ieper 
pas in 1414 het privilege van niet-confiscatie bekwam (3). 

II. DE CoMPOSITIO 

De compositie tussen partijen, het zakelijk element van de ver
zoening, behandelen we uitvoerig in het hoofdstuk ,over de.Zoen. De 
composities zijn de tweede grote reeks van de oude vermogensstraffen, 
het zijn private straffen. 

III. DE BOETEN WEGENS OVERTREDING VAN HET 

VORSTELIJK IMPERIUM 

A. Algemeenheden. 

De vermogensstraffen in de primitieve Germaanse ~aatschappij 
gingen op twee instellingen terug : de regeling van de misdrijven tussen 
de partijen, (waarmee samenging een minder belangrijke betaling aan 
de gemeenschap) (faidus-fredus) en de vredeloosheid in haar patrimoniale 
gevolgen. Wanneer deze maatschappij een modernere staatsorganisatie 
begint te kennen in hoofdzaak gesteund op het vorstelijk recht te bevelen 
( = imperium, hoog-middeleeuws : bannus) duiken nieuwe vermogens
straffen op : de geldelijke sancties van deze vorstelijke bevelen, boeten 
in de moderne zin, die door het staatsgezag worden geïnd : een derde 
instelling van vermogensstraffen ontwikkelt zich. We weten dat de 
Germaanse volkeren in navolging van het Romeinse Rijk een staats
inrichting hebben gekend gesteund op koninklijke heerschappij, die 
vooral onder de Karolingers een streving naar sterke organisatie heeft 
vertoond. Waar we dit bannus vinden, vinden we dan ook de overeen
komstige geldelijke sanctie: het (heri) bannus van 60 solidi. De Frankische 

(1) Dit ziet ook LE FOYER, loc. cit. in 
(2) GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Furnes, III, n° 16, blz. 64 en 68. 
(3) G1LLIODTS VAN SEVEREN, Cout. ville Ypres, n° 61, II, blz. 283 : privilege van 

Jan zonder Vrees van 27 Juli 1414. 



tijd heeft de verstevtgmg van deze derde instelling gezien ( 1 ). Het is 
nochtans embryonaal gebleven, in die zin d:i.t het koninklijk bannus, 
gesanctionneerd door de 60 sol. boete, slechts bij uitzondering zaken 
regelde die toen als private zaken werden beschouwd : gewone aanslagen 
op de persoon en de eigendom voerden normûiter tot vrije regeling 
door de partijen (2). 

In het oude Vlaamse strafrecht vinden we, na de "tunnel" van de 
JXe, xe en XIe eeuw, deze drie systemen van vermogensstraffen terug. 
We hi:tdden het re,eds over het amerciamentum en over de zoensommen, 
we zullen het nu hebben over de boeten. 

Van zodra we de Vlaamse graven een zekere wetgevende, staats
rechtelijke rol zien spelen blijkt hoezeer de Karolingische staatstraditie 
levendig is gebleven. Het Karolingische staatsexperiment is niet gelukt 
maar met de ondergang van de Karolingische staat was niet alles ver
dwenen. De idee van de rol der vorsten en hun plicht de staat te besturen 
krachtens hun gezag, een strafrechtelijk gesanctionneerd gezag, was in 
leven gebleven. Ze was zelfs geroepen om één der basissen van de nieuwe 
Vlaamse staat te worden, namelijk het grafelijk gezag. 

De kiem die de Karolingische staat in zich droeg zal zich ontwikkelen, 
de st::1.atsboeten, in de hoge middeleeuwen slechts een deel van de ver
mogep.sstraffen, zullen zich vanaf de XIe eeuw, samen met het _staatsgezag, 
ontw\kk~len tot dé vermogensstraffen en de andere, woesting ên confis
catie bij vredeloosheid, weergelden tussen partijen, in de schaduw stellen. 
Doch dit is een werk van eeuwen, waarvan we de stadia zullen trachten 
te beschrijven. 

Het merkwaardige is dat de oudste grafelijke boeten ons bekend, 
gesteld als sanctie op schending van de stadsvrede, de oude Karolingische 
60 solidi boete is, boete die de Karolingische graven slechts bij mandaat 

(1) BRUNNER, RG., II, blz. 46 vv. : Der Königsbann (bannus ... ) ist ?er obrigkeit
liche Befehl. Bann heisst zweitens die Busse die auf den Bannbruch d. h. aûf die Ueber
tretung des Befehles gesetzt ist. Jünger ... ist das Wort Bann im Sinne der Banngewalt 
als des Rechtes bei Strafe zu gebieten und zu verbieten. Die Banngewalt "das imperium 
der deutschen Verfassung" erscheint als das Merkmal der Obrigkeit. Sie ist eine ver
schiedene je nach der Höhe der Strafe die sie auf den Ungehorsam zu setzen vermag. 
Schon früh müssen sich für bestimmte Bannfälle feste Bannbussen ausgebildet haben. 
Noch im VI. Jh. begegnet uns zunächst in Austrasien die 60 S. Busse als· königliche 
Bannbusse. Karolingische Kapitularien gaben der 60 S. Busse ausgedehnte Anwendung 
und führten sie in den verschiedenen Gebieten des Reiches als die normale Königliche 
Bannbusse ein. 

(2) Zo wordt de breuk v. d. zoen waartoe partijen-in-vete gedwongen werden, 
o. a. met de konin_gsban bedreigd (BüRETIUs, Cap. reg. franc, n° 44. 5, 1, blz. 123) . 
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mochten stellen (1) en die nu door de graven op eigen autoriteit aange
wend wordt (2). Deze 60 solidi of 3 lb. boete zal, tenminste op het platte
land, nog de basis-boete blijven in al de keuren van de middeleeuwen, 
ze verdwijnt niet uit de stadsrechten, hoewel ze er een ondergeschikte 
plaats inneemt. 

In de keure van Geraardsbergen 1067-70 vinden we dat de 60 solidi 
of 3 lb. boete integraal aan de graaf vervalt, hetgeen gezien haar oor
sprong normaal is. Hetzelfde zien we met de 3 lb. boete die te Ieper in 
1 n6 gesignaleerd wordt, de 3 lb. boete van Oppy in u62 (3) en verder 
van al de plattelandskeuren van de XIIIe eeuw; naast deze grafelijke boete 
moet een regeling tussen de partijen gebeuren waarvan het bedrag vaak, 
niet altijd, door de zelfde keuren wordt vastgesteld (4). 

De steden hebben een ander regime gekend : hier vinden we een 
3 lb. boete die niet integraal naar de graaf ga.at, evenmin als de 10 lb. 
boete : een vdj aanzienlijk deel ervan gaat naar de stad, het slachtoffer 
en naar de burggraaf. 

Van wanneer deze regeling geldt en hoe ze tot stand kwam kan men 
slechts gissen. We weten dat te Ieper in 1116 de 3 lb.-boete nog naar 
de graaf ging. Hebben de grote steden tijdens de gebeurtenissen van 
1127-28 een andere regeling bekomen? Eén zaak staat vast: Filips van 
de Elzas, die met stevige hand regeerde, heeft voor een aantal zware 
misdrijven de 60 lb.-boete ingevoerd die integraal naa.r de graaf ging, 
doch nauwelijks zagen de Gentenaa:11s de kans schoon of ze dwongen 
van "koningin" Mathildis en graaf Boudewijn in 1191 een keure af waarin 
die autoritaire 60 lb. boete verdween en waarin een aanzienlijk ded van 
de nieuwe maximum boete (slechts 10 lb.) opnieuw aan de stad en de 
partij toekwam. Doch hierover verder. 

De opvatting over de rol van het publiekrechtelijk en het privaat
rechtelijk element in het strafrecht - de spil waa.r alles om draait -
en over de rol van de steden en van de graaf heeft op de samenste1li11g 
van de boeten haar stempel gedrukt. De boeten van 60 lb. van Filips 
van de Elzas zijn de autoritaire exponent van de imperium idee, de 
idee van de openbare orde, in het strafrecht : geen vast aandeel voor 
de stad, geen vast aandeel van de oude feodale plaatselijke burggraaf, 
niets over een aa.ndeel van de partijen, zij moesten maar akkoord komen 

(1) BRUNNER, RG., II, blz. 224 v. Die Busse für Miszachtung de~ Grafenbannes 
betrug bei den Franken im Allgemeinen 1 5 sol... Abgesehen von vereinzelten Pällen 
stand dem Grafen ausnahmsweise auch der 60 sol. - Bann zu Gebate. 

(2) Geraardsbergen. 1067-70 : allerlei misdrijven tegen private belangen worden 
met grafelijke boete van 3 lb. bedreigd. 

(3) Oppy. 1162. 7 : bloedvergieten : 60 S. domino solvet. 
(4) Passim in de plattelandskeuren. 
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of het oordeel van de schepenen volgen en vergoed worden zo er wat 
overbleef! (1) We zijn reeds ver van de oude faidus-fredus verhouding. 
Deze autoritaire 60 lb. boete is een doorn geweest in het oog der poorterij, 
men is er in geslaa,gd, hoewel laat, er stukjes van los te krijgen voor de 
stad (2), te Gent zelfs af te schaffen (3). 

Doch naast het brutaal-klare systeem van de 60 lb. boete hebben 
er allerlei neven- en tussenvormen bestaan, waarin het aandeel van de 
partijen van wisselend belang was te overstaan van het grafelijke. 

De plattelandskeuren zijn archaïsch getint, hier vindt men veel
vuldig dat het vaste aandeel van de partij gelijk is aan 1 / 3 van het totaal (4), 
soms de helft (5), hetgeen uitzonderlijk is in stadsrechten (6). 

Het systeem van het vaste aandeel van de partijen in de boeten is 
zelf archaïsch. Toch heeft het zich ook in de steden, buiten de gevallen 
van de 60 lb. boete van Filips van de Elzas, lang in stand gehouden, 
in de grote steden tot diep in de XIVe eeuw (7). I:Iet is ten andere zover 
gegaan dat ook in de 60 lb. boete het vaste aandèd der beledigde partij 
in. de XIVe eeuw terug is ingevoerd, was er soms teveel twist tussen 
de partijen en zag men in het vaste aandeel van de beledigde een middel 
om het element "private regeling" te bekampen? (8) 

Ondanks een grote verscheidenheid van v;erhoudingen constateren 
we toch duidelijk de richting van de verandering in de verhouding, de publiek
rechtelijke boete haalt het beslist op de privaatrechtelijke. Hiervoor één 
enkel, zeer illustratief voorbeeld : Het wederzeggen (aanvallen) van het 
vonnis der schepenen is een misdrijf waarbij de ·eer van die schepenen 
wordt aangetast (privaat element) en waarbij de openbare orde wordt 
geschonden (publiek element). Welnu in de archaïsche keure van Nieuw
poort u63. 12 is de vergoeding aan de schepenen veel hoger dan de 

( 1) Dicht bij die 60 lb. boete stond de 11 1 / 2 lb. die aan de partij slechts 1 5 S. 
liet (± 1/15 v. h. geheel). 

(2) Zie blz. 216. 
(3) Gent. 1191 : hoogste boet is 10 lb. waarvan de graaf slechts 5 lb. heeft (a. 22). 
(4) Lalleu. 1163. 3. 4; S. Omaars. 1164. 19; Keurbrief. 24 : 6 lb. op een totaal 

van 16 lb.; Veurne Ambacht. 1 240. 11 ; etc. 
( 5) Keur brief. 1190. 2 5. 2 7; Arques. 1232. 34. 3 5. 
(6) Gent. 1191 (reactie tegen Filips' doortastend optreden). 22 : de omnibus 

forefactis quae praenominata sunt conquerens... dimidiam partem ha be bit : dit is een 
Q,Unt v. evenwicht tussen staatsbelang en privaat belang in het strafrecht; de "cracht"
boeten, zie blz. 221; Douai, EsPINAS, Finances, P.J. 35. 5; Tale en Wedertale. 61: 
vermetenesse van manslag : 6 lb. waerof partien hebben 3 lb. 

(7) EsPINAS, Douai, I, blz. 734. 
(8) Brugge. 1304. 12 : 6 lb. a. d. klager; Aardenburg. Wettelijkh. 30 : 6 lb.; 

Consuetudo. 11 : 3 lb. a. d. klager; Lod. v. Nevers. 41, 47, 49, 51 : 6, 10, 4, 20 lb. a. d. 
partij. Deze vaste aandelen der partij blijven niettemin een geringe fractie v. d. totale 
strafsom. 
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publiekrechtelijke boete aan de graaf (3 lb. aan elke schepene, 1 / 2 lb. 
aan de justiciarius, dus 1 /6 van wat de schepenen krijgen). 

In de vooruitstrevende codificatie van Filips van de Elza,s (Gent .. 1~5) 
gaat een boete van 10 lb. aan elk beledigde schepene, terwijl 60 lb. nàar 
de graaf gaat ( dus de boete aah het openbaar gezag is 6 maal zo hoog 
als de vergoeding aan de beledigde schepen). 

S c h a d e v e r g o e d i n g. 

damnum restituere, amender, scade versetten. 

Naarmate de publieke strafsom de oude, strakke zoensommen in 
de schaduw stelde, trad, in de plaats van deze laatste, vergoeding van de 
geleden schade volgens begroting der rechtbank en met inachtneming 
van de individuele omstandigheden. 

Dit gebeurde alweer zeer langzaam, zelfs de grote keuren van Filips 
van de Elzàs bevatten nog forfaitaire vergoedingen, maar het is niet te 
betwijfelen dat ,in pnze periode de stoot reeds gegeven is. De opvat
tingen hieromtrent hebben trouwens geen duidelijke lijn gevolgd; we 
wezen er op dat in de XIVe eeuw, zelfs in de 60 lb. boete, die tot dan 
toe sacrosanctum was, de forfaitaire partij-aandelen terugkeren, en dit 
is niet op rekening van stedelijk streven alleen te schrijven, immers ook 
de keuren van Lodewijk van Nevers kennen het. De vrijheid h~eft wel 
het voordeel redelijker, soepeler te zijn, ze heeft het nadeel tot twist aan
leiding te· geven (bij vrije regeling door partijen) of tot willekeur van 
de schepenen (bij_ begroting door de schepenen) ( 1 ). 

Het systeem van de soepele schatting van de schade is in XIUe en 
XIVe eeuw verspreid geweest, op het platteland (2), in de kleine steden (3) 
en vooral in de grote (4). 

(1) De 2 mogelijkheden bij de 60 lb. boete, cfr. Tout Lieu S. Dizier, n° 226. 
(2) Veurne Ambacht. 1240. 19; Facet S. Amand. 1265. XI. 8 : S'aulcun meffais ... 

le sire •.. le doit faire amender a celui envers qui il a meffait JUSQUE A RAISON ... 
(3) Dendermonde. 1 2 5 3. 13. 
(4) Tout Lieu S. Dizier. 226; Gent. n91. 7 : membro mutilare : mutilationem 

sicut scabinis rationabile videbitur ... dabit; Brugge. 1304. 30 : bij roof : die scade 
van den rove restoreren bij scepenen (zeer sprekende uitdrukking!); Gent. 1297. 57 : 
roof, hij moet versetten die scade van den roeve bi scepenen. 



B. De grafelijke en stedelijke boeten in het bef/zonder. 

Het is in de eerste pla?.ts de graaf die op eigen gezag de boeten 
bepaalt en int voor de misdrijven die in het graafschap worden gepleegd. 
Dit maakt deel uit van de regalia die hij, de oude Karolingische ambtenaar, 
als onafhankelijk vorst uitoefent. 

Daarnaast hebben de steden, voor zover ons bekend reeds vanaf 
de ze helft der xne eeuw, het recht uitgeoefend voo,:boden uit te vaar
digen, die men ten onrechte voor louter politie-maatregelen zou houden ( 1) 
hoewel ze dat a:mvankelijk misschien wel waren (2). Met deze eigen 
wetgevende bedrijvigheid ging samen een eigen, stedelijk boetesysteem, 
met toestemming van de graaf opgebouwd, die een deel van deze 
boeten inde. 

1 • D e g r a f e 1 i j k e b o e t c n. 

Benevens allerlei kleine boeten van een paar schellingen zijn volgende 
4 boeten te vernoemen: de 3, 10, II 1/2, en 60 pond boete die de pijlers 
zijn van het grafelijk boetesysteem in Vlaanderen. 

De boete van 3 pond (en de afleidingen : 1 1/2, 6, 9 lb.). 
Het is de oudste grafelijke boete. Ze gaat• tef'Ug op de 60 solidi 

boete, de koningsban van de Frankische tijd, die de graaf zich, samen 
met de regalia, heeft aangematigd (3). 

We vinden deze boete in Geraardsbergen. 1067-70, Ieper. 1116, 
Oppy. u62, Nieuwpoort. u63 en vandaar in de plattelandskeuren van 
de XIIIe eeuw ( ook geïnd door plaatselijke heren~ in navolging van de 
graaf. Zo Poperinge. 1208, keure van de abt van S. Bertijns, bevestigend 
een recht dat men tot ± u47 doet opklimmen). Het was een maximale 
geldboete : ,,nulla emendatio ultra 3 lb. procedet" staat in de keure van 
Poperinge. 1208. 1 5 • 

· Ook de recente grote-stadskeuren kennen nog de 3 lb. boete doch 
slechts in lichtere gevallen en in ondergeschikte' rol (4). 

\Ve stellen ook vast dat niet alleen de graaf mà.ar, in verband met de 
verbrokkeling van het staatsgezag onder de feodaliteit, ook plaatselijke 
heren deze boete hebben geheven (5). De 3 lb. ging oorspronkelijk, en 

(1) Zîe vb. Douai. Espinas. P. J. 172. 
(2) Zo in Filips v. d. Elzas. Gent. 20 : voorboden aangaande ravitaillering. 
(3) Slechts uitzonderlijk stond de Karolingische graaf de 60 sol. boete ter beschik-

king, de 15 sol. boete was zijn eigenlijke sanctie : BRUNNER, RG., II, blz. 224. 
(4) Filips. Gent. 10. 
(5) Godescalc, bisschop van Atrecht in Oppy. 1163; Jacobus abt van S. Bertin, 

1232; Johannes, abt van S. Pieters te Gent in Zaffelare. 1260; Margaretha, abdis v. 
Meesen, Noord en Zuidschote. 1266. 
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dat was zo reeds voor de vorst in de Frankische tijd, geheel ~naar de 
graaf (1). In de steden nochtans heeft men het systeem van de verdeling 
van deze boete gekend en namelijk in de grote keuren van Filips vinden 
we dat 5 schelling voor de stad bestemd is, 1 5 schelling voor de beledigde 
partij, 10 schelling voor de burggraaf. (Het is er de straf voor "pugno 
vel palma percutere vel per capillos accipere, dus het oude donslach en 
haropen) (2). 

Afgeleide boeten zijn de 6 lb. (3), de 9 lb. (4) en de 1 1/2 lb. (5). 

De boete van 10 pond (afleidingen : 5 lb. en 20 lb.). 
De eerste vermelding van deze boete komt uit de eerste grote keure 

van Filips van de Elzas die ten laatste in 1163 werd uitgevaardigd (6), 
vandaar is ze in al de steden die de keuren van Filips hebben gekend 
overgegaan en ze blijft een constante van het strafsysteem in de Vlaamse 
steden (7). 

De verdelihg van de boete is als volgt : 1 pond gaat naar de klager, 
3 pond naar de burggraaf, 1 lb. voor de stad, de rest is voor de graaf. 

Te vermelden is dat de Gentenaars in hun bekende keure van 1191, 
waarbij ze de afschaffing van de 60 pond boete bekwamen, de 10 pond 
boete (terug?) invoerden als maximale boete (8), doch in 1205 is de 
60 lb. reeds· terug in voege (9). 

Te vermelden is ook dat het keure-ontwerp van S. Omaars u64? 
de 10 lb. boete kent als een soort zwakkere vorm van de autoritaire 
60 lb. der gr0te steden (10). 

Uitzonderlijk vindt men afleidingen van deze boete : 5 lb. ( 11) en 
20 lb. (12). 

Op het platteland is deze straf een uitzondering (13). 

De boete van 11 1 / 2 pond. 
Deze boete verschijnt voor 't eerst in de codificatie van Filips van 

( 1) Geraardsbergen. 1067-70; Ieper. 1116. 
(2) Filips. Gent. 10. 
(3) Geraardsbergen. 1067-70; Keurbrief. 1190 : 30, 2 5; Aardenburg. Keurbrief. 

111; de eracht-boete waarover verder, blz. 221. 
(4) Calais. 1253. 8. 
(5) Douai. Espinas. Fin. 3 5. 5 ; Lalleu. II 6 3. 4. 
(6) Atrecht. II63 ? 11. 
(7) Gent. Filips. 9; EsPINAS. Douai. Fin. P.J. 35; Ieper. 1301. 8; Roisin. c. 50, 

52, 125, 146; Brugge. 1304. 9; Aardenburg. Cons. 20. 
(8) Gent. 1191. 22 : de stad kreeg 1/3, de klager de helft. 
(9) Gent. 1205. 2 : quicumque de 60 lb. convictus ... 
(10) S. Omaars. 1164? 17. 22. 24 : geen deel inbegrepen v. partij en stad. 
(II) Ronse. 1240. 14; S. Omaars. II 64 ? 19. 
( 12) In kleinere steden als maximale boete : Dendermonde. 12 3 3. I. 2; Lalleu. 

II63. 7; in Veurne Ambacht. 1240. 14. 27 en in Brugge. 1275. I. 

(13) Roisin. c. 50, 52. 
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de Elzas. Ze is geconstrueerd doordat men de 10 lb. boete integraal naar 
de graaf heeft doen gaan en er aandelen van burggraaf (10 schelling), 
klager ( 1 5 schelling) en stad ( 5 schelling) heeft bij gevoegd. 

Ze is een constante in het stedelijk strafrecht, de straf voor "capillis 
ad terram trahere, per lutum trahendo pedibus conculcare" ( I ). 

Men vindt ze niet op het platteland. 

De boete van 60 pond. 

Dit is de kapitale boete van het grafelijk boetesysteem zoals het 
werd ingericht door Filips van de Elzas. Het is de hoogste boete (2). 
Ze gaat integraal naar de graaf, er is geen sprake van vaste aandelen 
van partij, stad of burggraaf. De graaf is de behoeder van de vrede, wie 
hem overtreedt betaalt aan de graaf een boete. Deze grafelijke boete bij 
uitstek is de boete van "lèse-Majesté" zoals G. Espinas ze terecht 
noemt (3). Het is de triomf van de moderne opvatting dat de misdrijven 
essentieel door het staatsgezag moeten worden bedwongen. 

De 60 lb. boete werd door Filips van de Elzas ingevoerd vanaf de 
eerste keure van Atrecht (II63 ?) (4). Ze ligt in de lijn van het hele krach-
tige optreden van deze vorst. , 

Ze is de straf voor de zware misdrijven die geen doodstraf ver
dienen. Ze is een constante in het strafrecht der steden (5). 

De 60 pond boete kende geen vaste aandelen meer toe aan burg
graaf of amman, noch aan de stad, noch aan de partijen. Dat is later 
veranderd. Elk van deze drie groepen heeft van de 69 lb. boete later 
weer een aandeel gekregen, te Gent ontvangt de amman er in het midden 
van de XIIIe eeuw een klein deeltje van (6), in het begin van de XIVe 
eeuw krijgen de partijen relatief grote vaste aandelen van deze boete (7) 
hetzelfde, gebeurt voor de steden (8). 

( 1) Filips. Gent. 11. 
(2) Dit wordt reeds uitdrukkelijk gezegd in Tale en Wedertale. 92 : ,, ... van der 

hoogeste bc_>ete ende dat es 60 lb." de 100 lb. boete van Gent. 1205. 6 is totaal uitzon
derlijk. 

(3) EsPINAs, Douai, I, blz. 73. 
(4) Atrecht was de grootste stad v. Vlaanderen, o. a. het "hoofd" v. d. andere 

steden, vandaar dat ze eerst aan de beurt kwam voor de stevige vredesregeling v. Filips. 
(5) Rijsel, Roisin. 52; Dowaai (Espinas. Fin. 35); Gent. (Filips. 1; 1297. 20); 

Ieper (1301. 1); Brugge. Filips. 1; 1304. 12; Aardenburg. Cons. 15; Oudenaarde. 
n90.1; Hulst. 1350. 8. 

(6) 3 schelling: WARNKÖNIG-GHELDOLF, Rist. FI., III, n° 27, blz. 283, a0 1252. 
(7) Zie blz. 212. 
(8) Brugge. 1304. 30. 42 : 1 / 3 v. d. boete voor de stad; Aardenb. Cons. 11 : 

3 lb.; Lod. v. Nevers. 1330. 41, id. 
Gent, a0 1336 : VuYLSTEKE, Rekeningen, II, blz. 1016 : de mellée d'amende de 

60 lb. <lont mesire en a 5 7 lb. et le ville 60 s.; te Dowaai had de stad recht op de 3 lb. 

216 



De Gentenaren hebben tegen deze wat brutaal-centraliserende boete 
gereageerd, met tijdelijk succes .(1). 

Stad en platteland. 

Wat de geografische verdeling betreft van de boeten stellen we vast 
dat de rijke grote steden de 60 lb. kennen als hoogste boete, de kleinere 
steden een fractie ervan, vaak uitdrukkelijk als fractie van de boete der 
grote steden aangeduid (2) terwijl het platteland, op enkele uitzonderlijke 
misdrijven na, de oude 3 lb. boete als kapitale straf blijft kennen_ (3). 

De standentegenstelling tussen de poorter en de boer ( de ene betaalt 
60 lb. boete, de andere 3 lb.) vindt men ook in de tegenstelling van de 
boete die door edelen betaald wordt (60 lb.) en die door de "villains", 
(3 lb.) voor eenzelfde rechtbank (4). 

De ,hronologische orde van invoering der grafelijke boeten. 

Het vertrellpunt van de boeten is chronologisch zonder twijfel de 
aloude 60 solidi of 3 librae boete. Het chronólogisch eindpunt is ( onder 
andere?) de 69 lb. boete, ingevoerd vanaf 1163 ? door Filips van de 
Elzas. Quid van de 10 lb. en de 11 1/2 lb. boeten? Werden deze laatste 
voor 't eerst ingevoerd samen met de 60 lb. boete of hebben ze reeds 
vroeger bestaan, hoewel we geen zekere gegevens daarover heb~en? 
Onzes inziens werden naarmate de verhoging van de rijkdom der steden 
het de graaf mogelijk maakte hogere boeten te stellen bij de oude 3 lb. 
boete eerst de 10 lb. boete gevoegd (onder Diederik van de Elzas?) en 
pas later de 11 1/2 en de 60 lb. boeten samen. Typisch is het ondertu:Ssen 
dat de sterke verhoging van de boete door Filips het oude cijfer 60 niet 
heeft geraakt, er stak een te krachtige traditie achter. 

in geval de stad onkosten had moeten maken voor de inning der boete (ESPINAS, 
Douai, I, blz. 7 34), in het laatste vierde der XIVe eeuw is dit echter een vast recht 
(ibid., blz. 7 3 5 ). , ' 

(1) Gent. n91; 1205. 2. 
(2) Dendermonde. 1233 krijgt het recht van de keuren v. Filips doch de maximale 

boete is 20 lb.; In Lalleu. n63. 7 wordt uitdrukkelijk gezegd: alle misdrijven die te 
Atrecht 60 lb. verdienen, zullen hier met 20 lb. bestraft worden; analoog is het recht 
van Dechy en,Férin dat in 1205 een wet krijgt waarbij misdrijven aldaar met een fractie 
van de boete die in Dowaai zou worden opgelopen (gewoonlijk 1/4) worden gestraft. 
(WAUTERS, Preuves, blz. 62). . 

(3) 60 lb. op platteland : Veurne Ambacht. 1240. 86; Kaprijke. 1240. 34; Cure 
Emendende. XIIIe eeuw. sbis. 9. 

(4) Salle Lille. 56: (desdire) les hommes d'une court ... s'il se tenist pour gentil 
homme : (60 lb.) ... ; s'il fust villains : 60 s. au signeur ... ; ibid., n° 23 5 : (ferir d'arme 
esmolue) : s'il se tenoit a francq homme a 60 lib., ... s'il se tenoit a villain a 60 s. 
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. 
De argumenten die we voor onze stelling aanvoeren zijn geen posi

tieve feiten ( 1) maar afleidingen uit onrechtstreekse aanduidingen uit de 
samenstelling van de boeten zelf ttz. de respectieve vaste aandelen van 
de partijen, de stad, de kastelijn. Telkens zullen we vinden dat, in het 
oog genomen de algemene lijn van de ontwikkeling vap. het strafrecht 
die ons bekend is, de 3 lb. boete een archaïsch uitzicht heeft, de 11 1 / 2 

en de 60 lb. boeten een moderne terwijl de 10 lb. boete een tussenpositie 
inneemt of zeer dicht bij de 3 lb. boete staat. 

Het aandeel van de graaf, wiens versterkt gezag we in de XIIe eeuw 
kennen, in zijn boeten in de stad is in de 3 lb. boete de helft, in de 11 1/2 

en de 60 lb. boete respectievelijk bijna alles (10 lb.) en alles (60 lb.). 
Van de 10 lb. boete heeft de graaf, zoals van de 3 lb. boete de helft. 

In de 3 en 10 lb.-boete deelt de graaf werkelijk met de andere partijen, 
dit kan men niet meer zeggen van de II 1/2 lb.-boete en het helemaal 
uitgesloten in de 60 lb.-boete. 

Het aandeel van de burggraaf, van wie we weten dat hij juist in de 
loop der xne eeuw zijn rol uitspeelt (2), is eveneens typisch : in de 
3 lb. boete is zijn aandeel 1 /6; bij de 11 1 / 2 lb. en de 60 lb. is het respec
tievelijk 1/23 en nul. De 10 lb. staat tussen beide : het aandeel van de 
burggraaf is 1/10. 

Dezelfde verhoudingen vinden we terug in het aandeel van de 
ammart van Gent in 125 2, hij heeft echter ook in de 60 lb. boeten een 
aandeel, het is miniem : 1 / 400 ! ( 3) 

Het forfaitair aandeel van de klager in de boete. We weten dat . de 
strekking van het Vlaamse Strafrecht de versterking is van het publiek
rechtelijk en de verzwakking van het privaatrechtelijk element in het 
strafrecht. Welnu, in de 3 lb. en de 10 lb. boete is dit aandeel respec
tievelijk 1/4 en± 1/3, ze staan weer zeer dicht bij elkaar; in de 11 1/2 lb. 
boeten en de 60 lb. is het vaste aandeel ± 1/15 en nul! 

Dit alles wijst onzes inziens erop dat vrij vroeg bij de aloude 60 
schelling boete een nog zeer archaïsch gekleurde 10 lb. boete is gekomen, 
terwijl pas later, onder Filips, de modern getinte II 1/2 en 60 lb.-boete · 

(1) Dit zal niet verwonderen, de gegevens uit de periode tussen II27-28 en II63, 

twee grote data, zijn bitter schaars. 
(2) cfr. NowÉ, Baillis comtaux, blz. 24 : Au moment ou apparaissent nos baillis 

l' office de chatelain est en pleine décadence ( ze helft, vooral laatste vierde xne eeuw); 
cfr. BLOMMAERT, Chátelains, blz. 232-37. 

(3) WARNKCENIG-GHELDOLF, Hist. Flandre, III, n° 27, blz. 283: de jure praeconis 
--,- de amman had, zoals algemeen gebeurde, delen v. cl. bevoegdheid van de burg
graven overgenomen: cfr. BLOMMAERT, Chátelains, blz. 235. 
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werden ingevoerd. In deze richting wijst misschien ook wel het feit dat 
de Gentenaars in hun reactie tegen Filips' wetgeving naar de 10 lb. 
boete gegrepen hebben, wellicht de boete die ze kenden vóór Filips de 
11 1 / 2 en de 60 lb. had ingevoerd ? 

2. D e s t e de 1 i j k e b o eten. 

De steden hebben een politionele bevoegdheid gekend, zo uitge
breid dat men in dit verband van een uitgebreide reglementaire macht 
mag spreken. Ze hadden het recht daden strafbaar te stellen, boeten te 
innen op de overtreders en hebben in dat kader een eigen boetensysteem 
opgebouwd. De graaf en de schepenen zijn de twee wetgevende machten 
in de stad en wanneer de baljuw tegen iemand een veroordeling eist 
moet hij een overtreding aanvoeren van een grafelijke keure of van een 
voor gebod .-an de schepenen ( 1 ). 

De keuren van Filips van de Elzas kennen de steden dit recht toe 
in het kader van de reglementering van het economisch stadsleven, mits 
instemming van zijn officier ter plaatse (2). Te Gent wordt het "edictum 
instituere" in overleg met de graaf aan de stad in een breder veld toe
gestaan, haar aandeel in de boeten nochtans op 1/3 teruggebracht (3). 

In 1 297, steeds te Gent, wordt het recht van de stad erkend over 
te gaan tot het afkondigen van "vorboden" (4), ,,bans et estatus que 
on dist en flammench vorbodes" (5), het aandeel van de stad is 1/3 (6). 

De Vlaamse steden hebben een uitgebreide wetgevende bedrijvig
heid aan de dag gelegd zowel van criminele en politionele als van econo
mische aard (7). 

(1) Tout Lieu de S. Dizier. 195 : een straf kon niet uitgesproken tegen een 
bepaalde betichte "pour ce que li sires ne li eschevin ne nommerent point d'amende". 

(2) Gent. Filips. 20 : Si scabini gratia emendationis villae, assensu justitiae comi
tis, bannum in pane aut in vino aut in caeteris mercibus constituerint, medietas quae 
ex banno proveniet comitis erit et al tera medietas oppidi Gandensis; een Vlaamse 
versie hiervan vinden we terug in de Hulst. 1 3 5 o. 16 : Eist so dat de bailliu ende sche
penen omme de beteringhe van der poort vorbode ofte boeten setten in wihe, in brode 
ofte in enig hen anderen zaken, die ene helft etc ... ; het gaat dus wel om reglementen 
en niet om ongelden (cfr. VAN WERVEKE, Gentse stadsftnanciën, blz. 186). 

(3) Gent. Boudewijn VII, 1192. art. 33, de rest v. d. boeten is voor de graaf. 
( 4) Gent. 1297. 48 : van allen boeten van vorboden die gheleit werden bi sce

penen so sijn wij sculdech te hebbene de twee deel, de stede tderden deel ende dam
man XII den(iers). 

(5) Gent. Vrijheden. 1297. 11. 

(6) Zie nota 4. 
(7) We noemen terloops verzamelingen v. schepenenvoorboden : Oudenaarde, 

Keurboek; GrRY, S. Omer, bans echevinaux; EsPINAS, Douai; dl. III, IV; de Keurbrief 

C. 16 



Naast allerlei kleine boeten van een paar schellingen tot een pond 
vinden we als hoofdpijlers van het stedelijk boetesysteem de 3 lb., 10 lb. 
en de 50 lb. boeten. 

G. Espinas heeft, met veel voorbehoud, de hypothese geuit dat 
deze reeks tot een specifiek stedelijk systeem kon behoren, terwijl de 
3, 10, 11 1 / 2, 60 lb. reeks van specifiek grafelijke oorsprong zou zijn. 
Een blik over de grenzen van Dowaai, op het rijke vergelijkend,materiaal 
van de andere Vlaamse steden zou hem zekerheid gegeven hebben ( 1 ). 

De dualiteit van de publieke macht in Vlaanderen, steden en graaf, uit 
zich zeer duidelijk in het systeem van de strafboeten. 

Wat leert ons de vergelijking van het materiaal uit meerdere steden? 
1. Zeer vaak zijn de 3 lb., 10 lb. en 50 lb.-boeten vergezeld van een 

bijkomende verbanningsstraf (straf die met voorkeur door de steden 
wordt toegepast en in de klassieke grafelijke keuren niet voorkomt) (2), 
terwijl verbanningsstraffen bij grafelijke boeten een zeldzaamheid zijn (3). 

2. De overtredingen die specifiek gemeentelijke aangelegenheden 
beroeren en niet in de vorstelijke keuren behandeld zijn worden steeds 
met straffen uit de reeks 3, 10, 50 lb. bedreigd - zo het passief blijven 
bij "commune" hulpgeroep van een medepoorter (4), ,,bourgesie" roepen 
zonder reden (5), gebrek aan eerbied voor de schepenen (6), geen hulp 
bieden tegen misdadigers (7), enz., verder overtredingen van de econo
mische reglementen (8). 

v. Aardenburg; N. DE PAuw, Gentsche voorgeboden; Ieper, ballingordonnanties v. 1287-
1304; Brugge : Extraict uyt de kueren, statuten en ordonnancies ghestelt bij Burch
meesters, scepenen ende raedt der stede van Brugge; de overtalrijke bepalingen in 
het Recueil van EsPINAS en PrnENNE. 

( 1) EsPINAS, Douai, I, blz. 7 3 3 : Faudrait il clone admettre que les réglements 
etablissant cette série d'amendes (3, 10, 11 1/2, 60 lb.) auraient eu un point de départ 
public plus caractérisé que les autres dont la provenance serait au contraire plus nette
ment urbaine (3, 10, 50 lb.)? ... Cette opinion n'est qu'une pure hypothèse ... qui 
n'est guère confirmée par les faits. 

(2) Komt niet voor in de Grote keuren van Filips v. d. Elzas. 
(.s) Zie blz. 149, n. 3. 
(4) Kortrijk. 1324. 5 : 50 lb.; EsPINAs, Douai, P.J. 131. 9: 10 lb. en verbanning. 
(5) ibid., P. J. 630 : straf: 50 lb. en verbanning. 
(6) EsP1NAS, Douai, P. J. 141 : 50 lb. 
(7) EsPINAS, Douai, P. J. 133. 3 : 10 lb. en verbanning. 
(8) Men doorbladere het Recueil van EsPlNAS en PIRENNE, met zijn uitvoerige 

en talrijke schepenordonnanties aangaande handel en nijverheid, steeds keren dezelfde 
boeten weer 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 schelling, 3 lb., 10 lb. (ook 5 lb.), en 50 lb., bijna 
steeds vergezeld van verbanning of uitsluiting uit de ambachtsgilde of handelsgilde, 
reeds zo in de oudste stedelijke ban op de lakennijverheid, de "ban des tondeurs" 
van Dowaai, Recueil, n° 217, II, blz. 19, uit 1229: 50 lb. is de hoogste boete, vergezeld 
ván verbanning; zie verder de vonnissenrol van Ieper van î:-11-1267 tot 1-11-1268 
(Iepet, Comptes, blz. 1-14) : talrijk zijn veroordelingen als : bedrog bij verkoop : 
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3. Allerlei overtredingen, strafbaar gesteld door schepenenvoor
boden verdienen 1, 3, 10, 5 o lb. straffen ( en verbanning), we vernoemen 
het keurboek van Oudenaarde ( 1 ), de keuren op de ballingen van Ieper ( 2 ), 

de bans van Dowaai (3), de "kueren, statuten en ordonnanciën ghestelt 
by Burchmeesters, scepenen ende raedt der stede van Brugge" (4), de 
keur brief van Aardenburg ( 5 ), de voorgeboden der Gentse schepenen ( 6). 

De 6 lb. boete of "eracht". 

Een afzonderlijke plaats wordt onder de boeten ingenomen door 
de "eracht", de boete van 6 pond. 

We hebben gezien dat zich bij de misdrijven tegen de personen 
een algemeen begrip van "geweldpleging" heeft ontwikkeld, naast de 
talrijke gespecificee.11de mishandelingen uit het oud-Germaanse recht. 
Men noemt het "vis" (7), ,,force" (8), ,,eracht" (9). Het is ontstaan uit 
de zorg alle mishandelingen, ook de niet als misdrijven sui generis gespe
cificeerde ( een soort "onbenoemde misdrijven") onder een strafbepaling 
te doen vallen : ,,Protracti ex omni vi non specificata inferius emendabunt 
comiti 3 lb. et ei cui facta fuerit violentia quicquid cora judicabit" ( er is 
immers geen oude forfaitaire zoensom voor dit nieuwe begrip voor
zien !) ( 10 ). 

Terwijl in de oudste bronnen (1232, 1240) (n) het aandeel van de 
partij nog willekeurig is, vinden we later hiervoor een vaste som : 3 lb., 
zodat de straf voor "eracht" plegen een 6 lb. boete is, waarvan de helft 
voor de graaf, de helft voor de klager is (12). En zo heeft men de term 
"eracht" van het misdrijf op de boete overgedragen, men spreekt van 

10 lb.; exercere makelardiam pannorum et est mercator : 50 lb.; alios pannos quam 
cura exigit : 5 o lb.; vendere alterius pannos : 10 lb., enz. 

(1) Oudenaarde, Keurboek v. 1328, blz. 37-71, steeds de 1, 3, 10 (5), 50 lb. 
boeten. 

(2) Ieper. 1287-1304, 3 lb. en 50 lb. boete. 
(3) EsPINAS, Douai; III, IV, passim. 
(4) Brugge. 1275; cfr. Brugge. 1278 : 10, 20 en 50 lb. 
(5) 3, 10, 50 lb. boeten. 
(6) DE PAuw, Voorgeboden, passim : 3, 10, 20, 50 lb. 
(7) Arques. 1232. 40; Veurne Ambacht. 1240. 19. 
(8) VuYLSTEKE, Rekeningen Gent, 1291, blz. 5, 6; Ieper. 1301. 6. 
(9) Wettelijkhede. 32; Hazebroek. 1 324. 40. 
(10) Veurne Ambacht. 1240. 19. 
(II) Arques en Veurne Ambacht. 
(12) Aardenb. Wettelijkh. 32: Diet te wette bevallet van crachte, die boete es 

6 lb., daerof heeft die claghere 3 lb.; Ieper. 1301. 6 : quiconcques fera force a autrui, 
il est en fourfait de 60 sols au conte et de 60 sols al plainnitif. .. ; Ieper. Rekeningen, 
rol. v. 1267-68 : vb. ,, W. C. 3 lb. domino, 3 lb. Hannekino de H." 
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"eracht" voor 6 lb. : in de opsomming van de belangrijkste boeten 
noemt men ons : eracht, 11 1/2 lb., 50 lb., 3 lb., en 60 lb. (1). Een "crach
teghe boete" van JO lb. ( 5 lb. aan de heer, 5 lb. aan de klager) vindt 
men bij uitzondering in de 4 Ambachten (2). 

A a n d e e 1 v a n d e s t a d i n d e b o e t e n. 

1. Aandeel in de grafelijke boeten. 

De grote keuren van Filips hebben het stedelijk vast aandeel in de 
grafelijke boeten respectievelijk op 5 schelling, 1 lb. en 5 schelling vast
gesteld voor de 3 lb., JO lb. en 11 1 / 2 lb. boeten. Dit stelsel is in voege 
gebleven tot in de XIVe eeuw. Dan is het aandeel der steden gestegen. 

Te Gent is dit alleen voor de 60 lb.-boete gebeurd. Waar de stad 
hierin vroeger niet deelde, heeft ze nu recht op 3 lb. (3). Te Brugge is 
de vergroting van het stedelijk aandeel gevoeliger (4), hetzelfde geldt 
voor Aardenburg (5) en, merkwaardig genoeg, ook voor de keuren van 
Lodewijk van Nevers, er bestaat blijkbaar reeds een soort verworven 
gewoonterecht in die zin (6). 

2. Aandeel in de stedelijke boeten. 

Het oppergezag van de graaf was de sanctie ook van de stedelijke 
boete, ook voor deze overtredingen werden de schepenen door 's graven 
baljuw gemaand, ook hier vervolgde de graaf en legde hij de vonnissen 
ten uitvoer. Hij had een vast aandeel in deze boeten ~Js hoogste behoeder 
van de openbare rust en orde. Men vindt dat de graaf en de stad de boete 

(1) Tale en Wedertale. 92. 
(2) DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrek., blz. 607, v. a0 1379. 
(3) VuYLSTEKE, Rekeningen, II, blz. 1016, a0 1336, de aandelen in de andere grafe

lijke boeten zijn onveranderd, zie VuYLSTEKE, loc. cit. en Gent. 1297. 46. In de loop 
v. d. XIIIe eeuw was er een aandeel v. 3 lb. in de 60 lb. boete voor de stad indien er 
inningsmoeilijkheden waren: EsPINAS, Douai, I, blz. 734 en WARNKCENIG-GELHDOLF, 
Hist. FI., III, n° 21, blz. 372. a0 1241 : Thomas en Johanna regelen het aandeel v. d. 
schepenen in de boeten : o. a. de bannitis 60 librarum 3 lib. Men weet dat de Gentenaars 
n 1191. 22 van de hoogste boete (10 lb.) 1/6 hadden bekomen. 

(4) Brugge. 1304. 10 (aandeel v. d. II 1/2 lb. is 30 S.) 9 (v.d. 10 lb. is 20 S.), 
30. 42 (v. d. 60 lb. boete gaat tot 1/3). 

(5) Aardenburg. Cons. 20 (2 lb. van de 10 lb.), 22 (15 S.v. d. 11 1/2 lb.), 11 
(3 lb. v. d. 60 lb.). 

(6) Lod. v. Nevers. 1330. 41 : 3 lb. v. d. 60 lb. voor de stad. 
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delen, elk voor de helft ( 1 ). Veel meer vindt men dat de stad recht heeft 
op 1/3 dezer boeten (2) of 1/4 (3). 

IV. TOEPASSING EN INNING DER BOETEN 

I. Toepassing der boeten. 

Uit de vonnisrollen van de Ieperse schepenen (de oudste zijn van 
1267) kunnen we opmaken dat de boeten mechanisch worden uitge
sproken, zoals ze in de keure of stedelijke verordeningen voorzien zijn 
voor de onderscheiden gevallen, de schepenen oordelen over het al of 
niet vaststaan van de feiten, ze matigen zich het recht niet aan straffen 
te verminderen of te vermeerderen op grond van individualisering van 
de gevallen op basis van schuldverzwarende of verlichtende omstandig
heden, armoede van de betichte of dergelijke : zulke daad, zulke straf. 
We vinden in de vonnisrollen dan ook telkens weer de vaste sommen 
onder andere van 3 lb., 6 lb., 10 lb., II 1/2 lb., 50 lb., 60 lb. (4). We ver
moeden verder dat de toestand te Ieper kenschetsen<:! moet geweest zijn 
voor de rest van Vlaande:t;en, of althans de andere grote steden : stereo
typie, geen individualisering, dit althans in de vonnissen (5). 

II. Inning der boeten. 

Een ander soort diplomatische bronnen, van iets jongere datum, 
leert ons een verschillend aspect van de zaak. De Ieperse rol bevat de lijst 
van de "forefacta adjudicata a scabinis Yprensibus". De Gentse stads-

( 1) Te Dowaai : EsPINAS, Douai, P. J. 160. 5; Fin. 3 5. 2; ESPlNAS en P1RENNE, 
Recueil, n° 219, § 13, II, blz. 22 (a0 1247): et au fourfait de 50 lb. a li bailliu le moittiet 
et ly eschevin l'autre. 

(2) Gent. Boud. VIII. 1192. 33; 1297. 48; Deinze. XIIIe eeuw. I, 1;1; Wettelijk
hede. 36 : van allen daghelijcsen cueere heeft die stede terdendeel; dageHjkse keuren 
zijn deze die de eigen aangelegenheden v. d. steden regelen cfr. Brugge. 1290 : Brug
ge is wettelic hooft van Damme voor alle punten van recht "sauve le dagelicsche 
keure a ceaus clou Dam dont cil de Bruges ne se doivent mesler", GrLLIODTS v AN SEVE
REN, Cout. Bruges, I, n° 14, bl. 259. 

(3) Gent. 1297. 15 1 : boeten inzake lakennijverheid en vanaf 133 7 in allerlei 
voorboden met de verdeling v. 1/3 (VAN WERVEKE, Stadsftnancii!n, blz. 187); EsPINAS 
en PrRENNE, Recueil, n° 219, art. 13, II, blz. 22. 

(4) DE SAGHER en DEs MAREZ, Compies Ypres, blz. 1-14: 1 : rol: van 1-11-1267 
tot 1-11-1268; blz. 26-51: 2 rol: Jan. 1280 tot Oct. 1280; blz. 51-71: 3e rol: 1-11-
1280 tot 1-11-1281. 

(5) Men leze de kapittels over de inning der boeten en over het baljuws compo
seren om het tegenovergestelde aspect te leren kennen. 



en baljuwsrekeningen (1) bevatten de opgave van wat werkelijk geïnd 
werd ! En een vluchtige blik op die rekeningen overtuigt ons dat ook 
de middeleeuwse strafpolitiek strandde op de zandbank van het onver
mogen der delinquenten. Het is een universeel verschijnsel : ,,de geld
boete is een straf die zelden vatbaar is voor gedwongen voltrekking. 
De meeste veroordeelden behoren immers tot de lagere klassen der 
maatschappij en zijn onvermogend. Andere veroordeelden maken zich 
in schijn onvermogend" (2). De Gentse rekeningen leren ons dat door 
de band slechts een fractie van de vrij hoge uitgesproken boeten werd 
geïnd, vooral de 60 lb. boete blijkt ver uit te stijgen boven het gemiddeld 
bezit van de delinquenten in de XIVe eeuw. 

Dikwijls kwam de baljuw ertoe te composeren met de plichtige en 
nam hij vrede met een fractie van de opgelegde boeten (3). 

Hetzelfde lot trof de vaste stedelijke aandelen in de boeten (4). 
Hoe werd gereageerd door het recht tegen de onwilligen en onver

mogenden ? Er stonden de graaf en zijn officieren allerlei bepalingen en 
maatregelen ten dienste om de inning der boete eniger mate te verzekeren. 

1. Het gebruik heeft bestaan verdachten van wie men vreesde dat 
ze zich onvermogend zouden maken in voorlopige hechtenis te houden 
of een borgstelling van hen te eisen (5 ). 

(J) VUYLSTEKE, Rekeningen Gent, vanaf blz. 5 : baljuwsrekening van 1291, de 
gegevens v. d. baljuwsrekeningen in DE PAuw, Froissart, II, zijn in dezelfde zin. 

(2) SrMON, ·Belgisch Strafrecht, blz. 51. 
(3) VuYLSTEKE, Rekeningen v. Gent, I, blz. 5 : baljuwsrekening v. 1291 : En Ie 

vile de Gant rechuit de melleie (boete v. 3 Ib.): 8, 10, 6, 5, 20, 8, 15, 40 sols ... , slechts 
2 maal worden de 3 lb. werkelijk geïnd!; ibid., II, blz. 1016, 1336: de mellees d'amende 
de 60 lb. : 12 lb., 60 s., 5 lb., 13 s., 7 lb. 4s, 10 lb. 4s, etc. één enkele gaat tot 30 lb., 
één enkele andere gaat boven 20 lb. men haalt er uit wat men kan met relatief succes. 
Cfr. DE PAuw, Froissart, II, baljuwsrekeningen : passim : bij uitzondering ontvangt 
de baljuw de volle gewijsde boete, bijna steeds int hij een (geringe) fractie en verklaart 
zich tevreden : ,,omdat (de dader) een ghemate cnape was, die lette! goeds hadde" 
(blz. 8) of "pour ce que il est bien povres, a la priere de bonnes gens" (blz. 5 5) enz. 

(4) Brugge, Stadsarch. Stadsrek. 1285 fo 4: (recepta) Ab emendis : .... a Michaele 
Zaghere pro emenda de haropen et donslaghen : 20 d. (volgens de keure v. Brugge. 
1281. art. 3 had de stad recht op 5 S.); ibid. : a Johanna Wale ... pro emendo de ictu 
baculi : 4 S. (volgens Brugge. 1281. 2 heeft de stad recht op 20 S.). 

(5) Facet. S. Amand. 1265. XI. 10: Nulz souffisans ne doit estre enprisoné; Tout 
Lieu S. Dizier, n° 32 : de burgers v. S. Dizier klagen bij de schepenen v. Ieper dat de 
baljuw ten onrechte verdachten van 60 16.-misdrijven in voorlopige hechtenis houdt 
hoewel ze vermogend zijn om de 60 lb. boete eventueel te betalen of dat men zich voor 
hen borg wil stellen voor 60 lb.; Baljuwsordonnantie v. Filips v.d. Elzas. 12. voorziet 
volgend geval : iemand is beticht van vulnus, de wonde lijkt niet dodelijk en sche
penen doen borg stellen voor de vermogensstraf v. d. verwonding (tijdens de periode 
vóór het proces, dank a. d. borg kan betichte vrij gelaten worden). Later overlijdt 
de gewonde, het misdrijf is doodslag, dus hogere vermogensstraf (veroordeling voor 
doodslag, confiscatie) doch de borgen zijn maar voor de lagere voorzien. Gebeurt 



2. Algemeen vindt men dat ingeval van niet betaling der opgelegde 
boete de goederen van de veroordeelde in beslag genomen worden, 
volledig, of ten belope van (het dubbel van) de gevonniste boete ( 1 ), 

dit ongetwijfeld krachtens de opgelopen vredeloosheid wegens weder-
spannigheid aan de wet (2). · 

Er zijn steden geweest die bekomen hebben dat, bij niet betaling 
door hun poorters van de boeten waartoe ze waren veroordeeld, hun 
onroerende goederen niet zouden in beslag genomen en verkocht worden 
om de boete te innen (3). Het is een waarborg van persoonlijke vrijheid 
tegen de sterke arm van de fiscus, die zelfs de moderne staten aan hun 
burgers onthouden. 

3. Sommige rechten geven de graaf het recht de niet betalende 
veroordeelden gevangen te zetten tot zij (of hun familie voor hen?) 
betaalden of een borg zetten ( cfr. de schuldknechtschap) (4) of ze te 

het nu dat de betichte met een deel v. zijn goed verdwijnt dan zal de schade daardoor 
a. d. graaf berokkend niet op de schepenen verhaald kunnen worden ( omdat ze deze 
afloop niet konden voorzien). 

(1) Gent. 1205. 7 : vredebraak : boete betalen binnen de 3 dagen, anders ver-. 
banning en "omnia bona in potestate comitis"; Gent. 1191. 1 o : .. .infra tertium diem 
persolvat, quod si non fecerit, de bonis ipsius in duplo accipient1,1r; Watervliet. 1258. 
32: treugas infringere: 10 lb. domino, 10 lb. conquerenti; 35 : convictus de infrictione 
treugarum si non satisfaciat conquerenti et domino de pena predicta, per scabinos 
debet. wastus bannitus (= definitieve vredeloze) indicari et remanere in gratia domini 
salva vita et membris ( = confiscatie); en a contrario uit de privileges van niet confis
catie der onroerende goederen. 

(2) Zo wordt in Watervliet. 1258. 32 de vredeloosheid uitdrukkelijk uitgespro
ken om de confiscatie mogelijk te maken. 

(3) Gent. 1297. 52 : Ende wy no onse bailliu en moghen negheehe inninghe 
doen van eeneghen boeten up huus no up herve no binnen Ghend no der buten; cfr. 
voor de lenen : Gent. 1297. Vrijheden. 6 : Bouriois ou bourioise ne pora fourfaire 
sen fief pour nul homechide ne pour mellee ke il fache de le main, se il ne fait chose 
encontre sen seigneur pour quoi il doie fourfaire sen fief par jugement -<ie ses pers; 
Brugge. 1304. 26: ,,Die ghebannen word ... dat hem die heere ende die claghere ghe
paeyt zl!llen houden an den ban" en zijn goed zal niet in beslag genomen worden. 

(4)' Filips v. d. Elzas. Gent. Ordon. v. 1178. 3. 4 : convictus - si non habuerit 
accipiatur ad propriam ipsius personam, tenzij hij fidejussorem constituerit, betaalt 
deze laatste niet tijdig, men zal hem veroordelen tot betaling v. h. dubbele v. d. borg
som; EsPlNAS, Douai, I, blz. 737; Tout Lieu s. Dizier, n° 32; Deinze. xrne eeuw I, 
4; Arques. 1232. 41, onderscheidt de onwillige "improbis : erestraf" van de laattijdige 
betaler : poterit teneri non tarnen contumeliosa captivitate; Roisin. 107 : ,,arriester 
pour sen fourfait", 



verbannen tot ze betaalden (1) en daarbij hun goederen met onbeschik
baarheid te slaan (z). 

4. Ook erestraffen (3) of verminkingen wachten de niet betalende 
veroordeelde; dit is nochtans uitzonderlijk (4). 

5. Inning van de boete op termijn. 
Uitgenomen voor de 60 lb. boete, die alweer een uitzonderlijke 

positie inneemt en binnen de drie dagen moest betaald worden (5 ), kent 
men algemeen een systeem van boete betaling door afbetaling op min 
of meer lange termijn. Deze uitvoeringswijze ging gepaard met een 
panding of een borgstelling, bespaarde de veroordeelde de inbeslag
neming van zijn goed en verzekerde de baljuw zijn recht (6). Het merk-

(1) S. Amand. 1164 : (60 sol. dabit) aut si non habuerit unde, annum unum et 
diem unum bannitus erit et deinde rei exitus sub consilio erit; S. Omaars. 1164? 32 
... de villa expelletur; Hulst. 1350. 1 : 60 lb. boete betalen binnen de 3 dagen, voldoet 
hij niet : hi sal rumen sien land. 

Gent. 1205. 2; 1178. 1 : Si quis de 60 lb. convictus fuerit et infra triduum comiti 
non satisfecerit, exeat terram comitis infra triduum; 1191. 10 : wie niet betaalt verliest 
zijn goed, volstaat dit niet voor de dubbele boete : verbanning. 

(2) Lod. v. Nevers. 1330. 82 : de goederen v.d. schuldigen aan zware misdrijven 
zijn niet onbeschikbaarheid geslagen : demourent et demouront en la main du seigneur, 
tot wànneer de boe.te betaald wordt (of ze tenslotte - na hoeveel tijd? - in 'sgraven 
macht vallen?); Facet. S. Amand. 1265. XXVI. 1: S'aulcun est banis de Ie terre Sainct
Amand et chil qui banis sera ne se vreuille obeïre a Ie loi, on saisira ses biens par le 
conseil des echevins jusque adonques qu'il ara amendét par Ie dit des eschevins. 

(3) Arques. 1232. 41 : in pellorio poni; S. Omaars. 1164? 32 : mittetur in pellori 
ubi sabbato a mane usque ad vesperum confixus stabit, zowel de onvermogende als 
de onwillige. 

,(4) Gent. 1205. 3; Hazebroek. 1326. 36 : 60 lb. of de vust. 
(5) Gent. 1178. 1; Hulst. 1350. 1; Gent. 1205. 3. 
t6) Roisin. C. 108 : de stad moet v. d. boeten haar vol aandeel krijgen : tout 

a un cop ou par tiermes à payer ou par anées se eschevin et 8 homme voelent à chelui 
qui jugiés est faire grasce selonc chou que on vera que il pora finer et payer. Et depuis 
que (il) aroit Ie fourfet terminet a paiier a anées ou a tiermes, s'il moroit là en <levens, 
pour chou ne demorroit mie que ses remanans ne paiast tout Ie fourfet entirement ensi 
qu'il seroit aterminés on chou qui à payer seroit se aucune choze en estoit encore à 
payer; 

Gent. 1297. 5 2 : De boete v. 60 lb. moet onmiddellijk geïnd door de baljuw op 
eigen gezag, de lagere boeten mag hij niet innen tenzij "bi wette" ttz. in samenwerking 
met schepenen en amman. Doet hij de veroordeelde voor de betaling van zijn boete 
een borg stellen dan volstaat het toezicht van I schepen en de Amman; hij kan ook 
een pand nemen, hierbij is het toezicht van 3 schepenen en de amman ve,reist; 

Deinze. XIIIe eeuw. I, 4 : sil avenoit ke aukuns bourgois de Donse fust encoupés 
daukun fait ou cheus en amende, li baillus de Donse ne poroit. .. cachier ens samende 
(- zijn boete trachten indrijven) par deswageure ou autrement, <levant Ie tiercs jour 
passé apres jugement rendu; Tout Lieu de S. Dizier, n° 32 : (indien het zo is) ,,que 
amende soit sour li jugiee par eschevins et cel amende convient que li sires acquiereche 
per deswagier ou per prestinier selonc la loy de la ville; EsPINAS, Douai, I, blz. 737. 



waardige hierbij is echter dat, althans te Rijsel, bij voortijdig afsterven 
van de veroordeelde de achtergelaten verwanten voor de betaling van de 
resterende strafboete konden aangesproken worden ( 1 ). 

6. - VRIJHEIDSSTRAFFEN 

De gevangenisstraffen, heden de spil van het ganse strafsysteem, 
spelen in het middeleeuwse strafrecht een totaal ondergeschikte rol. 

In Vlaanderen vinden we de gevangenisstraf : 

1. Als bewarende ma~.tregel. De verdachten worden, mits zekere 
voorwaarden, in een stedelijke bewaarplaats opgesloten in afwachting 
van het vonnis of van de terechtstelling. Het is de hoofdaanwending 
van de vrijheidsberoving in het middeleeuws strafrecht, volgens de regel 
die men bij vele oude schrijvers aantreft : ,,Carcer ad custodiendos 
homines non ad puniendos haberi debet" ( 2 ). 

2. Als dwangmiddel om onwillige veroordeelden tot het betalen 
van de boete te dwingen ( 3 ). 

3. Als hoofdstraf. 
A. Het kanoniek recht kent de levenslange opsluiting als. sanctie 

tegen tot inkeer gekomen ketters - het toeschrijven van een heilzame 
werking aan de opsluiting was sinds lang een kerkelijke traditie (4). De 
levenslange opsluiting werd in deze toepassing ook in Vlaanderen uit
gesproken (5). 

B. Doch deze gegevens hebben geen belang voor het Vlaamse recht 
als dusdanig. Dit is wel het geval met de korte opsluitingen die we in de 
steden vanaf de XIVe eeuw aantreffen : de gevangenisstraf van 1 5 of 
40 dagen (6). We nemen aan, met R. His (7) dat de oorsprong van deze 
opsluitingen niet ligt in een vervangende vrijheidsstraf voor niet betaalde 
boete, men vindt immers boete en korte opsluiting conjunctief uitge
sproken (8). 

Welk is de oorsprong van die korte opsluitingen dan wel ? 

(1) Roisin. C. 108. Zie bl. 226 n. (. 
(2) Hierover hopen we bij de behandeling v. d. oud-Vlaamse strafrechtspleging 

meer mede te delen. 
(3) Arques. 1232. 41. 
(4) cfr. Hls, Strr. d. M. A., II, blz. 23. 
(5) FREDERICQ, Corpus, I, n° 94, blz. 95 v. 
(6) Tout Lieu S. Dizier. 24. 67. 52; Ieper. Sentences. 805; DE PAuw, Voor

geboden Gent, blz. 1 5 8. 
(7) H1s, Strr. d. M. A., I, blz. 561. 
(8) Ieper. Sentences. 805. 



De termijnen van 1 5 of 40 dagen vinden we vroeger reeds veel
vuldig voor korte verbanningsstraffen, door de schepenen voor allerlei 
lichte vergrijpen uitgesproken ( 1 ). Dit schijnt erop te wijzen dat de 
korte opsluiting in de plaats van de korte verbanning zou zijn getreden. 
Er zijn enkele teksten uit het Duitse rechtsgebied die we hier ter ver
gelijking moeten aanvoeren : het stadsrecht van Neurenberg zegt dat de 
dader van een bepaald misdrijf voor een paar jaar zal verbannen ofwel 
opgesloten worden (2). Elders wordt bepaald dat opsluiting in de plaats 
van verbanning zal treden in bepaalde omstandigheden (3). 

Beide straffen hebben een conceptuele verwantschap, beide strekken 
er toe een misdadiger, anders dan door lijfstraf, uit de samenleving te 
verwijderen; strafpolitisch gezien is de verbanning een even simplistisch 
als -egoïstisch middel waarmede de steden niet alleen de rest van het 
land plaagden maar ook zichzelf, het is immers bekend hoe de voor
steden een verzamelplaats waren van de uit de stad gebannenen, elementen 
van onrust en vrees (4). 

Men heeft eraan verholpen door de ballingen naar een verwijderde 
plaats te sturen vanwaar ze een bewijs van verblijf moesten meebrengen 
(de bedevaarten), een ander middel was ze op te sluiten (in beide gevallen 
werkten ook opvattingen mee over uitboeting .en inkeer !). Nu lieten 
de middeleeuwse economische opvattingen niet toe gedurende jaren 
onderdak en voeding te verschaffen aan een groot aantal misdadigers; 
dat ging echter wel voor korte tijdspannen, en we vermoeden dat men 
ei aldus is toe gekomen om sommige korte verbanningen door gevan-
genisstraffen te vervangen (5). , 

De thesis van het in de plaats stellen van opsluiting voor verbanning 
wordt versterkt door een eigenaardigheid die we opmerken in de wijs
dommen van de Ieperse schepenen van S. 'Dizier : de 40 dagen opsluiting 
wordt in S. Dizier telkens weer uitgesproken t~gen personen die zich 
aan belediging of opstandigheid hebben schuldig gemaakt (6) en na 
afloop van die 40 dagen opsluiting moeten deze openlijk vergiffenis 

(1) Zie blz. 148; verder EsPINAS en PrRENNE, Receuil, passim; Tout Lieu S. 
Dizier zelf : n° 49 : ,,60 S. et widera 40 jours hors ville et banlieu." 

(2) Rond 1300, cfr. Hrs, Strr. d. M. A., I, blz. 56i. 
(3) Zo nl. tegen vreemdelingen. - Worms, 1287, Hrs,_Strr. d. M. A., I, blz. 561. 

_4 (4) In die zin moet o. a. de aanvraag v. d. Aardenburgse schepenen verstaan 
worden : Petimus cum termini ville nostre sint multum stricti, et plures malefactores 
juxta nos habitent, in locis multum suspectis, quatenus termini ville nostre extendantur 
ut malefactores a nobis possint removeri. (Aardenb. Cons. 36). 

(5) Gebeurlijk op water en brood, naar voorbeeld v. d. boete idee v.h. kanoniek
recht, zo DE PAuw, Voorgeboden Gent, blz. 158, a0 1382. 

(6) Tout Lieu S. Dizier : 1, 24, 5 2, 67 : ongehoorzaamheid a. d. baljuw, blame 
as eschevins. 
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vragen. Dit lijkt vreemd : waarom moet iemand die een schepen van de 
stad beledigd heeft eerst 40 dagen vast zitten en pas dan vergiffenis 
afsmeken, waarom niet dadelijk ? Dit wordt verstaanbaar wanneer men 
aanneemt dat die 40 dagen opsluiting oorspronkelijk een 40 daagse 
verbanning uit de gemeentelijke gemeenschap was : de schuldige werd 
voor korte tijd uit de communio gesloten en pas nadat hij publiek schuld 
had bekend en de schepenen ootmoedig de toegang terug had gevraagd 
kon hij opnieuw in de gemeente opgenomen worden ( 1 ). 

Wijzen we er ten slotte op dat de vrijheidsstraf in onze periode 
nog in de kinderschoenen staat en dat niets haar latere uitbreiding kan 
doen vermoeden. 

7. - ,,ZEDELIJKE STRAFFEN" 

De afzetting van ambten en de ontzetting uit bepaalde rechten, 
tegenwoordig als ,,zedelijke straffen" bekend, zijn sancties die in het 
oud-Vlaams strafrecht voorkomen. 

We volstaan met een paar voorbeelden : 
De schepen die een vals vonnis heeft . geveld mag zijn ambt niet 

meer uitoefenen (2). 
Wie opgeteke~d staat in de "carta forum" van zijn gemeente, zich 

schuldig heeft gemaakt aan zware misdrijven of publiek als woekeraar 
bekend staat verbeurt het recht in zijn gemeente het schepenambt waar 
te nemen (3 ). 

Wie eenmaal een vals getuigenis heeft afgelegd verbeurt het recht 
nog in rechte als getuige op te treden (4). Men kende ook het begrip van 
de "infamia", het prijs gegeven worden aan het algemene misprijzen (5). 

Het poorterschap, een bevoorrecht publiekrechtelijk statuut, dat 
met onze huidige nationaliteit kan vergeleken worden, werd ontnomen 
aan onwaardige burgers voor een aantal zware misdaden ( 6). 

(1) cfr. De korte uitsluitingen uit de (ambachts) gilde : men mag aannemen dit 
ook daar slechts mits een bepaald ritueel het lid terug werd opgenomen. Zie blz. 156 v. 

(2) Keurbrief. 1190. 3. 
(3) LIMBURG STIRUM, Cout. Audenarde, II, n° 7, blz. 13 BRuN LAVAINNE, Roi.rin, 

blz. 175, n° XXIII, stadsordon. v. 1364: te Rijsel moeten de pas verkozen schepenen 
zweren dat ze voor geen enkel ambt v. d. stad iemand zullen verkiezen of aanstellen 
die als woekeraar bekend staat of in een ander uitsluitingsgeval verkeert zoals de 
keure voorziet. 

(4) Zie blz. 13 1. 

(5) Zaffelare. 1260. 33 : ,,personam suam reddere infamiae", ,,sinen persoon 
geven in niemare"; Tout Lieu S. Dizier. 272: men vraagt of een betichte is "de bone 
conservation et de bone renommée ou de malvaise". 

(6) Wettelijkhede. Aardenburg. 98 : ,,hoe hem een poorter ontpoortert"; Ieper. 
Sentences. n° 3 84 : desbourgoisiet. / 
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E. DE VETE EN DE BEPERKINGEN 
VAN D E V E TE : V R ED E, G I J Z ELI N G EN Z O EN 

INLEIDING 

Het primitieve Germaanse Strafrecht steunde op twee grondbegrip
pen : de vredeloosheid en de wraakneming, het eerste is het begrip van 
de vijandschap van de ganse gemeenschap tegen de daders van zware 
misdrijven, het tweede is het familierecht op eigenmachtige afrekening 
met de vijanden van de sippe. Vredeloosheid en vete hebben in volle 
primitieve kracht gegolden in het oudste stadium van het Vlaamse Straf
recht, vooral dan de private wraakneming waarover we hier in het bij
zonder zullen handelen. 

De vete kent verschillende instellingen, die haar ontstaan, schorsing 
en uiteindelijke beslechting regelen en die we van dicht bij moeten 
bestuderen omdat ze stuk voor stuk in het geëvolueerde Vlaamse Straf
recht een grote rol zijn blijven spelen en ze in hun recentere toepassing 
onbegrijpelijk zijn zonder inzicht in hun historische oorsprong. De aan
leiding, de procédés en de historiek in het algèmeen van de private 
oorlogen zullen we bestuderen; we zullen het daarna in het bijzonder 
hebben over de instellingen die, van oudsher, dienden om aan de vete 
een voorlopig of definitief einde te ste1len, want het is juist door het veel
vuldig en verplicht aanwenden van deze laatste, dat de overheid erin 
geslaagd is, zoniet de veten zelf, dan toch de erge gevolgen van haar 
ongebreidelde uitoefening, met het oog op de rust van de gemeenschap, 
te beperken en zelfs er een autonome vorm van geordend strafrecht van te 
maken; immers de opvatting zegevierde dat de algemene vredeswil de 
voorrang had op de oorlogswil van de enkelingen en de families, en dat 
deze zich aan de redelijke zoenspreuk van de overheid moesten onder
werpen. 

Deze genoemde instellingen zijn ten getale van vier : de vrede, de 
gijzeling, de bemiddeling en de zoen. We zullen ze één vóór één bestu
deren, nagaan hoe ze hebben geëvolueerd (in een korte historiek) en hoe 
ze in het recentere stadium van het recht hebben gefunctionneerd ( de 
dogmatiek). 



I. - VETE, FAMILIALE SOLIDARITEIT EN 
GRAFELIJKE ACTIE 

De vete : faida ( 1 ), mortalis faida ( 2 ), inimicitia (3 ), contentio (4), ultio (5 ), 
dissensio (6), discordare (7), odium (8), guerra (9), bellum (10). 
descorde ( 11 ), faide ( 12 ), mortelle faide ( 13 ), hayne ( 14), guerre ( 15 ), 
debas (16), were (17), weres morteus (18). 
twist (19), oorlog (20), contente (21), nyt en onminne (22), aetsceep 
en gramsceep (23), veechte, twist of ghescil (24). 

De vfjandige partijen : inimici (25), discordes (26). 
les (parens) fedants (27). 
twisters (28), vechters (29), striders (30). 

( 1) Deze aloude terminus technicus vinden we in zwang alo ver het graafschap : 
Gent, ordonn. v. Filips v. d. Elzas, ± 1178. 6 : nullus hominem habeat in Gandavo, 
nisi de faida vel de feodo; Roisin, c. 16 (fede mortel), 138 (fedde); EsPlNAS, Douai, P. J. 
nr. 1 5 5, 468 : faide; Ieper 1 II 6 : faida; Ronse. 1240. 5 : faide. 

(2) Filips, ordonn. n78. 3. 
(3) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
(4) Mir. S. Ursmari, c. 5. 
(5) Mir. S. _Ursmari, c. 12. 
(6) Filips. Gent. 14. 
(7) ter Piet. 1266. 26. 
(8) Chron. Andr. c. 5 5. 
(9) Walter v. Terwaan, c. 19. 
(10) Herman v. Doornik, c. 89. 
(n) EsPlNAS, Douai, P. J. 515. 
(12) Ronse. 1240. 5; en tevens voetnoot 1 hierboven. 
(13) EsPlNAS, Douai, 155. 2. 
(14) EsPlNAS, Douai, P. J. 515. 
(15) Lod. v. Nevers. 1330. 70. 
(16) EsPlNAS, Douai, P. J. 1334. 
(17) Cassel. 1324. 9· 
(18) EsPINAS, Douai, P. J. 515. 
(19) Gent, ordonn. 1297 GHELDOLF, Cout. Gand I, n° 25, bl. 498. 13 : ,,descors 

que on appelle twist". 
(20) Brugge. 1281. 14. 
(21) Kortrijk. 1324. 12. 
(22) Aldus wordt de vete v. d. Alyns en de Ryms genoemd (S. GENOIS, Origine 

Hospice S. Cathérine, blz. no, a0 1354). 
(23) Gent, Zoendingboek, 1350-51, fo 8 vo. 
(24) Privilege van Lodewijk v. Male voor Nieuwpoort. a0 1360; Rijsei, Arch. dép. 

Nord, B 1596, 1 r reg. aux chartes, fo 26 v0 - zie bijlagen. 
(25) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
(26) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
(27) Ronse. 1240. 5. 
(28) Gent. 1297. 2. 
(29) Gent. 1297. 2. 
(30) Gent. 1297. i. 



De verwanten : parentes (1), cognati (2), consanguinei (3), am1c1 (4). 
parens et amis (5), le lignage (6). 
vrienden en maghen (7). 

De aanvoerders : principes (8), ductores (9), partes principales (10). 
le chief de la faide ( 11 ), le principal ( 12). 

de principale twisters, enz. ( 13 ). 
De 1vapenstilstand en de zoen : treuga, trieve, verde en pax, pa1x, zoen-

(dinc). (14). 

De overvloed van de termen is in verhouding met het belang van 
de vete in het oude strafrecht. 

Het is aangewezen vooreerst een schets te geven van het recht in 
de primitieve periode van het Vlaamse graafschap, toen dit nog hoofd
zakelijk een agrarische, feodale staat was zonder sterk centraal gezag 
(zo tot in de loop van de XIIe eeuw), om daarna het geëvolueerde recht 
te ontleden, dat het graafschap heeft gekend, nadat het een stedelijke 
beschaving had ontwikkeld en de steden en het zich uitbreidend centraal 
gezag zich toelegden op de pacificatie van het land. Genoemde evolutie 
die in andere vorstendommen, als bvb. Normandië, op schier definitieve 
wijze de veten uit het recht heeft verdrongen ten gunste van de publieke 
actie ( 15 ), is in Vlaanderen niet zover gegaan als men zou kunnen ver
wachten en dit wegens een trek van politiek conservatisme die op zovele 
gebieden de instellingen en opvattingen der Vlaamse steden kenmerkt : 
de gemeente hield soms aan oude gewoonten en rechten vast tegen de 
graaf in, niet wegens hun deugdelijkheid maar omdat ze een vertoon 
waren van zelfstandigheid tegenover grafelijke bemoeiingen. Het straf
recht heeft sterk de invloed van het politieke getij ondergaan. Zo zien 
we reeds vroeg de graaf bekommerd om door bemiddelend en gebiedend 

(1) Herman v. Doornik. 24. 
(2) S. Omaars. II64. 17. 
(3) Zaffelare. 1260. 2. 
(4) Zaffelare. 1260. 2. 
(5) Lod. v. Nevers. 1330. 81. 
(6) Roisin. 143. 
(7) Zaffelare. 1260. 2. 
(8) Hist. Mon. Aquic. 113 1. 
(9) Land v. Waas. 1241. 26. 
(10) Ieper, 1245, GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Ypres, II, n°. 14. bl. 22. 
(11) EsPINAs, Douai, P. J. 648. 2. 
(12) Lod. v. Nevers. 1330. 49. 
(13) Gent. 1297. 2. 
(14) Zie blz. 248, 281. 
(15) Cfr. LE FOYER, Droit pénal Normand, blz. 20-36:le fondement de la répression; 

en YvER, Interdiction de la guerre privée dans Ie droit Normand. 



optreden een eind te maken aan de veten ( 1) en om alle misdrijven door 
de strafrechter en de publieke straf te doen beteugelen, tot we volgende 
categorische uitspraken aantreffen in de keuren : het is "verboden dat 
niemene vortwart meer no handelt no stoect orloghe no oude no nieuwe 
binder port van Brugghen" en "Nous deffendons ... que nulz desoire
mais ne move guerre ... , ains pourcache ung chascun son droit contre 
partie selon ce que les cas desire et quil appartient", waarbij de vete buiten 
de wet gesteld wordt (2). De steden hebben de vete en de rechten van de 
families in rechte erkend, doch niet zonder op verregaande wijze te 
reglementeren ih het belang van de gemeenschap. Vandaar dat we hier
aan een zeer groot deel onzer studie moeten wijden, terwijl bvb. in een 
analoge studie voor Normandië slechts een minieme plaats daarvoor 
diende ingeruimd (3 ). 

Trachten we nu de rol van de wraak, van de familiale en van de 
gemeentelijke solidariteit in het oude Strafrecht in het algemeen en in 
het Vlaamse Strafrecht in 't bijzonder te karakteriseren. De eerste twee 
instellingen zijn oud-Germaanse legaten en we vinden ze in hun primi
tieve kracht terug. De pogingen der Karolingers om de vete te beperken 
of zelfs uit te schakelen (4) zijn blijkbaar over de bevolking heen gegaan 
zonder blijvende invloed te krijgen. 

(1) Galbert, c. 1. De grafelijke notarius geeft hier een beschrijving van de Jllanier 
waarop zijn tijdgenoten, ongetwijfeld op grafelijk aandringen, al hun geschillen voor het 
gerecht brengen. De rhetorische toon en de latere toestanden ons bekend stemmen ons 
zeer sceptisch omtrent haar waarde als objectieve beschrijving; maar als verzuchting 
heeft ze groot belang : ze drukt uit wat de graaf en zijn omgeving graag zagen tot 
stand komen. Daarom geven we de tekst weer : Qua pacis gratia legibus et iustitiis 
sese regebant homines, omnia ingeniorum et studiorum argumenta ad placita compo
nentes ut in virrute et eloquentia rhetorices unusquisque se defensaret, cum impetitus 
fuisset vel cum' ho stem impeteret ... ", en HARIULF, Vita Af.nu/ft, c. 14 : de vooraan
staande edelen, de graaf voorzeker aan het hoofd, verzoeken Arnulf een vredestocht 
aan te vangen; c.' 16 : graaf Robrecht betoont veel ontzag voor de zoen onder Arnulf's 
invloed gesloten; Hist. Mon. Aquic., a0 113 1 (verhaalt feiten van een generatie vroeger); 
Mir. S. Ursmari, c. 9 : morele steun van Boudewijn V aan de monniken die vrede 
stichten; Walter van Terwaan, c. 12, 17; Giselbert van Bergen, c. 209, a0 1194 te Gent. 

(2) Keure van Brugge, 1281. 14 en keuren van Lodewijk van Nevers, rond 
1330. 70. Beide zijn typisch centralistische keuren, uitgevaardigd terwijl de graaf 
tijdelijk de bovenhand had çn aanleiding had (in opstanden van de steden) om tot 
het afschaffen over te gaan van allerlei "houtnesse dat ... porters gheusert hebben". 
Beide keuren hebben slechts een kortstondil bestaan gekend, de graaf moest de steden 
ontzien en mocht ze niet onbeperkt onderwerpen, niet te streng optreden, hij had hun 
militaire en economische macht nodig. 

(3) LE FOYER, Droit pénal Normand, blz. 179 : la rupture de trève. 
(4) Capitulare Haristallense, cap. 22, a0 779 (BORETIUS, Cap. Reg. Franc., I, blz. 5 1 : 

Si quis pro faida precium recipere non vult, tune ad nos sit transmissus, et nos eum 
dirigamus ubi damnum minime facere possit. 



1° DE PERSOONLIJKE WRAAKNEMING IN HET ALGEMEEN 

( d. SELBSTHILFE) 

Een misdrijf is op de eerste plaats een vergrijp tegen de rechten 
van de enkeling, slechts op de tweede plaats tegen de belangen van de 
gemeenschap als zodanig. Het is dus allereerst de taak van de enkeling 
zich tegen dat vergrijp te weer te stellen, bij de aanval door zelfver
dediging, erna door wraakneming. Het recht op wraak kan effectief 
uitgevoerd of af gekocht worden. ,,Men betale het zoengeld of onderga 
de wraak" zeggen de "Leges Edwardi Confessoris" (vroeg xne 
eeuws) (1). De voorwaarden van de afkoop zijn vrij ofwel werden tarieven 
vastgesteld (de weergelden en andere boeten van de volksrechten). Deze 
toestand is de enig denkbare in de primitieve maatschappij waar de 
centrale organen embryonaal waren en onmogelijk alle individuele geval
len tot zich konden trekken noch de bescherming van de enkelingen op 
zich nemen (2). In de plaats van "allen voor één" gold hier "ieder voor 
zich". 

zO DE, FAMILIALE SOLIDARITEIT IN HET ALGEMEEN 

:Men begrijpt dat de enkeling, volledig aan zichzelf overgelaten, 
niet bij machte is zijn veiligheid te waarborgen - stel alleen reeds het 
geval van doodslag. De enkeling in de primitieve maatschappij vond 
veiligheid in zijn familie, de levende en zeer uitgebreide cel van de ganse 
samenleving. Binnen de georganiseerde familie geldt het principe "allen 
voor één" en zij gelast zich met verdediging en vergelding wanneer één 
harer leden aangevallen wordt. Alle leden van de sippe hebben tot plicht 
de hulp te brengen die ieder lid van de sippe het recht heeft van al zijn 
verwanten te eisen. De veiligheid van de enkeling staat dus rechtstreeks 
in verhouding tot de weerbaarheid van de sippe waartoe hij behoort. 
Is deze alom gekend voor haar prompte weerwraak, dan zullen haar 
leden des te beter beschut zijn (3). Dit had zijn kwade zijde : het bracht 
mee dat de wraakneming licht kon ontaarden in een werkelijke terro
risatie, die tenslotte het leven van het ganse volk kon vergiftigen. De 
wraak schoot dikwijls haar doel voorbij doordat er geen evenredigheid 
bestond tussen de wraak en het gewroken onrecht. 

(1) Leges Edw. Conf., 12, 6 : ,,Emendationem faciat parentibus uel werram 
patiatur, unde Angli prouerbium habebant : Bugge spere of side othe bere ... " 
(= koop d~ speer af van uw lichaam of draag ze). (LIEBERMANN, Gesetze, I, bl. 638.) 

(2) Alleen de zwaarste misdrijven (firina) lokten de reactie van de ganse gemeen
schap uit : ScHROEDER, Rechtsgeschichte, blz. 80. 

(3) Ze zijn "potentes parentela" volgens een uitdrukking van Giselbert van 
Bergen, c. 209, waar hij spreekt over de Gentse families-in-vete der xne eeuw. 



3° DE GEMEENTELIJKE SOLIDARITEIT IN HET ALGEMEEN 

Zodra de gemeenten, samenlevingen van vrije ambachts- en handels
lui, zich inrichtten, ontstond onder hun bewoners een solidariteit tegen
over de vreemden die zeer analoog is met deze van de familiale gemeen
schap. Beide zijn bijzonder weerbare rechtssubjecten, ontstaan in een tijd 
toen de veiligheid nog de zaak was van de weerbaarheid der enkelingen, 
beiden konden aan het individu een zekerheid waarborgen die het in 
eigen kracht niet vond omdat beiden het principe huldigden : ,,één voor 
allen en allen voor één". 

Gaan we nu deze drie instellingen na in het bijzonder in het oudste 
Vlaamse Strafrecht. 

1° De verhalende bronnen geven ons een relatief omstandig beeld 
van de rol der familiale wraaknemingen. Aanleiding tot een vete kon 
zowel het meest ernstige als· het meest futiele vergrijp zijn - zo kon 
een twist, die begonnen was "pro uno verbo", voor een kwaad woord, 
uitlopen op een manslag (1). 

Het gebruik bestond al de verwanten tot de strijd op te roepen 
door het geven van een af gesproken sein ( opsteken van een vlag overdag, 
een fakkel 's nachts?), signaal dat in de teksten van de tijd "baken" 
wordt genoemd, woord dat in het moderne Nederlands de betekenis heeft 
van aanduiding : boei of grenspaal (2). Beide partijen kozen zich een 

(1) Mir. S. Ursmari. c. 6; Walter van Terwaan, c. 16 : ,,graves inimicitias ex 
minimis causis ortas"; Aire. 1188. 4 : als iemand wordt beledigd : ,,non accipiet ultio
nem"; ook later zullen veten ontstaan "pour debas de parolles" of "parolles doub
tieuses" : zie EsPINAS, Guerres familiales Douai, blz. 426 cxrne eeuw); BLOCKMANS, 
Patricische vete Gent, blz. 602 : een oorveeg tijdens een vrede door Jan Borluut toege
diend aan Jan de Brune, verwant van Mathijs van S. Baafs is het signaal voor een 
bloedige reeks wraakdaden in de vete der Borluut's en S. Baafs; een belediging is het 
sein tot de vete van de Alyns en de Ryms, waarover verder. 

(2) Walter van Terwaan, c. 12 : ,,Signa quoque quibus in sublime levatis ad 
pugnas in id federatos accersire queque ob insaniam nimirum bellandi furentium 
bachas lingua illorum vocare solebant prorsus erigi vetuit" (nl. Karel de Goede). 
DucANGE, v0 baccha verwijst naar deze tekst en maakt ervan op onbegrijpelijke wijze : 
"pharus ... pro nocturno navium accessu". Het woord is ons verder bekend uit de 
Vlaamsche Rijmkronijk, v. 2977 (gecit. bij VERWIJS en VERDAM, v0 baken) : ,,lieden 
die ... waren ghewone te vechtene ende manslacht te doene ende te vergaderne bi bakinen 
als elc wilde hebben den sinen". Hieruit blijkt tevens dat het doel van het gebruik 
was het bijeenroepen van de strijders, niet een opgelegde verwittiging dat de strijd 
begon (vraag waarop Hrs, Strafrecht, I, blz. 279, 282, beweert geen antwoord te kunnen 
geven, waar hij op het bestaan van de bakens in Zeeland en Friesland wijst). - Wat 
bedoelt Walter van Terwaan waar hij zegt: ,,signa ... que ob insaniam nimirum bellandi 
furentium bachas ... vocare solebant" ? Immers baken is hoegenaamd geen scheldwoord 
waarmede men de "furor bellandi" van de strijders zou aanduiden, het is het oud
saksische bökan = teken, sein. We vermoeden dat Walter van Terwaan het hem 
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aanvoerder, tenzij deze door de feiten zelf werd aangeduid, nl. indien 
dader of slachtoffer zelf strijdvaardig waren ( 1 ). De strijd was een ware 
moorddadige oorlog, waarbij aan beide zijden doden en verminkten 
vielen (2). Enkele bijzondere procédés kwamen r~gelmatig terug : de 
huisbraak (assultus domus) waarbij de vijandige groepen elkaars'woningen 
aanvielen en grondig verwoestten (3); de hinderlagen (insidiae) : een 
bende wachtte de vijand op, verscholen in een huis, een tuin, een bos (4). 
Het heeft zijn belang deze procédés speciaal te vermelden omdat hun 
bestrijding in de wetteksten lang een bijzondere plaats zal inµemen (5). 

Treffend is het verraderlijk en ongenadig karakter van de uitoefening 
van de veten (6) - gelijk gebleven de eeuwen door - : wapenstilstanden 
en verzoeningen worden verbroken (7), de overval in de kerk maakt 
.de vijand tot een gemakkelijke prooi (8), wreedaardige verminkingen 
worden toegebracht (9). In 1318 was er in de streek van Dowaai een 

onbekende "baken" in verband heeft gebracht met "bachari" dat furere, saevire bete
kent, en debachatio dat een "impetus forens" betekent (zo in FoRCELLINI, Lexicon; 
en Du CANGE, Glossarium). Het werkwoord debachari vinden we trouwens in de 
betekenis van "verwoed vechten" in de Flandria generosa, Contin. Claromar, c. 2 

en bij Walter van Terwaan zelf, c. 9. 
( 1) Hist. Monast. Aquic., a0 1131 : de "principes inimicitiarum". Zo trekt de 

veroordeelde Jan Borluut 's nachts op wraak uit met een bende handlangers, in de 
vete met de S. Baafs (Gent, XIIIe eeuw; zie BLOCKMANS, Pratricische veete Gent, blz. 603). 

(2) Hist. Monast. Aquic., a0 1131; Walter van Terwaan, c. 16; Herman van 
Doornik, c. 89; Giselbert van Bergen, c. 209. 

(3) Walter van Terwaan, c. 17; Galbert. 69. 
(4) Herman van Doornik, c. 57. 
(5) Keurbrief van 't Vrije, ± u90, c. 23, 24; Keuren van Filips van de Elzas, 

Gent, c. 2; Gent, 1297. 8 : ,,laghen"; en talrijke andere. 
(6) BLOCKMANS, Patricische vete Gent, blz. 5 76, spreekt naar aanleiding van de 

vete van de Borluut's en de S. Baafs van een "atmosfeer van sluipmoord en vervolging". 
(7) Mir. S. Ursmari, c. 6; Walter van Terwaan, c. 17 : ,,federe pacis destructo". 
(8), Strafregister van S. Pieters, XL V. 7; Overval en moord der Rijms op de 

Halins in de S. Janskerk tijdens de mis (zie verder). Zo werd ook Karel de Goede 
door zijn vijanden vermoord in de S. Donaaskerk te Brugge. 

(9) BLOCKMANS, op. cit., blz. 609 : Pieter de Visschere omringd door handlangers 
ontmoet toevallig iemand die het ongeluk heeft tot de vijandige familie te behoren, 
de sukkelaar wordt gegrepen, handen en voeten afgeslagen en ter plaatse achter
gelaten. Hij overlijdt een paar dagen later. Hoe sterk in deze zaken elke individuele 
schuldvraag op de achtergrond stond en de blinde dwang van het collectivistische 
familieverband alles beheerste blijkt nog uit enkele gevallen aangehaald bij EsPINAS, 
Guerre sociale interurbaine, wiens conclusie we aanhalen (b. 265) : ,,Le lien familial est 
bien la seule origine de l'animosité qu'ils portent à l'adversaire indirectement et comme 
ma/gfé eux, mais ils ne peuvent échapper à son empire et ils ne s' appartiennent plus. 
Les membres du lignage le déclarent : ,,ce n'est mie pour hayne qu'on eust a se per
son~e" qu'ils se conduisent ainsi envers leur victime ... mais elle estl'ennemie de leur 
famille ... !" 
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vete tussen families ontstaan waarvan de leidèrs ~aren Oysse Biaus 
Parisis en Evrardus van Marquette. Tussen hen was e,en "vrede" gesloten 
(treuga). Niettemin hernam de vete. Evrardus overviel verraderlijk, op 
het kerkhof van Aubi (bij Dowaai) Colinus de Jemblayo, kozijn van 
Oysse. Later kwam de vader van Evrardus opdagen op het zelfde kerkhof, 
met een groep gewapende lieden, en overviel Oysse die daar met een 
aantal bloedverwanten was verschenen. Deze laatsten trokken zich in 
de kerk terug doch de vijanden staken het vuur aan de heilige plaats 
en namen hun tegenstrevers, die door de vlammen werden buitengedreven, 
gevangen en ontvoerden ze ( 1 ). In 1345-46, in het Rijselse wo,edde een 
vete waarvan de hoofden waren Johannes de Tourbis en Petrus ,le Mou
ton. Na bloedige twisten werden "treugae" genomen, waarin de hoofden 
en hun verwanten (amici carnales) begrepen waren. Toch kwam het 
tot een tweede gevecht tussen Hanetus de Curia van de éne en Hanetus 
Warvier van de andere familie. Hierop drong Robertus de Warcoing, 
familielid van Warvier in het huis van Jacobus de Castro, k9zijn van 
Johannes de Tourbis. Dit gebeurde 's nachts, met beklimming en inbraak 
en ontvoering. De arme Jacobus werd aangetroffen overdekt met 18 
zware kwetsuren (2). Er is in deze strijd een opvallende wanverhouding 
tussen de wraak en het gewroken misdrijf : nadat een ridder afgeranseld 
was geworden overvielen zijn verwanten de vijandige groep en "ex 
servientibus eorum 1 8 occiderunt, quorundam vero pedibus abscisis" (3 ). 
Een belediging werd met doodslag beantwoord (4), enz. De veten zijn 
ongemeen moordend en duren soms tientallen jaren - lang genoeg 
opdat de jongere generatie de plaats in de vete zou kunnen bezetten 
van haar uitgemoorde ascendenten. (5) Het meest brutale vuistrecht was 
alleenheerser in deze maatschappij, waar, onder de mom van de veten, 
de sterke over de zwakke heerste (6). Tenslotte volgde uit de wederzijdse 
onophoudelijke represailles een onhoudbare toestand en zagen de par
tijen naar vrede uit. Vaak was men aangewezen op de arbitrage van buiten-

(1) Parijs, Arch. Nation., Archief v. h. Parl. v. Parijs, Criminel. III, fo 109 v0 , 

13-12-1318. 
(2) Parijs, Arch. Nation., Archief v. h. Parl. v. Parijs, X 1a, 10, fo 418 en 418 v0 , 

4-3-1346. 
(3) Herman v. Doornik, c. 89. 
(4) Mir. S. Ursmari, c. 6. 
(5) Zo in de vete van de Borluut's en de S. Baafs te Gent, waar de zoon van een 

in 1293 vermoorde in 1305 zich in de strijd mengt (BLOCKMANS, Patricische veete Gent, 
blz. 364). 

( 6) ,, ... ut potentia maiore vel vincant pares vel premant inferiores ... " aldus een 
auteur over de vechtjassen die Vlaanderen terroriseren (1e derde xne eeuw) (Walter 
v. Terwaan, Vita Johannis episcopi Tervanensis, MM. GG. SS. XV, blz. 1146). 
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staanders ( 1 ), van aanzienlijken uit de streek ( 2 ), van de graaf zelf (3); 
ve_rzoening kwam pas tot stand na lange onderhandelingen over dt::_ 
"zoensommen_"; onderhandelingen die herhaaldelijk mislukten omdat 
de partijen v~eleisend waren en aldus aanleiding gaven tot nieuw bloed
vergieten (4). Het- oneerbiedige loven en bieden om voor de dode ver
wanten een hoge compositie te verkrijgen wordt realistisch en mis
prijzend beschreven in de "Miracula S. Ursmari" : toen in 1060 te Oost
burg twee vijandige groepen elkaar na lange strijd ontmoetten om tot 
een zoen te komen, was het een wederzijds eisen van hoge weergelden 
en afwijzen van deze eis door zuiveringseden; de hebzucht deed alles 
spaak lopen : ,,nulla tarnen peior res interfuit quam cupido, quia hic 
vult vendere mortem fratris, ille se defendere sacramento, duro mavult 
omnino se peierare quam thesaurum suum dissipare" (5 ). 

Een beroemde, jaren geleden reeds bestudeerde, vete die de stad 
Gent van 13 52 tot 13 62 verontrustte verdient hier vermeld te worden : 
de bloedige twist van de Alyns en de Ryms (6)." 

Ziehier de feiten, die een treffende illustratie zijn van de door ons 
beschreven rechtsregels. 

Simon Rym en zijn broer Goswin, leden van een oud geslacht, 
beschuldigden Hendrik Alyn, schepen van Gent in 1 3 5 2, en zijn broer 
Zeger in dit zelfde jaar 1 3 5 2 van beledigende woorden. 

Een vete ontstond (,,wanconst, rancuer, nyt ende onminne") tussen 
de familiën Alyn en Rym en hun aanhang. Op aandringen van de graaf 
werd in 1 3 5 3 door de schepenen een verzoening afgedwongen, nadat 
vooraf gijzelaars waren genomen en een wapenstilstand (,,bliven") door 
borgen gedekt, opgelegd was geworden. 

(1) Monniken : Mir. S, Ursmari, 5, 12; Herman van Doornik, c, 59, 
(2) Mir. S. Ursmari, c, 6; bisschoppen: Hist. Mon. Aquic., a0 1131; S, Arnulf. 

Het bemiddelende optreden van geestelijken is een zeer oude traditie : in bijna alle 
frankische formulae staan de geestelijken als eerste op de lijst van de intervenientes 
personae (cfr, HuBERTI, Entwicklung des Gottesfriedens, blz, 33); in Gregorius van Tours, 
Hist. Franc., VII. 47, brengen ze zelfs het nodige geld bijeen om een verzoening 
mogelijk te maken (geciteerd bij HuBERTI, ibid.), 

(3) Hist. Mon. Aquic,, a0 1131; Walter v. Terwaan, c. 17; Giselbert van Bergen, 
c. 209; Mir. S. Ursmari, c. 6. 

(4) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
(5) Mir. S. Ursmari, c. 12. Over de zoensommen en het ceremonieel van de 

verzoening, zie verder blz. 287, 290. 
(6) I. DE SAINT GENOIS, Origine de !'hospice de Ste Cathérine, brengt een historiek 

en een uitgave van de stukken. Eén stuk (de grafelijke bevestiging van 19-6-1354 van 
het arrestatiebevel der Gentse schepenen) is heruitgegeven in DE LrMBURG-STIRUM, 
Carl. Louis de Male, n° 5 23, I, bl. 470-73. Eén tekst was aan de geleerden ontsnapt : 
het is de tekst van de uitspraak van 1 3 5 3 der paisierders, bewaard in het zoendingboek 
van 1353-54, fo 255 VO (Gents stadsarchief). - Zie ook: A. VAN WERVEKE, Bijdragen, 
blz. 16-18. 



Doch, in het begin van 1354, gebeurde het gruwelijke : niettegen
staande de plechtige zoen overvielen Simon en Gowsin Rym hun tegen
strevers en vermoordden "by voorzienicheide, met beradenen rade, met 
ergen laghen en met verranessen" Hendrik Alyn, wondden Zeger Alyn 
dodelijk en doodden één hunner dienaars. Dit gebeurde tijdens de godde
lijke diensten in de S. Jans kerk (nu St Baafs) en op het omliggende 
kerkhof. De moordenaars sloegen hierna op de vlucht. Het gerecht kwam 
in werking. De schepenen, ditmaal als strafrechters zetelend, stelden het 
verstek van de betichten vast en stelden ze buiten de wet, plaatsten een 
prijs op hun hoofd en bevalen de woesting van hun woningen (6-6-1354). 

Gezien de belangrijke positie der betrokken personen bevestigde 
de graaf deze maatregelen. Na de moord in de kerk en vóór de veroor
deling der daders had men Pieter Alyn, broeder der twee slachtoffers, 
doen beloven geen wraakdaden te nemen (de opgelegde "vrede") (26-5-
1354). Deze "vrede" verving de nu vervallen zoen van 1353, die in het 
Zoendingboek werd geschrapt met een uitleggende nota in dato van 
26-5-1354. In 1361 en in 1362 wendden de gevluchte Ryms allerlei voet
stappen aan - van uit het buitenland -- opdat de autoriteiten (graaf, 
schepenen etc.) het tot een verzoening zouden laten komen. Want onder
tussen hadden te Gent de geweldplegingen niet opgehouden. Tenslotte, 
door bemiddeling van enkele vooraanstaande Gentenaars, aanvaardt de 
graaf de partijen te verzoenen en onderwerpen de beide families zich 
aan zijn uitspraak. En op 5 Mei 1362 in de abdij te Drongen doet de 
graaf uitspraak. Definitieve verzoening komt tot stand met onder meer 
de volgende voorwaarden : dat de Ryms een jaarlijkse rente instellen 
van 100 pond parisis voor het onderhoud van een hospitaal (het bekende 
Ste Kathelyne- of Kinderen Alyn's hospitaal aan de Ajuinlei) en op bede
vaart gaan, Simon naar Rome, Goswin naar Arnaw (Koenigsberg) (de 
bewijien welke door de bedevaarders van deze plaatsen zijn meegebracht 
zijn ook bewaard) en dat een "goed gheheel zoendinc" voor altijd geëer
biedigd worde. 

Een ander merkwaardig geval is dat van de familie Steenhuse. 
Na lange jaren van vete, waarin de familie zich heeft geruïneerd, vraagt 
Willem de Steenhuse, kleinzoon van de heer van Steenhuse wiens ver
moording de aanleiding tot de vete was geweest, aan de graaf om tussen
beide te komen en de zaak te bestraffen. De familie kon het niet meer 
aan, het staatsgezag zou wreken. Willem gaat tot deze stap over ondanks 
het verwijt van sommige verwanten dat het zwakheid is (1). 

De familiale solidariteit kwam verder tot uiting in de meest ver
scheidene omstandigheden. In allerlei gevallen snellen de verwanten 

(1) Gent. Rijksarchief. Fonds Gaillard, n° 854. Eind XUie eeuw. Zie bijlagen 
voor de tekst. 
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elkaar ter hulp : ze bieden de graaf geld en paarden aan opdat hij een 
misdadig bloedverwant het leven zou sparen ( 1 ), ze bieden elkaar schuil
plaats en toevlucht aan wanneer ze de wraak van een slachtoffer te vrezen 
hebben (2). Ook bij gelegenheid van politieke of economische oorlogen 
tussen gemeenten qf standen vindt men vele lieden in het ene of andere 
kamp enkel en alleen om redenen van bloedverwantschap (3). 

Ook in de procedure vóór de strafrechter speelt de familieband 
ee~ _ _grote rol. In het oude Vlaamse Strafrecht was het juramentum pur
gativum met eedhelpers steeds in gebruik en de aangewezen eedhelpers 
zijn familieleden, die de plicht hebben de bloedverwant die gevaar loopt 
schuldig verklaard te worden door hun eed te redden, zo ze zich niet 
buiten het sippeverband willen stellen (4). 

De onmacht van het centrale bestuur in dit ongebreidelde en moord
dadige twisten is bijzonder tegenover de ridderstand opvallend. Immers 
de geweldenarij beperkte zich niet tot geregelde wraak, ver vandaar ! 
En terwijl de schepenbanken van kasselrijen en heerlijkheden nog enigs
zins greep hebben op de gewone bevolking - hoewel ook daar de 
"Selbsthilfe" wordt erkend en nog tot in de late middeleeuwen zal 
erkend blijven - heeft zich de ridderstand aan de grafelijke rechtsmacht 
onttrokken, omdat hij, in feite, als gegroepeerde krijgersst~nd, ver
schanst in burchten, weinig te vrezen had (5). 

( 1) .Herman van Doornik, c. 24. 
(2) Herman van Doornik, c. 59. 
(3) Zo in de "oorlog" tussen Dowaai en Rijsel in 1284-85 : ,,On va à la guerre 

par parerttage, par lignage, on part, dit on expressément, contre ceux" ki çou avoient 
fait ou sour aucun de leur linage" (EsPINAS, Guerre sociale interurbaine, blz. 236). 

(4) Zo in een bepaling voor Ieper, a0 1116, Boudewijn VII : ,,Wanneer 
een poorter van Ieper een beschuldiging treft waarover vroeger duel of vuur- of water
proef beslisten, dan zal hij voortaan steeds de beschuldiging kunnen afweren met een 
zuiveringseed, door hem en vier aangewezen bloedverwanten af te leggen. \Ve hopen 
dit en analoge problemen te behandelen jn het kader van de geschiedenis van de straf
rechtspleging in het oude Vlaanderen. 

(5) Men weet dat deze toestand vooral in het Westen van het oude frankische 
rijk zeer erg was. Cfr. PouLLET, Droit pénal Brabant, I, blz. 52. ,,Par là même que la 
législation criminelle avait perdu son caractère de fixité et de certitude, les classes 
supérieures de la société étaient parvenues à se soustraire presque complètement à son 
empire. Ce n'est pas que les féodaux eussent Ie droit de commettre des meurtres, ... , 
mais la nature même de la société empêchait le plus souvent de faire plier la noblesse 
militaire sous le joug de la loi." - Niet alleen de adel, ook de stedelijke burgerij ver
schanste zich in burchten van waaruit ze hun vijanden doch ook het grafelijk .gezag 
tartten (,,turribus potentes" noemt hen Giselbert van Bergen, c. 209). Vandaar verbod 
in de steden versterkte kastelen te bouwen of zich er met krijgslieden te omgeven : 
Facet. S. Amand. 1265. XXVII. 21 : o.a. : ,,il n'a plus de cateaulx en le terre de Pevele"; 
ibid., XXX. 19 : van een huis in S. Amand een "castiel" maken is een misdaad, het 
huis zal afgebroken worden; (cfr. het optreden van de graaf tegen de adellijke roof-



Zo begrijpen we sommige verbluffende en tekenende feiten, ons uit 
de kronieken bekend, die de weerloosheid aantonen van lieden die door 
een vijand worden aangevallen en, omdat ze toevallig buiten een familie
verband staan, geen de minste bescherming vinden, zodat hun niet 
anders overblijft dan de wijk te nemen (1). 

2° In deze wankele tijden heeft de gemeentelijke solidariteit aan 
velen vastheid en veiligheid geboden. De bewoners der oudste stede
lijke kernen hebben zich opzettelijk als een grote familie gegroepeerd, 
z,- hebben onderlinge wraakdaden uitgeschakeld, elkander solidariteit 
in alle risico's van het ruwe bestaan gezworen en hebben zich tegenover 
de buitenwereld tot een weerbare groep vast aaneengesloten die, zoals 
de familie, door vertoon van haar collectieve weerbaarheid aan de onder
scheiden leden veiligheid verzekerde. Zo had ieder poorter het recht 
zijn stadgenoten ter hulp te roepen (faire le cri) (2) met de kreet "com
mune", ,,bourgeoisie", ,,ville" (3), of door het luiden van de alarmklok (4), 
oproep waaraan ieder poorter verplicht is gevolg te geven door gewapend 
ter hulp te snellen (5 ), toneeltje dat vele bronnen ons beschrijven. Men 
leefde gevaarlijk in de vroegste gemeenten! Men richtte desnoods 
woestingexpedities in "extra muros" (6) en expedities waaraan alle 
gemeentenaren deel namen om gewapenderhand terug te halen wat aan 
één hunner was ontstolen (7); werd één der poorters ergens gevangen 

burchten, blz. 179 v.) - het is typisch dat de Gentenaars in hun keure van n91. 4. 
bekomen hebben "oppidum suum muris, vallis et quacumque voluerint munitione 
ad libitum suum firmare SIC ET PROPRIAS DOM OS" ! ; het bestaan van dergelijke 
versterkte stenen is te Gent betuigd vanaf 1179 (BLOCKMANS, Patricische vete Gent, 
blz. 603, n. 8). 

(1) Chron. Andrens., c. 55. 56, rond n64: de zoon van E. S. overvalt de abt 
en doodt bij toeval zijn capellanus, de abt "personale odium sentiens" acht het nuttig 
zich naar een andere abdij te begeven, zonder meer. In de XIIIe eeuw te Gent moet 
de baljuw machteloos toezien hoe vetende families elkander onder zijn ogen uitmoorden 
(BLOCKMANS, Patricische vete Gent, blz. 609). 

(2) EsPINAS, Douai, P. J. 131. 9 : Ie cri de l'hustin. 
(3) Aire, 11. Ieder lid van de Amicitia moet "pleno corde" ter hulp snellen si 

tumultus in villa evenerit; Galbert, c. 22 (men bedreigt de Bruggelingen) : ,,campanas 
pulsabant et sic evocaverant omnes cives loci, qui ... armati accurrentes, extractis gladiis 
circuierunt feretrum comitis, parati ad resistendum si quis auferre moliretur"; EsPINAS, 
Douai, P. J. 6 3 o : ,,crier bourgesie ne ville"; Kortrijk, 1 324. 5 : ,,crier commuigne", 
,,communie roepen". 

(4) Galbert, c. 22; beloning aan wie de "bancloke" luidt bij een aanval van 
vreemden of poorters en de poorten van de stad sluit : EsPINAS, Douai, P. J. 131. 7. 

(5) Op straf van boete : EsPINAS, Douai, P. J. 131. 9. 10; Kortrijk, 1 3 24. 5. 
(6) Zie DELCOURT, Vengeance de la commune, blz. 72 vv. 
(7) Amicitia v. Aire. 7. 



gehouden dan had de ganse gemeente de plicht hem te verlossen ( 1 ). 

Terwijl de gemeentenaren onder elkaar bloedvergieten vermijden door 
verplichte verzoening (2), zijn ze zonder genade voor vreemden die hun 
misdaan hebben en nemen wraak op hun persoon en goed (3). De 
gemeentelijke "Selbsthilfe" is helemaal volgens het patroon van de 
aloude familiale "Selbsthilfe" gebouwd. 

DE VERNIEUWINGEN IN HET VLAAMSE STRAFRECHT 

Zeer geleidelijk is het strafrecht geëvolueerd; naarmate de vrijheid 
van de enkelingen en de raditionele veteëlementen zich in dalende lijn 
bewegen, beweegt de opvatting van de overheidsinterventie zich in 
stijgende lijn. Doch dit alles gaat geleidelijk, de opvatting verdwijnt 
niet vlug dat de misdrijven tegen de enkelingen in de eerste plaats de 
enkelingen en de families aanbelangen; allerwegen bespeurt men nog 
overblijfselen van de oude toestanden die niet met één slag konden 
verdwijnen : 
- de geldelijke compositie blijft in zwang, te betalen door dader en 
zijn familie en uit te keren aan het slachtoffer en zijn familie (4). De wet 
van de talio, der wettelijk beperkte wraakneming wordt afgekondigd (5). 
Zelfs bij doodslag en verkrachting ligt de beslissing of straf zal volgen 
of zoçn bij de beledigde partij en niet bij het gezag (6). Slechts op aan
klacht, treedt het· gerecht in werking (7). Ook wanneer het gerecht tot 
een publieke dood- of lijfstraf veroordeelt, blijft het recht erkend van de 

(1) Baasrode, 1229. 18 : Si quis burgensium alias detentius fuerit sive iuste sive 
iniuste, conburgenses sui tenentur ipsum liberare tali conditione ut si iuste fuerit detentus 
liberare debent detentum sumptu ipsius, et si iniuste communi sumptu libere ville 
revocal;iitur". 

( 2) Amicitia v. Aire, II 8 8. 3. 5. 6, en zie verder de ganse vrederegeling in de 
steden, blz. 248 v. 

(3) DELCOURT, loc. cit. en Kortrijk, 1 324. 5. 
(4) Zie blz. 287, 293. 
(5) Geraardsbergen, 1067-70. 10; S. Amand. u64 : Qui hominem occi

derit, occidetur, qui hominem debilitaverit idem pacietur (de franse vertaling, Facet. 
S. Amand. 1265. II. 2, blz. 7) : qui homme occira, il sera ochis, qui homme afolera, 
il sera affolé; Filips v.d. Elzas Gent. 18. De wettelijke talio is tegelijk beperking en con
trole van het veterecht én erkenning van het vergeldend en privaat karakter van het 
strafrecht, tenminste in het origineel opzet. Later is de talio-vorm in zwang gebleven 
ook voor straffen met zuiver publiek-rechtelijk karakter; Gent. 1297. 40; Lod. v. 
Nevers, 1 3 30. 41. 

(6) Inzake verkrach!lng: Atrecht. 1194. 4; Gent. 1191. 6; Kaprijke. 1240. 53; 
Inzake doodslag, zie de zoen, blz. 292. 

(7) Pas in Artesië. u84. 12 : ,,que la seigneurie ny la justice de personne ne 
puisse appeller quelqu'ung en justice s'il n'y a bon accusateur et plaintif présent". 



verwanten van het slachtoffer de veroordeling ten uitvoer te brengen ( 1); 
ook nadat de zaak bij het gerecht aanhangig werd gemaakt en zelfs 
reeds in behandeling is, kan een overeenkomst tussen partijen aan de 
publieke actie een einde stellen (2). Deze feiten bewijzen ten overvloede 
dat het strafrecht nog lang zijn sterk privaat en vergeldend karakter 
behouden heeft. 

Maar, en dit is de vernieuwing, men heeft reeds vroeg dit principe 
onderworpen aan regelingen, men heeft het beperkt, wanneer men het 
nog niet kon uitschakelen. 

De maat van de wraak wordt bepe~kt tot de maat van het misdrijf : 
volgens de mozaïsche formule heet het nu "caput pro capite", ,,membrum 
pro membro", in plaats van de ongebreidelde terreur (3). Men tracht 
de uitoefening van de wettige wraak door de beledigde sippe afhankelijk 
te stellen van een, voorafgainde rechterlijke uitspraak (4). Zeer vroeg 
reeds werden bepaalde wraakoefeningen ver boden ( 5). Er worden pre
ventieve maatregelen getroffen : de graaf verbiedt de wapendracht in 
de steden (6) en bepaalde wapens worden verboden over het ganse 
graafschap (7). Er worden termijnen bepaald binnen dewelke de partijen 
geen daden van wraakneming mogen stellen maar moeten onderhandelen 
(14, 40 dagen vanaf het ontstaan van de vijandschap) (8). De overheid 

(1) Strafregister S. Pieters bij Gent, XLVI. 21; Arques. 1232. 28; Calais, 1253. 
13. 41; Roisin, c. 161 : het vonnis tot onthoofding wegens doodslag : ,,Nous vos 
disons que vous (= de gerechtsofficier) chelui (N. de dader) fachiés amener <levant 
Ie chep (= blok voor de onthoofding) et faites demander se chius qui mors est (N.) 
a parent là; qui chelui jugiet (N.) voelle Ie tieste coper. S'aucuns parens au mort s'apert, 
si li laissiés coper sour Ie chep"; Facet. S. Amand. 1265. XVI. 14 : Qui homme occhit 
sans murdre, si soit tenus, il doit avoir Ie quiéf copét, si Ie livr'ont as parent del mort; 
s'il ne Ie font, si Ie face justice; STRUBBE, Terechtstellen door de familie, blz. 89 vv. : in 
125 1 leverde de baljuw een moordenaar over aan de klager die, na overleg, zijn gevan
gene onthoofdde. 

(2) Proostdij v. Brugge, 1248. 10; Roisin, c. 36. 
(3) Zie nota 5 van vorige bladzijde. 
(4) Strafregister v.h. S. Pietersdorp. XLV. 7; XLVI, 21 : nadat de dader wette

loos werd gemaakt kon de familie tot de wraak-executie overgaan. Dit is uitzonderlijk. 
In het algemeen werd uit kracht v. d. vete onmiddellijk tot bloedwraak overgegaan 
en met recht; slechts wanneer vrede of zoen ontstaan waren verviel het recht van 
private wraak. 

(5) Walter v. Terwaan, c. 19: Ab antiquo enim a comitibus terre nostre statutum 
et hactenus quasi pro lege est observatum ut quantacumque guerra inter quoslibet 
homines emergeret, nemo in Flandria quicquam predari vel aliquem capere aut exspo
liare presumeret"; verder worden huisoverval en hinderlagen in talrijke keuren bij~ 
zonder streng beteugeld, het waren twee geliefde procédés van de wraak, zie blz. 236. 

(6) Keure van Filips v. d. Elzas. Gent. 19 en in bijna alle keuren. 
(7) Walter v. Terwaan, c. 12 : verbod door Karel de Goede uitgevaardigd voor

taan boog en pijl te dragen of de bakens op te steken; Cfr. Galbert, c. 1. en Veurne 
Ambacht. 1240. 74 : verbod bakens op te steken. 

(8) Aire, u88'. 6; Gent. 1297. 4; Brugge. 1304. 39. 43. 47. 
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treedt als bemiddelaar op of duidt bijzondere personen aan die als bemid
delaars zullen optreden, en hun arbitrage krijgt een verplicht karakter ( 1 ). 

De kring der in de vete betrokken verwanten wordt ingekromp-en (2). 

HET INITIATIEF VAN DEZE VERNIEUWINGEN 

1° HET GEMEENTELIJK INITIATIEF 

Zeer vroeg hebben de gemeentenaren zich in hun onderscheiden 
steden als leden van een grote familie verenigd en zich het verbod van 
onderlinge wraakoefeningen bij ede opgelegd (in de conjurationes, 
communes, amicitiae, etc.). Er werd hierdoor niet getornd aan het prin
cipe dat de misdrijven vooreerst zaken van privaat belang zijn : het mis
drijf wordt niet beteugeld door de overheid van de gemeente en op haar 
initiatief; integendeel, het blijft een aangelegenheid van de partijen waar 
echter, uit het oude alternatief "wraak of zoen", het eerste lid wordt 
weggebannen zodat alleen de zoen, door verplichte bemiddeling van de 
arbitrage-groep van de gemeente, overbleef. Wie zich hieraan niet houdt 
wordt uitgesloten, als meinedige (3). Dit embryonale stelsel hebben alle 
gemeenten uitgewerkt op grotere schaal, allerlei regelingen zijn getroffen 
geworden over vrede en zoen en speciale colleges van "verzoeners" 
ingericht. 

2° HET GRAFELIJK INITIATIEF 

Eén der oudste grafelijke maatregelen is het afkondigen van de 
talio geweest; hierdoor wordt enerzijds de maat van de wraak beperkt __ 
tot de maat van het misdrijf, terwijl anderzijds de openbare macht zich 
met de wraak belast. Deze neemt daardoor reeds het karakter aan van een 
straf, hoewel ze de vorm van de wraak nog bewaart. De latere kronijk
schrijvers hebben van de afkondiging van de talio een levendig aandenken 
bewaard (4). In de oudste ons bekende optekening, deze voor Geraards-

(1) Zie de zoendwang, blz. 302. 
(2.) Alleen zij zijn in de vete die twisters waren bij de feiten die aanleiding zijn 

geweest : Gent. 12.97. 4; Brugge. 1304. 46. Alleen de twisters vallen onder de gijze
ling. Men mag vermoeden dat het gebruik de magen af te zweren uitbreiding heeft 
genomen. 

(3) Aire op de Leie. Amicitia van eind xre eeuw. 
(4) Marchantius, F!andria descripta, bi. 2.05 (Antwerpen, 1596); Meyerus, Anna/es 

rer. flandr., fol. 43 (Antwerpen, 1561). Beiden gebruiken de term "talio", die in de 
teksten van de tijd (XIe-xrve eeuw) niet wordt gebruikt. Men kent alleen de mozaïsche 
vorm "caput pro capite" etc. 

2 44 



bergen van Boudewijn VI, 1067-70, gddt de talio-wet als een bijzondere 
factor van veiligheid, die de bevolking naar de plaats moet aanlokken ( 1 ). 

De talio-formule is een vorm die we in de latere keuren vrij vaak ont
moeten (2). Een zeer belangrijke maatregel, die in dit verband onze 
bijzondere aandacht verdient, is geweest het beschermen van markten 
en steden door een bijzondere grafelijke vrede, ze worden "loci pacifici"(3) 
Wie deze vrede stoorde ( door wapenhandel of eenvoudig door wapen
dracht) maakte zich schuldig, niet zozeer aan een vergrijp tegen dit of 
geen individu, maar aan een vergrijp tegen de graaf die hier als beschermer 
van de collectieve veiligheid optrad. Dit is een voornaam vorstelijk prero
gatief dat de graaf met toenemende kracht uitoefent. Hij knoopt hierdoor 
aan bij de Karolingische konings-traditie: hij wordt zich bewust dat hij de 
zending heeft de persoonlijke veiligheid en rust van zijn onderdanen te 
waarborgen. De koninklijke opvatting wordt door de plaatselijke vorsten, 
elk in zijn gebied, opgenomen. Het past hier een treffend woord van 
BRUNNER te citeren : ,, Treibendes Moment der Reform ist das Auf
tauchen der Idee class die im Königtum und seinen Organen verkörperte 
Staatsgewalt dem Einzelnen zu seinem Rechte zu verhelfen und das 
Verbrechen im Inter~sse der Gesammtheit zu verfolgen habe" (4). 

Deze nieuwe idee, hoe beperkt van toepassing ook in het begin, is 
van zulk belang voor· een juist inzicht in het verder verloop van- het 
Strafrecht, dat we het nuttig achten hier omstandig een feit te verhalen 
dat ons in de tijd van haar ontstaan terugplaatst. In 1084 te Torhout 
stak een zekere Willem een ridder, genaamd Zeger, neer om aldus de 
doodslag op zijn zoon te wreken. Dit feit zelf is niet van aard onze bij~ 
zondere aandacht gaande te maken, maar wel de toevallige omstandigheid 
dat dit feit gebeurde op de bekende jaarmarkt van Torhout, één van die 
jaarmarkten die onlangs door de graven in het leven waren geroepen 
om tussen westelijk en oostelijk Vlaanderen economische contacten en 

(1) Geraardsbergen, rn67-70. 
(2) Gent, Filips. 18; Gent. 1297. 40; Desteldonk, 1248. 17; Lod. v. Nevers, 

1330. 41; S. Amand. II64. 
(3) Uitdrukking van Galbert van Brugge, c. 1, die ongetwijfeld doelt op de 

plaatsen die door een bijzondere grafelijke vrede beschermd zijn : markten en steden, 
in tegenstelling met de plaatsen daarbuiten : de "forinseci loci". H. PIRENNE critiseert 
terecht, in een nota bij deze uitdrukking, de vertaling van W AITZ : ,,in den offenen 
und befestigden Orten"; open en versterkte steden is een militaire uitdrukking die 
in de moderne tijden veel voorkomt, doch hier door Galbert zeker niet bedoeld wordt; 
doch H. PIRENNE geeft evenmin een bevredigende uitleg waar hij de "loci pacifici" 
in verband brengt met het middelnederlandse "vrede" dat de ommuurde voorhof 
van het huis betekende (volgens VERWIJS en VERDAM alleen in de Oostelijke Neder
landen). 

(4) ,BRUNNER, Schwurgerichte, blz. 62. 



politieke cohesie tot stand te brengen (1), en die door een bijzondere grafelijke 
vrede beschermd waren. Immers de menigte keert zich vol woede tegen de 
dader, niet omdat hij wraak heeft genomen, maar omdat hij dat op de 
jaarmarkt heeft gedaan, de "pax comitis" heeft geschonden en zich aldus 
schuldig heeft gemaakt aan een vergrijp dat tegen de gemeenschap en 
het grafelijk gezag gericht is. De graaf had beloofd dat op zijn jaarmarkt 
vrede zou heersen, het is dan ook een spontane reactie van de volks
massa onmiddellijk naar hem toe te lopen - hij verbleef (in het slot 
Winendale ?) bij Torhout - en te eisen dat hij dadelijk zou optreden : 
"Nuntiatur ei (nl. aan de graaf door het volk) probrose illum iam nichili 
valere qui suas celebres nundinas nequisset defensare" (2). In plaats van 
familiaal verband en wraak zien we hier het centraal gezag en de straf 
optreden als wa~.rborgen van de vrede. Het is een eerste pas van de 
publieke actie, doch mettertijd zullen déze waarborgen gene in de scha
duw stellen. Naarmate de graven, en dan vooral Filips van de Elzas, 
machtiger geworden zijn, heeft het begrip "verstoring v,an de publieke 
vrede" het in het strafrecht gehaald op het element ;,~haêle aan pdvate 
belangen" en zo is het reeds in de loop van de 1 ze eciiw voor allerlei 
misdrijven tegen personen en goederen de boete aan de graaf die de 
eerste plaats inneemt, terwijl de partijen zich met een relatief geringe 
fractie moeten tevreden stellen. Zo vinden we het "let voor let" niet 
terug in de keuren van Filips van de Elzas voor de grote steden, ver
minking brengt boete en schadevergoeding mee (3). Zelfs bepalen som
mige keuren dat elke doodslag door de publieke straf moet beteugeld 
worden (4). Doch de graven moesten rekening houden met het tradi
tioneel recht en de gemeentelijke opvattingen : nog in de costuymen van 
de XVIe eeuw zijn compositie en verzoening voor doodslag als geldend 
recht opgetekend. 

DE FAMILIALE SOLIDARITEIT NA DE VERNIEUWINGEN 

Het familiaal verband blijft van kracht in tal van toepassingen. Het 
blijft de plicht van de verwanten te klagen bij de overheid of een zoen 
te eisen, wraak te nemen op de vijand die niet gezoend heeft en niet 
door het gerecht kon gegrepen worden. De verwanten brengen desnoods 
het zoengeld samen en omgekeerd verdelen ze het onder elkaar. Het 
familiaal verband heeft toch veld verloren : de vrijheid van de wraak-

(1) Zie hierover DHONDT, Développement urbain. 
(2) Het hele verhaal uit HARIULF, Vita Arn., lib. II, c. 16 .. 
(3) Tout-Lieu de S. Dizier, nr. 226. 
(4) Arques, 1232. 28 : De homicidio voluntario convictus parentibus vel cognatis 

occisi tradetur occidendus; Brugge. 1304. 16 : Wie die mensche doot slaet ... zal ver
bueren ziin hoofd ende bie ne zal nemmermeer verzoenen moghen."; Gent. 1297. 40. 



neming is zeer ingekrompen. Het aantal actief in de vete betrokken 
verwanten wordt op allerlei wijzen beperkt ( 1 ). Klagen de verwanten 
niet, dan treedt de vervolgingsambtenaar in hun plaats op. In de bewijs
procedure is hun rol ten einde, de getuigen zijn geen moraliteitsgetuigen 
meer, ze zweren een promissoire eed. Zelfs wordt in bepaalde keuren 
de verplichting van de verwanten opgeheven tot het weergeld bij te 
dragen, dat door één hunner moet betaald (2). 

DE GEMEENTELIJKE SOLIDARITEIT 

De onderlinge verplichtingen van de gemeentenaren verminderen 
niet : zo een poorter bij naam door een medepoorter ter hulp wordt 
geroepen moet hij hieraan gevolg geven op straf van de hoogste stede
lijke geldboete (50 lb.) en verbanning (3). 

BESLUIT 

Uit wat voorafgaat blijkt de tweeslachtigheid van de basis van het 
oude Vlaamse Strafrecht. Tussen de twee systemen die we primitief en 
modern noemen : zelfberechtiging en staatsoptreden, bevindt het Vlaamse 
recht zich in een tussenstadium : zeer talrijk zijn dLtoepassingen__yan_. 
het nieuwe beginsel, doch de oude elementen zijn nog overal bespeurbaar. 
Vandaar inconsequenties als deze : terwijl de wapendracht in de steden 

\ algemeen wordt verboden om de veten te voorkomen, wordt in diezelfde 
steden toegelaten, eenmaal dat een vete is uitgebroken, dat de strijdende 
families er de wapens terug zouden opnemen (4). Een oud middel tot 
bekamping van de vete was de quarantaine. Doch terwijl deze enerzijds 
de wraakoefeningen verbood aan de verwanten van beide zijden, liet 
ze impliciet de wraak toe vanwege hen die aan de aanvankelijke twist 
deel hadden genomen (5). Het is tenslotte een feit dat de stedelijke over
heid, hoezeer ze ook bekommerd was om de openbare vrede, nooit de 
vete als dusdanig heeft verboden of betraft, haar strijdmiddelen tegen de 
vete zijn steeds onrechtstreeks geweest. Niet de vete maar de weigering 
van vrede of zoen werd bestraft (6). 

(1) Gent, 1297. 4 : alleen wie aan de twist deelgenomen heeft mag aan de vete 
actief deelnemen. Men mag ook vermoeden dat het gebruik van het afzweren der 
magen toegenomen heeft (zie blz. 298). 

(2) Lod. v. Nevers. 1330. 81. 
(3) EsPINAs, Douai, P. ]. 131. 10. 
(4) BLED, Zoene, S. Omaars, blz. 60, v.; EsPINAS, Douai, P. J. 648; Kortrijk, 

1324. 12. 
(5) Cfr. EsPINAS, Guerres familiales Douai, blz. 429. 
(6) Anders dan de graaf, die zo ver is gegaan alle veten te verbieden. - Brugge. 

1281. 14 en Loci. v. Nevers. 1330. 70. 
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II. - DE VREDE (1) 

Termen è2) Treuga (3), treugas dare (4), treugas concedere (5); trie
wes (6), trieve (7), trives (8), respit (9), trieuwes (10), 
tri uwe ( 11 ), souffrance ( 1 2 ), donner treve ( 1 3 ), foneer tre
ve (14), verde (15), varde (16), vrede (17), varde geven (18). 

(1) Aan de vredes in het Vlaamse Strafrecht wijdden, in het kader van algemene 
studiën hun aandacht : H1s, Gelobter und gebotener Friede; DuBOIS, Asseurements; WILKE, 
Friedegebot. 

(2) De terminologie inzake de vete-beperkingen vertoont een verrassende 
vastheid : treuga, verde, treve zijn steeds wapenstilstand; pax, paix, paeys en zoen 
(dinc) slaan steeds op de definitieve verzoening. Slechts in de keure van het Waasland. 
1241. 25, heeft men bij vergissing "vrede" letterlijk vertaald door "pax" in plaats 
van "treuga". 

(3) Keuren van Filips, Gent. 13 : ,,inducie pacis que treuge dicuntur" - het 
is de terminus technicus in alle bronnen. Het is een verlatijnst oud-Germaans woord, 
teruggaand op een stamwoord dat "trouw" betekent (H1s, Gelobter und gebotener Friede, 
blz. 146, n. 3. De indogermaanse stam is "deru" die o. a. de betekenis van "stevigheid" 
heeft). We vinden het "treugas dare" dan ook in zuiver latijnse vorm als "fidem dare" 
vertaald. (BEYERLE, op. cit., blz. 3 14, nr. 12, geeft een voorbeeld uit het Liber Historiae 
Francorum, c. 45, MM. GG. S. R. M., II, blz. 319; 15) wij verwijzen naar een voor
beeld uit het oudste Vlaamse Strafrecht : Mir. S. Ursmari, c. 12 waar partijen-in-vete 
een vrede hebben gesloten en "pro servanda fide" gijzelaars uitwisselen. 

(4) Langle, 1248. 46. 
(5) Lalleu, 1230. 10. 

(6) Veurne, ordon 1313. GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Furnes III, bl. 73. 
(7) Lod. v. Nevers, 13 30. 74. 
(8) EsPlNAS, Douai, P. J. 13 9. treve, trieve, trieuwe, trives, enz. zijn etymologisch 

verwant met treuga. 
(9) Uitzonderlijk : EsPINAS, Douai, P. ]. 563 en Salle de Lille, nr. 236, nota : 

"trois jours de respit". Het "respit" gelijkt zeer op de trève maar is in de tijd zeer 
beperkt. Cfr. DuBOIS, Asseurements, blz. 132 v. 

(10) EsPINAS, Douai, P. ]. 1251. 
(u) Roisin, 127. 
(12) Uitzonderlijk : Lod. v. Nevers. 1330. 74. Vrij analoog met het respit; cfr. 

DuBOIS, Asseurements, blz. 1 33. 
(13) Roisin, c. 128. 
(14) Roisin, c. 128. 
(15) Gent. 1297. 14. 
(16) Brugge. 1305. 29. 
(17) Wettelijkhede, 85. 
(18) Brugge. 1281. 11; Met het technisch woord "vrede" doet zich een moeilijk

heid voor van terminologische aard : de toestanden van de private veten zijn analoog 

1
, . met deze van het hedendaags internationaal publiek recht, dat trouwens op het gebied 

'· · van de oorlogvoering het primitieve vete-stadium nog niet voorbij is. Doch wat wij 
heden "vrede"-noemen heet in de oude rechtsbronnen "zoen". Wat wij nu wapen-
stilstand noi~en, heet daar "vrede". Hierom zullen we steeds spreken van "vrede" 
(verde) en "zoen"; hun hedendaagse equivalenten zijn "wapenstilstand" en "vrede". 



A. - BEGRIP EN GESCHIEDENIS 

De treuga is de wapenstilstand, tussen de strijdende partijen gesloten, 
die voorlopig de wraakdaden van de vete schorst en gelegenheid moet 
bieden tot ongewapende, vreedzame onderhandelingen over de tot stand 
te brengen definitieve verzoening : de verzoening is doel, de vrede is 
middel. De wapenstilstand geldt voor de ganse sippe en wordt gewaar
borgd door het uitwisselen van gijzelaars, die aansprakelijk zullen zijn 
voor eventuele vredebreuk door één hunner verwanten. Als dusdanig 
is de vrede een inherente instelling van het veterecht en dus waarschijnlijk 
even oud als de vete zelf ( 1 ). 

We vinden ze in de primitieve vorm terug in de oudste periode 
van het Vlaamse Strafrecht (tot XIe en xne eeuw), toen de private 
wraakneming en de familiale veten haast ongebreideld en in hun aloude 
vormen woedden. Het is, na de vruchteloze vredesbemoeiingen van de 
Karolingers, de periode van de "Rückschlag in ältere Formen" waarvan 
Beyerle, de historicus van het veterecht in de Frankische tijd, spreekt (2). 
We lezen in de kronieken van de tijd hoe de veten van een paar sippen 
van "milites" een hele streek terroriseren, hoe deze tenslotte, het vechten 
moe, een tijdelijke wapenstilstand sluiten, gijzelaars uitwisselen en onge
wapend onderhandelen over de materiële voorwaarden van de verzoening, 
hoe deze onderhandelingen niet vlotten en het gevaar reeds dreigt dat 
men terug naar de neergelegde wapens zal grijpen en de strijd voort-

(1) Hrs, Gebotener undgelobter Friede, blz. 150 v., verdedigt, o.i. terecht, de mening 
dat de treuga oud-Germaans gemeengoed is. Het zwijgen van de frankische bronnen 
zou toevallig zijn; men vindt de vrede bij de Noordgermanen en in het Longobardisch 
recht : LruTPRAND, c. 42 (MM. GG. LL., 4, blz. r 26) : ,,Si quis iudex aut actor publicus ... 
inter homines qui aliquam discordiam habent, treuvas tulerit. .. ", Treuva is wel "verde", 
niet "zoen" waarvoor het Longobardisch recht" compositio" gebruikt. Doch de zaak, 
zo niet het woord, is ons ook bij de Franken bekend : het "fidem dare" uit het Liber 
Historiae Francorum, c. 45 (MM. GG. S. R. M., II, blz. 319. 15) is een wapenstilstand 
in de vete, een treuga. - Cfr. Fredeg. Contin. 2 (MM. GG. S. R. M., II, blz. 169. 15) 
waarvan het verhaal op de .eerst aangehaalde tekst terug gaat (gecit. bij BEYERLE, 
Entwicklungsproblem, blz. 3 14), Verder stellen we vast dat de terminus technicus in het 
eerste kwart van de xre eeuw vermeld wordt in het Kamerijkse,in een periode· en een 
streek waar het strafrecht nog de primitieve vormen kende en de revolutie in de straf
rechtelijke opvattingen nog niet in gang was (Gesta Episcop. Camerac. a0 1023. 

MM. GG. SS. 7, blz. 481 : ,,in tribuis ponere", ,,in travia" zegt het chron. S. Andreae, 
c. 14). Tenslotte doet de zeer algemene verspreiding van de vredes in de latere Middel
eeuwen tot een gemene oud-Germaanse oorsprong besluiten, waarbij men overwege 
dat de treuga een onontbeerlijke overgang uitmaakt van de vete naar de zoen. -
Zie over dit alles BEYERLE, Entivicklungsproblem, blz. 307-326 : Die vorläufige Fehde
einstellung. 

(2) BEYERLE, Entwicklungsproblem, blz. 363 : ,,In einzelnen Erscheinungen hat 
das hohe Mittelalter sogar wieder einen Rückschlag in ältere Formen erlebt". 
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zetten, wanneer de tussenkomst van personen met groot gezag er einde
lijk toch in slaagt de verzoening tot stand te brengen (1). We zien hoe 
Karel de Goede tussen strijdende families bemiddelt en tot bijlegging 
van hun vete aandringt opdat treuga en zelfs een definitieve pax zouden 
tot stand komen (2). 

Deze gegevens laten ons toe te besluiten dat de vredes in de oudste 
periode van het Vlaamse Strafrecht volgende kenmerken vertonen : 
1° Ze zijn middel, geen doel. Het doel is de verzoening. De vredes zijn 

essentieel een onderdeel van de vete en slechts in dit verband te 
begrijpen. 

2° De vredes ,zijn tfjdelfjk : na een zekere tijd treedt de verzoening 1n 

of wordt de strijd, bij mislukte onderhandelingen, hernomen. 
3° De vredes zijn negatie} : de vijandschap tussen de partijen blijft bestaan, 

alleen haar uitingen worden tijdelijk geschorst. 
4° De vredes zijn vrfj : partijen beslissen vrij wanneer er zal onder

handeld worden, ze beslissen vrij welke de voorwaarden zullen zijn, 
ze beslissen vrij over de uiteindelijke verzoening of het hernemen 
van de strijd. 

De tussenkomt van hooggeplaatste personen steunt op moreel 
gezag, niet op afdwingbaarheid in rechte. 

Dit alles zal diepgaande wijzigingen ondergaan naarmate de graven 
en de gemeenten de openbare orde en veiligheid boven de wil tot wraak 

1 
van de enkelingen zullen stellen, de toepassing van het recht boven de 
kracht van de wapens. Graaf en gemeenten zullen het veterecht, dat de 
gemeenten steeds in principe blijven erkennen, reglementeren en voort
durend met waakzaam oog volgen, zodanig dat tenslotte de oorspronke
lijke veteinstellingen specifieke vredeswapens zullen worden. De treuga 
"nieuwe stijl" heeft een heel andere rol en betekenis verkregen dan haar 
ascendent, de treuga "oude stijl". De tussenkomst van de overheid krijgt 
een d1J1ingend karakter (3). Telkens als een private oorlog gevaar oplevert 

(1) Dit alles wordt ons schilderachtig en betrouwbaar verhaald in Mir. S. Ursmari, 
c. 12 (a0 1060 te Oostburg). De term treuga komt niet voor, wel "fides", cl. i. het klas
siek-latijns woord voor "trouw", de betekenis van "treuga" of "triewes". 

(2) Walter van Terwaan, c. 17: ,,De conditione treugarum et infractione earum: 
Karolus treugarum conditiones ab eis sepe... exigebat et ad pacem etiam invitos ... 
compellebat." - Ook c. 15 spreekt van een infractio treugarum (a0 1127). Het zijn 
de oudste vermeldingen van de term "treuga" in Vlaanderen, (dus niet in 1147, zoals 
Hrs, Gelobter und gebotener Friede, blz. 152, meent) en in de Germaanssprekende gebieden 
in het algemeen (Hrs, loc. cit.). 

(3) Het is merkwaardig welk een volslagen analoge ontwikkeling deze instel
lingen onder de vredesdwang van de gezagdragers in de hoge Middeleeuwen hebben 
gekend, namelijk in het Longobardische en Westgotische recht. Zie BEYERLE, Ent
wicklungsproblem, blz. 318. 



"pour le bien et pour le pais de le ville" ( 1) en de partijen niet uit eigen 
beweging vrede sluiten, dwingt de graaf of de gemeente de poorters, 
op straf van boete of uitsluiting uit de gemeente, ondereen een wapen
stilstand te sluiten met het oog op een verzoening, waartoe insgelijks 
overheidsdwang aangewend wordt (2). De vergelijkende rechtsgeschie
denis heeft deze "Konstruktionshandlungen" duidelijk beschreven. 
JHERING bvb. (Geist, III, blz. 377 vv.) behandelt de vervorming van een 
rechtshandeling door overheidsdwang als het eerste der "künstliche 
Mittel" waarmede onrechtstreeks nieuw recht wordt geschapen. Het 
schijnrecht om, in het latere recht, de "vrede" op te zeggen is een ander 
mooi voorbeeld. 

De ontwikkelingsgang van de vrede is verder gegaan : hij is niet 
meer een voorbereidende wapenstilstand tussen partijen gesloten, hij 
wordt een zelfstandige instelling, een individueel op zichzelf staand verbod 
van wraakoefeningen, namelijk doordat men de strijdenden verplicht 
aan de gezagdragers vrede te beloven. De overheid beseft wel dat men 
de bestraffing niet meer ongebreideld aan de partijen kan overlaten, dat 
ingrijpen van overheidswege de wraak moet beteugelen; de veteprak
tijken waren echter zo in de gewoonte vastgeankerd dat sociologisch 
gezien de tijd niet rijp was om door een algemeen geldend verbod alle 
wraakneming buiten de wet te stellen (3 ), alleen een individueel, telkens 
herhaald verbod, dat rechtstreeks tot de partijen gericht was, de oude 
vormen in zwang hield en de partijen lichamelijk verbond (ze moesten 
met de hand vrede geven) had kans op slagen. 

Zeer belangrijk is ook het feit dat de vrede mettertijd zijn tijdelijk 
karakter verliest. Men is ertoe gekomen, langs onrechtstreekse weg 
(alweer !), namelijk door het periodisch vernieuwen van alle tijdelijke 
vredes de vredes praktisch blijvend te maken, hoewel ze theoretisch, 
overeenkomstig hun ware natuur, tijdelijk zijn. Het wordt tenslotte zelfs 

(1) Roisin, c. 128. 
(2) Men herinnere zich de morele drukking die de graaf reeds vroeg in de xne 

eeuw uitoefende op de partijen-in-vete (Karel de Goede, in Walter van Terwaan, c. 17). 
(3) Er is in die zin wel een verbod afgekondigd geworden in twee sterk centralis

tisch getinte keuren, ze hebben een kortstondig bestaan gehad : Brugge, 1281. 14 en 
Lod. v. Nevers, 70. Een zeer kunstmatige en overigens alleenstaande regeling om alle 
wraak door een algemene bepaling uit te sluiten, met behoud van het vrede-begrip, 
bevat Brugge, 1304. 43 : ,,Zo waer dat twist ghevallet binden scependoeme van Brucghe 
ende die twist versceeden es, dat die twisters ende hare maghe an beeden ziden (auto
matisch !) in wetteliker varde staen ... van dier tijt toten vierden daghe daerna ende 
dien dach al ute" (binnen die vier dagen worden de schepenen geacht een normale 
vrede te zullen kunnen bijvoeren). Het is een FICTIE : van zodra de twisters uiteen 
zijn gegaan is er wettelijke vrede, alsof een paisierder of schepene dadelijk ter plaatse 
verschijnend voor vier dagen van de partijen wettelijke vrede had geeist. Wie dus 
binnen deze termijn doortwist is een vrede-breker. 

c. 18 



algemene regel dat de vrede, eens gegeven, van kracht zal blijven. De 
vrede is dus na deze evolutie in plaats van middel, tijdeltJk, vrij : doel, 
blijvend, gedwongen geworden ! Toch verschilt hij van de zoen : hij is nega
tief, geen plechtige acte en niet noodzakelijk overeenkomst tussen par
tijen rechtstreeks. 

Juridisch gezien heeft de vrede een hybridisch karakter. Hoewel hij 
de rol vervult van een individueel wraakverbod, heeft hij in het Vlaamse 
Strafrecht niet de zuivere vorm gekregen van een rechtstreeks verbod 
door de gerechtsofficier tot de persoon gericht ( 1); de oude vorm van 
de door de persoon afgelegde vredesbelofte (het "verde geven") is behou
den g-ebleven; doordat ze door de overheid echter geboden werd waren 
de bereikte resultaten dezelfde. Het hybridisch karakter van de vredes 
en ook van de zoenen ligt hierin : het zijn afgedwongen, soms letterlijk 
afgep<mte beloften of overeenkomsten ( contradictio in terminis) en toch 
zijn ze rechtsgeldig. Dit alles volgt uit het tweeslachtig karakter van de 
ganse vredesregeling : ze houdt vast aan oude vormen (vrede, ook 
gijzeling, zoen) om nieuwe opvattingen ( de overheid dwingt uit naam 
van het algemene welzijn) door te zetten; het is een noodzakelijke over
gangsregeling tussen twee tijdperken. 

Na deze historiek van de vrede gaan we over tot de juridische 
ontleding van het mechanisme dezer instelling. 

B. - DOGMATIEK VAN DE VREDE 

I. VORMEN 

1° De veertigdaagse vrede. 

Quadragena (2), quarantaine (3). 

Reeds zeer vroeg zien we een regeling optreden waarbij de vei
wanten van beide "vechters", voor zover ze in de twist niet betrokken 

( 1) Dit is in andere landen wel zo. 
H1s, op. cit. noemt "gebotener Friede" het wraakverbod van de overheid, in 

tegenstelling met de Vlaamse vormen die hij Hand- of gelobter Friede noemt. De term 
"handvrede" vinden we in de teksten niet, wel wordt ons gezegd dat de vrede met 
een handslag gegeven werd: ,,treugae quas propria manu dederit", Desteldonk. 1248. 14. 

(2) Veurne Ambacht, 1240. 47. 
(3) EsPINAS, Douai, P. J. 1343. 2, a0 1379. 
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zijn (1), automatisch buiten de vete staan voor de volgende 40 dagen (2). 
Binnen deze termijn wordt geacht dat men de verzoening zal bijbrengen (3) 
Deze instelling krimpt de kring van de personen die in de vete betrokken 
zijn in en beperkt hun aantal tot hen die bij de twist effectief betrokken 
waren : voor dezen is een uitdrukkelijke en individuele vrede vereist 
om de wraakoefeningen te verbieden (4). De anderen worden automatisch 
beschermd en gebonden door . een wettelijke vrede : wie binnen de 
quarantaine tegen hen wraakoefeningen stelt is een vredebreker (5). 

(1) Ze heten "de onsculdighe" in Gent. 1297. 4; Hazebroek. 1324. 35; Lod. v. 
Nevers. 1330. 71 : ,,les parens des coupables dambes deux pars". 

(2) De termijn gaat zeker terug op de 40 nachten tussen de Salische malli legitimi; 
Gent. 1297. 5 kent een termijn van 14 nachten, waarschijnlijk terug te voeren op 
1/3 van de 40 nachten. - Wanneer we opmerken dat Veurne Ambacht. 1248. 47 
een termijn van 3 quadragenae (1/3 fan het jaar) kent voor het bijbrengen van een 
zoen door de gijzelaars, terug te voeren op de drie placita generalia, dan bekomt men 
volgens schema van driedeling van het jaar : 

1° verdeling in 3 delen : de perioden tussen de 3 placita generalia : 3 quadragenas 
(120 dagen). 

2° onderverdeling in 3 delen: de perioden tussen de malli legitimi van de salische 
wet : 40 nachten. 

3° heronderverdeling in 3 delen : de termijn van 14 nachten. 
We citeren hier tenslotte een vrij recente rechtsregel waarin men de driedeling 

van het jaar in een volledig schema kan volgen : Aalst, Boek met den haire, fol. 97, 
LIMBURG SnRUM, blz. 464 : Deerste vrede diemen wettelike nemt es XIIII nacht, dander 
es XL dag he daernaer; de derde es XVII weken achtervolgende. 

Jaar 
1 Z 3 

17 weken 
l Z 3 

40 dagen 
1 Z 3 

14 nachten. 
(3) Aire. Amicitia, 6; EsPINAS, Douai, P.J., 138. 1. 2. De termijn van 40 dagen 

om tot een zoen te komen vindt men ook in Brugge. 128 I. 14 en Lod. v. Nevers. 
1330. 70; Veurne, 1313, Grafelijke ordonnantie (G1LLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Furnes, 
n° 22, III, blz. 73) : ,,Se aukuns fais avient au dit terroir ... dont akuns soit naureis ... 
que tout soient en bonnes triewes loiale des clone ke li fais sera avenus et quarante 
jours apres ensiwans, hoirs mis celui ou chiaus qui au fait aront estei."; Gent, 1297.5 : 
de termijn is 14 nacht of "also lange als hij genomen es bi der wet"; Hazebroek. 1326. 
3 5 : ,,Van allen vechtinghen ende van allen melleyen nieuelike begonnen, sijn sculdich 
donsculdeghe te hebbene 40 daghe verde naer den daghe van den beghinne." Brugge, 
1303. 2 : hier nemen paisierders vrede van beide zijden (let wel : van de vechters 
zelf) voor 40 dagen, het gaat hier om een uitzonderlijke beïnvloeding van de gewone 
wettelijke vrede door de quarantaine. 

(4) Uitdrukkelijk te Gent. 1297. 4. 
(5) Gent. 1297. 4; EsPlNAS, Douai, P. J. 138. 2; Baljuwsrol, n° 1019, 't Vrije, 

a0 1376-77: J. f. W. B. ghecalengiert dat hi ghestreden en ghevochten soude hebben 
binder 40 daghen jeghen J. f. B. Pais ... omme 18 lb. 
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2° De vriende!fjke vrede. 

De rechtsbronnen noemen "vriendelijke vrede" (1), ,,triewes ami
ables" (2), de vrede die de partijen uit eigen beweging aangaan in tegen
stelling tot de wettelijke vrede die op bevel van de overheid gegeven wordt. 
Beiden zijn geldig en worden gesloten in aanwezigheid van de gezag
dragers, hetgeen aan beide een authentiek karakter geeft. 

3° De wette!fjke vrede (3). 

Het is de vrede door partijen beloofd op bevel van de overheid. 
De bronnen noemen ze wettelijke vrede en onderscheiden ze verder in 
vredes die door de wet ( = schepenen, paisierders) ( 4) en vredes die door 
de heer (de baljuw) (5) worden genomen (6). 

De tekst van de vredesbelofte is ons bekend : te Rijsel worden 
volgende woorden de vredegever voorgezegd door de gerechtsofficier : 
,,Vous'fianchiés boines triuwes et loiaus à chelui, de vous, de vos parens, 

(1) Tale en Wedertale. 46. 
(2) Veurne, 1313. triewes amiaules (Gilliodts van Severen schrijft : triewes an

naules ?); Lod. v. Nevers. 1330. 74: trieves ... prinses amiablement; Facet. S. Amand. 
1271. XXX. 18 : vrede wordt gegeven "par force" of "par amour". 

(3) Brugge. 1304. 45; Wettelijkhede. 85. 
Langle. 1248. 46 : treuga per legem data. 
(4) Lod. v. Nevers. 1330. 74 : trieves prinses ou fetes par loy. Dit artikel geeft 

duidelijk de 3 onderscheiden vormen : de vriendelijke vrede, de wettelijke vrede die 
door de schepenen en deze die door de baljuw wordt genomen (prise par loi; par 
seigneurie). 

(5) Trieve du signeur (Salle de Lille, 276. 1290/91). 
Trieve le conte (Salle de Lille. 292). 
Trieves prinses ou fetes par seignorie (Lod. v. Nevers. 13 30. 74)., 
(6) ,Het onderscheid van de coutume van Aalst, rub. VII, art. 11. 12 in heerlijke, 

wettelijke en vriendelijke vredes naargelang de vredes ex officio, op verzoek van één 
partij of op verzoek van beide partijen genomen zijn, lijkt ons een laterecen vrij kunst
matig geconstrueerde interpretatie, die in de bronnen van onze periode geen de minste 
steun vindt. We menen dat het duidelijk is dat die indeling teruggaat op de bepaling 
van de keure van Lod. v. Nevers. 1330. 74: ,,trieves ... prinses ... par loy, par seignorie 
ou amiablement" en dus betekent : vrede bevolen door schepenen, door de baljuw of 
vrij gesloten door partijen. De opsteller van de coutume stond waarschijnlijk voor 
termen die geen reële inhoud meer hadden in zijn tijd (XVIe eeuw) en hij heeft "hinein
interpretiert". - Contra : H1s, Ge!obter und gebotener Friede, blz. 1 5 3, die de uitleg van 
de coutume aanvaardt. Een algemene heerlijke vrede door de heer voor al zijn onder
dant;in tweemaal 's jaars afgekondigt vindt men bij WIELANT, Pract. crim., c. 109 : 
,,De grave van Vlaenderen doet tweewerf sjaers wij sen, publiceren een heerlijcke vrede, 
bij wekken hij compt ende stelt alle sijn ondersaten in Vlaenderen in vrede ende in 
zijn sauvegarde, hemluyden verbiedende alle wegen van faicte, op de verbuerte van 
lijff ende goet." 
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de vos amis et de vo forche, à lui, à ses parens, à ses amis et à se forchc, 
tres chi au jour clou Noël prochain ... et à renonchier ains que mans en 
viegne" Nadat de vredegever deze belofte heeft gedaan ( die, men merke 
het op, niet onder ede gegeven wordt en zonder bijzonder ceremonieel) 
zegt de gerechtsofficier : ,,Che entegnent eschevin" (1). 

2. ROL VAN DE VREDE 

1° Volgens zijn juridische natuur is de vrede de toestand die voor
bereidt op de verzoening, hij duurt tot de verzoening tot stand gebracht 
is (2). 

2° Doch in onze periode is de vrede losgemaakt van dit speciaal 
doel en dient hij alleen als individueel en uitdrukkelijk verbod van 
wraakoefening ten einde de openbare rust te vrijwaren. 

3. DuuR VAN DE VREDE 

Essentieel is de vrede een tijdelijke toestand. Hij is slechts middel 
tot een doel en duurt tot de zoen bereikt is, of de onderhandelingen 
mislukken en de vete herneemt (3). Doch, de overheidsbemoeiing 
heeft, in de steden vooral, de originele vrede zo vervormd dat men hem 
als een eenvoudig en praktisch middel is gaan beschouwen om in feite 
voorgoed de terugkeer tot de vete te beletten en er een blijvende wapen
stilstand van te maken; de partijen zijn niet meer vrij hem te herroepen 
en de vete verder te voeren (4). 

(1) Roisin, c. 128. 
(2) Zo in Brugge. 1304. 45. 
(3) Zo in een vonnis van 1291. Salle de Lille, nr. 236 : Eens de vrede voorbij 

komt de oorlogstoestand terug en vandaar straffeloze bloedwraak; en in Gent. 1192. 3 2 : 

Indien na drie veertiendaagse vredes (treuga per 1 5 dies) nog geen zoen is bereikt 
mag de beledigde wraak oefenen : ,,licebit male tractato sine omni forisfacto ... qualem
cumque potuerit vindictam sumere". Het gaat over een vete tussen een Gentenaar 
en een niet-Gentenaar. 

(4) De vrede is van nature tijdelijk, hij kan theoretisch door de partijen opgezegd 
worden, 3 dagen na deze herroeping loopt de vrede ten einde en treedt de vete-toestand 
weer in. Aldus geeft het Livre Roisin (c. 136-38) de woorden die bij het opzeggen van 
de vrede (renonchier triuves) door de gerechtsofficier worden gesproken : ,,Signeur, 
vous avés chi triuwes renonchiés contre teus gens; jou vos di, de par eschevins, qu'il 
sont boines triuwes de che iour dui en tierc jour et lendemain dou tierc jour, jusques 
solel levant." - Doch het gemeentelijk recht heeft op deze individuele vrijheid een 
belangrijk correctief aangebracht (Roisin, c. 139): Wie de vrede opzegt, wat men hem 
niet belet1 wordt, wegens het gevaar dat hij voor de gemeente uitmaakt, verbannen 



Het blijvend karakter van de vrede wordt bekomen : 
1° door de bepaling dat alle vredes zullen duren tot de verzoening tot 

stand komt ( 1) of door de eenvoudige bepaling dat alle vrede, eens 
gegeven, gegeven blijft (2). 

2° men heeft ze ook permanent gemaakt door een periodische, algemene 
vernieuwing van alle vredes die tussen de gemeentenaren van kracht 
zijn ( crier, reprendre, refiancer trives) (3 ). 

Hiertoe wordt de stad door schepenen, schepenklerk en omroepers 
doorkruist die overal de lopende, tijdelijke vredes op bevel van de over
heid vernieuwen (faire, refianchier les triuves qui à che jour doivent 
eskeir) (4). Wielant kent een heerlijke vrede door de graaf tweemaal 
's jaars in het algmeen afgekondigd "verbiedende alle wegen van 
faicte" (5). Door deze FICTIE wordt de theoretisch tijdelijke vrede in 
feite een blijvende toestand, wordt de kans op wettige wraak aan de 
partijen voorgoed ontnomen en zien deze zich gedwongen hun toevlucht 
te nemen tot zoen of gerechtelijke actie (6). 

vanaf de derde dag na de herroeping, tot hij weer vrede geeft; de gerechtsofficier zegt : 
"Je fai le ban de par monsigneur le con te de Flandres et de par le castelain et de par 
le baill~u et de par le consel de le ville que chil. .. aient wuidiet le ville de Lille, si lonc 
que taiµe keurt, puis maintenant en avant ne ne soient si hardit qu'il y entrèchent, 
sour 60 lb. de fourfet, treschi adont qu'il seront venut avant, par devant eschevins, 
pour donner triuwes as bourgois viers cui il sont yssut de triuwes." (ibid. 139) 

(1) Brugge. 1304. 45. 
(2) EsPINAS, Douai, P.J. 626 : ,,ke tout li borgois (eens vrede genomen) sont en 

trives li uns envers les autres sans trives reprendre ne crier". Zo in de meeste bronnen; 
vrede wordt gegeven zonder tijdsbepaling. 

(3) EsPINAS, Douai, P. ]. 626 : crier, reprendre; Roisin, c. r 29. 
(4) Roisin, c. 129. 
(5) Zie blz. 254. n. 6. 
(6) Teksten aangaande de periodische, algemene hernieuwing der vredes : Roisin, 

c. 129 v. : 2 maal 's jaars, op 25 December en 24 Juni (midzomer en midwinter) gaan 
2 schepenen, daartoe aangeduid, en een gezworen klerk van de gemeente in de stad 
rond en bevelen overal het hernieuwen van de vredesbeloften die op het punt staan 
te vervallen; 's avonds wordt op verschillende plaatsen van de stad geroepen (faire 
cris, crier) : ,,Jou fai le ban ... que toutes les triuwes qui eskient au jour dui, q1.ii sunt 
à reprendre et à donner, sont et demeurent fermes et estables en autel point qu'elles 
sont au jour dui, treschi au jour clou Noël (ou de la saint Jehan Baptiste) prochain 
qui vient, et le jour toute jour, sour tel fourfet qui assis y est ... " Men merke op dat 
(Roisin, c. 128) de vredes gegeven werden tot de eerstkomende Kerstdag of S. Jansdag, 
of voor 1 jaar (Salle de Lille, nr. 292); Facet S. Amand. 1268. XXIX. 1 : (nouvelles 
loix de faides) : Li fourme de le treve est telle que elle dure dele Sainct-Jan jusque au 
Noël et du Noël jusques a le Sainct-Jan ... ; Lalleu. 1230. 10 : ,,treuge bis in anno 
per scabinos debent dari, videlicet a nativitate beati Johannis Baptiste usque ad Epi
phaniam Domini, et ab Epiphania Domini usque ad nativitatem beati Johannis Baptis
te"; Facet. S. Amand. 1265. XIV. 15: 3 maal 's jaars algemene vernieuwing der vredes: 
Trieves doivent estre donnee troi fois l'an, c'est lois; te Gent wordt door een schepen-
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Het gebruik heeft bestaan om van de gesloten vredes een akte op 
te maken (brieven up gheven), wat hun blijvend en vast karakter moest 
accentueren ( 1 ). 

4. DE BEVOEGDHEID VREDE TE BEVELEN 

Termen Treugas postulare (2), treugas requirere (3), treugas petere (4), 
treugas exigere (5), treugas capere (6), treugas accipere (7), 
prendre trieves (8), requerir trives (9), 
verde nemen (10). 

1° Het lijdt geen twijfel dat het vredegebod oorspronkelijk uitgaat 
van de graaf, handhaver van de openbare orde. Zijn officieren, in de stad 
en op het platteland hebben de taak deze orde in zijn naam te beschermen, 
zij zijn het die twisten scheiden en verbieden de veten verder uit te 
vechten (II). 

voorgebod op de vooravond van 0. L. Vrouw Lichtmis (2 Feb.) en van Allerheiligen 
(1 Nov.) a,an allen die in vrede zijn bevolen hun vredes ter hernieuwing aan,te brengen 
ten schepenhuize; doch zelfs al deden partijen dit niet, toch waren de vredes auto
matisch hernieuwd (DE PAUW, Voorgeboden Gent, blz. 82, 89, 104, 143, op straf van 
20 lb. boete; cfr. BLOCKMANS, Patricische vete Gent, blz. 651, 653); EsPINAS, Douai, 
P.]. 626: ,,ke tou li borgois (eens verde genomen) sont en trives li uns envers les autres 
sans trives reprendre ne crier". Het gebruik komt in Noord-Nederland meer voor, 
cfr. FocKEMA ANDREAE, Vredegebod, blz. 240 vv. met overvloedige details. Hetzelfde 
in FRurN, Zoenen en vreden, blz. 19 vv. 

(1) Brugge. 1305. 22 : ,,brieven up gheven" (door de paisiers die een vrede 
hebben genomen). 

Roisin, c. 129 (les briés des triuwes), een schepenklerk, ging mee bij het "refiancer 
triuwes". 

( 2) Gent, Filips van de Elzas. 13. 
(3) Dendermonde. 12 33. 1 5. 
( 4) Dendermonde. 1 2 33. 1 5 . 
(5) Arques. 1232. 43. 
(6) 4 Ambachten. 1242. 75. 
(7) Gent. 1191. 18 
(8) Lod. v. Nevers. 1330. 74. 
(9) Ronse. 1240. 12 
(10) Brugge. 1304. 45. 
( 11) Zo essentieel leek het optreden van de grafelijke officier dat te Deinze de vrede 

in afwezigheid van de baljuw slechts kon geëist worden door een rechtsfictie : men 
maakte een baljuw van een of ander poorter voor die omstandigheid (STRUBBE, Deinze, I, 
15); analoog : Roisin, c. 128; Ronse. 1240. 12; Lod. v. Nevers. 1330. 74; Arques. 
1232. 53 : justiciarius treugam exiget; Veurne, nr. 13, 1267: de baljuw heeft tot taak 
"de conjurer et semonre les eschevins" om vrede te nemen; Zaffelare, 1260, 50: baljuw 
en schepen; Desteldonk. 1248. 2 5 : balivus co ram scabinis vel aliis pro bis viris; 



2° Doch het vrede geven is een gewichtige zaak en de vredeweige
ring een ernstig misdrijf, vandaar dat bijna steeds de gerechtsofficier 
vrede neemt in het bijzijn van gemeentelijke gezagdragers (schepenen, 
keurheren, paisiers, gezworenen) of tenminste van enkele gemeentenaren 
(twee goede lieden, bonnes gens, pro bi viri) ( 1 ), die desnoods als getuigen 
kunnen optreden ( 2 ). 

3° Zeer vroeg hebben de gemeentelijke overheden de bevoegdheid 
gehad uit eigen autoriteit vredes te nemen; soms in beperkte toepas
sing (3), soms door een fictie (4), doch meestal hebben ze die bevoegdheid 
gewoonweg (5). Ten volle past in het kader van het gem'eentelijk ideaal, 
dat wraakoefeningen tussen poorters wilde uitsluiten, de regeling die 

4 Ambachten. 1242. 3 7 : balivus; Lalleu. 12 3 o. 1 1 : prepositus coram scabinis; Gent. 
u91. 18 : ,,auctoritate principis" beveelt de preco vrede te geven; Gent. 1297. 65 : 
de amman in 't bijzijn van schepenen; Roisin, c. 128 : li justiche et doi juret; Brugge. 
1281. 11: bi versoeke ofbi hetene vans-Graven rechtere vor 2 goede lieden; EsPINAS, 
Douai, 15 8. 2 : ,,si (li bailluis u si sergant) Ie semonent por venir doner les trives de Ie 
ville par devant doi preudomes. - De vrede wordt genomen in 's graven naam : 
Veurne, nr. 13. 1267. ,,de par Nous"; Gent. 1191. 18: auctoritate principis. Sommige 
baljuws brengen hun kosten om vrede te nemen in rekening op hun rol, zo bvb. Zeger 
van Lancmersch, baljuw te Brugge, a0 1367-68 (rol n° 1010). 

(1) Lalleu, 1230. 11; Gent. u91. 18: preco cum tribus scabinis; Gent. 1297. 65: 
amman en één of meer schepenen; STRUBBE, Deinze, I 15; Roisin, c. 128; c. 129: de 
gerechtsofficier zegi: : ,,Jou fai Ie ban de par monsigneur Ie conte de Flandre et de par 
le castelain et de par Ie bailliu et de par Ie consel de Ie ville que toutes les triuwes qui eskient 
au jour dui qui sunt à reprendre et à donner. .. demeurent ... fermes"; EsPINAS, Douai, 
P.J. 140. 1. 2. 3 : normaliter: li justices et doi eschevins; Desteldonk, 1248. 25 : balivus 
coram scabinis vel aliis probis viris; EsPINAS, Douai, P.J. 158. 2: par devant doi preu
domes; Brugge. 1281. 11 : vor twee goede lieden. 

(2) Die rol wordt aan de twee poorters uitdrukkelijk toegekend in Brugge, 
1303. 3 : bij vredeweigering aan paisiers. 

(3) EsPINAS, Douai, P. J. 140. ,,Se besoin est ... doi eskevin poent bien estre à 
trives prendre encor n'i soit li justice." 

(4) Roisin, c. 128 : ,, .. .li justiche et doi juret, ou uns eschevins et uns jurés oot 
che meismes pooir, pour triuwes prendre que eschevin aroient, ... Et s'il n'i avoit justiche, 
doi juret ou uns eschevins et uns jurés puent faire rewart de un homme dou consel, 
et chius rewars a chel meismes pooir ... de semonre sour tel forfet ( = boete) que boin 
sanleroit a eiaus de donner triuwes ausi avant que dont s'il y eust justiche et eschevins." -
STRUBBE, Deinze, I, 1 5 : ,,Item, si mellee avenist en le vile, la uns eschevins seroit 
presens sans baillu, li eschevins poroit faire un baillu dun homme qui quil vora, et dout 
prendre trieuwes aveuc che baillu entre les parties." In beide gevallen is de rechtst 
officier afwezig; hij is er nodig, doch er moet terstond vrede genomen worden; welnu 
men zal er voor die omstandigheden één maken en daartoe een gemeentelijk magistraat 
of zelfs een gewoon poorter nemen en met die officier vrede nemen. 

(5) Zo reeds in de keure van Filips v. d. Elzas, Gent. 13 : quicumque duobus 
scabinis aut pluribus inducias pacis, quae treugae (verden) dicuntur, de qualibet discor
dia dare noluerit, illud emendabit per 60 lb; verder : Dendermonde. 12 3 3. 1 5 ; Lod. 
v. Nevers, 1330. 70; Aardenburg, Consuet. 24; Lalleu. 1230. 10; Wettelijkhede. 66, 85. 



we vrij vaak aantreffen : waarbij niet alleen de schepenen maar ook 
allerlei gemeentelijke autoriteiten of bijzondere colleges, ja zelfs gewone 
poorters de bevoegdheid hebben van hun medepoorters vrede te eisen 
in het belang van de gemeente ( 1 ). Alle poorters van de middeleeuwse 
gemeente oefenden een deel uit van de politiemacht in hun stad; prak
tisch kon aldus altijd vlug vrede genomen worden. Het vredenemen was 
één der dringende taken van de schepenen ( 2 ). Vrede wordt genomen 
naar aanleiding van elke twist of oploop die vete teweeg kan brengen, 
doch alleen na dergelijk feit. De vrede is essentieel repressief, niet preven
tief: hierdoor verschilt hij van het verzekerdheid (3). De vredes worden 
genomen op aanvraag van één der partijen (4) of, wat het normaal geval 
is, op eigen initiatief van de bevoegde gezagdragers, dit is eenvoudig 
het gevolg van het opzet van de vredes : de zege van de publieke wil 
op de individuele strevingen (5 ). Het zijn de overheidspersonen, die de 
vrede bevelen te geven, die de vredesbelofte tegelijk in ontv?,ngst 
nemen (6), ze zijn dus tegelijk overheid met gebiedend gezag en tussen
persoon : door hen wordt aan de tegenpartij beloofd dat men zal afzien 
van wraakoefeningen. Vrede geven is dus zich tegenover het gezag ver
binden van de vete af te zien, die voortaan een specifieke vredebraak 
zal uitmaken, en als dusdanig, niet als vete-daad, bijzonder zwaar zal worden 
gestraft. 

(1) Brugge, 1281. II : bi versoeke of bi behete van twee scepenen iof van eenen 
met twee goeden lieden; n° 25. 1303. 2: de paisiers; Kortrijk. 1324. 20: twee personen 
van den rade; Zaffelare. 1260. 50. Vlaamse tekst : ,, ... ende die ghelike maniers, elc 
man hebbende ervachtichede van tSaffelaere mach verde nemen" (op straf van 20 S.). 
Brugge. nr. 3 3. 1311 : kunnen vrede nemen : 2 van de raad, 2 deelmans, 1 schepen 
en 1 raad, 1 schepen en 1 deelman, 1 raad en een deelman, zelfs in geval van nood : 
1 poorter en 1 schepen, 1 poorter en een raad, 1 poorter en 1 deelman. 

(2) Dit blijkt uit Brugge. 1281. 33 waarbij de afgetreden schepenen, zolang er 
nog geen opvolgers zijn aangesteld, mogen optreden in een paar dringende gevallen, 
o. a. ,,varde nemen". 

(3) Zie blz. 263. 
(4) Brugge. nr 28. 1305. 29: ,,Voort hebben deelmannen macht ende siin sculdich 

varde te nemene 40 daghen daer sij discoord ende twist weten ende daer sijs verzocht 
worden iof dat hem noot dinken zal." 

(5) Brugge. nr 28. 1305. 29: dat hem noot dinken zal; Brugge, nr. 33. 13u : 
partout ou mestiers sera; Veurne, 1267, Grafelijk privilege (GrLLIODTS VAN SEVEREN, 
Cout. Furnes, n° 13, III, blz. 60) : ,,de tous contens dont mals poroit venir a nostre 
vile et as bourgeois de Ie dite vile"; Roisin, c. 128: ,, ... se mellé avient, ... ,pour Ie bien 
et pour Ie pais de Ie ville, li justiche et doi juret. .. ont. .. le pooir. .. pour triuwes prendre". 

(6) Dit is zeer algemeen in het middeleeuwse recht, Hrs, Ge/obter und gebotener 
Friede, passim. Het blijkt uit de uitdrukkingen : petere treugas, verde nemen en uit 
het feit dat het vredegebod zich tot één persoon kon richten dat geen rechtstreekse 
overeenkomst tussen de partijen plaats heeft, tenzij dan in de vriendelijke vrede. 
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De overheid richt haar vredegebod tot diegenen van wie ze geweld
daden in het kader van een vete heeft te vrezen; vindt ze de twisters zelf 
niet, dan wordt vrede geëist van hun verwanten (1). 

De vrede aan de overheid en de tegenpartij gegeven omvat al de 
leden van de sippe (2), ook de clerici, bastaards en de verwanten die 
buiten de stad wonen (3). 

5. VREDESDWANG EN VREDESSANCTIE 

Het hele systeem der vredes berust op dwang. Men verplicht de 
partijen individueel vrede te geven, van alle zelfberechting af te zien. 
Op beide verplichtingen, het vredegeven en het eerbiedigen van de 
gegeven vrede staan zware straffen, die in verhouding zijn met het te 
beschermen rechtsgebied : de vrede onder de poorters - één der hoofd
zorgen der gemeenten vanaf hun ontstaan - en ook in verhouding met 
de maatschappelijke druk die men moest overwinnen : de weerstand 
van het eeuwenoud veterecht. 

Sanctie van de vredeweigering. 

Treugas denegare (4), nolle dare treugas (5), treugas contradicere (6), 
escondire trives (7), refuser trieves a donner (8), 
verde ontseggen (9), verde wederseggen (10). 

Op de weigering vrede te geven staat in de steden de hoogste 

(1) Gent. 1191. 18; Dendermonde. 1233. 13. 
( 2) Roisin, c. 1 34 : tout le lignage; Roisin, c. 12 8 : de termen van de vredes

belofte : Vous fianchiés boines triuwes et loiaus à chelui de vous, de vos parens, de 
vos amis et de vo forche, à lui, à ses parens, à ses amis et à se forche ... et à renonchier 
ains que mans en viegne; 4 Ambachten. 1242. 37 : qui dat treugas debet dare eas 
pro se et omnibus amicis et consanguineis suis. 

(3) Gent. 1297. 1. 16; Ieper, nr. 30. 1293; EsPINAS, Douai, P.]. 74. Is het nodig 
erop te wijzen dat de vrede gemeengoed is van de gewone lieden en niet van de ridders 
alleen, zoals sommige rechtshistorici, onder invloed van Beaumanoir generaliserend, 
hebben gemeend? (o. a. MAYER, Verfassungsgesch., I, blz. 163). 

(4) Aardenburg, consuet. 24. 
(5) Filips, Gent. 13 
(6) Zaffelare, 1260. 50. 
(7) EsPINAS, Douai, P. ]. 148. 9. 
(8) Lod. v. Nevers, 13 30. 72. 
(9) Wettelijkhede, 85. 
(10) Gent, 1297. 65. 
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boete ( 1) - die bij herhaalde weigering de vorm van een dwangsom 
aanneemt (2) - herhaalde weigering brengt zelfs vredeloosheid mee (3). 
De sancties in de kleine steden (4) en op het platteland (5), zijn relatief 
even zwaar. In feite staan de twisters, van wie men vrede eist, vóór de 
keus : toe te geven of zich te laten ruïneren en verbannen uit de stad. 
Een specifiek dwangmiddel tegen de vredeweigeraars is ook het inleggen, 
waarover verder. 

Sanctie van de Vredebreuk. 

Treugas infringere (6), treugas violare (7), 
briser trives (8), enfraindre trives (9), 
verde breken (10), verdebrake (11), binnen verde twisten (12). 

De vredebreuk is elk misdrijf (13) dat, ex causa antiqua (14), op 
personen jegens wie men vrede heeft beloofd wordt gepleegd. 

"Wat manne die selve geeft verde metter hand dat hi dien verde 
schuldich es te houdene es hi Kerstijn man" l ( 1 5) Een vredebreuk 
behoort tot de categorie der zwaarste misdaden ( 16), het is een moord, 

(1) 60 lb.: Calais, 1298. 1 cl.; Filips, Gent. 13; Gent. 1297. 65 : 60 lb. aan 
de graaf daarbij 10 lb. aan elke schepene; Wettelijkhede, 85; EsPINAS, Douai, 148. 
9; Brugge, nr. 25. 1303. 3; Baljuwsrol n° 1016, Brugge, a0 1376:JehanleSauvasge 
ute Heynegauwe ghecalengiert ende in den steen ghedaen omme dat hi den groten 
Lombarden te Brueghe varde weiderzeide te ghevene deelmanne van der steide van 
Brueghe daerthi onbeseedich was ende rebel. Pais ghemaect ter beide van shertoghe 
lieden van Aingiau (sic) omme 12 lb.: id. n° 1017, 't Vrije, a0 1376: J. v. D. gheèalenc 
giert dat hi A. v. d. P. scepene ten Vrije wettelijke vreide ontseide. Pais omme 60 lb. 

( 2) Brugge. 1304. 44; Dendermonde. 123 3. 1 5, telkens 20 lb.; Zaffelare, 1 260. 5 o : 
1e maal: 20 S., ze maal: 40 S., 3e maal: 60 lb.; Desteldonk. 1248. 25 : 3 lb. toties 
quoties denegaverit. 

(3) Gent. II91. 18 : post tertiam admonitionem. 
(4) Dendermonde. 12 3 3. 1 5 : 20 lb. 
(5) Zaffelare, 1260. 50 : 20 S., 40 S., 60 S.; Desteldonk, 1248. 25 3 lb. 
(6) Zaffelare. 1260. 45. 
(7) Langle. 1248. 46. 
(8) ESPINAS, Douai, P. J. 154. 
(9) Roisin, c. 1 30. 
(10) Brugge. 1304. 42. 
(u) Brugge. 1304. 42. 
(12) Wettelijkhede. 66. 
(13) Zelfs "vilenie dire", EsPrNAS, Douai, P. J. 152. 
(14) Uitdrukkelijk vereist te Brugge. 1304. 42·: ... moet scepenen kenlic ziin dat 

die vardebrake commen es doer den twist die ghevardt was. 
(15) BLOCKMANS, Patricische vete Gent, blz. 668. 
(16) Arques. 1232. 53. Het is één der misdrijven die vóór de curia abbatis ver

schijnen, cfr. ibidem, 21. -Te Rijsel (BRUN-LAVAINNE, Roisin, blz. 98. VII) en te Dowaai 
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en "quaet faeyt", de vredebreker is een "verrader" ( 1 ). De straf is de 
zwaarste boete (2), lange verbanning (3), woesting van het huis (4), 
de doodstraf (5 ). De straffen zijn in het algemeen even zwaar als deze 
voor zoenbraak. Soms zelf wordt vredebreuk erger gestraft dan zoen
breuk, immers de practische rol van de vredes was groter dan van de 
plechtige zoen, ze waren talrijker en werden automatisch vernieuwd en 
kwamen tussen wanneer de strijd het hevigst dreigde·(6). De vredebraak 
brengt wegens haar trouweloos karakter de beroving mee van zekere 
burgerschapsrechten, een ware "diminutio capitis". De vredebreker blijft 
gekenmerkt als een minderwaardig lid van de gemeenschap : verliest het 
recht openbare functies te bekleden (7), en in rechte als getuige op te 
treden (8). 

(EsPINAS, Douai, P. ]. 656) hoort het bij de misdrijven die door minstens 7 schepenen 
dienen berechtigd. Volgens de klachtenlijst van de Gentenaars tot de graaf in 1290 
gericht (WARNKOENlG, Doe. inéd., blz. 2 v.) is de vredebraak door toebrengen van 
open wonde de enige misdaad die met verbeurte van lijf en goed (althans 60 lb.) gestraft 
wordt. 

(1) Gent, nr. 27. 1320; 1297. 7: mordeneere; Lod. v. Nevers. 1330. 74: murdre; 
Roisin, c. 130 : traitres; Wettelijkhede. 66 : vilain faeyt; Espinas, Douai, P. J. 154: 
mourdreus; Salle de Lille, 214, occir ... en triewes : cas de criesme. 

(2) Langle. 1248. 46; Roisin, c. 130; Douai, 148. 2; Brugge. 1304. 42 (allen: 
60 lb.). 

(3) Gent. 1297. 8 (,,laghen onthoudene" waaruit vredebraak gepleegd werd) 
50 jaar; Roisin, c. 130 : 10 jaar en 10 dagen. 

Brugge. 1304. 42 : 100 jaar en 1 dag; Wettelijkhede. 66 : 100 jaar. 
EsPlNAS, Douai, P. J. 148. 2 : a tous jours. 
(4) Gent. 1297. 7 (zo men schuldige niet heeft : eeuwig bannen en huis afbreken, 

dus vredeloosheid). 
(5) Gent. u91. 18; 1297. 7. 
EsPlNAS, Douai, P.J. 154. 1, 148. 3; Brugge. 1281. 11 : in 's graven genade; 

Tale en Wedertale, 46 : rechten metten rade of metten zwaerde. 
Salle de Lille. 238 : trainer et pendre; Nieuwpoort._ 1306, bij adormantie van 

graaf Robrecht van Bethune wordt de oude straf op de vredebraak (60 lb. boete) 
vervangen door een veel strengere : ,,quiconques brise trieves a mespris fourfait cors 
et avoir", immers al te lichtelijk brak men vredes te Nieuwpoort : ,,dont mout de mal 
estoient fait et ont este fait en tans passe", Gent, Rijksarchief. Fonds S. Genois, n° 112 7. 
Zie tekst in de "bijlagen". 

(6) Gent. 1297. 7. 8; huis van vredebrekers verwoest : Gent, WAR..-..KOENlG, 
Documens inéd., blz. 2 : alleen voor vredebreuk gaat vermogensstraf samen met doodstraf. 

(7) EsPlNAS, Douai, P. J. 148. 1; Roisin, c. 130. 
(8) EsPlNAS, Douai, P. J. 148. 1; Roisin, c. 130. Over de zedelijke straffen (o. a. 

infamia, zie blz. 229). 
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6. DE VERZEKERDHEID 

securitas ( 1 ), assuranche ( 2 ), asseuremens (3 ), 
versekerthede (4). 

Het asseurement is een plechtige belofte, aan een bepaald persoon 
gedaan, dat men zich jegens hem van alle gewelddaden zal onthouden, 
naar aanleiding van hangende betwistingen die bvb. door één der par
tijen bij de rechtbank aanhangig gemaakt werden of van bedreigingen. 
Het onderscheidt zich van de vrede hierdoor dat het niet pas na een twist 
gegeven wordt. Het is niet repressief, !llaar preventief. In tegenstelling 
met Noord-Frankrijk waar het asseurement een vrij grote rol heeft ge
speeld in de beperking van de veten en kan vergeleken worden, wat 
zijn belangrijkheid betreft, met onze vredes (5 ), heeft het asseurement 
slechts een zeer geringe rol gespeeld in het Vlaamse Strafrecht, te oor
delen naar de ~eer geringe plaats die het inneemt in de wetgeving en de 
rechtspraak. Men vindt het, wat Vlaanderen aangaat, in het Zuiden van 
het graafschap,en in Artesië, namelijk in Ieper (6), Rijsel (7), Dowaai (8), 
Hesdin (9), en Calais (10). Pas in het laatstekwartvandeXIVe eeuw heeft 
de verzekerdheid algemeen burgerrecht verkregen in Vlaanderen en wel 
door de actie van de grafelijke audiëntie die ze veelvuldig aanwendde, 
de gerechtelijke ( door éêµ der partijen aan de rechter aangevraagd) én 
de wettelijke ( door de openbare macht ex officio opgelegd) ( 11 ). De 
gegevens zijn zeer beknopt, ze leren ons niets dat niet reeds uit de Nóord
Franse bronnen bekend was (12). We leren er alleen uit dat de instelling 

(1) Hesdin. 1207. 5; Galbert, c. 69 : ,,Timens ne aliqua inquietudo vel ttaditio 
per fratrem suum Robertum sibi fieri posset et filiis, hominium et securitatem a fratre 
sibi fieri requisivit et filiis suis", samengaan van verzekerdheden en manschap is een 
normaal verschijnsel van het leenrecht, zie MITTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, blz. 487. 

(2) Ieper, Sentences, 549. 
(3) Calais. 1298. 1, e , 
(4) BuNTINX, Audiëntie., der graven v. Vlaanderen, blz. 272-75. 
(5) Dunms, Asseurements, blz. 164-211. 
(6) Sentences. 371; 549 (assuranche); nr. 30. 1293. 
(7) POIGNA,NT, Bourgeois de Lille, blz. 233 : Nous n'avons trouvé qu'une seule 

mention de cette procédure dans les documents de nos archives communales; (l'asseure
ment) n'était pas usité à Lille entre bourgeois, on lui préférait la Trêve et la Paix. 

Salle de Lille, nr. 1 20 : assurance prendre. 
(8) EsPINAS, Douai, P. J. 712, a0 1282. 
(9) 1207. 5 (securitas). 
(10) 1298. 1. e. (asseuremens). 
(11) BuNTINX, Audiëntie der graven van Vlaanderen, blz. 272-75. 
(12) Dunms, Asseurements, blz. 164-211. 



sporadisch in ons strafrecht is bekend geweest ( 1 ). Zoals bij de gijzeling 
werden ook hier borgen gesteld (2). 

III. - DE GIJZELING (3) 

Termen Obsidium (4), obses (5 ), hostagium (6), obses de controver
sia (7), obsidium competens (8), obses pacis (9). 
Ostage (10), hostage (u), suffisans ostages (12). 
Giselscap ( 1 3 ), gis els ( 14), verdegisel ( 15 ). 

A. - HISTORIEK 

We hebben gezien welke oorspronkelijk de aard en de vorm was 
van de treuga : een tijdelijke wapenstilstand tussen de vijandige partijen 
in de vete. Het sluiten van een treuga brengt een schuld mee voor de 

(1) EsPINAS, Guerres familiales Douai, blz. 418, nr. 1 : ,,On n'en possède (van het 
asseurement) pour tout le XIIIe et le XIVe siècle que 5 ou 6 mentions sans aucune 
importance." 

(2) Baljuwsrol n° 1374, Gent, n° 1375 : Van Heinins borghen van Hyfte die 
Heinine vors. vervaen hadden vor scepenen van ghedeele dat hij niet mesdoen en 
soude Claise Roegers sinen zwagher up eene verbuerte van 1000 lb. par. deen derden
deel mijn heren, dander der stede ende terde partien ende boven desen gheloften ende 
verbinde so brochte Heinin vors. Claise sinen zwagher by nachte naer tgheruchte van 
live ter doot ende doe werden de borghen ghewijst inde verbuerte van 1000 lb. par.; 
ontfaen van mijns heeren derdendeele : 3 3 3 lb. 6 s. 8 d. 

(~) Voor zover ons bekend, is aan de Vlaamse gijzeling in dit verband tot hiertoe 
geen speciale studie te beurt gevallen; zelfs Hrs, Gelobter und gebotener Friede, ig1!oreert 
ze, waar hij zegt dat Holland, Zeeland en Westfriesland de gijzeling kennen als waar
borg van de vrede en Vlaanderen hierbij niet vernoemt. J. GrLLISSEN, L'évolution de 
la plévine dans Ie droit flamand au XIJJe et XJVe siècles (Anna/es XXXe congrés féder. arch. 
& bist. Belg" 1935, Brussel, 1936, blz. 171-188) geeft een beknopt overzicht van de 
gijzeling en de borgtocht bij privaatrechtelijke verbintenissen in het oud-Vlaamse 
recht. Er zijn slechts enkele zeer algemene gelijkenissen te bespeuren met de door 
ons behandelde processueel-strafrechtelijke gijzeling. 

(4) Cure Emendende van 't Vrije, 3. 
(5) Ibidem. 
(6) Arques. 1232. 53. 
(7) Cure Emendende, 4. 
(8) Cure Emendende, 2. 

(9) Cure Emendende, 5. 
(10) 't Vrije, 1266. 1. GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Franc Bruges, II, n° 1 r, 

bl. 61. 
(11) Veurne Ambacht, nr. 15, blz. 63, 1274. 
(12) 't Vrije, 1266. 2. 
(13) Gent. 1297. p. 
(14) Gent. 1297. p. 
(15) Gent. 1297. 49• 



betrokken sippen, een verbintenis die hier in een "niet doen" bestaat. 
Men weet dat in het primitieve recht de zuivere schuldverhouding 

niet meer bevat dan een "moeten", ze is "in se" ontoereikend om de 
uitvoering van de verbintenis af te dwingen, ze is geen juridische bron 
van macht over persoon of vermogen van de schuldenaar. Om haar volle 
geldip.g te geven moet een andere rechtsverhouding met haar samengaan : 
de aansprakelijkheid t. t. z. het onderworpen zijn aan executoire maat
regelen vanwege een onvoldane schuldeiser ( 1 ). Deze algemene begrippen 
maken ons de correlatie vrede-gijzeling duidelijk. 

De schuld die uit het sluiten van een treuga voortspruit geeft op 
zichzelf geen executoire macht, ze is ook niet door de overheid bekrach
tigd. Om de vrede haar volle gelding te geven moet men de verbintenis 
afdwingbaar maken, een andere rechtsverhouding moet aan de vrede 
toegevoegd worden die een recht op sanctie zal verlenen : dit is de 
gijzeling. De gijzeling is de oudste vorm van de aansprakelijkheid 
( d. Haftung), nl. door overgave van de persoon in de macht van de schuld
eiser. Men vindt ze vooral als gijzeling voor de schuld van anderen (2). 
De gijzeling bij de treuga geschiedt in dezelfde vorm : de treuga ver
bindt de ganse sippe, enkele van haar leden zullen aan de andere ~ippe 
(de schuldeiseres) worden uitgeleverd : zij zullen aansprakelijk zijn voor 
de schuld van hun sippegenoten. Op te merken valt dat de gijzeling tot 
staving van een vrede wederkerig is tussen de families, omdat de wapen
stilstand tussen de oorlogende sippen zelf een wederkerige overeenkomst 
is. Beide partijen verzekeren hun recht door het nemen van gijzelaars. _ 
D_s:ze. gijzelaars zijn aansprakelijk me_t bun lev.en. Bij niet voldoen van 
de schuld (=·bij wederrechtelijk heropenen der vijandelijkheden) is hun 
perso'on overgeleverd aan de macht van de onvoldane schuldeiser die 
hen naar believen kan verminken of doden (3); op deze manier is de 

(1) GrnRKE, Schuld und Haftung, blz. 7 vv. 
(z) GrnRKE, Schuld und Haftung, blz. 50 v. Men weet dat gijzeling als aansprake

lijkheid voor (vreemde) schuld zowel in privaatrecht als in publiek recht veelvuldige 
toepassing vond. 

(3) Dit is zo, voor het primitieve recht in het algemeen : GIERKE, Schuld und 
Haftung, blz. 50 v.; èn voor het Vl. Strr. in het bijzonder - tenminste in zijn primitieve 
periode. Een ,t;lirect legaat uit deze periode vindt men nog in het geëvolueerde straf
recht van de XIIIe eeuw : Veurne Ambacht. 1274, Grafelijke ordonnantie (GILLIODTS 
VAN SEVEREN, Cout. Furnes, n° 16, blz. 69. Vlaamse tekst) : tot op deze datum boette 
de gijzelaar met het leven voor de vredeschennis van zijn verwanten, dit wordt nu (pas) 
afgeschaft : Gwij : ,,Voert omme dat in hare core es dat zijn dat eene corebroeder 
te ghisel leghet iegen eenen andren, ende yemene, die hem bestaet ten derden of naerdere 
doet uploep ieghen yemene die bestaet alsoe aen dandre zijde, omme tokisoen daer 
of dat zy te ghisel ligghen, dat die ghene diere ligghet ware in mesdaeden van live 
ende van goede ieghen ons, ende die ghene die uploep soude hebben ghedaen, newaere 



vrede-overeenkomst afdwingbaar in rechte en in feite. Het volgt uit de 
na tuur van de gijzeling dat de aansprakelijkheid niets te zien heeft met 
een persoonlijke verantwoordelijkheid van de gijzelaar, de schuldvraag 
speelt geen rol. 

Het oudste Vlaamse Strafrecht heeft ongetwijfeld de gijzeling als 
correlaat vàn de vrij gesloten wapenstilstand gekend. We bezitten hier
van zelfs een expliciete tekst : in 1060 werd gans de streek van Oostburg 
langdurig in beroering gebracht door een zeer moorddadige vete tussen 
ridders. Toen de strijdenden uitgeput geraakten sloten ze een wapen
stilstand op hun woord (fides), om te onderhandelen over de voor
waarden van een verzoening. Om de verbintenissen door de wapen
stilstand ontstaan afdwingbaarheid te verlenen (pro servanda fide) wis
selden ze gijzelaars uit (obsides dare) (1). 

Van zodra onze gegevens talrijker worden blijkt dat de praktijk 
van de gijzeling bij vrede algemeen is in Vlaanderen en in overtalrijke 
keuren worden de modaliteiten van dit belangrijk correlaat van de vete 
vastgesteld. Maar het strafrecht had toen (eind XIIe, XIIIe eeuw) reeds 
een hele revolutie doorgemaakt en het instituut van de gijzeling had, 
ondanks behoud van de aloude benaming, een andere rol en een ander 
doel gekregen. 

Hierover willen we het nu hebben. 
In al de jongere gegevens die we in de keuren over de gijzeling 

vinden is de vete totaal door de overheid beperkt en gereglementeerd, zo 
is het ook de overheid die de partijen beveelt gijzelaars te stellen bij 
het afsluiten van de vrede en van dat gedwongen "inliggen" heeft ze 
een dwangmiddel gemaakt om onwillige partijen tot verzoening te brengen. 
Sommige rechtshistorici doen het voorkomen alsof het inliggen een 
soort vernuftige, spontane schepping van het stadsmagistraat zou zijn 
- of tenminste laten ze de oorsprong van het inliggen in het duister (.2.). 

maer te 60 lb.; wi octroieren hem van nu voert meer dan die ghene, die leghet te ghisele, 
omme dustane zake dat zij, si ne mogen mesdoen omme tokusoen van hem, dat hij 
zij te 60 lb ... ende nemmeer ... ; ende die ghene die tuploep sal hebben ghedaen, zijn 
mesdadech van zijn hovede, zijt dat hij zi verwonnen bi de wet vanden lande." 

(1) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
(2) FRUIN, Zoenen en Vreden, blz. 1 I. 

ESPINAS, Guerres familiales Douai, blz. 418 heeft dezelfde mening; volgens hem 
zouden de verden een jonge schepping zijn en niet dateren van vóór het Vlaamse 
Strafrecht ! Het is niets begrijpen van de noodzakelijke rol van de vrede bij de oud
Germaanse veten! Cfr. Hrs, Gelobter und gebotener Friede, blz. 139 v. 

PETIT-DuTAILLIS, Vengeance Pqys-Bas, blz. 63 : ,,On avait d'ailleurs imaginé un 
procédé de contrainte, l'otagement (giselscepe)". 



Er kan nochtans geen twijfel meer bestaan aangaande de rechtstreekse 
afstamming van het inliggen van de gijzeling ( 1 ). 

Doch de instelling heeft door de inwerking van de overheid en door 
de veranderde strafrechtelijke opvattingen in het algemeen zulke grondige 
wijzigingen ondergaan dat, buiten de naam, vrijwel niets van de oude 
instelling is overgebleven (2). 

Werken we nu de tegenstelling uit tussen de oude gijzeling (privaat
rechtelijk) en de jongere homoniem (publiekrechtelijk geworden). Vroeger 
was de gijzeling eenvoudig een correlaat van de wapenstilstand die de 
partijen vrij afsloten; doch we weten dat deze treuga zelf een evolutie 
heeft doorgemaakt : ze is niet meer een vrije overeenkomst die partijen 
verbindt tegenover elkaar, maar een verplichte vredesbelofte afgelegd 
ten overl,taan van de overheid en door deze overheid met de zwaarste 
straffen bedreigd. Voortaan heeft al wie de vrede breekt een bevel van 
de vorst versmaad, de belofte tegenover hem aangegaan verbroken, hij 
zal door de vorst gestraft kunnen worden. Eens dat het centraal gezag 
de vredesbelofte sanctionneert door ze in de publiekrechtelijke sfeer te 
betrekken, heeft de gijzeling logischerwijze geen zin meer of althans 
niet méér zin dan ze zou hebben bij om 't even welke overtreding : 
schuld èn aansprakelijkheid tegenover het gezag bestaan tenvolle door 
de enkele daad van de vredesbelofte aan het gezag gedaan. 

Eens dit standpunt bereikt, heeft de gijzeling in haar oude rol 
afgedaan (3). Doch zoals meer gebeurt, de gijzelingsvorm is blijven voort
bestaan omdat hij aan nieuwe behoeften voldeed : men was er allengskens 
een dwang- en een veilt'gheidsmiddel in gaan zien, twee overwegingen die 
an de oude private gijzeling totaal vreemd waren. Wanneer de overheid 
beval een vrede te sluiten werden daarbij gijzelaars genomen, zoals vroe
ger. Maar vroeger lagen ze in tot de verzoening tot stand kwam of tot 

(1) Hierop werd in het algemeen gewezen door GrnRKE, Schuld und Haftung, 
blz. 52 : het inleggen is een "umgebildete Geiselschaft", en in het bijzonder voor de 
Nederlanden door RrNTELEN, Einlager, blz. 134 vv. (inzake geldschulden). 

(2) De gijzeling heeft het lot van al de instellingen van de vete ondergaan : wat 
is er van de vrije verzoening overgebleven in de door boete en opsluiting afgedwongen 
eed voortaan van wraakdaden af te zien en tevreden te zijn met de door de overheid 
bepaalde zoenvoorwaarden - wat meer dan de naam ? · 

(3) Dit althans theoretisch. De praktijk is echter niet zo vlug deze weg mee 
opgegaan : zie Veurne Ambacht. 12 74, blz. 69 : de vredebreker wordt door de graaf 
zwaar beboet (jongere opvatting geldt reeds); maar de gijzelaar die voor de familie 
van de vredebreker inligt is aansprakelijk met zijn leven ! (de oude opvatting geldt nog). 
Pas in 1360 wordt door Lodewijk van Male aan de schepenen v. Nieuwpoort toege
staan dat ze voortaan in samenwerking met de baljuw gijzeling zullen mogen opleggen 
aan hun poorters "die in veechten ... wesen souden bin onser poort vorseid om hem
lieden te bringhene ... in goeden paise" (Rijsel, Arch. dép. Nord, B 1596, B 1r reg. 
aux chartes, fo 26 v0) - zie bijlagen. 

C. 19 



de onderhandelingen afsprongen en de vete hernam; nu is dit laatste 
niet meer toegelaten : de zoendwang speelt een gewichtige rol,__ hij belet 
het hernemen van de vete : de gijzelaars moeten dus wel in]iggen tot 

~ d~ zoen t?t stand komt aangezie°: de_ zoen :oortaan de ~nige wettelijke 
uitkomst 1s voor de veten. Aldus 1s uit de meuwe opvattmgeh als vanzelf 
het karakter van dwangmaatregel gesproten dat de geëvolueerde gijzeling 
kenmerkt. Eens dat het inliggen zijn nieuw karakter had bekomen werd 
het zelfs als dwangmiddel gebruikt om datgene te bekomen waarvan 
het vroeger de waarborg en het gevolg was : de vrede ( 1 ). 

Tenslotte volgt uit het feit dat de gijzeling door de <9verheid bevolen 
wordt haar preventief karakter : om de openbare rust té beveiligen 
werden de rumoerigste leden van de familie "te gisele" geboden (2). 
Aldus heeft de vredeswil van de overheid, haar bezorgdheid voor de 
publieke vrede en het algemeen welzijn van een correlaat van de vete 
een wapen gemaakt om de kwade gevolgen van deze laatste met goed 
gevoJg te bestrijden. 

Het louter. politionele karakter van de latere gijzeling komt wel tot 
uiting in wat de beroemde Jean Gerson schreef toen hij áeze instelling 
te Brugge in het begin der xve eeuw leerde kennen : ,,A Bruges a bonne 
ordonnance que se on voit II qui ne soient d'acort, on les met, aprés 
certaine amonicion faicte (nl. tot zoen), en prison jusques a tent que 
l'acort soit fait" (3). 

B. - DOGMATIEK VAN DE GEEVOLUEERDE 
GIJZELING (4) 

I. ROL VAN DE GIJZELING 

a) De gijzelaar staat borg voor zijn vmvanten. 

De gijzeling gaat samen met een vrede of roept zelf een vredes
toestand in het leven. Voor alle wraakdaden, door een lid van zijn familie 

( 1) Ronse. 1 2.40. 12. : wie vrede weigert : ,,en prison" tot hij verde geeft (hier 
wordt zelfs de oude term niet meer gebruikt). 

(2.) Bij voorkeur de principael(s) ! Wat alweer een groot verschil is met de oude 
gijzeling : daar moest de principael vrij blijven om de onderhandelingen te voeren 
en desnoods de leiding terug op te nemen in de vete. 

(3) L. MouRIN, Jean Gerson, prédicateur français (thesis), Brugge, 1952., blz. 417. 
(4) Geografisch vertoont het Vl. Strr. over de frans- en dietssprekende gedeelten 

van het graafschap een grote gelijkenis. De gijzeling is hierop een uitzondering : we 
treffen ze, in het geëvolueerde strafrecht, niet aan in de steden van \Vaals Vlaanderen 
ondanks onze overvloedige documentatie (Rijsel, Dowaai, S. Omaars), wel in Langle 
in Artesië (12.48. u). Men denke aan het verschillende privaatrecht van Oost- en 
Westvlaanderen (waarbij o. a. Langle, MEIJERS, Ligurisch erfrecht, II, blz. 4) en Waals
Vlaanderen (MEIJERS, Lig. erfrecht, II, III, kaarten). 
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gepleegd tegen de vrede in, is de gijzelaar aansprakelijk tegenover de 
graaf en tegenover de tegenpartij ( 1 ). Het is in deze functie dat we het 
sterkst de oude gijzeling zien voortleven doch zelfs hier is een aanzienlijk 
onderscheid aan te stippen : de oude gijzeling was het vinculum dat het 
debitum van de wapenstilstand in rechte afdwingbaar moest maken; 
nu is dit debitum afdwingbaar in se, enkel door zijn publiekrechtelijke 
natuur : het centraal gezag sanctionneert de vredes. De gijzeling had hier 
kunnen wegvallen; dit is niet gebeurd, maar de jongere gijzeling is niets 
meer dan een voorzorgsmaatregel waardoor het gezag zich de feitelijke 
inning van zijn recht wil verzekeren. Zoals alle borgtocht wordt deze 
aansprakelijkheid beschouwd als subsidiair : men geeft er de voorkeur 
aan dat, wanneer de boete nu eenmaal betaald moet worden, de dader 
van de vredebraak ze tenslotte betale eerder dan zijn borg. Daarom wordt 
aan de gijzelaar verhaal toegestaan op de dader en, meer nog, men geeft 
hem een recht van voorkeur vóór alle schuldeisers en het recht beslag 
te leggen op goederen van de vredebreker ( 2 ). Het is een interessant 
geval van juridisch dualisme op de grens tussen oud en nieuw : men 
houdt nog vast aan de oude aansprakelijkheid van de gijzelaar, maar is 
reeds bekommerd om, op de tweede plaats, de misdadiger zelf te treffen. 
Deze dubbelzinnigheid gaat soms zo ver dat bij een vredebreuk èn 
gijzelaar èn dader ( dus schuldenaar èn borg) moeten boeten, logisch is 

, zo iets onverklaarbaar, historisch is het zeer begrijpelijk (3). 

Het buiten gijzelvrede stellen van de verwanten. 

In het oude recht kon wie aansprakelijk was voor daden van derden 
of van dieren zich aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door op plechtige 

(1) Elk familielid dat in de gijzelvrede begrepen is heeft dus de macht (door 
de vrede te breken) de borg zijn goederen te doen verliezen; ,,fourfaire les biens de 
au trui qui soit en ... ostage", Veurne Ambacht, nr. 15. 127 4; Cure Emendende van 
't Vrije. 3 : de gijzelaar betaalt indien een verwant vredebreker wordt, nl. 60 lb. aan 
de graaf en 10 lb. aan de tegenpartij; Gent. 1297. 5 o : ieder gijzel betaalt 60 lb. 

(2) Cure Emendende, 3; 
Gent. 1297. 50 gaat nog verder : de gijzelaar is aansprakelijk tegenover de graaf 

voor de vredebreuk door zijn verwant gepleegd; doch daar deze laatste strafrechtelijk 
de grote schuldige is mag de gijzelaar op hem het dubbel van die som verhalen ! Dit 
toont o. i. dat men de aansprakelijkheid van de gijzelaar als iets abnormaal zwaar 
beschouwde en hem derhalve een soort schadevergoeding toestond. 

(3) We gaven reeds de leerzame - doch alleenstaande - tekst van Veurne 
Ambacht, nr. 16, blz. 69. Herinneren we er dus alleen aan dat tot in 1274 de gijzelaar 
bij vredebraak met lijf en goed aansprakelijk was (traditionele vorm), terwijl de dader 
60 lb. betaalde (wegens schending van de publieke vrede, jongere opvatting). Beide 
systemen werden mechanisch naast elkaar toegepast. 



\ 
wijze - d. i. met inachtneming van bepaalde vormen - de band die 
hem met die derden verbond te verbreken. We hebben gezien hoe men 
zijn magen kon afzweren om niet in een vete betrokken te worden, we 
hebben gezien hoe men zijn dieren kon wegjagen om aan zijn aansprake
lijkheid te ontkomen (zie blz. 3 5 ). Analoger wijze heeft wie als gijzelaar 
wordt genomen het recht bij voorbaat bepaalde familieleden, die hij 
niet tot vrede heeft' kunnen overhalen, uit zijn gijzeling te sluiten, waar
door zijn aansprakelijkheid ten hunnen opzichte vervalt. Het is dan aan 
de overheid onverwijld maatregelen te treffen tegen de uitgeslotenen 
(expositi) waarvan de gijzelaar de namen heeft medegedeeld (in qu.odam 
brevi) en waarvan hij het niet op zich durft nemen (volgens zijn' onder 
ede afgelegde getuigenis) ze in zijn gijzelvrede in te sluiten (,,non audet 
comprehendere infra treugas suas et obsidium"); de overheid zal deze 
laatste persoonlijk tot inliggen verplichten ( 1 ). 

b) De gijzeling als dwangmiddel. 

De overheid (grafelijke officieren, schepenen of paisierders) stond 
erop dat de verzoening van de vete zo vlug mogelijk bereikt werd, 
dwong de partijen zich te verzoenen en aldus verdere wraakoefeningen 
buiten de wet te stellen. Zo kwam het dat de overheid de gijzelaars die 
bij de vrede waren genomen opgesloten hield tot ze een accoord aangaande 
de zoen bereikten of besloten zich aan de uitspraak van de paisierders 
te onderwerpen ( 2 ). 

De oude vrijheid de vete te hervatten, wanneer de onderhandelingen 
van partijen mislukten, is hiermee definitief verdwenen, de publieke 

( 1) Voor dit alles : Cure Emendende van 't Vrije. 2; 't Vrije van Brugge, Ver
deling van 1266, § 5 (,,oster les parents de l'ostage"). 

(2) Brugge. 1281. 14 : ... een vete ... schepenen zullen trachten tot een pqys te 
komen birinen de 40 dagen en nemen daartoe "ghisele suffichante an dene partie ende 
an dandre", na deze termijn neemt de graaf zelf de gijzelaars over tot de zoen gesloten 
is. - Gent, 1297. 5 1 en Gent 1297, nr. 2 5. 13 : De gijzelaars moeten blijven liggen 
tot ze zich onderwerpen aan de zoenspraak van de paisieres; Cure Emendende van , 
't Vrije, 4: bij doodslag worden obsides genomen die inliggen tot verzoening ontstaat. 
In dezelfde zin : Keur brief van 't Vrije, ± 1190. 42; Poperinge, 1208. 18; Arques. 
1 240. 5 3 ; Veurne Ambacht. 1240. 4 7. - Ook om de partijen tot "verde" te dwingen 
werd inliggen gebruikt : Verdeling van 't Vrije schependom, nr. 11. 1266. 2; Ronse .. 
1240. 12 (,,en prison"); Wettelijkheden van Aardenburg, 20 : Zodra vrede gegeven 
is, is de overheid "machtich den uutganc te concentreerne" (sic). Men merke op dat, 
anders dán in de oude gijzeling, de gijzelaars zelf beslissen moeten of een zoen zal 
komen o~ niet, ze zijn gewoonlijk de principaals, degenen bij wie de beslissing ligt. 



zoendwang is in de plaats getreden van het ongebreidelde veterecht ( 1 ). 

Zozeer heeft de oude gijzelschap van 'haar wezen verloren dat - het is 
zeer typisch - ,,gijzeling" en "gevangenis" door elkaar gebruikt worden : 
de gijzeling is een gewone opsluiting geworden !(2) De opsluiting als 
dwangmiddel had een bijzonder krachtige uitwerking doordat de partij 
die eerst toegaf vrijgelaten werd, terwijl de halsstarrigen bleven liggen 
tot ze tenslotte wel moesten toegeven. Het nutteloze van hun weerstand 
werd aldus door een bijzonder scherp contrast geaccentueerd (3 ). 

c) De Gijzeling als veiligheidsmaatregel. 

Hoewel de wetgeving deze rol van de gijzeling niet expliciet in het 
licht st~lt, is het evident dat het opsluiten van de "vechters" voor een 
goed deel geïnspireerd werd door de bezorgdheid aan de tegenstrevers 
de materiële mogelijkheid te ontnemen met elkaar nog slaags te geraken 
na beloofde vrede; de geest is gewillig maar het vlees is zwak en de middel
eeuwse poorter had wel een bijzonder zwak voor een felle "vechtinge", 
een "qmde mellee". De bezorgdheid van de overheid komt o. i. wel 
min of meer doorklinken in sommige wetgevende teksten waar voor
geschreven wordt de vechters die zoenonwillig zijn op te sluiten zolang 
het nuttig blijkt (4). Eenmaal wordt ons uitdrukkelijk gezegd, in de 
motivering van een vonnis, dat een gijzelaar vastgehouden werd omdat 
er "meskief of ghevallen zoude moghen, daer hij achter strate ghyn
ghe" (5). 

2. DE GIJZELAARS 

Het is van belang tot goed begrip van de gijzeling te weten welke 
personen als gijzelaar werden genomen. Bijna steeds neemt men gijze-

(1) Alles hing natuurlijk af van de waakzaamheid der overheid. Had deze niet 
tijdig verde of zoen doen nemen dan kreeg de vete haar gewoon verloop en, daar ze 
tot het positief recht behoorde, moest de rechtbank vrijspreken voor alle wraakneming, 
zelfs v9or doodslag, die krachtens die vete werd bedreven : Salie de Lille, nr. 243. 

(2) In talrijke vonnissen van de Tout-Lieu de S. Dizier worden korte gevangenis
straffen uitgesproken nl. van 15 of 40 dagen; men gebruikt hiervoor dooreen "40 jours 
en prison" en "40 jours en ostage" hoewel die korte opsluitingen niets met eigenlijke 
gijzeling te zien hebben ! (Zie nrs. 5 2, 67, 24). 

(31, Veurne Ambacht. 1240. 48; Gent. 1297. 51; Wettelijkheden, 74. n 
(4) Arques. 12 32. 5 3 : Si ... aliqua discordia orta fuerit, ita quod chora noverit 

periculum eminere" moeten verde en zoen geeist worden, komen deze niet tot stand 
dan: hostagia utrimque capiantur et teneantur ... quandiu chora cognoverit esse neces
sarium. ?,o ook : Poperinge. 1208. 18 (oportere). 

(5) Ieper. Sentences, 1 52. 



laars uit beide partijen die in vete zijn. De gijzeling dient oorspronkelijk 
ter bevestiging van een wederkerige overeenkomst. Later wil men beide 
partijen tot staken van de vete dwingen. De gijzelaars "liggen tegen 
elkaar", ze worden "onderling genomen" (1). We wezen erop dat wie 
't eerst toegeeft uit de gijzeling ontslagen wordt (zie blz. 2 71 ). 

Waar het karakter van dwangmiddel overheerst vindt men uiter
aard ook dat één der partijen gegijzeld wordt : de beledigde partij waarvan 
men de wraak moet vrezen (2). 

Algemene regels aangaande de vraag welke criteria men gebruikte 
om bepaalde verwanten ter gijzeling aan te duiden zijn ons niet bekend (3). 
Merken we alleen op dat de familie zelf geen aanduidingsrecht meer 
heeft - ook mt is anders dan in de oude gijzeling. - De overheid 
duidt krachtens haar gezag de personen aan die zullen ingaan (4). De 
gijzeling is een dwang- en veiligheid~maatregel; uiteraard ontstaat dus 
de neiging de daders zelf van de twist te vatten - zij waren het gevaar
lijkst en zij in de eerste plaats moesten vrede en zoen geven. Vandaar 
is men er toe gekomen degenen die nog niet aan de twist hadden deel 
genomen vrij te stellen van de gijzelplicht die vroeger op alle sippe
genoten rustte (5). 

a) Plaatsvervangers. 

Aangezien het inliggen lang kon duren, Fet men toe dat de gijzelaars 
vervangen werden door hun verwanten, deze aflossing heeft aan de 
plaatsvervangers de naam "wissels" gegeven (6). Anderzijds kon de 

(1) Dit is zo waar dat in Tale en Wedertale, 72 één der beide gijzelaars met recht 
eist vrij gelaten te worden omdat de gijzel van de tegenpartij niet ingegaan is. -
Zie ook Arques, 12 32. 5 3 : hostagia utrimque capiantur; Veurne Ambacht, nr. 1 5. 
1274; Lombardzijde, 1269. 4 en Vrije van Brugge, nr. 11. 1266. 2. 3 : ,,prendre hostages 
souffisans en contre autres ostages"; Wettelijkhede. 74. 75; Keurbrief van 't Vrije, 
± u90. 42. 

(2) Ronse. 1240. 12. 
(3) Ieper, Sentences. 879 : de nauwste verwant enerzijds en de broer anderzijds. 

Is dit algemeen ? 
(4) Gent. 1205. 5 : ,,a quo exigatur obsidium, ipse obses erit et alium non dabit"; 

Langle. 1248. II; Brugge. 1304. 47 
(5) Brugge. 1304. 46 : ,,dat alle de ghoene die te ghisele worden ghenomen 

ende zelve gheene twisters ne ziin ... ute zullen gaen ghisele buten als binnen"; 
Wettelijkhede. 77 : ,,men sal gheenen poorter legghen te ghisele van manshalven 

van buten, hine ware zelve stridere of vechtere". 
(6) GrLLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Ville Bruges, I, blz. 305, nr. 1 : ,,La matière 

des ótages, ghisels, nommée wissels dans la coutume de Furnes de 1 240 était traitée 
à l'art. 43" ? ! 

Deze assimilatie van gisels en wissels vindt men terug bij G. GArLLIARD, Gloss. 
Brugge, I, blz. 854, nr. 1 en bij VERWIJS en VERDAM, v0 gisel, kol. 1977 : ,,in middel-



overheid bij afwezigheid van de aangeduide gijzelaar een ander in zijn 
plaats ( en op zijn kosten) opeisen ( 1 ). 

b) De Borgen. 

Termen : Plegii (2), boni plegii, vervanghere (3). 

Het was gebruikelijk van de inkomende gijzelaar te eisen dat één of 
meer personen zich borg voor hem stelden (4). Vluchtte de gijzelaar en 
de overheid kon hem niet achterhalen dan had ze een geldelijk verhaal. 
op de borgen en was daarbij verzekerd van de medewerking der borgen 
bij het opsporen van de ontvluchte gijzelaar, private hulp die niet te 
onderschatten was gezien de embryonaire toestand van de gerechtelijke 
politie. Het verborgen bracht voor de gijzelaar zelf een grotere bewegings
vrijheid binnen zijn gijzeling mede (5). 

latijnse stukken en misschien ook elders vindt men voor gisel ook de vorm wissel"; 
anders: VERWIJS en VERDAM, v<> wissel, kol. 2707: ,,plaatsvervangers van een gijzelaar". 
Het is duidelijk dat alleen de laatste interpretatie steekhoudend is. De wissel is de bloed
verwant die - na een zekere tijd - de eerst opgeëiste gijzelaar vervangt in de gijzeling, 
met hem van toestand verwisselt; 

Veurne Ambacht, 1240. 47; 
Brugge. 1281. 14 : na 40 dagen mag de graaf meer gijzelaars nemen of ze ver-

wisselen (changier). 
(1) Brugge. 1304. 47; 
Wettelijkhede, 7. 8. 
(2) Veurne Ambacht. 1240. 47. 
(i) Gent. 1297. 49• 
(4) Veurne Ambacht. 1240. 47. 
Langle. 1248. 11. 
Gent. 1297. 49. 
Cure Emendende van 't Vrije. 5. 
Keurbrief van 't Vrije : 42. , 
Het aantal borgen is één in Gent. 1297. 49; minstens 4 in Veurne Ambacht. 

1240. 47 en Keurbrief 42. 
De borgsom is 3 lb. per borg in Veurne Ambacht. 1240. 48 en Langle, 1248. 11. 

Wellicht betekent "giselscip sekeren in te gaan en niet ute te gaan" naast een belofte 
zich in giselhuus te begeven een borgstelling : Wettelijkhede, 73, 76. 

(5) De verborgde gijzelaar ligt in "sine ferro et compedibus" (Veurne Ambacht, 
47 en Langle, 1248. II). 

Gent. 1297. 49 : de niet verborgde gijzelaar moet "bliven in sekerhede" (in steen 
of ghiselhuus). 

Cure Emendende van 't Vrije. 5 : verborgde gijzelaars mogen uitgaan overdag 
binnen de stad (,,mediante plegiatione sufficienti") Keurbrief. 42 : gijzels mogen 
nextrafidari per bonos plegios". 



c) De Kosten van de Gijzeling 

ghiseltere ( 1 ), expensa obsidii ( 2. ). 

De gijzelaars liggen in op eigen kosten. Het geldt hier één der 
dwangelementen die hen tot toegeving moeten aanzetten. In bepaalde 
omstandigheden brengt nochtans de familiale solidariteit mee dat de 
ganse sippe financieel haar gijzelaars steunt (3). Naarmate men gijzeling 
meer als individueel dwangmiddel tegen de onwilligen ging beschouwen 
moest het dekken van hun onkosten door de verwanten wegvallen. Zo 
bepaalt een vonnis : ,, ... dat men gene casten van giselscepe up anderen 
verhalen mach al wart datter belofte of belooft ware ... " (4). 

3. DE BEVOEGDHEID. TOT HET NEMEN VAN GIJZELAARS 

Termen Obsidem exigere (5), in obsidem sumere (6), in obsidem acci
pere (7), ponere absides (8), absides accipere (9). 
prendre ostage ( 1 o ), commander d' aller en une maison seure ( 11 ), 

mettre en le pierre ( 12. ), tenir en prison ( 1 3 ), mettre en ferme 
prison (14). 

als ghisel gebieden (15), gijselscap nemen (16), te gijzele nemen (17), 

( 1) Verdeling van 't Vrije schependom, nr. 11. 1266. 5 ; Keur brief. II 90, Vlaamse 
tekst. 3 7 : ghiselteere. Het woord komt in deze zin niet voor bij STALLAERT, v0 giseltere, 
en helemaal niet bij VERWIJS en VERDAM. 

(2) Cure Emendende van 't Vrije. 4. 
(3) Cure Emendende. 4: 2 schellingen per dag voor die obsides "quorum adver

sarii in opidis sumuntur"; ,,obsides de homicidiis" die inliggen tot aan de zoen moeten 
vergoed worden volgens begroting van de schepenen. - Keurbrief ± 1190. 44 : 
"omnes qui spectant ad amicitiam unius qui in lapide est expensam obsidii sui solvent 
ita ut marca respondeat marce" (oud recht). 

(4) Het gebruik leefde blijkbaar onder het volk nog voort in de giseltere van 
de verwanten bij te dragen (Ieper. Sentences, 172, a0 1371). 

(5) Gent. Ordonn. v. Filips v. d. Elzas. n78. 2. 

(6) Cure Emendende van 't Vrije. 6. 
(7) Cure Emendende van 't Vrije. 6. 
(8) Langle. 1248. 11. 
(9) Ibidem. 

(10) 't Vrije, 1266. 2. 
(u) Gent, nr. 25. 1297. 13. 
(12) 't Vrije, 1266. 6. 
(13) Ronse, 1240. 12. 
(14) Lod. v. Nevers. 1330. 70. 
(15) Gent. 1297. 49• 
(16) Brugge. 1304. 47• 
(17) Ibidem, 48. 



in giselscip ontfaen (1), te gisele leggen (2), va,ngen m der 
vangenesse (3 ). 

De gijzeling is een wapen in de handen van de overheid. Zij beveelt 
aan ·de familie de gijzelaars te harer beschikking te stellen, die ze zelf 
aanduidt. Doch de ovetheid heeft niet alleen dit recht,ze kan ook bepaalde 
personen onmiddellijk aanhouden en doen ingaan, het inliggen is immers 
een dwangmiddel geworden (4). Daar gijzeling en vrede zeer verknocht 
zijn vinden we hier dezelfde officieren en magistraten aan het werk als 
voor de vrede. We zien de baljuw optreden, meest in samenwerking 
met de schepenen; we zien de schepenen optreden. In de xne eeuw 
treedt nog de burggraaf op : wanneer hij verdwenen is, blijven toch nog 
sommige feodale agenten terzake bevoegd. In laatste instantie is het de 
graaf die als behoeder van de vrede van het graafschap de gijzelaars 
neemt : onmiddellijk, langs zijn officieren om of subsidair, · daar waar 
de schepenen niet slagen in hun verzoeningsopdracht. De gijzelaars zijn 
de gijzelaars van de graaf : ,,'s graven verdeghisels" (5). 

1° De graaf grijp~ in wanneer de schepenen (of keurheren) er niet in 
geslaagd zijn partijen tot een zoen te dwingen (6). 

. ' 
2° De feodale agent~n van de graaf nemen gijzelaars in 's graven naam 

(,,par seignorie"). De burggraaf in de xne eeuw (7), de schout en 
de crickhoudere ook later (8). 

3° De baljuw is de gewone agent van het grafelijk gezag. Inzake gijzeling 
zoals inzake vrede treedt hij op telkens als hij de openbare rust 
bedreigd acht, beveelt in 's graven naam gijzelingen en ontslaat uit 
de gijzeling wanneer het gepast lijkt (9). Wanneer hij optreedt handelt 

(1) Gent. 1297. 49. 
(2) Ibidem. 51. 
(3) Brugge. 1281. 14. 
(4) Ronse. 1240. 1 2. 
(5) Gent. 1297. 49• 
(6) Brugge. 1281. 14 : na 40 dagen. 
Veurne Ambacht. 1240. 47 : na 3 X 40 dagen. 
Langle, 1248. II : 40 dagen. 
(7) Gent, ordonn. v. Filips v. cl. Elzas. 1178. 2. 
(8) 't Vrije, nr. II. 1266. 3 (de crickhoudere). 
Wettelijkhede. 20 (de scouthate, de burgemeester en twee schepenen kunnen 

uutganc consenteren). 
Tale en Wedertale. 73 (schouten en schepenen). 
(9) Brugge. 1281. 11. 
Ronse. 1240. 12. 
't Vrije, nr. u. 1266. 3 : ,,prendre ostages par segnerie". 



hij gewoonlijk in samenwerking met de schepenen, dit ligt in de lijn 
van wat ons reeds bekend is omtrent de samenwerking van de grafe
lijke officieren en stedelijke magistraten inzake rechtspleging (1). 

4° Zoals de vrede kon genomen worden door de grafelijke agenten of 
door de schepenen (,,par segnerie" of "par Ie loy"), zo ook de gijzeling: 
naast de grafelijke agenten treden de schepenen (paisierders, keur
heren) eigener autoriteit op en nemen krachtens hun vredesbevoegd
heid gijzelaars waar het past (2). De ernst van de gijzeling vereist 
volgens sommige rechten dat een minimum aantal' schepenen er de 
verrichtingen van bevelen of bijwonen moeten (3). 

4. ÜMSTANDIGHEDEN VAN DE GIJZELING 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vragen : wanneer gaan de 
gijzelaars in? Voor hoelang? \Vaar? Hoe brengen ze de gijzeling door? 

a) Het ingaan der gfjzelaars. 

Termm : intrare in obsidium (4), entrer en ostage (5), entrer en une 
maison seure (6), ingaan (7). 

Het ingaan gebeurt ofwel binnen een bepaalde termijn na het geven 

( 1) Brugge. 1304. 48 : geen gijzelaar mag buiten gaan zonder oorlof van de heer 
en van vijf schepenen. 

Cure Emendende van 't Vrije, 2 : balivus debet ... summonere scabinos ... ut 
obsidium competens sumatur. 

Gent. 1297. 49 : die ghisel moet ontfaen werden in sijn ghiselscep met onsen 
bailliu ende met 3 scepenen; Gent. 1297. 51: wij ofte onse bailliu ende ... paisierres ... ; 
Wettelijkhede, 20; Tale en Wedertale. 73. 

. (2) Gent. 1297. 5 1 : wat ghisele die bi wette gheleit es, wij no onse bailliu ne mo-
ghène in els negheene sekerhede doen ... ; 't Vrije, nr. 11. 1266. 2; Brugge. 1304. 48: 
te gisele genomen bi scepenen. 

Brugge. 1281. 14; Gent, nr. 25. 1297. 13; Cure Emendende, 2 : acceptus in 
obsidem per scabinos. 

(3) Brugge. 1304. 48 (5 schepenen); Tale en Wedertale. 73 : 7 schepenen kunnen 
geldig uutganc consenteren tenzij er zoen ware (volgens Wettelijkhede, 20 : burge
meester en 2 schepenen). Gent. 1297. 49 (3 schepenen). 

(4) Cure Emendende van 't Vrije. 6. 
(5) Veurne Ambacht, nr. 15. 1274. 
(6) Gent. 1297. 13. 
(7) Gent. 1297. 49• 



van een vrede (1) of op de eerstkomende dingdag (2); de gijzelaars 
moeten inliggen vóór de avond van de aangewezen dag (3). 

b) Duur van de gijzeling. 

Uit haar natuur van dwangmiddel spruit voort dat ze duurt tot vrede 
en zoen ontstaan die de overheid wil afdwingen (4). 

c) Verblijfplaats van de gefjzelaars. 

Termen iacere (in obsidio) (5), iacere (in petra) (6), 
gesir (en' ostage) (7), gesir (8), 
in giselscepe liggen (9), te gisel liggen (10). 

Inzake verblijfplaats heerst grote verscheidenheid. In het primitieve 
recht werd de gijzelaar waarschijnlijk opgesloten ten huize van de partij 
aan wie hij wa:'s uitgeleverd. Nu de gijzelaars in de eerste plaats tegenover 
de graaf aansprakeliyk zijn en onder zijn dwang of schependwang staa:n, 
worden ze vaak in het steen, grafelijke of stedelijke gevangenis, opge
sloten ( 11 ). Men vindt nochtans ook dat private woningen (geen her-

( 1) Drie dagen in Veurne Ambacht, nr. 1 5. 127 4 : ,, volons ke dedens le tierch 
jour après ce ke trieves seront prises, soient ostegies u anchois se on puet". 

(2) 't Vrije, 1266. 4 : de Zondag (in de kerk) worden de gijzelaars opgevorderd 
voor de eerstkomende rechtszitting. 

(3) Gent. 1297. 49; 't Vrije, nr. 11. 1266. 4; Baljuwsrol n° 1012, 't Brugse, a0 

1374-75 : W. S. ghecalengiert dat hi te spade in siin ghiselsceip cam, pais van mijns 
heeren deele omme 4 lb. 

(4) Men vindt ook termijnen binnen dewelke bepaalde colleges de zoen moeten 
tot stand brengen; slagen ze niet, dan trekt een hogere macht de zaak tot zich; nochtans 
duurt ook in dit geval de gijzeling tot zoen ontstaat. We vinden de termijn van 40 
dagen (Brugge. 1281. 14; Langle. 1248. II) en 3 X 40 dagen (Veurpe Ambacht. 
1240. 47). De ene termijn gaat blijkbaar terug op de Salische 40 nachten tussen malli 
legitimi; de andere, 1/3 van het jaar, is waarschijnlijk op de afstand tussen 2 placita 
generalia terug te voeren. 

(5) Langle. 1248. II; Cure Emendende. 5. 
(6) Cure Emendende. 4. 
(7) 't Vrije, nr. 11. 1266. 2. 
(8) Lombardzijde, 1269. 5. 
(9) Gent. 1297. 51. 
(10) Veurne Ambacht, nr. 16, blz. 68. 
(11) Veurne Ambacht, 1240. 47 : ,,in domo comitis". 
't Vrije, nr. 11. 1266. 6 : ,,on les metera en le piere". 
Brugge. 1281. 11 : ,,in die vangenesse". 
Gent. 1297. 49 : ,,in den steen". 
Lod. v. Nevers. 72 : ,,en prison". 
GAILLIARD, Table ana(ytique, v0 Hotel de Ville : op de plaats van het schepenhuis 

op de oude burg te Brugge stond vroeger het "giselhuus", ,,domus obsidum". 



bergen) als gijzelplaats aangeduid of door gijzelaars zelf gekozen wor
den (1). De gijzelaars blijven binnen hun eigen schependom (2.). Zelfs 
wanneer de graaf gijzelaars opvordert wordt zijn recht ze ergens heen 
te voeren en op te sluiten toch beperkt tot een bepaald gedeelte van het 
graafschap (3). 

d) De vrijheid van beweging der gfjzelaars. 

Ongetwijfeld werd de gijzelaar in het primitieve recht letterlijk 
gekneveld (4). In het latere recht wordt aan de gijzelaars (mits borg
stelling, zie blz. 2. 73) een ruime vrijheid van beweging toegestaan binnen 
de omheining van het gijzelhuis (de "mete prefixe") (5), of binnen de 
stad (6), met dien verstande dat ze binnen moesten komen om te eten 
en te slapen (7) : deze verblijfonkosten waren een element van drukking. 

5. DE VERHOUDING VAN GIJZELING TOT VREDE 

Uiteraard is de gijzeJing een correlaat van de treuga; ze dient tot 
haar beveiliging en bevestiging - het is dan ook normaal dat soms 
bepaald wordt dat elke vrede met een gijzeling zal gepaard gaan (8), 

(1) Veurne Ambacht. 1240. 47: ,,in domo comitis vel ubi ponuntur". Wettelijk
hede. 76 : ,,int huus daer hi kiesen sal te ghane". Gent. Ordonn. nr. 25. 1297. 13 : 
"entrer en une maison seure". Gent. 1297. 49 : ,,in den steen ofte in een ander huus 
binnen Ghend". Ieper. Sentences. 876 : in hun eigen huis : ,,M. P., J. S .... cascun 
10 lb. contre Ie keure de mengier avec ceulx qui jurent en hostaige en leur maison". 
Huisarrest ! 

(2) 't Vrije, nr. 11. 1266. 6 : in hun vierschare : ,,S'il a content de gens d'une 
virscarne teil kon en prenge ostages u triuwes on les prendera dedens leur virscarne ... 
et li ostage girront la." Brugge. 1281. 14 : binnen 't schependom. 

(;) Veurne Ambacht, 1240. 47 : ,,inter Leie et Mare". 
. (4) GrERKE, Schuld und Haftung, blz. 5 1. In het Vlaamse strafrecht vindt men 

duidelijk aanwijzingen hieromtrent : sommige keuren bepalen dat de verborgde gijze
laars niet in boeien mogen gesloten worden : Veurne Ambacht, 1240. 47; Langle, 
1248. II : ,, ... obses vel obsides, datis bonis plegiis, iacebunJ ... sine ferro et sine com
pedibus et sine aliis ligaturis et sine inclusione... Si infra 40 dies non fecerint pacem, 
nos possumus eos ducere et ponere ... sine ferro et sine compedibus, per bonos plegios". 

(5) Veurne Ambacht, 1240. 47 : Het gijzelhuis werd door een bijzondere vrede 
beschermd : twist (yestoec) werd er zeer zwaar beboet. 

Cure Emendende. 7. 
(6) Cure Emendende van 't Vrije. 5. 
(7) Ibidem. 
(8) Veurne Ambacht. nr. 15. 1274 : ten laatste ; dagen na de vrede moeten 

gijzels genomen worden; De Vlaamse tekst van de "Franchises" van Gent van 1297 
geeft "ghiselverde breken" voor "brisier trives" (DrnRrcx, Lois des Gantois, II, 6. 
223. R. ;). 



dat de twee instellingen soms door elkaar genoemd worden ( 1 ), dat 
gijzeling en vrede samen en identisch behandeld worden (2). De enge 
verbondenheid van vrede en gijzeling bracht mee dat de gijzeling op 
zichzelf en als dusdanig een bijzondere vredestoestand tussen partij en 
veroorzaakte; zodat twisten nadat gijzelaars genomen waren als een 
misdrijf sui generis, als de breuk van een bijzondere vrede, gestraft werd, 
hoe gewettigd de vete ook was (3). 

6. SANCTIE VAN DE GIJZELING 

1° Gijzelv!ttcht. 

De gijzelaar was oorspronkelijk met het leven aansprakelijk. Zelfs 
in het jongere recht wordt de gijzelaar die zich aan zijn aansprakelijkheid 
onttrekken wil en vlucht zeer streng gestraft : wetteloosheid of zelfs 
verbeurte van lijf en goed (4). 

2° Weigering in te gaan. 

Wie als gijzelaar wordt opgeëist en dit bevel van de overheid ver
smaadt wordt gestraft met zware geldelijke boete (5) - deze straf heeft 
soms de vorm van een dwangsom (6) -, of met wetteloosheid (7), 

(1) 't Vrije, 1266. 6 : ,, ... kine vient ale semonce de donner triuwes on le banira 
et chevauchera comme bani d'ostages. 

(2) 't Vrije, nr. 11. 1266. 1. 2. 5; 4 Ambachten, 1242. 75; Wettelijkhede, zo; 
Watervliet, 1258. 35 : infrictio treugarum ... ; 36 : simili modo observabitur de illis 
qui obsidium infringent. 

(3) Cure Emendende, 6 : obsidium infringere : 60 lb. aan de graaf en 10 lb. aan 
de partij; Veurne Ambacht, nr. 15. 1274: men onderscheidt als 2 zelfstandige bijzondere 
vredes de "loi de trève" en de "loi d'ostage"; Baljuwsrol n° 10n, a0 1374, 't Brugse 
Vrije: J. f. R. ghecalengiert van dat hi ghetwist soude hebben boven wetteliken ghisel
scepe op N. G. van der Cruce : Pais omme 48 lb. 

(4) Veurne Ambacht, 48 : (obses fugitivus); Brugge, 1304. 45; Langle, 1248. II; 
Wettelijkhede, 73. Men vindt ook de 60 lb. boete; Gent, nr. 25, ordonn. 1279. q; 
Gent, 1297. 49. De straffen zijn zeer zwaar, zoals alle sancties die de vredesregeling 
beschermen. ,. 

(5) Gent, Ordonn. van 1178. 60 lb.; Gent, 1297. nr. 25. 13 en 1297. 49: 60 lb.; 
Cure Emendende, 2. 60 lb. + 3 lb. aan de adversarius; Tale en Wedertale, 72: 60 lb.; 
Wettelijkhede, 72: 60 lb.; Ieper, Sentences, 384: 60 lb.; DE PAuw, Froissart, II, blz. 
626 : niet comen in sijn ghiselscip ... 60 lb? 

(6) Brugge, 1304. 47 : vanaf de 3e dag zal de onwillige gijzelaar aan zijn tegen
partij 5 schellingen per dag betalen, vanaf de 4oe dag 10 schellingen per dag - wie 
door overmacht afwezig is, is van deze boete ontslagen; Wettelijkhede, 78 : Wie weg
blijft uit de stad en niet wil komen te gisele : een ander zal op zijn kosten liggen "ter 
taxatie van scepenen" ! 

(7) Brugge, 1304. 47 - uitzonderlijk. 
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verbanning ( 1) of zelfs woesting van het huis en verbeurte van alle goed ( 2) 

Gijzelbraak 

Termen obsidium infringere (3), giselbrake (4), een feit doen boven 
de gijselscip ( = ondanks de gijzeling twisten) (5 ), briser 

. ostage ( 6). 
Het ingaan van de gijzelaars op zichzelf roept tussen partijen een 

bijzondere vrede in het leven die alle verdere wraakoefeningen uitsluit. 
Wie verder twist is plichtig aan "gijzelbrake" dat zoals vrede- en zoen
braak eeri specifiek misdrijf is en, zoals alle vredemisdrijven zwaar wordt 
gestraft, hoewel niet zo zwaar als vrede- en zoenbraak (7). 

IV. - DE ZOEN 

A. - BEGRIP 

De verzoening is een plechtige overeenkomst tussen oorlogende 
families waardoor de vete definitief beëindigd en een duurzame vrede 
voor de toekomst gevestigd wordt. De zoen is dus een noodzakelijk 
gevolg van het principe van de private oorlog. Hij is inherent aan het 
primitieve systeem, dat de enkelingen en de families het recht geeft 
zichzelf recht te verschaffen en dus tot ontelbare kleine oorlogen binnen 
het sociaal lichaam aanleiding geeft. Doch een oorlog kan niet blijven 
duren, er komt een tijd dat de oorlogvoerenden "se ipsos iam non possunt 
ferre" (8). Aan deze onhoudbare toestand komt een einde door een 
wapenstilstand, voorbereiding tot de uiteindelijke verzoening, waarvan 

( 1) Cure Emendende, 6. 
(2) Gent, 1205. 5; Ieper, Sentences, 384. 
(3) Cure Emendende. 6. 
(4) Gent, 1297. 50. 
(5) Ieper Sentences, 180. 
(6) Ieper Sentences, 879. 
(7) ,,Gijzelbraak" wordt dus niet gebruikt voor de ontvluchting van een gijzelaar, 

maar voor de wraakdaden door de families-in-vete na de gijzeling gepleegd; Gent, 
1297. 50: 60 lb. te betalen door elke gijzelaar+ verhaal op de dader; Cure Emendende, 
3. 60 lb. en 10 lb. aan de partij; Watervliet, 1258. 32. 35. 36. 10 lb. aan graaf, 10 lb. 
aan de partij; Uitzonderlijk streng : Ieper. Sentences, 180. ·879·, gijzelbraak is moord : 
doodstraf. 

(8) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
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de essentiële elementen bestaan uit persoonlijke verbintenissen en zake
lijke vergoedingen. De verzoening, en meer speciaal de doodslagzoen, 
wordt reeds door Tacitus bij de Germanen gesignaleerd. Doch n4et de 
Germanen alle~n, alle volkeren hebben het systeem gekend in de vroegste 
periode hunner beschaving, toen de maatschappij nog een relatief onge
organiseerd lichaam was ( 1 ). 

We stellen ons voor in dit hoofdstuk volgende punten te bestuderen 
in verband met de zoen : de kenmerken en de juridische en ethische 
elementen van de zoen, de misdrijven die verzoend worden, het optreden 
van de partijen ea de families, het tot stand komen van de verzoening 
en de rol door de overheid daarbij gespeeld om tenslotte te zien welke 
strafrechtelijke sancties op de verbreking van een gesloten verzoening 
staan. Deze systematische methode is de enig mogelijke, gezien de- grote 
verscheidenheid der vrij talrijke bronnen. De verzoening draagt in het 
Vlaamse Strafrecht zeer talrijke benamingen - de middeleeuwse ter
minologie is sieeds zeer vlottend en levend - maar toch zijn er een paar 
benamingen die als geijkte uitdrukkingen kunnen beschouwd worden 
voor de verzoening: pax, paix, paeys ende zoen(dinc); we vinden verder: 

reconcilatio ( 2 ), confederatio (3 ), pacis federa (4), concordia pacis (5 ), 
compositio et pax (6), rectum zoendinc (7), zona (8), enterzona (9), con
cordare ( 10 ), reconciliari ( 11 ), concordes facere ( 12), pacificare ( 13), ( discor
des) componere ( 14 ), pacem reformare en pacem ordinare ( 1 5 ), confi
cere pacem en componere pacem ( 16), 

franque pais (17), pais faite entre parties (18), accorde (19), 

(1) BEYÈ.RLE, Entwicklungsproblem, blz. 345 vv. : ~ie Urfehde: exposé van de zoen 
in de hoge middeleeuwen. 

(2.) Nieuwpoort, n63. 1. 
(3) Mir/ S. Ursm., c. 6. 
(4) Vita Arnulphi, c. 1 5. 
(5) Ibidem. 
(6) Keuren van Filips, 14. 
(7) Watervliet, 12.58. 30. 
(8) ten Hamere, n94. 8. 
(9) ten Hamere, 1194. 12. : enter = an ter, dat zelf een min gewone vorm is van 

weder (VERWIJS en VERDAM, v 18 enter, anter); entersona is dus wederzoen. Het werk
woord wederzoenen wordt aangegeven door VERWIJS en VERDAM, zie dit woord. 

(10) M1r, S. Ursmaii, c. 18. 
(n) 't'Vrije, Cure Emendende, 8 bis. 
(12.) Lahgle, 12.48. 31. 
( 13) tef ·Piet, 12.66. 5 9. 
(14) Ieper, ordon. 12.2.5, GILLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Ypres, II, n° 8, hl. 16. 
( 1 5) Ibidem, n° 14, Margaretha. 12.4 5. 
(I6) Mir. S. Ursmari. 6. 
(17) Roisin. 144. 
(18) Sentences, Ieper, nr. 711, 648. 
(19) Cassel, 132.4. 44. 
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accord (1), accord de mortel faide (2), Ie zoene de mort de homme (3), 
a accorde venir (4), appaisier (5); 

zoendinc (6), zoen (7), pays ende zoendinc (8), wettelijke pays 
ende zoendinc (9), pays hebben jegen partien (10), pays maken --jegen 
partien (II), zoendinc maken (12), soenen (13). 

Men lat~ ons toe hier een parenthesis van terminologische aard te 
openen: De term "bliven" verdient dat we er even bij stilstaan. VERWIJS 
en VERDAM, Middelnedl. Woordenboek, geven v-0 bliven. 11 : compromis; 
verdrag; STALLAERT, Glossarium, v-0 blijven : een scheidsrechterlijke uit
spraak, vrede, bestand. Eigenlijk betekent bliven ( en vandaar het sub
stantief "een bliven") ( = demourer) het zich, vrij of gedwongen, onder
werpen aan de uitspraak van bemiddelaars of overheidspersonen die als 
verzoeners optreden (14). Het is dus geen overeenkomst maar een een
zijdige daad van onderwerping. Zo : ,,Scepenen ontbieden partien omme 
haren bliven over te gheven; dats te verstane dat zij van alle gescille 
hem keeren te scepenen waert" ( 1 5) en : Men neemt de onwillige vechters 
vast en sluit ze op tot ze de uitspraak van de schepenen als beslechtings
middel aanvaarden ( = ,,bliven in de paisiers"), van zodra één partij 
toegeeft ( = des blivet in paisieres") wordt ze vrijgelaten ( 16). 

Zoen maken op gezag van een schepenenoordeel is: ,,pays maken ... 
ende bliven te scepenen wart van dat hem ghedaen es van zire weider
partie ... " (17). Praktisch is het "bliven" best met een"verde" of "trève", 

(1) EsPINAS, Douai, P. J. 157 : ,,paix ou accord". 
(2) Facet: S. Amand, 1271. XXX. 14. 
(3) S. Omaars, hans, nr. 473; BLED, Le Zoene. 
(4) Cassel, 1324. 44. 
(5) Lod. v. Nevers, 1330. 70; Gent, ordon. 1297. 13, GHELDOLF, Cout. Gand, 

I, n° 25, b. 488. 
(6) Ieper. Sentences. 214; Aardenburg Wettelijkhede, 5 5. 
(7) Aardenburg. Tale en Wedertale. 53. 
(8) Aardenburg. Wettelijkhede. 47. 
(9) Aardenburg. Tale en Wedertale. 60. 
(10) Wettelijkhede. 55. 
(11) Ieper. Sentences. 233. 
(12) Brugge. 1304. 37· 
(13) ter Piet. 1266. 59. 
(14) De term bliven geldt natuurlijk niet uitsluitend voor zoen?aken, maar ook 

voor burgerlijke kwesties. · 
( 1 5) Boek met den Haire, Aalst, blz. 460. 
(16) Gent, 1297. 51; idem: Lod. v. Nevers, 1330. 70: wie weigert" à en demourer 

sur les echevins" voor het beslechten van veten zal worden opgesloten. 
(17) Ieper. Sentences, 152. 



een wapenstilstand, te vergelijken, en in die zm kan een bliven ook 
tussen partijen worden gegeven ( 1 ). 

B. - KENMERKEN VAN DE VERZOENING 

Kenschetsend voor de zoen is zijn plechtig, permanent en positief 
karakter. 

1 ° De vrede kon door allerlei personen in allerlei omstandigheden 
gesloten worden en was niet gebonden aan meer dan een strict minimum 
van vormvereisten. De verzoening is een plechtige overeenkomst, ze grijpt 
plaats volgens bepaalde formaliteiten die een echt ritueel vormen en dit 
ten overstaan van de overheid en het volk (2) op een bij voorbaat over
eengekomen plaats (kerk, hallen) (3). De eed is een plechtig element bij 
uitstek dat bij de zoen nooit ontbreekt (4). 

2° De vrede was een voorlopig opschorsen van de vijandelijkheden, 
daarna kon de strijd best hernomen worden, immers de toestand van 
vijandschap was onverminderd blijven voortbestaan, alleen de uitingen 
ervan waren tijdelijk geschorst geweest. De Zoen integendeel'heeft een 
blijvend karakter, hij wist het verleden kwaad uit, beëindigt de toestand 
van vijandschap en verbiedt voor de toekomst elke vijandelijke daad 
om reden van de oude twist. 

3 ° De vrede was essentieel een negatieve maatregel : hij verbood 
uitingen van een vijandschap, die tijdelijk en gedwongen latent werd, 
doch deed niets meer dan dat. De zoen gaat verder dan· een blijvend verbod 
van vijandelijke daden, hij is meer dan "geen vijandigheid", hij is positief 
,, vriendschap", hij legt tussen de verzoende families een band van vriend
schap met verplichting van steun en hulp. Hij is meer dan een vrede, 
hij is een alliantie (5). 

(1) Cfr. Gent. nota v., 1376, GHELDOLF, Cout. Gand, I, n° 44, b. 550: Benen 
poortere van Ghendt es onghehauden een blijven te geven jeghens eenen ghedijden 
(vreemden) man. 

(2) BLED, Le Zoene, blz. 85. (Deze zeer degelijke studie door 0. BLED uitgegeven 
in 1884 heeft kennelijk tot basis gediend van VAN KEMPEN, Composition pour homicide, 
waarvan ze practisch het gehele materiaal bevatte. We zullen steeds wat de zoen te 
S. Omaars betreft, BLED citeren); Aardenburg, Aantek. 8; Tale en Wedertale, 5 3; 
EsPINAS, Douai, P. J. 98. 

(3) In de kerk, BLEo, Le Zoene, blz. 88. - In de hallen, EsPINAS, Douai, P. ]. 
98. l 248. 

(4) Tale en Wedertale, 5 3; Aardenburg, Aantek. 8, blz. 312 (uitg. Vorsterman); 
Destelbergen, blz. 149. 29; Mir. S. Ursmari, 12. 16; BLED, Zoene, blz. 93; EsPINAS, 
Guerresfamiliales Douai, P. ]., XV, 5, blz. 457; Cfr. de formule van Aardenb. Wette
lijkh. 47 : ,,pays ende soendinc hebben bi sinen eede". Verhoogden het plechtig karakter 
van de verzoening het planten van een kruis op het graf van de overledene (Tale en 
Wedertale, 5 3; CANNAERT, Strafrecht in Vlaenderen, blz. 172), en het opdragen van een 
H. Mis na de zoen (BLEo, blz. 97). 

(5) Hierop werd in de literatuur al te weinig gewezen. 
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C. - ELEMENTEN IN DE VERZOENING 

De verzoening bevat twee onderscheiden juridische c:;lementen : eeJ} 
persoonlijk en een zakelijk element. · ' 

a) HE'T PERSOONLIJK ELEMEN'T IN DE VERZOENING 

De partijen die bij de zoen optreden beloven elkaar de oude vete 
totaal te delgen (1) en voortaan positief vrienden te zijn (2), er wordt 
een nieuwe vriendschap bezegeld; zich verzoenen heet "amicitiam reci
pere" (3), de zoen is een "confirmatio amicitie" (4). 

De praktijk toont gevallen waar het nieuwe bondgenootschap ver
sterkt wordt door een huwelijksband tussen leden van beide sippen (5 ). 
Tenslotte belooft de schuldige partij in het bijzonder de andere steeds in ge
val van nood te zullen helpen en voor alle onheil te vrijwaren naar haar 
best vermogen. Verzoening schept een verbintenis van de schuldige 
tegenover de benadeelde partij (6). Uiterlijk teken, bezegeling van deze 
overeenkomst is de uitwisseling van de kus (7). In verband met het 
persoonlijk element in de zoen dienen we nu twee bijzondere aspecten 
van het zoenritueel te bestuderen : de manschap en het zwaarddragen. 

De manschap bij de verzoening. 

Termen homo de faida (8), 
homage de paix (9), devenir home (10), devenir hom si comme 
de pais ( 11 ), faire hommage ( 1 2 ), 

(1) Aardenb. Verspr. Aantek., 8; Tale en Wedertale, 53. 
(2) EsPINAS, Guerres familiales Douai, P. ]., XV, 5, blz. 457: (partijen "baisent 

maintenant li un les autres en non de pais et de boinne amour". 
(3) Herman van Doornik, c. 59. 
(4) Herman van Doornik, c. 5 9. 
(5) Herman van Doornik, c. 59: de zoon van de broer van het gedode slachtoffer 

trouwt met de dochter van de dader. 
(6) Tale en Wedertale, 53; Aardenb. Verspr. aantek. 8; Roisin, 145 : ,, ... foit 

et loialté li porterés des ore en avant". 
(7) EsPINAS, Guerres familiales Douai, P. ]., XV, 5, blz. 457; EsPINAS, Douai, 

98. 1248 : ,, ... pais fu faite entre G. B. et A. C. et si trenbaisierent"; Mir. S. Ursmari, 
c. 6 :· ,,confecit inter eos pacem usque ad osculum", c. 12 : ,,sacramento et osculo 
confitmata pace"; Destelbergen, blz. 149. 29; de "secreataris" maakt een kruisje op de 
wang van de mondzoener waarop de kus gedrukt wordt door de dader; BLEo, Le 
Zoene, blz. 93. 

(8) Genoemd naast de "homo de feodo" : Gent, Ordonn. v. Filips v. d. Elzas, 
1178. 6. 

(9) Roisin, c. 145. 
(10) BLED, Le Zoene, blz. 93; S. Omer, hans, nr. 79r. 
(n) ESPINAS, Guerres familiales Douai, P. ]. XV. 2. 

(12) Roisin, c. 145; EsPINAS, ibid., P. ]. XV. 5. 
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manscepe doen van mans doden (1), iemands man z11n (2), 
hulde sekeren (3). 

Het is een merkwaardig verschijnsel dat op menige plaatsen in 
Vlaanderen (4) het ceremonieel van verzoening - dus van een straf
rechtelijke instelling - de uitwendige vorm en vooral de technische 
terminologie van de vazallitische instelling bij uitstek, de leenhulde of 
manschap, heeft aangenomen. Het verschijnsel is West-Europees gemeen
goed (5 ). Aanleiding tot deze overname uit het leenrecht is wellicht een 
zekere analogie tussen beide instellingen : het persoonlijk element van 
de verzoening dat we hebben bestudeerd is werkelijk een commendatio, 
een belofte van trouwe dienst (6). 

Meer dan een analogie is er nochtans niet, en deze is vrij vaag. 
Wezenlijk bestaat tussen beide instellingen geen verwantschap (7). De 
vazallitische overeenkomst is van een andere aard : ze is wederkerig, 
immers op de manschap van de leenman volgt de investituur van de 
leenheer; bij de manschap van de verzoening is hiervan niets te bespeuren. 
Het feit blijft nochtans dat bij de verzoening een commendatio, een 
overgave van de persoon plaats had aan de mondzoener ( dichtste verwant 
van het slachtoffer). Welk is de oorsprong hier van? 

We geloven met R. Hrs ( 8) dat we aan de oorsprong van het hommage 
de paix moeten zien een overgave van de persoon van de dader in de 
sippe van de gedode, om deze te vervangen.De zuiverste vorm om het 
verlies van een weerbaar man te herstellen is een ander man in zijn plaats 
in de sippe op te nemen. Een duidelijke naklank hiervan vindt men in 
volgende woorden, die een aanbod van verzoening zijn : 

(1) Tale en Wedertale, 5 3. 
(2) MARTIN, Van den Vos Reinaerde, verzen 7178, 7190. 
(3) MARTIN, Van den Vos Reinaerde, verzen 7178, 7190. . 
(4) E. MAYER, Verfassungsgesch., blz. 166 meent dat de manschap bij de zoen 

in de noordelijke streken een noodzakelijk bestanddeel is van de zoen. We merien dat 
het aantal uitvoerige bronnen te gering is om tot dergelijk algemeen besluit te komen. 

(5) Hrs, Totschlagsühne und Mannschaft, blz. 349 vv. : Spanje, Frankrijk (oudste 
tekst rond 1150), Normandië, Bourgondië, Holland, Duitsland. · 

(6) Zie blz. 284. 
(7) In dezelfde zin E. MAYER, Verfassungsgesch., blz. 166. 
(8) Hrs, Totschlagsiihne und Mannschaft. Cfr. N. DmrnR, Droit des ftefs Hainaut, 

blz. 26 : ,,Primitivement le délinquant donnait sa personrie en paiement à sa victime, 
il étaignait ses obligations au prix de sa liberté. Au xne siècle il entre sous une dépen
dance aux lignes incertaines peut être seulement nominale"; M. BwcH, Soc. féod., 
Parijs, 1939, I, blz. 202 spreekt van een "rite du soumission". · 



"Ic wil u hulde sekeren ende sweren u 
dienstknecht ewelic te wesen" ( 1 ). 

Dit begrip is in het geëvolueerde strafrecht stilaan verzwonden 
het aantal weerbare mannen in een sippe had niet meer zijn vroeger 

belang in de gecommercialiseerde beschaving - maar de vodn is be
houden en, zoals vele instellingen, zelfs van zuiver privaat recht ( 2) -
in een vazallitisch, kleedje gestoken (3). Men weet dat de manschap in 
de Middeleeuwen veelvuldig is toegepast geworden als ritueel bij allerlei 
overeenkomsten. H. Mitteis heeft ze zelfs een "Hohlform" genoemd die 
alle inhouden kon dekken (4). Hoezeer men van de oorspr<::>nkelijke 
zienswijze afgedwaald was blijkt tenslotte hieruit dat op vdç ,:plaatsen 
de" manschap niet' door één man maar door een groot aantal leden van 
de sippe samen werd gedaan (5). 

Het Zwaarddragen. 

Termen aparter, rendre l'espeie (6), 
een zwerd dragen van mans <loot (7). 

Begrip. 

We staan hier vóór een ceremonieel waarvan de symboliek zeer 

(1) MARTIN, Van den Vos Reinaerde, v. 7190 : Reinaert stelt voor aldus de ver
zoening van zijn misdaad te bekomen van !segrijn wiens vrouw hij heeft verkracht. -
In sommige streken béhoudt de vorm van de zoen-manschap typische kenmerken van 
zelfverknechting, al~ bvb. het dragen van een koord of riem om de hals (PETOT, 
Hommage servile, blz. 82 vv.). 

(2) In zekere streken van Frankrijk moet de grondgebruiker van een niet-leen
rechtelijke tenure of de vrije man die zich als lijfeigene onder het gezag van een abdij 
of kapittel stelt manschap doen aan de heer om in het bezit te geraken van zijn tenure ! 
Dit heeft geen zin en is een naäping van wat in de feodo-vazallitische betrekking plaats 
had (oudste tekst ± u62). - Gegevens uit PETOT, !'Hommage servile; interpretatie 
van F. L. GANSHOF, Qu'est ce que la féodalité, blz. 101. 

(3) De invloed van de vazallitische vorm was soms zo sterk dat werkelijk een 
investituur volgde met een zeer gering leen (N. DmrnR, Droit des jiejs Hainaut, blz. 26, 
en H. MrTTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar, 1933, blz. 486). 

(4) MrTTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar, 1933, 483 vv.: de zoenmanschap 
na een twist is hiervan' slechts een toepàssing onder vele, hoewel een zeer belangrijke; 
cfr. N. DmrnR, Droit des jiefs Hainaut, blz. 26 : ,,L'hommage est devenu une forme 
solennelle d'engagement <lont le contenu est au gré des parties mais ... toujours en 
liaison avec une revendication ou un trouble passés ou futurs." 

(5) EsP1NAS, Guerresfamiliales, P.]. XV. 6; Hazebroek, 1324. 44: 12 verwanten: 
,,4 rechtsweers, 4 andersweers, 4 derdsweers"; Manschap door één man : Roisin, 
c. 145; Brnn, Le Zoene, blz. 93. 

(6) GrnY, S. Omer, hans nr. 791; Cassel, 1324. 44. 
(1) Hazebroek, 44 (met gefantaseerde vertaling en commentaar van DE CoussE

MAKER; blz. 259; en HosnEY, blz. 160 en "corrections"). 
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sprekend is : de dader die tot de verzoening komt, geeft aan de benadeelde 
partij (in de persoon van de mondzoener) het zwaard waarmee hij volgens 
de wet der bloedwraak verdiende gedood te worden; hij onderwerpt 
zich symbolisch aan deze wraakneming; doch, door het zwaard te aan
vaarden zonder toe te slaan, beduidt de beledigde partij haar vredeswil ( 1 ). 

b) HET ZAKELIJK ELEMENT IN DE VERZOENING 

Het zoengeld. 

Termen emenda (2), recompensatio (3), redemptio (4), zona (5), enter~ 
zona (6), persolutio occisi (7), 
amende (8), franque paix (9), pais (10), 
zoendinc ( 11 ), zoen ( 1 2 ), beteringe ( 1 3 ), zoene ghelden van doe
der hand (14). 

Begrip. 

Onmisbare voorwaarde voor een echte verzoening is het herstel 
van het aangedane onrecht. Het doel van de vete is recht te brengen 
waar onrecht werd gepleegd, en wel door weerwraak. De vete kan maar 
een einde nemen wanneer dit is gebeurd, hetzij de wraak genomen zij, 

(1) Vergelijk met het volgende verhaal uit Joinville : iemand had ,een ridder 
geslagen, hij onderwierp zich aan een ceremonie van boetedoening : ,,le setjant vint ... 
une espee toute nue en sa main et s'agenoilla devant le chevalier et li dit: Sire, je vous 
amende ce que je mis a vous et vous ai aportée ceste espee, pour ce que vos. me copez 
le poing, se il vous plet." (geciteerd bij BLED, Zoene, 689). Gans analoog is pet dragen 
van de. fakkel (,,tison") door de vreemdeling die de woesting .van zijn huis heeft ver
diend, doch van de gemeente genade heeft gekregen en zich aan haar vonnis onder
werpt (Roisin, c. 3; BLED, Le Zoene, blz. 191 : een zeer leerrijke tekst over. het "tison 
aporter"). 

(2) Langle, 1248. 31. 
(3) ten Hamere, n94. 12. 
(4) Uitzonderlijk gebruikt voor de zoenen (Mir. S. Ursmari, c. 12), geeft het 

zuiverst het begrip weer : afkoopsom van de wraak. 
(5) ten Hamere, II94• 8 : persolutio occisi quam vulgo appellant zona. 
(6) ten Hamere, 1194. 12. 
( 7) Lett. : de betaling van de dode, ten Ham ere, 1 194. 8. 
(8) Cassel, 1324. 44. 
(9) Roisin, 144 : on doit franque paix de 24 liv. 
(10) Cassel, 1324. 44 : Ie pais est 24 liv. 
(II) Tale en Wedertale, 28. 
(12) Aardenb. Wettelijkh. 21. 22. 
( 13) Gent, 1297. 5 1 : beteringe doen of beteringe otvangen. 
(14) MEIJERS, Li$urisch Erfrecht, III, Bijlage D, nr. 3, b. s6, a0 I3H· 



hetzij ze werd afgekocht (vandaar "redemptio" voor het zoengeld) voor 
de waarde van het geleden onrecht (vandaar dat de zoensom heet de 
betaling van de dode : ,,persolutio occisi quam vulgo appellant zona") ( 1 ). 

Verwondingen, verminkingen, verkrachting en vooral doodslag zijn 
aanleiding tot vergoedingen die door de dader en zijn sippe dienen uit
gekeerd; de getroffen sippe heeft immers door de dood of de verminking 
van één harer leden een gevoelig verlies geleden inzake weerbaarheid 
en rijkdom. De vergoedingen worden in onze periode steeds in geld 
uitgedrukt. Dit zakelijk element werd uit kristelijk-ethische overwegingen 
vervangen of minstens aangevuld - in een proces dat eeuwen heeft 
geduurd (2) - door geestelijke waarden : pelgrimstochten en zielmissen 
ter intentie van de overledene, (zie verder, blz. 290 ). 

Gaan we nu over tot een gedetailleerde studie van de voornaamste 
zoensom : het aloude weergeld : de prijs van de man die door de dader 
en zijn familie aan de· familie van de gedode bij de verzoening werd 
uitgekeerd (3). In de weergelden van het oud-Vlaamse Strafrecht onder
scheidt men duidelijk een decimale en een duodecimale reeks'.· 

1° Een paar keuren kennen een compositie van 10 lb. (4); een weer
geld van 20 lb. wordt ons gesignaleerd in een verhalende bron (5 ). In de 
,,Miracula S. Ursmari" (XIe eeuw) worden allerlei weergelden genoemd, 
het zijn alle veelvouden van 10 lb.; de gegevens zijn echter zeer vaag 
en uiteenlopend en het is moeilijk uit te maken of werkelijk een derge
lijke willekeur heerste; wellicht heeft de monnik-auteur zich niet bij
zonder geïnteresseerd aan het juiste bedrag van de uitbetaalde weer
gelden? (6) Op te merken valt dat bij de betaling van deze sommen 
geen fredum voor het staatsgezag vermeld wordt. Het ganse weergeld 
vervalt aan de benadeelde partij (7). Voor het wegvallen van de fredus 
zijn waarschijnlijk enkele eeuwen staatskundige anarchie verantwoorde
lijk geweest. 

2° De talrijkste weergelden behoren tot de duodecimak reeks, 

( 1) ten Hamere, 1 1 94. 8. 
(2) Reeds de monniken van S. Ursmarus waren verontwaardigd ovet de geld

handel.en het speculeren op de dood van verwanten om zich te verrijken ter gelegen
heid van de zoen. (Mir. S. Ursmari, c. 12, a0 1060). - Zij hadden meer oog voor de 
zedelijke elementen, de kerk heeft terzake geijverd. 

(3) De betaling van het weergeld kon in afbetalingen geschieden, waarvoor men 
bij de zoen borgen aanstelde : Ieper. Sentences. 5 26 : ,,donner plège pour pais prendre 
et donner"; Tale en Wedertale, 5 2 : in ieder vierendeel van de familie staat iemand 
borg voor het betalen van het zoengeld; Cfr. Gent. 1297. 23; Aardenburg. Wettelijk
hede, 59; Cfr. de regel van de afbetaling in 3 termijnen binnen het jaar, zie blz. 290. 

(4) 4 Ambachten, 1242. 40; Zaffelare, 1260. 2; ter Piet, 1266. 59. 
(5) Herman van Doornik, c. 5 9. 
(6) Mir. S. Ursmari, c. 12. 
(7) In dezelfde zin: M.AYEI\, Verfa.r.sungsgesch., I, 192 enH~s,Strafrfcht, I; blz. 587. 

2.88 



waarvan het grondgetal 12 lb. is. Zo is het weergeld te Rijsel 24 livres 
de franque papc (1); volgens de Cure Emendende van 't Vrije betaalt 
men aan de erfgenamen van de dode 24 lb. voor een vrij man, 12 lb. 
voor een "homo ecclesie" ( 2); hetzelfde vindt men in Cassel en Haze
broek (3); S. Omaars heeft een weergeld van 24 lb. (4); Gent kent een 
weergeld van 36 lb. (5). De keure van 't Vrije van ± 1190 kent voor 
een "vulnus penetrativum" een half weergeld dat 6 lb. beloopt (6); ten
slotte kent ook Watervliet het 12 lb. weergeld (7). 

We hebben er op gewezen dat in al de gevallen van duodecimale 
weergelden, te Rijsel, te S. Omaars, te Gent, in 't Vrije van Brugge en 
te Watervliet het ganse weergeld naar de verwanten gaat en het faidus 
het aloude fredus heeft opgeslorpt (8). 

(1) Roisin, c. 144 en c. 143 "de mort d'hom". 
(2) Cure Emendende, 8 bis. Men merke op dat het ganse weergeld nàar de erf

genamen gaat en dus geen aan de overheid te betalen fredum gedeelte bevat. De schei
ding van weergeld en boete-aan-het-gezag blijkt nog in hetzelfde artikel : de mede
plichtigen aan doodslag betalen 10 lb. aan de graaf en daarnaast 3 lb. (een breuk van 
het weergeld) aan de heredes occisi; gebeurde de doodslag "in insidiis" dan is het 
respectievelijk 60 lb. en 3 lb. 

(3) Hazebroek, 1326. 42; Cassel, 1324. 44. 
(4) GrnY, S. Omer, hans, nr. 791 : ,,Se cose fust k'on ferist I homme a mort et .. . 

(de dader) peust a accorde venir et jour peust avoir, il devroit doneir seurtei de paier .. . 
24 lb." 

(5) GHELDOLF, Cout. Gand, I, n° 33, b. 515 : ,,Dit es 't soendinc van eenen 
vryen man ... 36 lb." De som gaat gans naar de familie van de dode. 

(6) 't Vrije van Brugge,± 1190. 25 : Men weet dat voor een doorgaánde wonde 
een "halve man" werd betaald, Cfr. GrRY, S. Omer, hans, nr. 783 : ,,ferir un home de ... 
plaies ... outreies ... on ne li devroit restorer de toutes fors ke Ie moitié d'un-.home" (dus 
te S. Omaars 12 lb.). Het halve weergeld van de keure van 't Vrije gaat gans naar 
de verwanten, en staat naast de publieke boete van 6 lb. die naar de graa,f gaat. 

(7) Watervliet. 1258. 30: 24 lb. voor een vrij man, 12 lb. voor de andere; gans 
aan de familie. 

(8). Cfr. MAYER Verfassungsgesch., I, blz. 192, nr. 5 : ,,Ueberall reden die späteren 
Quellen (nl. na de frankische tijd) von einem Wergelde von 200 sol. oder 600 sol. das im 
vollen Betrag der Familie des Verletzten Zufällt." Hij verwijst o.a. naar de keure van de 
4 Ambachten, 1242. 40 en naar Roisin, c. 143, waar : ,,Das halbe Wergeld wegen 
affollatio fällt ganz an den Verletzten, deshalb kann auch von dem ganzen Wergeld 
(c. 144) kein Abzug gemacht sein." 

contra : 1) H1s, Strafrecht, I, 5 8 8; doch de toon waarop H1s aan een bijkomend 
fredum van 8 lb. en dus een weergeld te Rijsel van 32 lb. gelooft, doet zijn gebrek 
aan zekere bronnen gevoelen; ,,Lille hat, wie es scheint, 32 lb. und auch S. Omar dürfte 
ursprünglich mit diesem Betrage gerechnet haben." 

2) EsP1NAS, Guerres familiales Douai, blz. 440-41, is apriori overtuigd dat in het 
weergeld te Dowaai een fredus bevat is : ,,Cet argent d'expiation (Sühngeld) qui 
correspond exactement au Wergeld ou à la Büsse des droits germaniques et franc 
comprenait sans doute ( ?) un fredus" en ibidem n. 1 : ,,on pourrait le déduire des prin
cipes suivants : au forfait de 10 liv. de loy, la ville a 20 S., le sire 6 liv. et le ferus 



Welk is de oorsprong van de decimale en de duodecimale reeks 
weergelden in het Middelvlaamse strafrecht ? Ze wortelen rechtstreeks 
in het oude Frankische recht. De 10 lb. zijn niet anders dan de 200 solidi, 
het weergeld van de vrije Frank. Wat de 12 lb. betreft, men vergete niet 
dat oorspronkelijk het boetesysteem der Germanen een duodecimaal 
stelsel kende, waarvan de 1 2 solidi boete de basis vormde. Het Salische 
recht heeft gedeeltelijk het tiendelig stelsel aangenomen, gedeeltelijk het 
oudere duodecimale bewaard en kent dus twee reeksen van boeten, met 
respeqievelijk als grondgetal 10 en 12 (1). We nemen aan dat de recht
streekse voortzettingen van deze beide systemen de twee stelsels van de 
oud-Vlaamse weergelden hebben geleverd. 

Tenslotte dient er op gewezen dat de zoensommen niet hun for
faitair karakter onaangetast hebben bewaard. De partijen konden hier
over onderhandelen (2) en de paisieres of schepenen speelden een grote 
rol in het begroten van een redelijk zoengeld (3). De betaling kon ge
beuren in drie afbetalingen binnen het jaar (4). We zien de stadsmagistraat 
als tussenpersoon optreden bij de vereffening der zoensommen (5 ). 

C: - HET ETHISCHE ELEMENT IN DE VERZOENING 

Volgens de primitieve opvatting is de zoen een verdrag tussen 
strijdçnde part_ijen die elkaar als twee gelijkwaardige, op voet van oorlog 

60 S." Deze aanhaling is hier niet op haar plaats, het gaat om de publieke boete en een 
forfaitair vastgestelde schadevergoeding en heeft als dusdanig niets met de aloude 
fredus en faidus te zien. 

3) BLED, Le Zoene, blz. 99 maakt dezelfde fout. 
(1) BRUNNER, Rechtsgesch., II, blz. 802 vv. en vooral : BRUNNER, Forschungen, 

blz. 48.2-8 7 : ,,Duodecimalsystem in den Busszahlen der fränkischen V olksrechte." 
(2) Gent, nr. 33. 3; Oudenaarde, nr. 20. 1324: neemt als voorbeeld voor zijn 

berekeningen der familiale aandelen in de zoengelden een hypothetische som van 
100 lb. In Ieper Sentences, 808, vinden we een zoensom van 400 lb. 

(3) Tout-Lieu de S. Dizier, 242: ,,Comment est ce entendu qui est en la chartre: 
se descorde soit entre aucuns li eschevin la puent apaisier ... ?" - ,,C'est à dire li 
eschevin jugeront le fourfait, selonc esme"; Bij de verzoening van de Borluut's en 
de S. Baafs te Gent, werden zoensommen opgelegd van 1 5, 20, 60, 1 oo, 200, 220, 
300 lb. bij termijnen af te betalen. 

(4) Facet. S. Amand. XXX. 9 : Argent de paie ... que on donne pour acorde 
il doit estere paies du jour que on fait le paix en ung an a trois paiiement; Gent : ,,te 
gheldene ten drien terminen van den jaren alsoe men zoene ghelt van <loeder hand 
naer costume ende usage van der stede van Ghend" (MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, UI, 
Bijlagen D, nr. 3, blz. 65, a0 13 5 3) de betaling in drie keer : op Pasen, op Sinxen en 
op Kerstdag; Cfr. het Westbrabants zoenrecht, MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, I, blz. 99. 

(5) Brugge, Stadsarch., Stadsrek. 1298, fo 3 7 : ,,Debet villa 160 lib. que deposite 
sunt penes ipsam villam per Philippum Caut nomine emende pro reformatione pacis de 
morte Gerardi filii Johannis." 



staande partijen behandelen, waarbij het geleden onrecht wordt vergoed, 
de vrede gesticht en er zelfs vriendschap ontstaat voor de toekomst. 
De beledigde partij had bloedige wraak kunnen nemen, ze heeft genoegen 
genomen met een vergoeding, de dader heeft voldaan, het recht is her
steld. Ongetwijfeld onder de invloed van de christelijke moraal is deze 
verhouding gaandeweg gewijzi\d ( 1 ). De oude bestanddelen - persoon
lijke en zakelijke - blijven, m~ een nieuw element voegt er zich bij : 
de ethische overweging die in de dader in de eerste plaats een schuldige 
ziet. Het christelijk geweten beschouwt hem als een misdadiger en zon
daar die slechts door de genade van de andere partij aan de straf ontsnapt 
door betaling van het weergeld (vroeger was het een recht de wraak af 
te kopen; nu is het een gunst de straf te ontlopen). De dader die tot de 
zoen komt moet publiek vergiffenis afsmeken, schuld bekennen, zich 
vernederen vóór zijn medeburgers en de gezagdragers, zijn berouw 
tonen en zijn goede voornemens belijden, - zoveel overwegingen die 
aan de oud-Germaanse, heidense zoenen volslagen vreemd waren(~). 
De christelijke overwegingen hebben ook meegebracht dat men bij de 
materiële herstel-prestaties ook geestelijke waarden is gaan voegeµ : 
missen, pelgrimstochten, enz. ter intentie van de overledene (3), en een 

(1) De kerkelijke invloed komt bvb. tot uiting in de opvatting dat de paisierders 
zoen stichten in naam der Kerk : ,,de par Ste. Eglise, de par Ie seigneur de Ie terre 
et de par les eschevins" maken de paisierders zoen (EsPINAS, Douai, P.J. 1, rond 1250). 
Overigens is de moralisatie van het strafrecht onder kerkelijke invloed.een langzame 
penetratie geweest, waarop geen preciese data kunnen geplaatst. We menen nochtans 
dat het midden van de XIIIe eeuw voor Vlaanderen een keerpunt is geweest. 

(z) Vroegste sporen van de christelijke overwegingen bij doodslagzoen vinden 
we in Miracula S. Ursmari, c. 16, a0 1060 : een moordenaar smeekt de broeder van zijn 
slachtoffer van de wraak af te zien en verzoening te sluiten, werpt zich op de knieën 
en bekent zijn schuld; en Herman v. Doornik, c. 59, waar een misdadiger zich met 
zijn verwanten "nudis pedibus" voor de voeten werpt van de andere partij en ver
giffenis en verzoening bekomt. Later vinden we dergelijke gebruiken vrij algemeen : 
vb. Tale en Wedertale, 5 3 : de dader stapt op in zijn hemd, zijn familie volgt hem 
blootshoofds en barvoets; hij zweert dat de daad hem berouwt en hij .ze eeuwig zal 
betreuren (dit los v. d. eed pays te zullen houden). Met een grootscheeps ceremonieel 
gaat de doodslagzoen door te S. Omaars. Het volk krijgt een aanschouwelijke les van 
christelijke vergevings- en boetemoraal : BLED, Le Zoene, beschrijft de plechtigheid 
uitvoerig (blz. 88 vv.). 

(3) Ieper. Sentences, 32 5; VAN CAUWENBERGH, Pélerinages expiatoires, blz. 8 5 vv. : 
pelerinages imposés à la suite d'un contrat de paix; CANNAERT, Strafrecht in Vlaenderen; 
blz. 86 vv. : de Gentse Zoendincboucken; Het zakelijke en het ethische element heten 
in de (latere bronnen) : profitelike en heerlike beternesse (amende profitable, honorable) 
(Aalst, blz. 476); ,,Men sal gheven over de doot van P. P., dewelke verzoent W. M. 16 
lib. gro. tor. te gheldene ten 3 terminen etc. Voert sal Willem voers doen 400 ziel
messen over de ziele van P. voers ... " (MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, III, Bijlagen D, 
II, blz. 59, a0 1359). 



korte verbanning uit de stad ( 1 ). Overwegingen van veiligheid waren 
hieraan zeker niet vreemd (2). 

D. - MISDRIJVEN DIE GEZOEND WORDEN 

Daar de vete kan ontstaan uit om het even welke oorzaak, kan voor 
allerlei zaken gezoend worden. \Y/ e vinden zoenen voor allerlei wonden 
en verminkingen (3), voor verkrachting (4) en vrouwenroof (5), doch 
het leeuwenaandeel van de zoenen wordt door de doodslagzoenen opge
eist, in deze toepassing is de zoen ook het langst in zwang gebleven (6). 

E. -'- DE ROL VAN HET FAMILIEVERBAND BIJ DE ZOEN 

We hebben in een algemeen hoofdstuk reeds gewezen op het grote 
belang van de familiale solidariteit in het primitieve recht : de familie 
was de beschutting van· het zwakke individu in de voortdurende veten. 
In een materie als de zoen, die in het oudste recht van kapitaal belang is, 
speelt de familie van de rechtstreeks betrokkenen (dî!der, slachtoffer) een 
rol van eerste rang. De ganse sippe wordt in de vete betrokken, ze kan 
dan ook niet uit de verzoening weggedacht worden, ze zijn net zo goed 
oorlogvoerenden geweest als de "principaels" van de beide kampen. 
We hebben het reeds gehad over het aandeel van de verwanten in het 
persoonlijk element der zoen : ,,de schuldige en zij1;1 magen" staan tegen
over "de wettelike claghere en alle den anderen .magen" (7), de familie-

. (1) Ieper Sentences, 808, a0 1372. - Zoals de dader een tijdlang in ballingschap 
moest gaan tot de zoen voorbereid was en aldus aan de doodstraf ontsnapte. 

(2) In de zoenuitspraak van Margaretha van Constantinopel in de zaak van Michiel 
van Torhout (23-3-1263) worden bedevaarten opgelegd aan lieden van wie uitdrukke
lijk wordt gezegd dat ze niet van medeplichtigheid worden beticht (bijlagen n° 4). 

c~) Roisin, c. l 43; Gent. l 297 : de paiseurs voor : mort, plaie ouverte et affollure; 
CANNAERT, Strafrecht in Vlaenderen, blz. 86 vv. : Gents "Zoendinc-bouck" : allerlei 
kwetsuren. 

(4) Kaprijke. 1240. 53. 
· (5) Van dat M. N. onscaecte een wijf haers ondankens binnen Rupelmonde ende 

brocht se binnen der bellien van Waas, daer bi wonachtig was, maer sij <lede haer 
clachte vor den beliou van Ruppelmonde ende vor de Wet, maer vriende ende maghe 
maecten den paeys tusschen hemlieden, dat bi se troude ende mitsdat pays was tusschen 
hemlieden (zo composeerde ook de baljuw voor 50 lb.). (DE PAuw, Froissart, bl. 590). 

(6) BLED, Le Zoene, blz. 172, te S. Omaars tot in 1612. 
(7) Tale en Wedertale, 5 3; volgens Hazebroek 44, treden de magen op door 

1 2 vertegenwoordigers genomen uit de 4 vierendelen. 



leden volgden de dader allen in dezelfde vernederende houding ( 1) : de 
ganse sippe heeft schuld, zoals anderzijds de ganse sippe rechten heeft (2). 

De familie is ook rechtstreeks betrokken in het zakelijk element 
van de zoen : naa~gelang ze weergeld betaalt of ontvangt is ze aansprake
lijk voor of heeft ze recht op ( een gedeelte van) de zoensom (3). De ver
deling van de rechten en de lasten werd onder de familieleden geregeld 
volgens het vierendeel waarvan ze deel uitmaakten. De familie, begrip 
dat in de middeleeuwen een veel uitgebreider karakter had dan nu, werd 
fundamenteel verdeeld in vier vierendelen, verdeling die inzake erfrecht, 
voogdijrecht en zoenrecht een rol speelde. De vierendelen zijn de vier 
stammen van de sippe die door de afstammelingen van de vier overgroot
ouderparen gevormd worden, waarbij de opgaande bloedverwanten vaak 
niet mee geteld worden (4). 

I. VERDELING VAN HET ZOENGELD 

Een paar·. rechtsbronnen houden zich hiermede uitvoerig bezig. en 
zeggen ons nauwkeurig volgens welke vaste verhóuding de verschillende 
graden van verwantschap deelden in het weergeld dat. aan de familie 
voor het verlies van één harer leden werd uitgekeerd. 
· Zo vindt men m de stad Oudenaarde, (5) : 'de helft van het zoen-

(1) BLED, blz. 90: A faire zoene de mort de homme doit le faiseur porter l'espéè 
en se kemise, nus piés et descaus, sans capperon. Item les fieux des faiseurs, les frères 
des faiseurs, ks neveups des faiseurs, les cousins germains et les yssus des .cousins 
finans des faiseurs doivent aler avoec en leurs kemise, nus piés et descaux sans capperon. 
Item les cousins en aultre et les yssus des cousins en aultre ... Item les cousins enderch 
et les yssus des cousins en tierch... yront en leurs cottes, deschains, sans capperon 
et cauchiés." · 

(2) De zoen gesloten in afwezigheid van bepaalde leden van de familie geldt 
als gesloten voor de ganse sippe. Ieper, Ordon. v. 1245, klerken en bastaards 
zijn in de zoen van de familie begrepen (BLEn, Le Zoene, blz .. 107-8; en Aardenb. Von~ 
nissen, 7, naar analogie met de verde; BLED, Le Zoene, Pièces jusi:if. D. a0 14!7 (blz. 188). 

(3) Het verband tussen de plicht aan de wraak mee te werken en het. recht op 
zoengeld wordt uitdrukkelijk gelegd in het Facet .v. S. Amand, u71. XXX. 11 : cheli 
qui ne se doilt armer pour Ie honte vengier" ne doilt rechevoir argent de paiie. 

(4) BRUNNER, Sippe und Wergeld, blz. 1 5 3 v.; DE BLECOURT, Kort begrip van het 
oud-vaderlandsch burgerlijk recht, 4e uitg., Groningen, 1932, blz. 382 v. (tekst en een 
overzichtelijk schema). Bij de verdeling van het zoengeld kennen sommige rechten 
(vb. Gent) een kloving over de 4 vierendelen, andere (Oudenaarde) alleen over de 
vaders- en moederszijde, en. nog andere (Rijsel) houden geen rekening met verwant
schap langs vaders- of moederszijde (cfr. MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II, blz. 102, 
III, blz. 89-93). 

(5) LIMBURG SnRuM, Cout. Audenarde n° 20, bl. 32, a0 1324; De kasselrij Oude
naarde heeft een verschillend recht, zie MEIJERS, Ligurisch .Erfrecht, II, blz. 93. 



geld gaat naar de oudste broeder van de dode (de mondzoener); dit 
deël bestaat uit de mondzoen en een deel van de maagzoen. De andere 
broeders delen met hem in hetgeen hij uit de maagzoen krijgt. 

De andere helft (maagzoen) gaat naar de verwanten van vaders-
en moederszijde, zodat 

de rechtsweers daarvan 2/ 3 krijgen 
de andersweers 2/ 3 van de rest : 
en de derdweers de rest krijgen : l 2 X 6/36 

18/36 2 X 2/36 
2 X 1/36 
tot. 36/36 

De verhouding waarin de magen recht hebben is dus respectievelijk 
voor de rechts-, anders- en derdweers : 6 : 2 : 1. 

H. BRUNNER heeft erop gewezen dat de halfdeling van het zoen
geld en de quoten van de magen langs vaders- en moederszijde exact 
dezelfde deel wijze daarstellen als die welke men in de Sàlische wet vindt ( 1) 
Te Gent (nr. 33, blz. 515) krijgen de naaste bloedverwanten van de dode 

de helft (dragen ze alle kosten dan 2/3) de broers van deze naaste 
bloedverwanten krijgen elk in elk vierendeel 20 S. 
oom- en moeikinders ( = volle neven) in elk van de vierendelen 
de helft van de broers 10 S. 
en zo verder (,,achtersusterkinders" de helft van de "susterkinders") 
volgens het schema· 20 - 10 - 5 5 S. 

Natuurlijkerwijze is het aandeel van een halfbroer de helft van de 
volle broer - aldus een vonnis van de schepenen van Aardenburg die 
hun uitspraak motiveren door een analogie met het erfrecht: ,,dat J. F. A. 
niet voorder sculdich es te deelne in zijn bloet (n!, van het slachtoffer, 
wiens halfbroer hij is), danne hi deelt in zijn goet" (2). Wanneer één 
der vierendelen ontbreekt wordt dit deel bij aanwas uitgekeerd aan het 
ander vierendeel van dezelfde linie ( dus principe van de kloving geldt, 
zoals in het erfrecht : paterna paternis, materna :maternis). Hetzelfde 
geb,eurt wat betreft de aansprakelijkheid van de vierendelen: hun bijdrage 
wordt omgeslagen per linie (3). 

(1) BRUNNER, Sippe und Wergeld, blz. 136-41. Voorwaar een kras staaltje van 
historische continuïteit en vastheid van de rechtstraditie. Wanneer men bedenkt 
dat de Lex Salica zelf een optekening van oud-Germaans gewoonterecht is (tenminste 
in dergelijke privaatrechtelijke materie) en dat na zoveel eeuwen en zulke sociale 
omwentelingen, dezelfde regels onveranderd, opduiken in een XIVe eeuws stadsrecht ! 
,,Es" wirkt geradezu verblüffend", zegt BRUNNER. 

(2) Wettelijkhede. 21-22. Deze verwijzing naar analogie met het erfrecht is 
volledig verantwoord, het recht inzake verdeling van zoengeld is, hoewel het eigen 
voorschriften heeft, nauw met het erfrecht verwant (cfr. MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, 
I, blz. 96). 

(3) Ieper. Sentences, 214. 



2. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FAMILIELEDEN 

Net zoals het oud-Germaanse recht kent het oud-Vlaamse Strafrecht 
aan de dader van een doodslag het recht toe een aandeel in het te betalen 
weergeld -- volgens een vast schema - op te eisen van de leden zijner 
sippe. De familiale - zoals alle solidariteit - bracht plichten mee. De 
graad van aansprakelijkheid hing af van de graad van verwantschap met 
de "principael" en werd geregeld door een vast schema. De aansprakelijk
heid behoorde tot het positieve recht, de principael kon zijn eis tegen de 
sippegenoten desnoods voor de rechtbank brengen ( 1 ). 

Het schema van het aandeel der onderscheiden graden van de 
familie ziet er als volgt uit ( 2) : 

frere - 20 S. 
oncle et neveut : - 1 5 S. 

cousin germain - 10 S. 
cousin germain demi point mains - 7 S. 6 d. 

cousm en autre - 5 S. 
cousin en autre demi point mains - 3 S. 9 d. 

cousin en tierc - 2 S. 6 d. 
De verhout:ling 20 - 10 - 5 - 2 1/2 voor de aansprakelijkheid 

is dezelfde als het schema der aandelen, zoals ons bekend uit Gent (zie, 
blz. 294) (3). 

Deze juridi~che aanspr~kelijkheid is ook in het geëvolueerde Vlaamse 
recht van kracht gebleven, zoals de zoenpraktijk zelf waarmee ze ver
bonden is. Wanneer men de zoenpraktijk zelf niet heeft kunnen afschaffen 
dan is men er toch in geslaagd ze anders te kleuren, ze als een christelijke 
boetedoening te gaan voorstellen. Doch een praktijk als de familiale 
aansprakelijkheid was op de duur al te flagrant in tegenspraak met de 
jongere opvatting van de publieke actie tegen de misdadigers en er bleek 
geen mogelijkheid ze te redden door ze een nieuwe - ethische -
betekenis te geven. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat het centraal gezag tegen 
deze instelling zijn actie richtte. Doch het conservatisme van de steden, 

(1) Tale en Wedertale, 28 : ,,Dit es hoe men heesgh anlecghen zal van zoenen 
van mans doden"; Cfr. · de ganse rechtspleging in Tale en W edertale. 5 2 : degene die 
in zijn vierendeel borg staat. voor de betaling spant een proces in tegen een lid van dit 
vierendeel tot betà1ing van zijn bijdrage. 

(2) Roisin, c. 144. Hetzelfde schema, op zeer weinig na, vinden we in S. Omaars: 
BLED, Le Zoeft(., blz. 107: respect. 20 S, 15 S., 10 S., 7 S. 6 d., 5 S.; 4 S. 3 d.; 2 S. 6 d.; 
20 d.; Cfr. Gent, nr. 33. 3, blz. 517 : van elken 100 lb. es sculdich elc broeder 40 S., 
elc oom of moeyen kint 20 S., elc anderling 10 S., elc derdeling 5 S. 

(3) Dat rechten en plichten in deze zaak evenredig verdeeld moeten zijn wordt 
uitdrukkelijk als motivering aangevoerd in Ieper. Sentences, n. 214. 



! dat van politieke aard was, strekte zich tot alle terreinen uit die men 
aan grafelijke bemoeiing onderhevig wist, en zo heeft het geduurd tot 
de anti-stedelijke repressiekeuren rond de jaren 1330 door Lodewijk van 
Nevèrs uitgevaardigd, eer men de familiale aansprakelijkheid inzake 
weergelden uitdrukkelijk heeft afgeschaft. De stap was revolutionnair, 
een recht, dat sinds onheuglijke tijden had gegolden en in de praktijk 
levendig was, werd hier af geschaft. Het gebeurde in het kader van de 
strijd tegen de vete in het algemeen waarvan de graven de grote bevor
deraars waren ten gunste van de uitsluitende gelding van de publieke 
vordering. Men weet verder dat deze keuren slechts geringe tijd van kracht 
zijn geweest en slechts voor een beperkt aantal plaatsen (1) .. 

De familiale aansprakelijkheid deed zich inzake weergelden niet 
enkel voor als een recht dat de dader tegen zijn verwanten kon doen gelden; 
het kwam ook voor dat de familie zelf het initiatief nam het weergeld 
te storten om een einde aan de vete te stellen; zij betaalde, bvb. 'wanneer 
de dader voortvluchtig was, op eigen hand het zoengeld en bekwam 
zoen (2). Op de bepalingen van de keuren van 1330 na, is deze aansprake-

(1) Lod. v. Nevers, 1330. 81 : ,,Quant ung homme a tue ung aultre, il ne poura 
constraindre par loy ou par aultre maniere ses parens. ou amis de paier zoene de sa 
paix se il ne veullent faire de leur bonne voulente, mais chacun y demoura sur son 
peril." 

· ·W/e wezen erop dat deze regel hier voor de eerste maal optreedt; contra: BRUNNER, 
Sippe und Wergeld, blz. 170, meent : ,,nach der ältesten Keu.re des Franc de Bruges hatte 
eine. Haftung der Magen nur im Falie des casuellen Totschlags bestanden. Den ver
messentlichen Totschlag musste der Täter aus eigenen Vermögen sühnen ohne die 
unschuldigen Magen heranziehen zu können" en verwijst naar die keure van 't Vrije 
van ± · 1190. 13 : ,,qui hominem occiderit co mm unica to consilio ... ". 

Wij hebben er op gewezen dat "communicato consilio" betekent : na gezamen
lijke afspraak, in bende en niet "vermessentlich" of "met voorbedachte raad". 

Het ganse artikel moet dus anders verstaan worden en wel zo : indien iemand 
gedood wordt in een bende-overval dan moet het weergeld betaald worden door de 
dader en, zo hij onvermogend is, door hem en de medeplichtigen die van de bende deel 
uitmaakten : deze laatsten zijn dus subsidiair aansprakelijk : ,,qui hominem occiderit, 
communicato consilio, occisus reconciliabitur de bonis illius qui occidit ... ; quod si 
bona occidentis non suffecerint ad reconciliationem occisi, de bonis illorum qui in 
auxilio fuerint supplebitur". 

Daartegenover staat de gewone doodslag (in lite vel in casu aliquo, het normaal 
geval waartegenover de bendemoord een uitzonderihgsgeval is), hier is de gewone 
aansprakelijkheid van de verwanten van kracht : ,,quilibet sequatur ibi suos parentes". 
De betekenis van dit artikel kan dus niet anders zijn dan : in het normale geval zijn 
de verwanten van de dader subsidiair aansprakelijk voor een aandeel in het weergeld, 
doch in geval van bendemoord zijn het de deelnemers die subsidiair aansprakelijk zijn. 

( 2) Zij betalen het volle weergeld. BLED, Le Zoene, blz. 8 5 en nr. 5 : ,,chil ki 
kievetains seroit par le communitei des amis de porter l'espeie convenroit doneir le 
seurtei des 24 lb. de ses amis"; 4 Ambachten, 1 242. 40; Zaffelare. 12 60. 2. ; ter Piet. 
1266. 59· 



lijkheid, corrélaat van vete en zoen, de ganse middeleeuwen door in het 
Vlaamse Strafrecht positief recht gebleven, zozeer dat nog in de XVIIe 
eeuw de juridische verplichting door de overheid op sommige plaatsen 
uitdrukkelijk afgeschaft moest worden ( 1 ). De aansprakelijkheid van de 
verwanten heeft nochtans een beperking ondergaan die bijzonder typisch 
is voor de egoïstische houding die de middeleeuwse steden ten gunste 
van hun poorters innamen : een poorter kon niet gedwongen worden 
wegens zijn verwantschap om bij te dragen in het zoengeld dat voor 
een niet-poorter bestemd was ! (2) 

Men zal hebben opgemerkt dat er een uitsluiting is van de ascen
denten in het betalen en het ontvangen van het maaggeld, dit is analoog 
met het erfrecht dezer gebieden (3). 

3. MONDZOEN EN MAAG ZOEN 

Deze twee delen van het weergeld worden algemeen onderscheiden 
en wel zo : 

1° De mondzoen is het gedeelte (gewoonlijk 1/3 (4); soms 1/4 (5)) 
dat door schuldige partij aan de naaste mannelijke bloedverwant van 
het slachtoffer wordt uitgekeerd ( 6), deze laatste is nl. van rechtswege 
mondzoener t. t. z. dat hij de zoen van de dader ontvangt waarmee de 
ceremoniële verzoening tussen de partijen symbolisch wordt bezegeld (7). 
Het ongebonm doch ontvangen kind kan later, indien het de naaste 

(1) Coutume v. Cassel, c. 157, 1613, gecit. BRUNNER, Sippe und Wergeld, blz. 170: 
,,Soe wort vari nu voort aen niemandt bedwongen by wette soen te geven sijn maeg, 
hy en wilt geven by vrientschap ende puren wille." 

(2) Aardenburg, Wettelijkh. 24. Niets belet natuurlijk de vreemden zoen te be
talen aan poorters ! Men vergelijke met hèt recht van issue bij openvallen van nalaten
schappen. 

(3) Cfr. MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II, 103; III, 91. Deze strenge uitsluiting is 
later verzacht (ibid.). 

(4) Gent. Cout. nr. 33, blz. 515. 2; Oudenaarde, II, blz. 32, nr. 20, a0 1324. 
(5) 1/4 in Ieper. Sentences. 112 (moetzoen). Berijmd erfrecht van 't Vrije van 

Brugge, c. 39, G1LLIODTS VAN SEVEREN, Cout. Franc. Bruges, I, blz. 493; Cfr. MEIJERS, 
Ligurisch erfrecht, blz. 100 v. 

(6) Cfr. MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, I, blz. 97, III, blz. 89. 
(7) In het Westvlaams recht onderscheidde men nog moetzoen, erfzoen, het deel 

dat naar de erfgenamen moest gaan - ,,doit demourer dedens les 2 seus (v.h. sterfhuis)" 
(Cassel, 1324, 44; BLEo, Zoene, blz. 100, n. 1) - en mondzoen, drie begrippen die niet 
steeds uit elkaar gehouden werden en die allengs in de term mondzoen zijn opgegaan 
(MEIJERS, Ligurisch Erfrecht, II, blz. 100). 



mannelijke verwant is, de mondzoen opeisen (1) : zolang de mondzoener 
minderjarig is ontvangt en beheert de voogd de mondzoen voor hem. 
Meerderjarig geworden kan de mondzoener beslissen over wraak of 
zoen - dit is een recht van de mondzoener (2). 

2° De maagzoen : is de rest van het zoengeld. Ze wordt verdeeld 
over de ganse familie. Ook de mondzoener deelt hierin mee en wel -!lÓ 

dat zijn definitief aandeel de helft van het totale weergeld wordt, immers 
in elk vierendeel van de sippe neemt de mondzoener 1/4 van het nogc. 
te verdelen deel en zijn totaal aandeel wordt : 

1/3 (mondzoen) + 1/6 (= 1/4 X 2/3) = 1/2 (3). 
Waarom deze omslachtige werkwijze? Is het een aansporing opdat 

de mondzoener de 4 vierendelen aan de verdeling zou doen deelnemen 
omdat, telkens als een vierendeel zijn deel uitbetaald krijgt, hij er een 
fractie van mag heffen? (4) 

4. HET AFZWEREN VAN VERWANTEN 

fourjurer ( 5 ), Ie fourjur ( 6), afsweren ( 7 ). 

Het afzweren van de maag is een ceremonie van tweeëerlei aard 
en doel : 

1° De afzwering is ten eerste de mogelijkheid die aan de onschuldige 
verwanten van een misdadiger geboden wordt zich te onttrekken aan de 
verplichtingen die een eventueel daarop volgende familiale vete hun 

(1) Ook de andere ontvangen en ongeboren rechthebbenden op het zoengeld 
krijgen het zoengeld na hun geboorte en doopsel en mogen het houden op voorwaarde 
dat ze - meerderjarig geworden ( 1 5 jaar) - de zoen eerbiedigen (Facet. S. Amand, 
XXX. 12. 14) - omgekeerd is door de ongeboren ontvangene een aandeel in het te 
betalen zoengeld verschuldigd indien het toekomstig moederschap der vrouw zichtbaar 
is, ibid., XXX, 10 : S'aulcun fait paix de faide, celi qui n'est naist ne doilt nïent de le 
paiie, con lonc tamps que on le cache. 

(2) Cfr. MEIJERS, Ligurisch erfrecht, III, blz. 90; Ieper. Sentences. 189: bij meerder
jarigheid "mondzoene kiezen" of "den pays ontzegghen". 

(3) Cfr. volgende zoen uit Gent (Stadsarchief, Zoendingboek 1350, fo 6v0 ) : 

,, ... Voert sal hebben van deser voerseiden zoene Symoens kind voerseit ( = de mond
zoener) over zijne montzoene ende maghezoene 5lb. gro. torn. wechdraghens costeloes 
ende scadeloes, ende svader maghe 2 lb. gro tor. ende der moeder maghe 3 lb. gro tor. 
ende elc salder of syne cos te ghelden ... " 

(4) BRUNNER, Sippe und Wergeld, blz. 165; een verdeling van de mondzoen over 
vaderlijke en moederlijke linie kent 't land van Waas (MEIJERS, Lig. Erfr., III, blz. 93). 

(5) Salle de Lille, nr. 271. 

(A) Ibidem. 
(7) Tale en Wedertale, 5. 6. 



oplegde krachtens de familiale solidariteit. Het is een individuele neutra
liteitsverklaring in de familiale oorlog. Deze instelling is reeds bekend 
in de Salische wet ( 1 ), maar men mag aannemen dat ze in de Frankische 
tijd zeldzaam is geweest, immers wie de plichten van de familieband 
verloochende verloor er ook de rechten van en in de primitieve maat
schappij was juist de familie de natuurlijke bescherming van de indi
viduen. Nochtans, in de Vlaamse maatschappij van de xne tot de XIVe 
eeuw, met haar hogere staats- en gemeentelijke organisaties moet de 
instelling meer voorgekomen zijn, de risico's van de familieveten wogen 
niet meer op tegen het voordeel dat ze de individuen boden. 

Het afzweren van de vetende verwant is een zeer belangrijke beper
king geweest van de familiale veten (2). Niemand is verplicht in het 
familieverband te blijven en er de risico's van te dragen. De familieleden 
kunnen zich van hun persoonlijke en zakelijke aansprakelijkheid ontdoen 
door op plechtige wijze een familielid, leider van een vete, af te zweren. 
Wie zich aldus van een schuldige verwant desolidariseert onttrekt zich 
aan· de wraakactie van de tegenpartij, hij heeft immers niets meer met 
de vete van zijn verwanten te maken (,,il en voet demourer paisibles") (3). 
Deze plechtige verbreking van de familieband gebeurt door een eed : 
men zweert zijn maag af, men zweert dat men hem geen bijstand zal ver
lenen, dat men niets meer met hem zal te maken hebben (4). 

Uiteraard kunnen slechts zij hun verwant afzweren die vreemd zijn 
gebleven aan zijn misdrijf, zoniet hebben ze een schuld op zich geladen 
waarvoor ze aansprakelijk blijven (5 ), de neutraliteit moet van meet af 
aan voorhanden zijn geweest. Het afzweren gebeurt ten overstaan van 
de tegenpartij (6) en de afgezworene (7). Zij moeten weten waaraan zich 
te houden in de lopende vete. 

( 1) Lex Salica, titels LVIII "de chrenecruda" en LX "de eum qui se de parentilla 
tollere vult". 

(2) Werd door de tijdgenoten zeer gewichtig geacht : ,,Le noblece des fourjurs 
est telle" dat men ze niet mag afwijzen op grond dat men tot de geestelijke stand 
behoort of poorter is. Ernstiger redenen zijn nodig. (Salle. Lille. 271, a0 1291). 

(3) Salle Lille. 271. 1291 : ,,Un hom - wiens verwant iemand heeft gedood -
et le voelle fourjurer de che fait et parmy tant en voet demourer paisibles ... "; ,,sans 
vecte" heet het in Ieper. Sent. nr. 873. 

(4) Ieper. Sent. 873 : ,,P. M. et J. M. doivent demourer sans vecte ... parmy 
le serment qu'il ont fait que jamais il ne donront ne feront aide ne conseil au dit A. 
(leur ... parent et amy)." 

(5) Salle Lille. 280; Wettelijkhede. 49 : ,,So wie ofzweeren wille zinen maech 
die moet voren bieden zinen eed dat hi onsculdich man was ende es; dat hi van den 
faeyte noeit niet en wiste ende hadde hijt gheweten ende so naer gheweest hadde, 
daert gheviel, dat hijt belet zoude hebben naer ziere mogenthede." 

C. 21 

(6) Salle de Lille. 280. 
(7) Salle de Lille. 271. 



De tekst van het afzweren is ons bekend. Hij bevat op de eerste 
plaats de bewering dat men van het misdrijf in kwestie niets afwist, het 
betreurt, het zelfs zou belet hebben had men gekund; verder belooft 
men onder eed neutraal te zullen blijven in de vete die aan de gang is 
of dreigt los te barsten: nooit aan de afgezworen verwant en zijn mede
strijders hulp te zullen verstrekken met raad noch met daad; zich gans 
buiten de strijd te zullen houden. Aldus wordt men vreemd aan de daden 
van de af gezworene ( 1 ). De schepenen hielden een register van de 
afzweringen ( 2). 

2° Ondanks een zekere analogie toch een verschillende instelling 
is de afzwering als de verplichte rechtshandeling waardoor de verwanten 
vim een misdadiger die voortvluchtig is onder eed verklaren dat ze met 
hem afbreken en hem uit de familie stoten. Dit gaat vergezeld van de 
betaling van het verschuldigde zoengeld en betekent uitschakeling van 
de vete tussen de verwanten van het slachtoffer en de verwanten van de 
dader. Het onderscheid met de afzwering van het 1e type is duidelijk : 
hier een vrije neutraliteitsverklaring van een individu dat zich terugtrekt, 
daar een verplichte uitstoting door de ganse sippe van de voortvluchtige 
misdadiger. Men mag aannemen dat de tweede instelling van jongere 
datum is en werd ingesteld door de publieke macht opdat niet, wanneer 
de beledigde sippe de dader niet kon vatten, een eindeloze twist tussen 
de families zou ontbranden : de zoensom wordt betaald en de afzwering 
komt in de plaats van de zoen (3). 

(1) Roisin. 148, geeft de volledige tekst van het afzweren : ,,Chi four iurés 
vous chelui (N.) qu'il n'ara confort, ne aiiuwe, consel, ne forche de vous, ne de gens 
que vous puissiés destourner, tous les 10 ans et les 10 iours qu'il est banis d'endroit 
le fet pour quoi il est banis de chou qu'il a alet contre le pais ... de lui et de sen linage 
de une part contre tel persone-(N.) et sen linage d'autre part. Et ensi vous le fianchiés 
et tout ensi que vous l'avés fianchiet, si le jurés vous à tenir bien et loialment se Dius 
vos ait et tout saint." 

ter Piet. I 266. 5 9 : ,, ... jurabunt quod forisfactori in aliquo consilio vel auxilio non 
assistent donec ... fuerit reconsiliatus"; Ieper. Sentences. 873: ,,P. M. et J. M., doivent 
demourer sans vecte ... parmy le serment qu'il ont fait que jamais ils ne donront, ne 
feront aide ne conseil au dit A. (leur ... parent et amy)"; Zie verder, Aardenburg, Wet
telijkhede. 49;· en Tále en Wedertale, 5. 6: ,,hoe een man of sal zweeren sinen maech": 
men zal hen helpen "in rade no in dade" tenzij ze beslissen aan de vete een einde te 
maken. 

(2) Wettelijkhede. 6: ,,int panpier vanden secrete als afghezworen zine maech". 
(3) ter Piet, 1266. 59 : Bij doodslag voldoen de verwanten van de dader, wanneer 

deze voortvluchtig is, aan de verwanten van de dode en moeten hun verwant afzweren : 
,,jurabunt quod eidem forisfactori in aliquo consilio vel auxilio non assistent ... ". 
Men vergelijke met het Henegouwse strafrecht waar heel wat meer gegevens over 
deze uitstoting uit de familie in de bronnen voorhanden zijn en waar men positief 
kan aanwijzen dat graaf Boudewijn V in n71 deze instelling invoerde (CuTIER, 
Dr. Pén. Hainaut, blz. 134-45). 



F. - HET TOT STAND KOMEN VAN DE ZOEN 

In het primitieve recht, toen de vete nog een zuiver privaatrechte
lijke aangelegenheid was, hing het af van de wil en de oorlogsmoeheid 
van de partijen wanneer en onder welke voorwaarden men tot een zoen 
kwam. Het begon met een wapenstilstand, gewaarborgd door het uit
wisselen van gijzelaars; deze tijdelijke rustperiode werd benut om onder
handelingen te voeren, rechtstreeks tussen de partijen ofwel langs een 
bemiddelaar om. Slaagden deze onderhandelingen dan werd de zoen 
volbracht volgens de vrij bepaalde voorwaarden, mislukten ze, dan werd 
de vete voortgezet. Juridische dwang van overheidswege bestond niet, 
noch tegen beide partijen, noch tegen één partij die onwillig was de 
redelijke voorwaarden van de andere te aanvaarden. Men weet hoe de 
capitularia hiertegen optraden en de onwillige die weigert de compositio 
te aanvaarden met allerlei dwangmaatregelen bedreigden ( 1 ). Blijkbaar 
is deze wet met de staatkundige ontbinding der volgende eeuwen in 
onbruik geraakt ten gevolge van de zwakheid en het gebrek aan interesse 
van de locale vorsten. De toestand die we door de - zeer schaarse -
bronnen van de xre eeuw beschreven vinden herinnert dan ook volkomen 
aan de primitieve tijden. De oorlogvoerenden onderhandelen vrij en direct 
met elkaar over de voorwaarden van de zoen, de onderhandelingen 
dreigen te mislukken, geen spoor van overheidsinmenging is te bespeuren; 
elders wendt men zich spontaan tot private personen om hun bemiddeling 
in te roepen om een verzoening tot stand te brengen, hetgeen ten andere 
een lastige en haast hopeloze onderneming blijkt te zijn - zelfs wanneer 
de overheid dwang kan uitoefenen (2). In deze onmogelijke toestand is 
in de loop der xre eeuw een kentering gekomen : de graaf wordt zich 
bewust van zijn rol als vredebrenger in zijn land : hij vraagt zijn onder
danen - later zal hij ze dwingen - om hun veten bij te leggen; ander
zijds gaan de stedelingen spontaan de onderlinge verbintenis aan, hun 
twisten niet meer uit te vechten maar aan hun hoofden voor te leggen 

(1) Capitulare van Herstal, a0 779, § 22 (BoRETIUS, Cap. Reg. Franc., n° 20, I, 
blz. 5 1) : Si quis pro faida pretium accipere non vult. 

( 2) Vita Arnulphi, c. 1 5, 16, 19; Vita Arnulphi. Lib. III, 19, blz. 904; Hist. 
Mon. Aquicinctini, a0 1131, blz. 5 8 8. 

Giselbert van Bergen, 209 : ,,comes Balduinus laborabat pro pace confirmanda" 
te Gent in II94 ! 

Walter van Terwaan, c. 17; in de steden zullen de schepenen "pinen" om pays 
te maken : Brugge. 1281. 14. 

De oorkonde van de verzoening die de graaf eindelijk tussen de Borluut's en 
de S. Baafs te Gent heeft tot stand gebracht begint aldus : ... so hebben wij ghepijnt 
vele ende langhe omme de voerseide veese te versoenne ende de voerseide partien 
in paise te settene ende in rusten ... (BLOCKMANS, Patr. veete Gent, blz. 672). 
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en ze volgens hun arbitrage vreediaam op te lossen, en maken aldus 
van hun steden eilanden van vrede (1), ,,loci pacifici" (2). 

DE ZoENDWANG 

Hetgeen in de Karolingische tijd geen vaste wortel had kunnen 
schieten wordt nu tot stand gebracht : de overheid verplicht de partijen
in-vete een zoen te maken en verplicht ze de voorwaarden door de 
overheid voorgesteld te aanvaarden. Inliggen (3) en geldboeten (4) 
worden als dwangmiddel aangewend. De zoendwang had nochtans niet 
het belang van de vrededwang-de vrede was het eerste doel van de over
heid .omdat hij de openbare rust verzekerde en door periodische ver
lengingen een voortdurend verbod van wraakoefeningen verwezenlijkte. 

DE ÜVERHEIDSBEMIDDELING BIJ DE ZOENEN 

Van ouds konden de partijen, die tot een zoen wilden komen beroep 
doen op de bemiddeling of zelfs scheidsrechterlijke uitspraak van derden, 
van wie men een onpartijdig oordeel kon verwachten en die een onrecht
streeks contact legden - het enige dat soms in de hitte van de strijd 
mogelijk was - tussen de strijdende partijen. Hun bemiddeling werd 
des te geredelijker met instemming bejegend daar men vaak personen 
met een hoog moreel prestige hiertoe aansprak of deze zelf het initiatief 
van de bemiddeling namen; dwingend was hun advies nochtans niet ( 5 ). 

(1) De Amicitia van Aire op de Leie, 6 (eind XIe eeuw) de leden van de amicitia 
zullen geen wraak nemen, maar hun geschil door de overheid laten oplossen - dat 
beloven ze onder eed. Wie zijn woord breekt wordt als "periurus" uitgesloten. Op 
het belang van de spontane vereniging van de gemeentenaren ( d. Einung) als vredes
element werd met nadruk gewezen door GIERKE, Genossenschaftsrecht, I, blz. 220 : 
die freie Einung. 

(2) Galbert, c. 1. 
(3) Poperinge. 1208. 18; Arques. 1232. 53; Aardenburg, Wettelijkhede. 74; 

Gent, ordon. 1297. 13, GHELDOLF, op. cit. n° 25. bi. 498. 
(4) Keuren van Filips v. d. Elzas, Gent. 14. 60 lb.; EsPINAS, Douai, P. J., 157. 6 : 

50 lb. en 10 jaar verbanning, de verwanten die weigeren worden toch in de zoen 
begrepen in hun nadeel (ze mogen geen daden van vijandschap meer stellen) maar 
niet in hun voordeel (men mag hen treffen); EsPINAS, Douai, P, J., 157. 9. 

(5) Het kwam nochtans evenzeer voor dat vrienden en geburen bemiddelend 
optraden - zo nog in 4 Ambachten, 37; Waas. 1241. 35. Ook lang nadat speciale 
overheidsorganen daartoe waren ingericht (paisiers) ging men soms tot verzoening 
over op bemiddeling van niet-paisiers, zo bvb. lezen we in het Gentse Zoendingboek 
van 1350-51 (f0 59): ,, ... Dit gheseit bi den heere Gillise Soyssone up wien bede partien 
bleven waren" en (ibid., fo 63) : ,, ... (zoen gemaakt) door vinders ende vriendelicke 
effeneers van al den contente discorde ende mesgripe ... " (Gent, stadsarchief). 



Deze toestand vinden we terug in het primitieve stadium van het Vlaamse 
recht. Aldus zien we als bemiddelaars optreden : S. Arnulf ( 1 ), mon
niken (2), bisschoppen (3), die hun vredesvoorstellen staven met morele 
en godsdienstige argumenten (,,medelam verborum adhibere") (4) of 
zelfs met allerlei mirakelen en duivelse tussenkomsten die de onwilligen 
moeten afschrikken, immers de tegenstand was niet gering (5). Ook de 
graven (6) en plaatselijke heren (7), laten hun gezag - aanvankelijk 
alleen een moreel gezag, zonder sanctie - gelden, vaak met gering 
succes. 

Deze toestand van anarchie is vervangen geworden - in de loop 
van de xre en xne eeuw onder de langzame actie van graaf en steden 
door een systeem dat - met behoud van het principe der regeling van 
de misdrijven tussen partijen - willekeur en onrust heeft vervangen 
door zoendw;mg en veiligheid. In plaats van de beslissingen aan de vrije 
wil van de familie-vergadering over te laten (het "placitum parentum") 
krijgt de uitspraak van de schepenbank een dwingend karakter : de 
partijen moeten zich op die basis verzoenen, er is een juridische dwang (8). 
Aldus is een belangrijke tak van het strafrecht, van het privaat recht 
naar het publiek recht geëvolueerd. De stedelijke schepenbanken nemen 
op eigen initiatief (9) de gevallen tot zich en vellen een scheidsrechterlijke 
uitspraak over de voorwaarden waaronder een zoen moet tot stand 

( 1) Vita Arnulphi : passim, vooral, c. 1 5, 16, 19, a0 1084, de gekende vredes
apostel treedt alom spontaan op, met de morele steun van de graaf om vrede te stichten. 

(2.) Vita Arnulphi, Lib. III, c. 19, blz. 904; Mir. S. Ursmari, c. 5, 6, 12, 16, 18; 
een groep monniken draagt de relikwie van S. Ursmarus rond o. a. in Vlaanderen, 
allerlei verzoeningen komen door de actie van de heilige en allerlei mirakelen tot 
stand, tot vreugde van de monniken en de graaf. 

(3) Bisschop Alvisus slaagt erin aartsvijanden te verzoenen te Atrecht : Hist. 
Monast. Aquic., a0 II 31, blz. 5 88. Beroep op geestelijken om partijen te verzoenen 
is een constante in het Vlaamse recht, PETIT DuTAILLIS, Droit de vengeance, signaleert 
gevallen uit Zeeland en Vlaanderen uit de xve eeuw (blz. 68). 

(4) Vita Arnulphi, c. 16. 
(5) Vita Arnulphi, c. 15, 16, Lib. III, c. 19 : ,,laborare pro reconciliatione"; 

Mir. S. Ursmari, c. 5 : ,,ita inimicabantur ut nullus mortalium posset componere pacem". 
(6) 0. a. Karel de Goede! Walter van Terwaan, c. 17. Deze verzoenende actie 

van de graven blijft ook in latere eeuwen een constante. We wijzen bvb. op de zoen
uitspraak van gravin Margaretha van Constantinopel tussen Jehan Boidin en Jehan 
le Clerc en Jakemes Helewit (a0 12 5 3, zie tekst in de "bijlagen"), van graaf Robrecht 
v. Bethune tussen de Borluut's en de S. Baafs (a0 1306) en van graaf Lodewijk van 
Male tussen de Rijms en de Alyns (a0 1362). 

(7) Mir. S. Ursmari, c. 6. 
(8) Keurbrief van 't Vrije ± 1190. 42, bevat een typische overgangsbepaling : 

de verzoening wordt beslist "ad placitum parentum aut secundum arbitrium sca
binorum". 

(9) Gent. 1297. 2~. 



komen, hun uitspraak is geen advies, geen aanmaning maar een bevel, 
de partijen moeten zich verzoenen volgens de door hen bepaalde modali
teiten (de sancties, zie blz. 306). De schepenen hebben deze vredes
bedrijvigheid eerst als homogene groep samen met hun andere rechter
lijke bedrijvigheid uitgeoefend ( 1 ), later is in de grote steden een arbeids
verdeling ontstaan en werd dit belangrijk onderdeel van de rechterlijke 
bedrijvigheid - de uitbreiding van de bevolking maakte de splitsing 
wellicht noodzakelijk -- aan een speciaal korps gedelegeerd; de paisieres, 
paiseurs, bestaande uit een gedeelte van de schepenen ( te Gent de groep 
van de 39 die dit jaar "vaghe" was én zich dus uitsluitend met de zoenen 
kon bezig houden) ofwel uit een groep door de schepenen aangestelde 
poorters (te Dowaai) (2). De tussenkomst van de schepenen-paisierders 
is bijna steeds primair, ze moeten de pogingen van de partijen niet 
afwachten om tussen te komen. De primaire bevoegdheden van de 
magistraten om de hangende veten tot zich te trekken werd vastgesteld 
in de grote keuren van Filips van de Elzas (3). Het is één van die kapitale 
bepalingen in het Vlaamse Strafrecht die door Filips werden ingevoerd : 
"telkens als er tussen (Gentse, enz.) poorters een vete heerst zullen de 

(1) Keuren van Filips v. d. Elzas, Gent. 14 : Qui compositionem et pacem 
quam ... scabini consolidaverint sequi noluerit ... : 60 lb.; Lod. v. Nevers, 1330. 70; Ieper, 
nr. 7. 1225; Veurne Ambacht, 1240. 53; Langle. 1248. 31. 

(2) Gent. ordonn. 1297. 13 : Li tierch ordene, ke on apiele vaghes, sera ausi en 
certain lieu si comme on ordonera pour apaisier descors ke on apiele twist, meslees 
haines et courous; Douai, EsPlNAS, P.J. 1 5 5, de "paiseurs ki sunt asis de par Ie segneur ... 
et par eschevins". - Cfr. EsPlNAS, Guerres familiales Douai, blz. 423 : reeds in 1240 
wordt melding gemaakt van "pais ke li preudomme ki i sunt assis de par le segneur 
de la terre et de par les eschevins ont faites", hoewel officieel hun instelling uit 1268 
dateert (P. J ., XXII). Ze zijn 7 in getal, onder de poorters gekozen en aangesteld door 
de schepenen binnen de 3 dagen na hun indiensttreding. De macht van de paiseurs 
staat dicht bij die van een rechtbank : ze hebben bvb. de bevoegdheid om getuigen 
te dagvaarden (EsPlNAS, Douai, P.]. 157. 7. 8), ze oordelen zowel over het daderschap 
als over de ernst van de feiten, wat R. FRUIN, Zoenen en vreden, blz. 5, naar aanleiding 
van analoge toestanden in Holland doet zeggen : ,,Het zoending werd inderdaad een 
vonnis waartoe de rechter langs een minder bezwaarlijke weg dan die van het gewone 
proces gekomen was... Het zoending was een uitspraak van scheidslieden, maar van 
scheidslieden die met een rechterlijk gezag waren bekleed." - Brugge, nr. 25. 1303 : 
,,de hondertmannen ... zullen (voortaan) wesen paisieres". Men merke op dat dé sche
penen te Brugge de werkzaamheid van paisieres hierom niet hebben laten varen : 
1304. 38 : schepenen zullen alle twist ... ,,zonder verzoec van yemene voetstaens up 
hem nemen ende sceeden ende soendinc maken also alst hem nuttelict <linken zal". -
Rijsel, Roisin, c. 142. 144, rol van de paiseurs. - Ieper. Te Ieper had men een college 
van paisiers of paisanters, ook besanters genaamd, ze hadden hun eigen lokaal : het 
besanterhuus (VANDEPEEREBOOM, Ypriana, I, 214 vv.). 

(3) Men vergelijke, om het uitzonderlijk belang van deze bepaling te beseffen, met 
Holland, FRUIN, Zoenen en vreden, blz. 11 : ,,Het duurde tot in de 14e eeuw, ... eer men 
in strijd met zijn karakter, den gerechtelijke zoen aan partijen ... is gaan opleggen ... " 



schepenen de bevoegdheid hebben deze eigener autoriteit tot zich te 
trekken, verzoeningsvoorwaarden vast te stellen en de partijen te ver
plichten er zich aan te onderwerpen" ( 1 ). Sommige keuren leggen de 
schepenen zelfs de uitdrukkelijke verplichting op dadelijk of na een 
zekere tijd verzoenend in te grijpen (2). Vóór de paisierders, een echte 
rechtbank, wordt door de partijen gepleit en tegengepleit en worden 
getuigen gehoord. Vanzelfsprekend ontbreekt een 0. M. (3). 

G. - HALEZOENE EN WETTELIJK ZOENDING 

Een verzoening is zo belangrijk dat ze niet aan private regeling 
alleen kan overgelaten worden. Elk zoending moet de bevestiging van 
het gezag bekomen en de rechten van de overheid eerbiedigen. Dit recht 
is hoofdzakelijk van fiskale aard : inning van de boete waarop de graaf 
recht heeft ( dus instelling van de publieke vordering door de baljuw), 
inning van een inkomstrecht van de gebannenen die tot zoen komen (4). 
Vandaar het onderscheid tussen het wettelijk zoendinc, dat aan voor
melde vereisten voldoet, en de "halesoene" of "concordia celata" (5) 
die in het geheim tussen partijen is afgesloten. ,,Achter de rug van de 
rechter" heet het in het middelduitse recht : ,,baksona" (6). Vandaar 
het verbod van de halezoene (7). 

(1) Filips, Gent. 14; zo ook Gent. 1297. 23 : ,,so hebben de paisierres macht 
dat mesdoen te nemen t'hemwaerds". - ESPINAS, Douai, P.J. 729. 1286. Rijsel, PETIT 
DuTAILLIS, Vengeance PC!)'s-Bas, blz. 66. - Brugge, 1304. 38 : ,, ... dat scepenen alle 
twiste die bedinghet zullen ziin ... zonder verzoec van yemene voetstaens up hem 
nemen zullen ende sceeden ende soendinc maken". 

(2) Lod. v. Nevers. 1330. 70, zo binnen de maand na de twist geen accoord 
tussen de partijen is bereikt moeten schepenen het op zich nemen; en ze moeten de par
tijen binnen de 40 dagen verzoenen (appaisier); Cfr. Brugge. 1304. 38 en 40, en Brugge. 
1281. 14. 

(3) Gent, stadsarchief, Zoendingboek 1350-51, fo 61 : ,, ... Ghehoerd tale ende 
wedertale ende orconscepen alse verre alse recht was, wysden scepenen ... " 

(4) BLEn, Le Zoene, blz. 87 en nr. 2 geeft de tekst van de bepaling waaruit de 
verplichting spruit de goedkeuring van het stadsmagistraat te bekomen. 

(5) Veurne Ambacht, 1240. 64 : halesoene id est concordia celata. 
(6) H1s, Strafrecht, l, blz. 3 1 5. 
(7) Veurne Ambacht, 1240. 64; Nieuwpoort. 1162. 1 : de zoen moet met tussen

komst van de justiciarius gebeuren; Gent. 1191. 13 laat de zuiver private zoen toe 
zolang de twist niet openbaar (manifesta) is geworden, ,,quod si quaestio fuerit pro
palata, non licet, sed per scabinos tractabitur" op straf van boete; STALLAERT, G/oss., 
VO halesoena : ,,De misdaad van iets te verzwijgen in de deeling eener nalatenschap" 
(verwijzend naar de door ons geciteerde tekst van Veurne Ambacht)? VERWIJS en 
VERDAM, v0 haelsoene: ,,Mhd. hálsuone, heimelijke verzoening; vandaar hálsüenen, zich 
in het geheim verzoenen. In het Mnl. heeft het woord de betekenis van eengescbenk met 
geheim doel gegeven ... een geschenk waarmee men iemand omkoopt"(?) 



H. - SANCTIE VAN DE ZOEN 

We hebben gezien hoe de verplichte verzoening een der grote 
vredesinstellingen in het oude strafrecht was, één der krachtigste middelen 
om de openbare rust te vrijwaren tegen de uitspattingen van de wraak
neming. Alles hing hier natuurlijk af van de eerbied van de partijen voor 
de zoen die ze - dikwijls onder morele dwang - hadden af gesloten. 
De zoen, eenmaal afgesloten moet als een heilig ( door de partijen beëdigd) 
verbond geëerbiedigd blijven. Zoendincbrake, het stellen van vijandige 

' daden ex causa antiqua ( 1) na de plechtige verzoening ( en zelfs reeds 
tijdens de behandeling door de paisieres) (2), is één der allerzwaarste 
misdaden van het Vlaamse Strafrecht, het is een moordaet (3 ), een quaet 
faeyt (4). Een zeer zware geldboete treft hem die de beloofde zoensom 
niet tijdig afbetaalt (5 ). 

BESTRAFFING v AN DE ZoENBRAAK 

Paix enfraindre (6), paix briser (7), rompture de paix (8), 
Pays breken (9), zoendincbrake (10), zoendinc verbreken (u). 

Op zoenbraak staat de doodstraf of eeuwige - uitzonderlijk tijde-
lijke - verbanning (12). 

(1) De vijandige daad moet om soendincbrake te zijn betrekking hebben op het 
bepaald feit dat tot de zoen aanleiding had gegeven. Een nieuwe twist is geen zoendinc
brake. - Salie de Lille, nr. 240, nota 2. 

(2) Gent. 1297. 25. 
(3) Tale en Wedertale, 7; EsPINAs, Douai, P. J. 1 5 7. 1 8; Salle de Lille, 240. 
(4) Gent, 1320. 
(5) 100 lb. als dwangsom bij het zoencontract: DE PAUW, Froissart, II, baljuws

rek., blz. 516: A.B., G. B. ghecalengiert van dat si D. G. over een soendinc belooft 
hadden eene somme van ghelde, hem die te betaelne teenen zekeren daghe up 100 lb. 
par. verbuert (waarvan slechts 1/3 voor de partij : dus geen louter contractuele dwang
som, maar publiekrechtelijke straf) (Dendermonde, a0 1382). 

( 6) EsPINAS, Douai, P. J. 1 5 7. 1 8; Paix enfraindre betekent soms "niet uitvoeren 
van de voorwaarden van de zoen" vb. niet afbetaling van het zoengeld, niet uitvoeren 
van de beloofde bedevaart - dit is dan geen eigenlijke zoenbraak en de straf is licht 
(Ieper. Sentences. 540 : 10 ib.). 

(7) Roisin, c. 146. 
(8) BLED, Le Zoene, blz. 96. 
(9) Brugge, 1281. 9. 
(10) Gent, 1320. 1. 
( 11) Aardenburg. Keurbrief, 2 5 3. 
(12) Doodstraf: Salie de Lille, 240; Tale en Wedertale, 7; EsPINAS, Douai, 157. r 8; 

Gent. 13 20. r; BLED, Le Zoene, blz. 96 ( de strop); Ieper. Sentences, 5 48 (het rad); eeuwige 
verbanning: Brugge. 1304. 41; EsPINAS, Douai, 59. 1. 2. 3 (ouder dan 157. 18 !); tijde
lijke verbanning: Roisin. 146, 10 jaar voor burgers, eeuwig voor vreemden en EsPINAs, 
Douai, P. J. 59. 1. 2. 3, 20 jaar. 



I. - DE ONEIGENLIJKE ZOEN 

In haar strijd om de private verzoening tussen partijen te vervangen 
door de publieke actie, heeft de centrale overheid de opvatting willen 
doen ingang vinden, dat de veroordeling van de misdadiger en de betaling 
van de door de strafrechter toegewezen ( of forfaitair door de wet vast
gestelde) som aan de partij, automatisch tussen deze laatste en de dader 
een zoen tot stand bracht, m. a. w. dat door de behandeling vóór de straf
rechter : veroordeling tot een straf en de toewijzing van de schade
vergoeding ( de moderne opvatting over de strafvordering) net zo goed 
een eind aan de twist was gekomen als door een werkelijke verzoening 
tussen partijen rechtstreeks ( 1 ). 

We staan hier voor een FICTIE. Haar oorzaak ligt in de noodzaak 
om de moderne, grafelijke opvatting in te kleden in de oude, vertrouwde 
vormen; deze vormen mogen ons nochtans niet bedriegen wat de essentie 
van dit soort zoen betreft (2). Het komt meer voor dat een nieuw be
grip dat nog niet stevig is ingeburgerd zich slechts kan doen aanvaarden 
wanneer het, althans uiterlijk, bij oudere tradities aansluit en er de vormen 
en termen van gebruikt. 

Wie een misdrijf pleegt heeft het vredesgebod van de graaf over
treden. Hij heeft zich de vijandschap van de graaf op de hals getrokken. 
Boet hij zijn misdrijf uit door de boete aan de graaf te betalen dan is 
hij terug in vrede met de graaf. Vandaar dat men soms "verzoenen" in 
de oneigenlijke zin gebruikt vindt voor het voldoen van de publieke 
vordering (3). 

(1) Wie hierna nog verder strijdt is schuldig aan soendincbrake, Gent, 1297. 47. 
(2) Wettelijchede 5 5 : ,,hoe men paeis heeft van boeten jeghen partijen"; Tale 

en W edertale, 60 : een medeplichtige aan doodslag wordt veroordeeld door de straf
rechtbank tot 60 lb., waarvan de partij 6 lb. toekomt; geeft men de klager op zijn eis 
dit aandeel dan : ,,hi sal daermede jeghen parthien wettelijc pais ende zoendinc hebben"; 
W ettelij khede, 5 9 : ,, W. E. en M. K. dien was ghewij st paeis ende zoendinc te hebben 
omme die redene dat partijen boruchtucht namen van der boete" (6 lb. van de 60 lb. 
kwamen toe aan de partij); Gent, 1297. 47: ,,Daer de claghere af sijn recht neimt van, 
desen vorseiden 3 achtersten manieren van boeten (het gaat hier om de vaste gedeelten 
van de 3 lb., 10 lb., en 11 1/2 lb. boeten die aan de benadeelde bij strafvonnis toege
wezen worden) daermede eist recht soendinc tusscen den claghere ende den andren 
die van hem bedreghen was." 

Lod. v. Nevers. 1330. 85 : ,,Item, se partie plaintive ou vilonnee prent !amende 
que luy sera adiugie par la loy ou par Ie seigneur, de cas que a luy appertient, partant 
est et doibt estre paix entre les parties", en 86 : ,,Item, quant de murdre justice est 
faite, les parties sont appaisies et seront quitte lun contre lautre de tous couroulx et 
males amours, pour raison dudit murdre." 

(3) Galbert. 88 : ,,Plures quidem reconciliati sunt comiti de accusatis, quos adhuc 
persequebantur nepotes et filii et cognati eorum qui in obsidione occisi fuerant." 

Zaffelare, 1260. 2 : ,,cum domino pacem contrahere" en "Satisfacere domino et 



APPRECIATIE 

We hebben in de voorgaande vier hoofdstukken de instellingen, 
de methode en de initiatieven beschreven die door de gerechtelijke 
officiers en door de plaatselijke magistraat - schepenen en paisierders -
en zelfs door gewone poorters werden aangewend om de uitspattingen, 
waartoe de ongebreidelde vete en wraakneming konden voeren te beper
ken of zelfs uit te schakelen. 

Talrijk zijn de rechtsgeleerden die er terecht hebben op gewezen 
dat het niet de geringste verdienste is geweest van de middeleeuwse 
stedelijke overheid, de geweldenarij van de veten aldus te hebben bekampt. 
Telkens als de openbare rust in gevaar was door het oplaaien van het 
atavistische vuistrecht heeft ze ingegrepen; door individueel, onafge
broken en waakzaam optreden heeft ze de bevolking er toe gedwongen 
zich aan haar scheidsgerecht te onderwerpen en het rechtvaardig en 
objectief oordeel van het gezag te stellen boven de bedreiging van de 
vuist (1). 

Het was geen gemakkelijke taak : velen beschouwden de vete als 
een recht en stonden erop zichzelf recht te verschaffen (2); alleen een 
een staag, eeuwenlang ingrijpen heeft de openbare orde in de stad weten 
te vrijwaren. De meeste schrijvers geven dan ook de grote verdienste 
van de overwinning op de oude bloedwraak aan de geduldige doch 
doeltreffende werking van de plaatselijke gezagdragers en stellen deze 
tegenover de al te radicale actie van de vorsten die het systeem van de 
regeling door de partijen integraal wilden vervangen door het autoritair 
ingrijpen van de vorstelijke officiers bij elk misdrijf. En inderdaad het 
heeft eeuwen gevergd vóór men het principe heeft kunnen doen aan
vaarden dat het "niemant georlooft en es wrake te nemene dan God 
alleene ende den juge die daertoe gecommitteert is ende last heeft de 

conquerentibus "worden in één trek genoemd twee zo verschillende zaken als de 
boete aan de staatsoverheid en het weergeld aan de partij. 

Strafregister, S. Pietersdorp, XL VI, 18; Veurne Ambacht. 5 2 : vooraleer een 
balling mag terugkeren (reconciliari domino) moet hij verzoend zijn met zijn vijand 
(ook : reconciliari); Ieper. Sent. 233 : ,,pays maken jegen partie en jegen den heer"; 
Calais. 1253. 11: Se aucuns est portrait ... qe il ait ochis son iuré il ne puet jamais avoir 
respons encontre son iurei en la loi ne il ne puet estre acordés envers le sei[gneur se il 
rie] soit anchois acordés encontre ses ennemis. 

(1) DuBOIS, Asseurements, blz. 236. - PouLLET, Droit pénal en Brabant, I, blz. 84; 
171 vv.; - BLED, Le Zoene, blz. 63. 

(2) Er dient terloops op gewezen dat in vele gevallen de familiale actie tot opspo
ring en bestraffing van misdadigers meer kans op succes moet hebben gehad dan de 
publieke vordering, immers de politiemacht was slechts rudimentair zowel wat het 
aantal als wat de uitrusting betreft. Men realisere zich even over welke technische 
uitrusting de moderne staat beschikt om de misdadigheid te beteugelen. 
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delicten te punierene" ( 1 ). De druk van de maatschappij die diende over
wonnen te worden was sterk. 

De rol van de stedelijke magistraten inzake de vrijwaring van de 
openbare orde is dan ook zeer groot geweest en men kan ze niet over
schatten. Men mag zelfs beweren dat de speciale vrede-, gijzel- en zoen
praktijken zoals ze lang door de steden beoefend zijn geworden een 
historische noodzakelijkheid waren. Hoe kan men zich een bruuske 
overgang voorstellen van het oude naar het nieuwe systeem ? Men 
bemerke wel dat de stedelijke zoendwang, met behoud van de oude ver
trouwde vormen, een heel nieuw begrip heeft ingevoerd, nl. de dwingende 
voorrang van het algemeen belang op wat vroeger een onbeperkt privaat 
recht was; procédé waarbij de oude praktijken als door een eeuwenlange, 
langzame erosie werden uitgehold tot ledige vormen. Doch men moet 
hierin o. i. toch zijn oordeel nuanceren. 

Het is toch eveneens een feit dat de gemeenten de vete in rechte 
als een strafrechtelijk systeem erkenden - wel bestreden ze er de nadelen 
van - doch ze erkenden en bevorderden het systeem van de compositie 
tussen partijen (2). De archaïsche idee dat de misdrijven de zaak van de 
partijen zijn werd door hen in het leven gehouden. Zonder succes trou
wens : de vorstelijke opvatting inzake misdrijven en hun beteugeling 
door de publieke actie heeft het tenslotte gehaald (3 ), nadat beide systemen 
naast elkaar bestaan hadden (4). We drukken er nogmaals op dat de zoen 
niet te vergelijken is met onze schadevergoeding. Hij h~.d een publiek
rechtelijk statuut in die zin dat hij de enige bestraffing van het misdrijf 
was : de zoen sloot immers het strafrechtelijk optreden van de baljuw 
en schepenen en dus een eigenlijke publiekrechtelijke straf uit. 

De strijd tussen deze beide standpunten heeft een politieke kleur 
gekregen : de steden gaan de vredes- en zoenpraktijken· als privileges 
van haar poorters beschouwen, voorrechten die ze tegenover de vorst 
moeten weten te bewaren omdat het spectaculaire manifestaties zijn 

(1) WIELANT, Pract. crim., c. 79 in fine. 
(2) Dit is zo waar dat de schepenen soms druk uitoefenden op de benadeelde, 

die in principe vrij was te komen tot verzoening of de publieke vordering in werking 
te stellen, opdat hij de verzoeningsprocedure zou verkiezen : treffende tekst in Ieper. 
Sentences. 15 2 : de benadeelde hoopt dat men hem "bi ghenen constrainte daertoe 
dwijnghen zoude moghen omme pays te makene" daar hij liever "de wet van der 
stede" heeft ! 

(3) Het stedëlijk systeem was zwak wegens zijn dualisme : het zocht twee op
vattingen te verenigen, publieke actie en private regeling, die niet te verenigen zijn. 
De publieke vordering werkt daarentegen zekerder en vlugger en berust op een 
eenvoudige basis. 

(4) PETIT-DUTAILLIS, Vengeance Pqys-Bas, 61. 90; ,,en considérant !'ensemble des 
faits nous constatons la lente décadence d'un des deux principes et Ie progrès de 
l'autre". 



geworden yan de uitzonderlijke positie door de gemeente eeuwenlang 
bewaard - tegen het vorstelijke streven in ( 1 ). 

Hoe verklaart men anders dat een gemeente als S. Omaars nog in 
de XVIIe eeuw van het centraal gezag te Brussel de erkenning van het 
doodslagzoen-priviJege wil bekomen? (2) Mogen we hier herinneren 
aan de zaak van de kasselrij Cassel waar de inwoners vier jaar lang gewa
pend weerstand boden (1427-31) aan Filips de Goede om het behoud 
van hun aloude gebruiken inzake vete en bloedwraak, strijd die ze ten
slotte verloren hebben? Ziehier wat C. PETIT-DUTAILLIS dienaangaande 
schrijft : ,,Les habitants de la chatellenie considèrent ses entreprises 
(nl. van de baljuw van Cassel tegen de veten) comme un attentat à leurs 
franchises; ils liaient leurs coutumes de justice et de guerre privée à leurs 
libertés politiques et pensaient que la ruine des unes entrainerait celle 
des au tres; en quoi, nous le verrons, ils n'avaient peut-ëtre pas tort". 
De bemerkingen van de Rijselse hoogleraar treffen de kern van de 
zaak (3). 

Deze houding biedt tenslotte o. i. een verklarip.g voor volgend 
merkwaardig feit : het archaïsch systeem van de doodslagzoen is in de 
Nederlanden langer in leven gebleven dan in de andere West-Europese 
landen (4). Een culturele achterstand - reden die voor de plattelands
gewesten opgaat (5) - legt hier niets uit : de laat-middeleeuwse cultuur 
schitterde juist met grote luister in onze gewesten. 0. i. is alleen de 
verregaande gemeentelijke autonomie en haar jaloers conservatisme 
tegenover de vorstelijke politiek hiervoor verantwoordelijk. Deze auto
nomie, sterker in onze gewesten dan in de naburige landen, hield vast 

(1) Men denke aan de praal van de Zoen te S. Omaars. 
(2) BLED, Le Zoene, blz. 135 vv. Bled zelf, die eerst de lof heeft gezongen van 

de actie der gemeenteoverheid tegen de veten (blz. 63) bemerkt later dat het optreden 
van de gemeentenaren erop aanstuurt zoveel mogelijk de oude vete-gewoonten in de 
hand te werken!; blz. 77 : La loi ... s'inspire de la loi salique. Toujours soucieuse de 
la liberté de l'homme de la commune on croirait qu'elle ne restreignît l'action publique 
que pour réserver une plus large part a la vengeance privée. 

(3) PETIT-DuTAILLIS, Vengeance Pqys-Bas, blz. 112-122. 
(4) Hierover volgende auteurs : 
H1s, Strafrecht, I, blz. 321 : wijst er o.a. op dat de costuymen van de XVI0 eeuw 

dienaangaande nog uitvoerige regelingen troffen en verwijst naar DEFACQZ, Ancien 
Droit Belgique, blz. 8 3 vv. 

In Vlaanderen werd de doodslagzoen in 1570 opgeheven : CANNAERT, Strafrecht 
in Vlaenderen, blz. 368, doch leefde plaatselijk nog verder. _:_ BLED, Le Zoene. -
DuBOIS," Asseurements, blz. 23 r. 

(5) Vb. Namen en Henegouwen waren onder dit oogpunt de meest achterlijke 
gebieden van de Nederlanden (PETIT-DuTAILLIS, Vengeance Pqys-Bas, blz. 45) terwijl 
streken met oudste stedelijke beschaving het verst ontwikkeld waren : Artesië en 
Vlaanderen. 
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aan alle privileges hoe oud en zinledig ze ook waren ( 1) en zij heeft de 
oude vete en haar correlaten een abnormaal lang bestaan bezorgd (2). 

AANHANGSELS 

I. DE COMPOSITIE MET DE BALJUW (3) 

Sinds 1935 kent onze Belgische Strafrechtspleging de "minnelijke 
schikking met het openbaar ministerie". In politiemisdrijven, wanneer 
eventuele schade aan derden vergoed is geworden, kan het openbaar 
ministerie, wanneer de zaak nog niet vóór het gerecht aanhangig is, zich 
tevreden achten met de storting van een geldsom, die het maximum der 
bij de wet voorziene boete niet mag overtreffen, doch verder door het 
0. M. wordt bepaald. In geval van dergelijke compositie wordt de zaak 
dus niet vóór de rechters gebracht, het is een regeling tussen betichte 
en vervolgingsambtenaren exclusief. In dit geval betaalt men dus boete 
zonder vonnis (4). 

Verder is in fiscale zaken het recht tot vervolging van het 0. M. 
ondergeschikt aan dit van het Beheer. De dading aangegaan door het 
Beheer en de ~e;:klaagde doet alle vordering vervallen. In deze, bij de 
wet voorziene toepassing, komt het praktische en fiscale opzet van de 
compositie der overtreders met de staatsambtenaren duidelijk aan het 
licht : bij de dading, die in de fiscale praktijk elke dag een uiterst uitge
breide toepassing vindt, wordt de overtreding gestraft en de straf voldaan 
zonder enige rechterlijke tussenkomt, louter op grond van praktische 
en morele voordelen voor beide partijen (5 ). 

Een analoog compositiesysteem kende ook de oud-Vlaamse rechts
pleging. We kennen het slechts door teksten van de praktijk (baljuws-

(1) Men denke aan Rijsel dat nog in de XV0 eeuw beweert het recht te hebben 
in het omliggende land woestingexpedities uit te voeren en dit dan ook doet (1448) : 
DELCOURT, Ai-sin, blz. 127. 

(2) Stippen we nog aan : In Normandië, waar de hertog het vroegst van de 
West-Europese vorstendommen een sterk gezag heeft uitgeoefend over alle delen van 
het hertogdom, is de zelfberechtiging ook het vroegst verdwenen : reeds in de Très 
Ancien Coutumier (XIII0 eeuw) wordt zonder restrictie bepaald : ,,nullus hominum 
audeat versus alium guerram facere" : YvER, Interdiction de la guerre privée, blz. 6. 

(3) Men consultere DE SAGHER, Schutrecht, diefstal, compositie ... in het ... Vlaamsche 
strafrecht. 

(4) SIMON, Strafvordering, blz. 141 vv. 
(5) SIMON, op. cit., blz. 179. 
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rollen), geen tekst van wetgevende aard heeft het ingesteld of geregeld. 
Doch zijn belang was ongemeen groot. Zijn juridische grondslag is 
onaantastbaar, ten minste zolang het op vrije overeenkomst (compositie) 
steunt. De baljuw heeft een misdrijf geconstateerd, hij heeft verdenkingen 
en aanwijzingen. Hij wil de schuldige straffen. Hiertoe is in principe 
dwang nodig en tot dwangexecutie kan hij slechts overgaan mits vonnis ( 1) 
Wil echter de schuldige of verdachte de door de baljuw beoogde straf 
vrijwillig ondergaan dan valt met de dwang ook de noodzaak aan een 
vonnis weg. Het onrecht zou pas beginnen waar de baljuw op de ver
dachte dwang zou uitoefenen om te composeren, omdat hij aldus het 
recht van de burgers op een vonnis zou geweld aandoen, en één van de · 
fundamentele regels in het oud-Vlaamse procesrecht is nochtans : niemand 
kan tot ondergaan van een straf gedwongen worden, zonder vonnis van 
zijn natuurlijke rechters. 

Welk is de historische oorsprong van het gebruik ? De eerste be
waarde baljuwsrollen zijn pas van het einde der XIIIe en het begin der 
xrve eeuw. De baljuwsdading is dan reeds in zwang (2). Misschien moet 
men veel hoger opklimmen, tot de gebruiken en misbruiken van de 
gerechtsofficieren uit de "donkere eeuwen", die allerlei boeten trachtten 
te innen zonder vonnis, en staan we voor een afstammeling van die 
methodes, welke vooral op de heerlijkheden, in die periode van zwakke 
gerechtelijke autoriteit, courant waren? Overigens ontstaat dit systeem 
normaal uit de gegeven omstandigheden. Het is de normale reactie van 
de schuldige om bij ontdekking aan de vervolgingsambtenaar spontane 
betaling aan te bieden, ten einde van verdere vervolging ontslagen te 
zijn, terwijl de staatsvervolging, die vaak in hoofdzaak fiscaal denkt, het 
practisch en zeker vindt een redelijke boete onmiddellijk te innen zonder 
verdere proceslast en risico's. 

Wat er van zij, de compositie tussen staatsvervolging en overtreder 
is een wettige en zeer verspreide praktijk geworden waarvan de baljuws 
de opbrengsten regelmatig in hun rekeningen optekenen. Ze heeft de 
volgende juridische kenmerken : 

1° Ze gebeurt met i11sternrn_t!i_g_y_a.1~ de schuldige ( of althans betichte). 
Ze gebeurt zelfs op zijn verzoek, verzoek dat dikwijls gesteund wordt 
door de tussenkomst van bepaalde met name genoemde notabelen 
(schepenen, ontvanger van Vlaanderen, souverein baljuw, etc.) of van 

(r) Aldus in de baljuwsordonnantie, art. 5 : balivus accipiet forefacta adjudicata 
comiti per scabinos : de baljuw int de boeten die bij vonnis aan de graaf toegewezen 
of toegestaan zijn. 

(2) Een geval is reeds bekend uit 1286 in Dowaai : EsPINAS, Douai, P. J. 72.9 : 
protest van de schepenen tegen compositiesysteem. 
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allerlei "goede lieden" ( 1). Dit al thans is het principe. De termen ,, ver
dingen", ,~mposeren" wijzen trouwens op een wederzijdse overeen
komst. Iit"feite handelt de betaler onder druk : omdat hij veroordeling 
vreest en wellicht meer zou moeten betalen tot executie van het vonnis 
dan de som waarmede de baljuw zich nu tevreden stelt, of eenvoudig 
om van alle last, (voorarrest, lange processen en proceskosten ... verlost 
te zijn). De twee partijen waren al te ongelijk : enkeling tegen ver
volgingsambtenaar; in feite is het tenslotte deze laatste die de termen 
der "overeenkomst" dicteert. 

2e Ze gebeurt volgens de vrije beslissing van de baljuw. Wat meer 
is,- deze stelt souverein en vrij de strafmaat vast : hij "verklaart zich 
tevreden met ... "; hij "acht de zaak goedgemaakt met+". Bij het bepalen 
van de straf - steeds een geldstraf - spelen allerlei overwegingen (2) een 

(1) Baljuwsrol n° 1009, a0 1331, Ysendike: T. de Belsele, P. Tollin f. Jans calen
giés de huussouken sur Lammin den Groten f. Wouters, pais faite p::mr Arnoud Tand: 
24 lb.; n° 1009, 'Gistel : A. f. Riquer calengié davoir amblé une bale de gingembre en 
la maison P: Bonin ... pais faite pour M. le Wevel: 25 lb. 10 s.; n° 1010, a0 1367-68, 
Oostkerke : Trucle Tooms out 70 jaer of meer, ghecal. dat soe 2 ellens lakens ghestolen 
soude hebben. Pais bi den her L. Bonin om 12 lb.; n° 1010, ibid., Blankenberge : 
(schepenen hadden zonder reden geweigerd te zetelen), vermaect bi minen heere den 
ontfanghere en er den heeren van der audiencie om 120 lb.; n° 1011, a0 1374, Brugge: 
ter beden van goeden liede ... ; n° 1013, a0 1374-75, Brugge: zelfmoordenaar: omme 
twelke de vriende van hem so met mi spraken dat ic hemlieden consenteerde ter erden 
te doene mits ere compositie van 72 lb.; n° 1016, a0 1376, Brugge, een Henegouwer 
misdeed : ... pais ghemaect ter beide van shertoghe lieden van Aingiau omme 12 lb.; 
n° 1018, 't Vrije, a0 1377 : J. f. S. W. ghecalengiert ... (van diefte) ... danof hi liever 
hadde compositie te makene ... dan wet ende vonnesse te hebbene. Pais om 14 lb.; 
n° 8 3 8, a0 13 69 souverein baljuw : pais ale priere de G. Bladelin pour 20 lb.; n° 8 3 8 
pais et qui te de le dite calenge a le priere de mess. de Herpe pour 2 lb. gr.; n° 13 62, 
a0 13 5 2, Gent: ... so lietse de baillu paes maken jeghen hem bi rade van den here Philipse 
van Oudenaerde, Hofman van Ghendt, de deken van den cleenen neringhen, de deken 
van de volres ende vele anderen goeden lieden ... ; n° 1362 : men geeft de baljuw in 
hofscheden 1 1/2 lb. gr. om te bekomen dat een zelfmoordenaar ter aarde worde besteld; 
n° 1364, a0 1365, Gent: so dat de bailliu pays liet maken by rade van meester Janne 
van der Rake; n° 1366, a0 1372, Gent: so liet hij composeren bi radene van scepenen; 
n° 1370, a0 1373, Gent: ende de bailliu duchte van flauwer proeven ende doe so wart 
pays ghemaect by rade van den zouvereinen (baljuw) ende van den ontfanghere 
Heinricke. 

(2) N° 1011, a0 1374, Brugge Ambacht: ... zo dat de baillu ter beden van goeden 
lieden ... mits dat by onnoeselhede daden ende niet wisten watter an ghelach pais 
derof liet maken; n° 1014, Brugse Vrije, a0 1375 : P. f. J. R. ghecalengierd dat hie 
B. M. B.'s kind overreed bi meskieve met eenen paerde daerof tkind cam van live 
ter doid. Pais ghemaect biden goeden lieden van der wet omme 13 lb.; n° 1366, a0 13 72, 
Gent : N. had bij vergissing een anders paard meegenomen en teruggebracht : pays 
omme dat by onnoeselheden gheviel omme 3 lb.; n° 1374, R. K. : ... toeghde dat hy 
hadde redeleke noetsinne ... doe liet de bailliu jeghen hem pays maken ende ontfincker 
of 24 lb. 



rol : de graad van boosaardigheid van het misdrijf, het verleden van de 
dader (factor: herhaling) (1), zijn vermogen (2), zijn faam, de tussenkomst 
van bepaalde personen, etc. In elk geval gaat het om consideraties die 
met strikt recht niets te maken hebben, maar om een eigenaardig mengsel 
van morele, fiscale en billijkheidsoverwegingen, of om louter menselijk 
medelijden : zo laat de baljuw zich bewegen niet tot de executie van een 
zelfmoordenares over te gaan - die volgens strikt recht moest gebeuren 
- omdat het een arme sukkel was "die met krukken ging" ! (3) 

Wat de fiscale overwegingen betreft is de baljuw soms echt cynisch 
in zijn optreden en in zijn uitdrukkingen. Vaak gaat hij tot een compo
sitie over omdat hij een geringe doch zekere compositiesom ( die de 
betichte zich bereid verklaart te storten) de voorkeur geeft boven een 
grote doch onzekere, door het gerecht uit te spreken boete. Vandaar 
dat de baljuw verklaart een compositie te aanvaarden omdat hij "slechts 
gebrekkige bewijzen" heeft, of vlakaf "omdat hij vreest dat hij zijn 
proces toch zou verliezen". Hier gold blijkbaar het eeuwig fiscaal 
pr_i11cipe : het geld nemen waar het te krijgen is" (4). Fiscale en billijk
heidsregels en ontzag voor tussenkomst gaan soms allen samen (5). 

(1) N° 1379, a0 1375, Gent: A. S. beticht van valse klacht: compositie, doch: 
waert dat se hiemen namaels bedroughe ofte datse hiemen anders in tiden verleden 
bedreghen hadde dat hare dese compositie en deze pais ne gheene stade doen en soude. 

(2) N° 869, a0 13 72-73, kass. Gent : H. v. de Bouchoute ghecalengiert dat hi 
soude hebbèn ghetrocken een mes in felheden ... pays voer vonnesse ghemaect mids 
dat partien niet en volchde en dat een arem gheselle was; n° 1363, a0 1364-65, Gent: 
vermaect ter bede van goeden lieden ende omme dat negheen rike wijf was, omme 9 lb. 

(3) N° 1015, a0 1375-76 : De bailliu calengierde ene Lise van Loo als dat zoe 
haer zelven verdronken zoude hebben in ene gracht. De welke bescauwet was metten 
heere ende metten manne ende omme dat ment niet claerlike bevinden en conste weder 
dat zoet haer zelven dede of ne dede ent een oud cranc wijf was ende met cricken 
ghinc ( !) so liet de bailliu pais der of maken dat mense graven zoude omme 18 lb. 

(4) N° 1011 : S. f. J. R. ghecal. van vercrachting, van den welke de baillu gheene 
waerhede te wetten ghecrighen conste ende liet pais der of maken ter bede van goeden 
lieden; n° 1012, a0 1374-75, Brugse Vrije, 9: v.d. R. ghecalengiert van dieften, twelke 
men niet claerlike bevinden en conste, pais omme 9 lb.; n° 1017, a0 1376, Brugse Vrije: 
J. B. ghecalengiert van dat hi D. C. vercracht zoude hebben also men seide ende omme 
dat de scoutheete ducht hadde dat hi quyte gaen zoude te wette, zo was pais gemaect 
omme 42 lb.; n° 877, a0 13 75 : omme dat hem de baillu niet anders ghenaken en conste 
te wette, liet hy pays maken omme 3 6 lb.; n° 13 6 3 : ende de bailliu liet verdinghen 
mids dat hy duchte dat quitte ghegaen souden hebben by wette ende ontfincs te myns 
heeren bouf 3 lb.; n° 1366, a0 1372 : dit hadde de bailliu gherne bewetticht ... ende 
omme dat de baillu duchte dat hem ontgaen soude hebben so liet hy jeghen hem com
poseren. 

(5) N° 1363, a0 1364-65, Gent : N. N. ghecalengiert van dat zij holpen draghen 
een huus ende zy lietent vallen ende daers waert ghequitst een Jan f. P. Huughs onder 
thuus, so dat hy van der quitsinghe staerf. Ende de bailliu leide hemlieden an dat zijt 
al willens ghedaen souden hebben, ute dien dat eenighe liede daden den bailliu te ver-



3° De compositie gebeurt zonder enige rechterlijke tussenkomst, 
a fortiori zol}.der vonnis. Alles wordt af gehandeld tussen betichte en 
vervolgingsambtenaar. Ze kan gebeuren zelfs nadat een zaak aanhangig 
was gemaakt bij het gerecht ( 1 ), ja reeds een eerste zitting was gehouden 
geworden (waar de baljuw tevergeefs de schuld had trachten te be
wijzen) (2). 

4° In het algemeen grijpt ze slechts plaats wanneer de benadeelde 
partij zich voldaan en vergoed verklaart, en vooral dan. Hoewel het recht 
van de baljuw om ex officio te vervolgen (in de XIVe eeuw, tijd waaruit 
de door ons gebruikte baljuwsrollen stammen) als vanzelfsprekend 
beschouwd wordt (3 ), zien we dikwijls de baljuw afzien van publieke 
vervolging vóór het gerecht, wanneer de beledigde partij zich voldaan 
verklaart en de dader zich bereid verklaart de door de baljuw bepaalde 
boete te storten (4). Het is trouwens op die manier dat het zoenrecht 

stane. Ende de man ontsculdeghese selve eer hy staerf ende partijen en claeghden 
niet ende de bailliu en hadden gheene proeve toe, en souden quite hebben ghegaen 
by wette. Pays ghemaect om 16 lb. 

(r) Baljuwsrol n° 1012, a0 1374-75, 't Vrije van Brugge: C. f. W. B. ghecalengiert 
dat hi te Slipen in de kercduere ghequets soude hebben enen J. G.; danof een besouc 
gheseten was, Pais vor tontpluuc van den besouke boven casten omme 5 4 lb.; hiertegen 
verzet zich een vonnis van de Ieperse schepenen : Tout Lieu S. Dizier, 30. 

(2) N° 1013, a0 1374-75, Brugge : J. v. S. de roetdraghere tonser Vrouwen 
commende van live ter doot binnen der steide van Brugghe, denwelken de scoutheten 
ghearresteert hadde omme over hem te rechtene (als zelfmoordenaar) mits den ghe
ruechte dat hi hem zelve zoude hebben ghewont, daer hi of cam van live ter doot; 
van denwelken ic scepenen niet te vullen informeren machte ende dat de vorseide 
Jan binnen zijn huus zijne biechte sprac ende sacrement ontfinc also de prochypape 
wel verclaersde vor de wet ende vor mi ende niet hadde ghemoghen justicieren mits 
dat hi porter was jof scepene ne haddere beter informatie of ghehad (dan degene die 
ik baljuw kan aanvoeren), omme twelke de vriende van hem so met mi spraken dat 
ic hemlieden consenteerde ter erden te doene mits ere compositie van 72 lb. 

(3) Baljuwsrol n° 1010, a0 1367-68, Brugge : J. S. Rudders ghecalengiert van 
dieften, de welke langhen tijt in de steen gheleghen heeft, gheterveleert (sic) bi gratie, 
mids dat hare gheene partie ne vollechde, omme 6 lb. 

(4) N° 1011, a0 1374, 't Vrije van Brugge : S. f. J. R. ghecalengiert van ver
crachting van den welke de baillu gheene waerhede te wetten ghecrighen conste ende 
liet pais der of maken ter bede van goeden liede mids dat partien vernouchd waren 
voor 72 lb.; n° 1365, a0 1368, Gent, moord op meester Jan van Kerkem. Zoen tussen 
de magen : Doe liet de bailliu pays jeghen hem maken; n° 1365 : B. v. d. Brugghen 
en J. Heckaert kwetsten M. den Wale, vermaect ... omme dat zy jeghen Mase pays 
en zoendinc hadden omme I o lb.; n° 1366, a0 1372, Gent : calaenghen van 60 lb. die 
ghevielen ten hiechtdaghe daer of dat partijen onderlinghe pays hadden ende omme 
dat partijen niet en vollechden so liet se de baillu jeghen hem composeren ... ; n° 1371, 
a0 13 74, Gent : omme dat partien onderlinghe pays hadden so en vollenchden zij 
niet ... ende de baillu liet tfayt verdinghen; n° 1371, van wonden daerof dat partien 
onderlinghe pais hadden ... en harer claghen niet en vollechden, waerof de boete soude 
sijn 60 lb. waer zoe ghewijst. 
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en het staatsstrafrecht tot een practisch evenwicht zijn gekomen: wanneer, 
in afwezigheid van de gevluchte dader, de families verzoend zijn, zoekt de 
famili~ .van de dader de baljuw op en komt er een regeling waarbij 
de baljuw voor een bepaalde compositie afziet van de publieke ver
volging en straf. Vandaar een regelmatig weerkerende post in qe baljuws
rollen· onder de titel : ,,Calaengen van den hiechtdaghe vàn wonden 
daeraf dat partien onderlinghe pais hadden deen jeghen den andren ende 
harer claghen niet en vollechden waeraf de boete soude sijn 60 lb. waer 
zoe ghewijst" ( = kwamen ze vóór het gerecht) ( 1 ). 

5 °· De compositie komt in toepassing voor zware zowel als voor 
lichte misdrijven. Zowel voor moorden, verkrachtingen en diefstallen 
als voor scheldpartijen en andere lichte vergrijpen (2). 

6° Ze gaat steeds gepaard met een prompte betaling van de boete 
in de handen van de baljuw. Deze geldsom varieert van enkele schellingen 
tot honderden ponden. De termen zijn : vermaket, pais, compositie, 
verdongen omme (geldsom); pays voer vonnesse, pais, apaisié. 

Dat dit half rechterlijk, half politioneel optreden tot misbruiken 
aanleiding gaf is klaar, vooral het laatste punt : de betaling in handen 
van de vervolgingsambtenaar. De klachten zijn dan ook talrijk geweest (3). 
Het systeem bleef echter, ondanks enkele bepalingen in de keuren dat 
"tous les forfaits qui aviendront ... seront jugé par eskevins et par loyale 
verité quils aront enquise" (4). Eens heeft men het geval voorgelegd 
aan de schepenen van Ieper als hoofd van S. Dizier (5) hun oplossing 

(1) Baljuwsrol n° 1371, Gent, a0 1374. Het gaat hier om informele verzoeningen. 
(2) N° 1009, a0 1391, Ysendike : huissouken, schepenen wederzeggen, diefstal; 

n° 1009, Gistel: schaking, diefstal; n° 1010, a0 1367-68, Oostkerke: J. f. J. Volkeravens 
ghecalengiert dat hi vercracht soude hebben J. Wouter Roos' dochter. Pais bi Janne 
van Coukelare om 24 lb.; n° 1011, a0 1374, Brugge: twisten boven gijzeling; ibid., 
verkrachting; n° 1365, a0 1368, Gent: G. van sgraven Eeke en zijn broeder doodden 
meester J. van Kerkem. Zoen van partijen, doe liet de bailliu pays jeghen hem maken 
ende ontfincker of... 40 lb.; ibid., nachtelijke moord; Baljuwsrol n° 1365, Gent, a0 

1367-68 : Van Hannekine Scotten die berucht was dat hij Jan Noes wijf... eenen 
wullinen roe ontdrouch daer soe den bailliu over claeghde ende omt11e dat zij beede 
poorters waren so liet de bailliu van der calaenge lichtelic pays maken ... ontfincher 
of ... 4 lb. 

(3) NowÉ, Baillis comtaux, blz. 238 : Le désir de grossir la recette de son bailliage 
à coups de compositions ... l'entraînait à de fächeux abus. 

(4) Bailleul, Sir Berthoult, 1245 (ESPINAS, Rec. Droit. munic., n° 246, II, blz. 4 
art. r). 

(5) Tout Lieu S. Dizier, 30 : (vraag) : ,,Quand nous avons a sentancier et raporter 
per jugement ... des chozes clou nos sommez saige ... aucunes des parties qui sont en 
ncistre jugement se traient per devers nos dit signeur et composent a li de ce don il 
sont en nostre jugement ... Et pour ainsis le droit que nous avons es amendes nous 
est exurpez ... " 



was : Parties ne puent nule pais faire au signeur de ce qui pent en jugement 
deschevins, se ne soit per la volenté des eschevins". En de schepenen 
van Dowaai hebben eens de vernietiging door de graaf bekomen van 
een compositie door de baljuw gesloten zonder hen te kennen ( 1 ). 

Maar deze sporadische pogingen van verzet door de schepenen 
tegen deze concurrerende rechtspraak waren vruchteloos, wegens de 
medeplichtigheid van de betichten zelf, die aan hun recht op een vonnis 
verzaakten en wegens de min of meer gelarveerde pressie van de bal
juws (2). Sociologisch is dit compositiesysteem een zeer belangrijk 
verschijnsel. 

We staan hier voor een zeer uitgebreide rechtspraak van het vormloze 
type, met principes die totaal afwijken van het strenge geschreven recht, 
met een totale afwezigheid van procesvormen. Een rechtspraak van het 
naïeve volkse type, Kadi-justitie. In principe is het juist te beweren dat 
de Vlaamse baljuw maner en vervolgingsambtenaar is en niet, zoals zijn 
Fransé naamgenot, recht mag spreken. Doch hier haalt hij zijn schade in, 
in het compositiesysteem komt de Vlaamse baljuw te voorschijn als een 
ware rechter, die volgens billijkheids- en opportuniteitsregels (maar 
vooral uit fiscale overwegingen) ,,recht" spreekt. Mag men dus spreken 
van een baljuws-rechtspraak, er is ook een baljuws-strafrecht. Naast het 
strafrecht van de schepenen, naast het zoenrecht van de paysierders, 
bestaat een soort universeel correctierecht van de baljuw. Wat deze als 
vervolgings- en politieambtenaar karakteriseert is zijn bestraffingswiL 
Iedere fout wenst hij bestraft te zien. Zijn compositiesysteem is een 
correctief en aanvulling op het geschreven, strikte recht van de recht
banken : aan wie daar vrij uit zou gaan wegens de procesrigorismen 
of de teksten van het materieel strafrecht (vb. wegens noodweer) (3), 
legt hij toch een correctie op. Dit doet hij bewust : hij kent zijn zaken 
en neemt informatie : voorziet hij dat de schuldige of althans verdachte 
aan alle straf om één dezer redenen zou ontsnappen (door vrijspraak van 

(1) EsPINAS, Douai, P. J. 729, a0 1286 : N. N. (schepene etc.) monstrerent au 
conte ... le pril en quoy li vile seroit, se on pooit ainsi paisier et estindre le loy ... 
Li cuens ... commanda as eschevin ke de touttes ces coses et des autres dont li bail
liu avoient fait pais dont lois n'estoit dite, ke il en desissent loi et allassent avant 
en le loi." - Anologe bemerkingen zouden we kunnen maken naar aanleiding van 
het door de baljuw uitgeoefend genade- en terugroepingsrecht bij de executie van de 
vonnissen, doch dit hoort bij de ten uitvoerlegging en wordt elders behandeld. 

(2) Cfr. Ta:e en Wedertale, 95 : Eenighe zecghen dat (heer) Jan (van Roeselare) 
gheene macht en heeft vorder te laten composeerne, nochtan doet hijt. 

(3) N° 13 7 . R. K. : toeghede dat hy hadde redelike noetsinne ... doe liet de bailliu 
jeghen hem pays aken ende ontfincker of 24 lb. In het algemeen steunt het baljuws
optreden in dit rband op ruwe "Erfolgshaftung". 



schepenen), hij laat het niet tot een proces komen. Zo werd iemand 
gedagvaard bij een verkeerde naam, omdat men er niet had op gelet dat 
hij een bastaard was, hij zou vrijuit zijn gegaan bij het proces, dus com
poseren ! ( 1) Elders zegt de baljuw dat hij wel inzag, mede op het zeggen 
van enkele kenners, dat hij zijn proces zou verliezen (2). Het gebeurt 
dat hij poorters of geestelijken arresteert en schuldig weet, doch in een 
proces zouden ze zich op poorterschap of clericatuur beroepen en ont
snappen (3). Hij heeft de zekerheid dat de schepenen zouden moeten 
vrijspreken, dus compositie ! (4) Tot de constitutieve elementen van 
de verkrachting of gewelddadige ontvoering behoort, volgens streng 
recht, het hulpgeroep - ook deze moeilijkheid wordt hier omzeild (5). 
Dit universeel correctierecht oefent hij uit naast, en tegen het recht der 

(1) Baljuwsrol n° 1011, a0 1374: F. W. ghecalenghierd (van onredelike wanderige), 
pais, mids dat hem de bailliu beduchte dat hi ten beride quite soude hebben ghegaen 
mids dat hi bastard was ende bi siere moedere name niet te wette gheleit (dus baljuw 
zou eis verliezen wegens vormfout in de dagvaarding !). 

(2) N° 1373, a0 1375 : omme dat bailliu wel gheinformeert was dat hy bi wette 
ende bi vonnesse niet der af ghehadt en soude hebben so liet hij jeghen hem composeren 
ende ontfincker af 100 lb. 

(3) N° 1016, a0 1376, Brugse Vrije: W. D. ghecalengierd dat hi gheslegen zoude 
hebben H. V. boven paise ende zoending, ende mits dat hi hem deffenderen wilde 
met sire crune als dat hi clerc was, zo liet de baillu pais der of maken omme 24 lb.; 
n° 867, a0 13 36, Aalst : G. de Waes ... s'en prist a un autre home et pour ce quil est 
clercs et que li fais ne fu pas mis a loy .. .laissiet apaisier envers nous pour 24 lb.; n° 870, 
a0 1373 : A. de C. en W. v.d. Z. ghecalengiert dat zij ghewont ende ghequetst zouden 
hebben Janne den Zuttere porter te Gheroudsberge daer of de boete souden hebben 
gheweest van elken 60 lb. hadde ment connen in de ware ghedoen. Ende omme dat 
de baliiu verstoot dat zy poerters te Ghend waren ende hi wel wiste dat zij hem metter 
stede ghedeffendeert souden hebben liet hi pays maken voer vonnesse omme 36 lb.; 
n° 877 : omme dat zij porteren te Ghend waren ende hem de baillu niet ghenaken en 
conste te wette ende dat pays was jeghen partien ... pays omme lb.; no 1286 N. 
beticht van diefstal : ute dien dat scepenen negheene informacie en hadden van sinen 
mesfayten so duchte de bailliu dat hy hem soude ontgaen ende so vele te meer omme 
dat hy clerc was ende ontfincker of te mijns heeren bouf over dbeste 36 lb. 

(4) N° 1369, a0 1373, moord: partien maecten onderlinghe pays ende den bailliu 
was wel gheteekint dat hy niet der an ghehadt en soude hebben by wette, ghecomposeert 
over dbeste ende ontfaen 100 lb.; n° 1386, a0 1373, Gent : omme dat de bailliu ver
stoot dattene scepenen souden doen telivreren so ontfinc hierc af over dbeste 6 lb.; 
n° 1366, a0 1372 : dit hadde de bailliu gherne bewetticht ... ende omme dat de baillu 
duchte dat hem ontgaen soude hebben so liet hy jeghen hem composeren; n° 1363 : 
ende de bailliu liet verdinghen mids dat hy duchte dat quite ghegaen soude hebben 
by wette ende ontfincs te myns heeren bouf 3 lb. 

(5) N° 1018, Brugse Vrije, a0 1377 : B. L. ghecalengiert ende ghevaen als dat 
hi berucht was dat hi vercracht soude hebben N. f. C. van Gheyle bi nachte, waerof 
de scoutheten gheen helperoup ne conste gheprouven en ducht hadde dat hi quite 
gaen zoude te wette also hi wel verstoot an enighe goede lieden so dat hine liet compo
seren. 
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rechtbanken, als een normale praktijk, in het volle licht. Dit leidt tot 
een andere constatatie : het compositorische, d.i. transactionele karakter 
van de schikking met de baljuw is meestal een schijn; de verdachte wist 
ook wel dat hij zou vrij uit gaan in een eventueel proces; wanneer hij 
desondanks een compositie betaalt, doet hij het omdat hij onder pressie 
staat. We spreken niet van vrees voor gewelddadige afdreiging, maar 
ieder wist wat al kosten en lijden een strafproces kon meebrengen, erger 
in elk geval dan de paar pond die de baljuw vroeg. Ook hier gold : 
beter een nadelig akkoord dan een gewonnen proces. 

Een ander punt volgt hieruit : de volslagen willekeur en subjec
tiviteit van deze baljuws-,,vonnissen" en vooral het feit dat de VER
DENKING de plaats heeft ingenomen van het BEWIJS. De teksten 
zijn klaar : een gerucht, een "men zegt" en de verdenking van de baljuw 
zijn voldoende, om de "stmf" te doen uitspreken ( 1 ). 

Hier raken we een zwakke plek van het systeem : de meeste gevallen 
van compositie zijn die waar het minimum van bewijs voor schepenen
vonnis vereist niet aanwezig is. Een grote waarborg van de verdachten 
wordt hier ondermijnd (2). 

(1) N° 1017, a0 1376, Brugse Vrije: J. B. ghecalengiert van dat hi D. C. vercracht 
zoude hebben also men seide ende omme dat de scoutheete ducht hadde dat hi quyte 
gaen zoude te wette, zo was pais gemaect omme 42 lb.; n° 8 5 5, a0 1306, Aalst : E. Ie 
Hane, 15 lb. de calenge, mais il ne fu nient encoupés; n° 871, a0 1373 : P. S. ghecalen
giert omme dat men seide dat hi enen man van live ter doet soude hebben bracht 
van den welken hij pays maecte omme datter ment niet zeker de wareit ne wijste omme 
12 lb.; n° 873, a0 1374: A. K. ghecalengiert dat hi hem beroemt soude hebben dat hi 
eenen sergant ghesleghen soude hebben also men seide pais vor vonnesse omme 30 lb.; 
n° 1363, a0 1364-65, Gent : so dat de bailliu liet verdinghen mids dat hire negheene 
proeve toe en hadde; n° 1373, a0 1375, Hulst: ende da bailliu ne gheene vray orconscap 
der toe en hadde so liet de bailliu jeghen hem composeren. 

(2) N° 1374 : omme dat baillu duchte te faelgierne van proeven so liet hy com
poseren ter bede van vele goeder lieden; n° 1370, a0 1373, Gent: ende de bailliu duchte 
van flauwer proeven ende doe so wart pays ghemaect by rade van den zouvereinen 
(baljuw) ende van den ontfanghere Heinricke; n° 1386, a0 1373, Gent: de baillu heeft 
se laten verdinghen over dbeste mids dat hys ne gheene goede proeve en hadde omme 
syn aenlegghen in ware te doene; n° 1365 : als de baillu zach dat partijen niet en vol
lechden so dachte hy flauleken te stane van der orconscepen mids tfayt gheviel. .. 
tusschen Hassenede ende Artevelde up een wilt velt en liet pays maken; n° 1374-75, 
Gent, van dat H. C. ghevanghen was omme dat hem de baillu betyende was dat hij 
in felheden hand ghedaen soude hebben an H. M.; ende omme dat by nachte gheviel 
so duchte de baillu dat hyt niet en soude hebben connen proeven ende lieter jeghen 
hem af composeren omme 24 lb.; n° 881, a0 1376; omme dat mijn heere de baillu niet 
wel en conste in ware ghedoen, 
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2. ENKELE CIJFERS OVER DE ACTIVITEIT VAN STRAFRECHTBANKEN 

EN ZoENRECHTBANKEN 

We hebben hoger de hoofdluiken van het oud-Vlaams strafrecht 
gesche.tst : enerzijds het eigenlijke ,,~traf"recht qnd~L.grnfelijkJmpuls, 
anderzijds het vcrzoeningsrecht~_g_einspireerd door gemeentelijke idealen 
en tenslotte. cle compositie met de baljuw. 

l-;Iet ene gold vóór de strafrechtbank_<;!).j schepenen of mannen zete
lend dls grafelijke of heerlijke strafrechters), het andere vóór de zoen
rechtbanken (schepenen of paiseurs zetelend als officiële stedelijke ver
zoeners), het cl<;!_g~_yqgr de baljuw._ 

We hebben de juridische basis en werking van deze systemen be
schreven alsook de technisch-juridische wijze waarop hun competenties 
bepaald werden (belang van aanhouding kort na misdrijf, categorie van 
in principe "onverzoenbare" misdaden, etc.). Nu komen we tot een vraag 
van gerechtelijke statistiek : welke was de activiteit van deze instanties 
in her klassieke oud-Vlaams strafrecht? We hebben ons hiervoor nood
gedwongen tot een steekproef beperkt, namelijk de stad Gent in de 
tweeqe helft van de XIVe eeuw. Hier inderdaad geven de bewaarde 
zoendingboeken en baljuwsrollen ons voldoende inlichtingen. 

I. - Enkele ct;Jers. 

Voor de tweede helft van de XIVe eeuw geven de baljuwsrekeningen 
volgéns een reeds vroeger gepubliceerde berekening ( 1) een jaarlijks 
gemiddelde van een 70 tal misdrijven die door een regelmatige uitspraak 
van de grafelijke strafrechtbank gevonnist worden (2). 

2. De zoenboeken geven - steeds voor Gent - in de ze helft van 
de XIVe eeuw een gemiddelde van 3 2 5 verzoeningen, m. a. w., de pai
sierders behandelden ongeveer 4,5 maal zoveel misdrijven als de straf
rechters. Het belang van deze paisierders in het kader der stedelijke 
instellingen is dus zeer groot. Meer nog, we staan voor een instelling 
die nog een eeuw lang zeer actief zal blijven en zelfs een expansie van 
haar activiteit zal kennen tijdens de eerste helft van de xve eeuw. Expansie 
die onderstaande curve illustreert. 

(1) M. HEINS, De /'office du grand bailli au XJVe Siècle à Gand (Messager des Sciences 
histor., 1888, p. 312), komt voor de XIVe eeuw tot een gemiddelde van 72 veroor
delingen. Onze eigen berekeningen op basis van de baljuwsrollen bevestigen die van 
M. HEINS. 

(2) M. HEINS, loc. cit., verliest het bestaan van zoen en baljuwscompositie uit 
het oog (waar het grootste deel van de criminaliteit afgehandeld werd) en maakt over 
de zedelijkheid van onze voorouders diensvolgens onverdiend lovende opmerkingen ! 
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Nochtans was het stedelijk zoenrecht zo nauw verbonden met het 
hele systeem van de stedelijke autonomie dat het afbrokkelen van dit 
laatste - einde xve en XVIe eeuw - ook de ondergang van het eerste 
moest meebrengen. Rond 1500 is de zoenpraktijk schraal geworden en 
vegeteert nog 5 decennia voort, een typisch restverschijnsel : 5 gevallen 
in 1520-21; 5 in 1530-31; 2 in 1540-41; 5 in 1550-51; 2 (voor het laatst) 
in 1551-5 2. Deze laatste alle verzoeningen voor doodslag, het dramatische 
oude type-geval voor zoen en weergeld (2). 

3. Een derde groep wordt gevormd door die misdrijven die noch 
vóór paisiers noch vóór schepenen komen maar door de baljuw, krachtens 
zijn compositierecht, summier worden afgehandeld. 

(1) Onze grafiek bevat geen tienjaarlijkse gemiddelden maar de absolute cijfers 
van de zoenuitspraken op de aangegeven jaartallen. 

(z) Men weet dat analogerwijze de activiteit van de Brugse zoenrechtspraak 
eindigt in de periode der Nederlandse troebelen, een paar decennia na Gent (STRUBBE 
en ScHOUTEET, Het zoending te Brugge). Te Rijsel hebben de "appaiseurs "het ganse 
ancien régime door bestaan. Men bewaart te Rijsel het register van de "appaiseurs" 
voor 1783-90 (Stadsarchief, AG. IZ67). 



We hebben het juridisch aspect van deze procedure behandeld. 
Nu komt het op statistieken aan. \Velnu, de baljuwsrollen brengen- steeds 
hic et tune - een 70 tal misdrijven per jaar, bijna steeds gevallen waar 
de partijen tot een informele overeenkomst zijn gekomen en de zaak 
daarbij wensen te laten. (,,Calaengen van 60 lb. die ghevielen ten hiecht
dl!ge daer of dat partijen onderlinghe pays hadden ende omme dat par
tijen niet en vollechden zo liet se de bailliu jeghen hem composeren ende 
ontfincher of te mijns heeren bouf alsulcke composicien als hier naer 
vollecht gescreven ... ") ( 1) 

Concluderend leggen wij de nadruk op de relatief geringe plaats 
die weid ingenomen door wat overeenkomt met onze huidige strafrecht
bank, en de enorme verhouding misdrijven die werden geregetd do6r 
vredelievende regeling onder de partijen, al dan nie~ 1J1et, tussenkomst 
van de speciaal daartoe aangestelde magistraat. Op een gemiddelde crimi
naliteit van 465 misdrijven per jaar, worden amper 70 misdrijven echt
strafrechtelijk beteugeld, ongeveer evenveel als het informele compo
seren met het 0. M., verschillende keren minder dan wat de paisierders 
behandelen. (2) 

Wat vóór de strafrechter komt en met zware boete of pijnlijke 
straf beteugeld wordt zijn enkele bijzonder hatelijke misdrijven, dief
stallen, misdrijven door niet-poorters bedreven (3), executies van bal
lingen (wettelozen) en de paar gevallen waar de benadeelde partij van 
geen overeenkomst wil weten en een formele klacht instelt. Het normale 
geval is echter dat na een misdrijf tussen poorters (vooral inzake gewelds
criminaliteit, dé overgrote massa) een verzoening gebeurt vóór pai
sierders, (waarna de baljuw niet optreedt) of zelfs zonder enige gerechte
lijke vorm (waarna de baljuw van zijn strafrechtelijke klacht kan afzien 
mits een compositie). Vóór de strafrechter gaan werd als iets schandelijks 
beschouwd dat men onder poorters ten allen prijze zocht te mijden (4). 

II. - Dit laatste punt brengt ons tot de vraag van de interpenetratie 
van bovenstaande drie groepen, m. a. w. werden dezelfde misdrijven 
soms in meer dan één van die systemen behandeld ? Het antwoord is 
negatief. We hebben voor Gent voor het decennium 1364-74 een steek-

(1) Baljuwsrol n° 1366, a0 1372. 
(2) Een concreet voorbeeld: van 20-9-1372 tot 18-9-1373 komen 77 baljuws

composities voor, 5 9 strafrechtelijke vonnissen en 280 uitspraken van de paisiers. 
(3) Zie bvb. Baljuwsrol n° 1017, Brugge, a0 1376: ghejustichierd: Griele van den 

Eede uute Zeeland, P. Marhijscal dictus Beverlay van Ghend, P. Maes van Andwerpen. 
(4) Baljuwsrol n° 1365, Gent, a0 1367-68 : van H. Scotten die berucht was dat 

hij Jan Noes wijf ... eenen wullinen roe ontdrouch daer soe den bailliu over claeghde 
ende omme dat zij beede poorters waren so liet de bailliu van der calaenge lichtelic pays 
maken ... 



proef gehouden. We hebben honderden namen van de drie groepen 
vergeleken en vastgesteld dat in de regel, althans te Gent : 

1) een geval dat door de strafrechtbank wordt behandeld niet &or 
de paisiers wordt behandeld of omgekeerd. 

2) een geval dat door compositie met de baljuw eindigt niet voor 
de paisiers is verschenen. 

De drie verschilJende instanties : paisierders, strafrechters en baljuws, 
treden n.iet op elkanders terrein en eerbiedigen als het ware het principe 
,,non bis in idem"'. ~ 

Als volstrekte uitzonderingen, waarvan de oorzaken ons onbekend / 
zijn, signaleren wij volgende gevallen : 

De zaken Gillis den Aert-Martin den Buc (doodslag) en Jan Ver
lanen-Pieter van den Heeden (wonde) verschenen vóór de strafrechtbank 
én werden vóór paisierders verzoend (ze helft 1367) (1), de zaken Jan 
den Hase-Jan van Stopenberghe ( doodslag) en Jan Heynmans-Jan van 
den Watre (kwetsuur) insgelijks (ze helft 1372) (2). 

Als voorbeelden geven we de beide teksten voor de zaak Verlanen
Van den Heeden. 

1) Baljuwsrol n° 1365 (20-IX-1367 tot 8-I-1368) : 
"Van dat Jan Verlanen eene wonde leide up(= betichten van) Pietren 
van den Eede met i messe ende eene wonde up Gullise den Meyere met 
i messe, vermaect beede ter bede van Gillise van Lathem ende van Arende 
van Hieseghem omme 40 s." 

2) Zoendingboek 1367-68, fo 158 v0 : 

,,Pietre van den Heeden sal gheven over hem ende syne hulpen Xllll lb. 
gro. tor. Jhanne Verlanen over sine zware quitsure ende smette die hem 
ofte sine hulpers dadetl sonder redene ofte verdienste ende sonder scult ... " 

F. - TO T BE S L U I T 

FAMILIALE SOLIDARITEIT EN INDIVIDUALISERING 
VAN HET STRAFRECHT 

Alléén is de mens niet in staat zijn persoonlijke veiligheid te vrij
waren. Van oudsher heeft hij veiligheid gezocht in verenigingen waarin 
de leden, in ruil voor gedeeltelijk prijsgeven van hun persoonlijke vrij
heid, de onontbeerlijke graad van veiligheid vonden, noodzakelijk tot 

(1) Baljuwsrol n° 1365; Gent, Stadsarchief Zoendingboek, a0 1367-68, fo 158 v0 • 

(2) Baljuwsrol n° 1367; Gent ,Stadsarchief. Zoendingboek, a0 1372-73, fo 338 VO 
en 244 VO. 



ontplooiing van hun natuurlijke gaven. ,, Was der Mensch ist, verdankt 
er der Vereinigung von Mensch und Mensch", zo begint Gierk~ zijn 
"Deutsches Genossenschaftsrecht". Inderdaad, de hele geschiedenis door 
heeft de mens zich in steeds bredere gemeenschappen georganiseerd die 
de veiligheid en de kracht van steeds talrijker enkelingen steeds beter 
moesten waarborgen. De primitieve en spontane collectiviteit waarin 
de mens is opgenomen is zijn familie. Een uitgebreide groep personen, 
door het bloed verbonden, staan in voor elkanders bescherming en het 
voortbestaan van het geslacht, alle verwanten hebben in dat verband 
rechten en plichten, allen zijn solidair voor goed en kwaad. Praktisch 
is in Vlaanderen, waar van de Karolingische staatsopvatting zeer weinig 
is overgebleven, tot in de loop van de XIe eeuw de familiale solidariteit 
de enige waarborg van de veiligheid der enkelingen, hetgeen op het 
strafrecht de collectivistische stempel drukte die in de loop van de vol
gende eeuwen door het traag groeiend individualistisch element werd 
uitgewist. Werd een lid van de familie een onrecht aangedaan, en was 
er aanleiding tot wraak, de baken werd opgestoken, een legertje ver
wanten trok ten oorlog, overviel de woningen van de vijanden, sloeg 
hen neer in hinderlagen; kwam het tot een vrede, dan werden bloed
verwanten uitgewisseld als gijzelaars, kwam het tot een verzoening, alle 
verwanten sloten ze gezamenlijk af, moest er weergeld betaald of ont
vangen worden dan hadden alle verwanten recht · of waren aansprake
lijk (1). Kwam een zaak vóór de rechtbank dan waren het alweer de 
verwanten van het slachtoffer die klaagden, de verwanten van de betichte 
die voor zijn onschuld instonden (2). 

In de loop van de XIe eeuw is in Vlaanderen in deze toestand een 
kentering gekomen, die, na eeuwen, het familiale collectivisme zal ont
binden. Het oude systeem had vele nadelen : alleen de leden van de 
sterkste families ( de "potentes parentela") konden erop rekenen in veilig
heid te leven, de zwakke werd ongenadig onderdrukt, de voortdurende, 
uitgebreide oorlogen hadden ten slotte tot gevolg, dat ganse streken 
door deze plaag geterroriseerd werden zodat men, om de veiligheid van 
de enkelingen te waarborgen, de ganse gemeenschap in gevaar bracht; 
totaal onschuldige individuen worden mishandeld voor het enkel feit 
dat ze tot de vijandige families behoorden (3); voeg hierbij dat velen 
zich onder de mom van de veten aan allerlei misdadigheid overgaven. 
Te·gen dit ongebreideld vuistrecht treedt nu een reactie in. Er hebben 
zifh in het Vlaanderen van de xre eeuw twee kapitale feiten voorgedaan: 
het land slaat definitief de richting in van een stedelijke, op handel en 

{ 1) Cfr. voor dit alles de teksten geciteerd op blz. 29 3-29 5. 
(2) Namelijk de cojuratores. 
(3) Zie blz. 236 v. 



vrijheid gesteunde beschaving en de graaf begint het op zich te nemen 
het graafschap door zijn gezag tot een vreedzame, van hogerhand geor
ganiseerde samenleving om te scheppen. Beide initiatieven, het stede
lijke en het grafelijke, organiseren aldus bredere gemeenschappen waarin 
de burgers veiligheid zullen vinden en die geroepen zijn de familiale 
solidariteit te vervangen. 
1. - De gemeentelfjke solidariteit komt in de plaats van de familiale. 

Tussen de gemeentenaren geldt niet meer het vuistrecht, maar de 
arbitrage van de selecti judices, waaraan de gemeentenaren zich 
moeten onderwerpen. Dit is zeer belangrijk: wanneer een zwakkere 
gelijk krijgt tegenover een sterkere dan moet dit oordeel geëer
biedigd worden, daartoe zal desnoods de ganse gemeente tegen 
de onwillige optreden ( 1 ). 

2. - De graaf ziet in elk misdrijf een inbreuk, door een onderdaan 
gepleegd op zijn vorstelijk gezag en vredesgebod. Hij zal de 
overtreder, wie hij ook zij, straffen en hem dwingen aan de bena
deelde partij de schade te vergoeden (2). Deze straf kan bij definitie 
slechts de schuldige treffen, het strafrecht wordt een zaak t.ussen 
het gezag en de enkeling, het wordt geïndividualiseerd. De hand
having van de veiligheid van de enkelingen wordt voortaan als 
een openbare dienst beschouwd. Private wraak is verboden, de 
graaf heeft het monopolie van de bestraffing, alleen de schuldige 
verdient straf, de verwanten kunnen niet aansprakelijk gesteld 
worden voor zijn daad, een verzoening tussen de partijen wordt 
overbodig : het recht is hersteld door de publieke straf, de graaf 
(steeds door zijn ambtenaren) vervolgt de misdadigers uit eigen 
initiatief en onderzoekt hun schuld op objectieve wijze : dit alles 
volgt uit het principe van de moderne staatsopvatting : stuk voor 
stuk worden de functies van de familie terzake uitgeschakeld. 

Wanneer eenmaal deze principes doorgezet worden is de famjliale 
solidariteit gedoemd om te verdwijnen, want de twee systemen · zijn 
onverenigbaar. Doch de geschiedenis gaat niet met sprongen en eeuwen
oude gebruiken worden niet met één slag over boord gegooid. De zege
praal van de jongere opvatting, die ook de opvatting van het geëvolueerde 
Romeinse recht was geweest en door de grafelijke legisten, in dit recht 
geschoold, ijverig werd nagestreefd (3), heeft eeuwen gevergd en was 
in _de periode die we hier bestuderen verre van voltooid. Langzaam en 
geleidelijk heeft men de schuldige of benadeelde enkelingen losgemaakt 

(r) Door verwoesting van het huis, uitwijzing en boete : Amicitia van Aire, 6. 
(2) Eerste sporen in de 2e helft van de XIe eeuw, zie blz. 244 vv. 
(3) De keuren van Lod. v. Nevers. 1330, dragen hiervan duidelijk sporen; cfr. 

GrussEN, Ugistes en Flandre, passim. 



uit het familiaal verband en uitsluitend gesteld tegenover de publieke· 
organen die hetzelfde recht op allen toepasten; lang heeft de sterk inge
wortelde familiale solidariteit in het publieke strafrecht ee1;1. rol gespeeld, 
die zelfs mip of, meer in evenwicht blijkt te zijn met de grafelijke2ctie. 

Heeft men enerzijds de verwanten die niet bij de feiten aanwezig 
waren geweest, en die vroeger het gros van de troepen leverden, ver
boden aan de wraakneming deel te hebben ( 1 ), dan heeft men toch 
anderzijds impliciet of expliciet aan de anderen toegelaten de strijd voort 
te zetten ( 2 ), men liet zelfs in de steden toe dat de verwanten, ingeval 
van vete, wapens droegen (3). 

Reeds in de keuren van Filips van de Elzas vinden we het principe 
van de subsidiaire vervolging-ex-officio van de publieke macht en van 
de schepentussenkomst-ex-officio bij vete (4), maar het heeft tot in de 
XIIJe eeuw geduurd eer het principe enigszins algemeen erkend was van 
een· vervolging-ex-officio samen met of bij ontstentenis van de vroeger 
onmisbare klacht van de bloedverwanten (5 ). 

Nog in de loop van de XIIIe eeuw zien we h9e de publieke straf 
door de verwanten van het slachtoffer ten uitvoer ge~egd wordt (6). 

Nog lange eeuwen is het gebruik in zwang gebleven dat de ( onschul
dige!) verwanten zich bij een plechtige verzoening samen tnet de schul
dige vernederden en vergiffenis afsmeekten ( 7 ), hetzelfde geldt voor de 
aansprakelijkheid van de ( onschuldige !) verwant.en tot bijdrage in het 
weergeld, aan het slachtoffer of zijn verwanten te betalen, die we nog 
vóór de rechtbank zien afdwingen in de Aardenburgse "Tale en Weder-

( 1) Aire. Amicitia. 6; Hoop van Hazebroek. 1 326. 3 5; ESPINAS, Douai, P. ] . 
138. 1. 2.; Gent. 12.97. 4. 

(2.) EsPINAS, Guerres familiales Douai, blz. 42.9; Gent. 12.97. 4. 
(3) BLEo, Le Zoene, blz. 60 v.; EsPINAS, Douai, P. J. 648; Kortrijk, 132.4. 12.; 

De schepenen registreren een formele oorlogsverklaring door een balling aan zijn 
vijanden gericht! (DE PAS, Bourgeois S. Omer, blz. 2.70). 

(4) Filips van den Elzas, Gent, nr. 1. § 2. 13. 14. 
(5) Brugge, nr. 6. 1297. 5; 1304. 7; Cassel. 12.80. 19; Ronse. 12.40. 6; Salle de 

Lille. 147, a0 1387: ... us et coustume dele ville de Lille estoit tele que, quant aucuns 
fais estoit advenus en le dicte ville, que aussi bien faisoit on loy pour cas de criesme 
en l'absense de le partie comme en se presence"; Aardenburg Wettelijkh. 103; Gent. 
12.97. 32. - Dit is ten andere niet zonder tegenst;md gegaan, we vinden er de neerslag 
van in de keuren : Pas in Artesië. 11 84. 1 2.; Poperinge. 1 208. 17. 

( 6) Strafregister van S. Pietersdorp bij Gent. XL VI. 2. 1. 
Arques. 12.32. 2.8. 
Calais. 1253. 13. 41. 
Roisin, c. 161. 
In de keure van Brugge. 1304.11, verbeurt de misdadiger de hand "ieghen den 

heere ende ieghen den claghere" ! 
(7) BLED, Le Zoene, blz. 88 vv. 
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tale" ( 1 ), ondanks het kortstondig en alleenstaand verbod van de centra
listische keuren van graaf Lodewijk van Nevers (2). Het afzweren van 
de maag, het aloude vrije middel om zich aan die familiale 'aansprakelijk
heid te onttrekken, blijft integendeel in zwang (3); nog in de XIVe eeuw 
zien we, ondanks de strekking om de schuldigen zelf te nemen, nog 
steeds de verwanten van de "vechters" als gijzelaars genomen worden (4). 
Zelfs volgens de bekende keuren van Lodewijk van Nevers mag een 
balling niet door de graaf begenadigd worden, zo hij niet vooraf vol
doening schenkt aan de tegenpartij (slachtoffer of zijn verwanten) (5 ). 

Deze gegevens volstaan wellicht om een beeld te geven van de 
uiterste geleidelijkheid waarmee de moderne staatsrechtelijke opvatting 
van het strafrecht zich doorgezet heeft en de individuen, losgemaakt 
uit het familiaal verband, uitsluitend ten persoonlijken titel tegenover 

. het staatsgezag heeft gesteld (6). -

DE DRIE COMPONENTEN VAN HET 
OUD-VLAAMSE STRAFRECHT 

1 SLOTBESCHOUWING 
11 

1. De opvallendste en eerste component van het Vlaamse Strafrecht 
is hel oud-Germaanse recht. De bevolking van het middeleeuwse Vlaanderen 
bestaat in hoofdzaak uit Franken, bijkomstig uit Friezen en Saksen. 
Ze hebben, sinds hun vestiging alhier tijdens de volksverhuizingen, hun 
recht in zijn hoofdtrekken bewaard. Sommige instellingen werden gela-

(1) c. 28,dezelfde aansprakelijkheid in het XIVe eeuwse Witteboek te Gent, nr. 33. 
(2) ± 1330. c. 81. 
(3) Salle de Lille, nr. 280. 1291. 
Wettelijkhede. 49. 
(4) Ieper, Sentences, nr. 879. 
(5) Lod. v. Nevers. 13 30. 5 8 : geen balling mag terugkeren : ,,se ly sires ne le 

restitue a sa loy et sil na faict satisfaction a partie". Cfr. Veurne Ambacht. 1240. 5 2 : 
vóór de banitus door de overheid mag binnengelaten worden moet hij verzoend zijn 
met zijn adversarius. 

EsPINAS, Douai, P.]., nr. 1392. 2. 3, a0 1383 : graaf kan ballingen genade schenken 
"sauf le droit de partie", ,,satisfaction faicte a partie" enz. - de partij is het slachtoffer 
of zijn verwanten. Cfr. Calais. 1253. Ir. Se aucuns est portrait ... qe il ait ochis son 
iuré il ne puet jamais avoir respons encontre son iurei en la Loi ne il ne puet estre 
acordés envers le seif gneur se il ne] soit anchois acordés encontre ses ennemis. 

(6) In dit verband is het meldenswaardig dat in Normandië, waar de hertogelijke 
macht het vroegst en het stevigst van de franse territoriale vorstendommen gevestigd 
was, de banden van de familiale solidariteit het vroegst losgemaakt werden, cfr. de zeer 
flinke studie van YvER, Solidarité familiale dans /'ancien droit Normand. 

l 



ïciseerd, andere gechristianiseerd, de Karolingische staatsinrichting heeft 
wellicht enkele nieuwe principes ingevoerd die even vlug als de Karolin
gische eenheidsstaat weer zijn verdwenen; doch van zodra de bronnen 
ons beginnen in te lichten (vanaf xre eeuw) ontdekken we een strafrecht, 
dat in al zijn hoofdtrekken primitief en Germaans is gebleven; de Selbst
hilfe, de vete met al haar correlaat-instellingev, de opvatting over misdrijf 
en straf, de vormen van de doodstraffen, de atomisering van het misdrijf, 
de strafrechtspleging, de rol van de sippen, het is allemaal oud-Germaans 
en primitief erfgoed. Hef is primitief, omdat de maatschappij zelf typisch 
primitief, gefeodaliseerd, agrarisch"en niet georganiseerd is, verstoken 
van elke ware staatsopvatting of publiekrechtelijke bekommernis - de 
enige openbare diensten zijn wellicht het leger en een sterk gediscrediteerd 
gerecht, zodat men zich daar onmogelijk een ander systeem dan de 
Selbsthilfe en haar nasleep indenken kan. Het is Germaans in zijn uiterlijke 
vormen omdat bij de volkeren - die taal en godsdienst veel vlugger 
verliezen - wellicht geen gebruiken taaier zijn dan de juridische, en dan 
vooral de privaatrechtelijke waartoe het strafrecht grotendeels nog 
behoorde. Vanaf de xre eeuw zullen nieuwe begrippen de oude Germaanse 
gewoonten beginnen verdringen. Doch dit proces zal slechts op het einde 
van de middeleeuwen zijn beslag krijgen. De macht der gewoonte en, 
later, politieke motieven, zijn de oorzaak dat veel Germaans erfgoed, 
?:Oniet naar de inhoud van het recht, dan toch naar de uiterlijke V0[111 

~uwenl~ . voor.tl even, hoewel het slechts een anomalie meer zal 
zijn. Het oud-Germaanse recht is eeuwenlang een hoofdzakelijke com
ponent van het oud-Vlaamse recht gebleven. 

Naast deze oud-Germaanse stam treden in de loop van de xre eeuw 
twee nieuwe componenten op, die het beeld van het strafrecht, de ene 
op radikaler wijze dan de andere, zullen wijzigen. Met het·· verval van 
het keizerlijk en koninklijk gezag was in het Westen een kritieke over
gangsperiode begonnen van ongeveer twee eeuwen die men de ware 
,)lark ages" van de Europese geschiedenis mag noemen. Men heeft de 
oorzaak van hun anarchisch karakter als volgt bepaald : ,,puisque les 
institutions anciennes ne sont plus et que les institutions nouvelles ne 
sont pas encore" ( 1 ). Inderdaad, het koninklijk gezag dat een hoge opvat
ting had over zijn rol in dienst van de gemeenschap, is vervallen en de 
territoriale vorsten, die eens bij deze Karolingische en klassieke staats
idee zullen aanknopen, zijn voorlopig niets meer dan eer- en heerszuchtige 
krijgers en veroveraars, wie de gedachte van de openbare dienst vreemd is. 

(1) FLACH, Les origines de l'ancienne France, I, blz. 9, en ibidem : ,,La France du 
xe et du xre siècle tient tout entière dans ces deux termes extrêmes : dissolution des 
éléments anciens, gallo-romains et francs, reconstitution avec ces éléments transformés 
d'un ordre de choses nouveau." 



De maatschappij leed geweldig onder deze ongebreidelde 9_eerschappij 
van het vuistreçht en de daaruit volgende onderdrukking van al wie niet 
tot de stand der gewapende milite s behoorde. Vooral de Kerk werd aan 
alle kanten beroofd en onderdrukt en wanneer men overweegt dat bij 
haar alleen ( de geleerdheid !) nog de begrippen van de staat en de open
bare dienst levendig waren en dat zij nog de stevigst georganiseerde 
instelling was, dan verwondert het ons niet, dat de Kerk, bij ontstentenis 
van het normale, wereldlijke initiatief, het sein heeft gegeven tot een 
vredesbeweging die, gekend als de godsvrede, een hulpmiddel is geweest 
dat aan reële noden te gemoet kwam : de bescherming van het militair 
of economisch zwakke deel van de bevolking ( 1 ). Doch meer dan een 
hulpmiddel was de godsvrede, uitsluitend op godsdienstige sancties 
steunend, niet (2). Hij is overbodig geworden doordat twee wereldlijke, 
stevig georganiseerde initiatieven, in de loop van de XIe eeuw de maat
schappij gaan hervormen. 

Het grote euvel van de maatschappij was het gebrek aan organisatie, 
het private initiatief en dus het privaat belang waren ongebreidelde 
he_e_rsers, ten koste van het algemeen welzijn. Om hieraan te verhelpen 
moeten de mensen verenigd worden en ten koste van een deel hunner 
vrijheid een hogere algemene vrede verwerven. Er moesten organen 
ontstaan die het herstel van het recht in naam der gemeenschap op zich 
namen, aldus enerzijds recht verschaffend aan iedereen en anderzijds de 
gemeenschap bevrijdend van de wanorde en de geweldenarijen van de 
private oorlogen. Een menselijke gemeenschap nu kan op twee manieren 
geconstitueerd worden : ofwel in een spontane, vrije vereniging van 
geliiken ( d. Einung), amicitia, coniuratio, communio, die organen aanstelt 
en met gezag bekleedt om het welzijn van de gemeenschap in haar naam 
te behartigen; een andere manier is de vereniging van een_ ~nschap 
van onderdanen onder een heerser die in deze hoedanigheid de vrede en 
het welzijn van de enkelingen eigener autoriteit behartigt ( d. Obrigkeit). 
Het eerste is het communautaire, het tweede het monarchisch principe, 
beiden hebben dit gemeenschappelijk dat ze het algemeen welzijn als 
hu!J._~doelstelling vooropzetten en dus de publiekrechtelijke idee van de 

(1) De· 3 canones van de 1° godsvrede (Charroux, 989) dragen volgende titels 
Anathema infractoribus ecclesiarum. 
Anathema res pauperum diripientibus. 
Anathema clericorum percussoribus. 
Cfr. HuBERTI, Entwicklung des Gottesfriedens, blz. 16. 
(2) Men weet dat de eerste godsvrede voor Vlaanderen werd afgekondigd te 

Beauvais in 1023 (voor het aartsbisdom Reims), tekst bij STRUBBE, Godsvreden in Vlaan
deren, nr. 1, blz. 5; een laatste godsvrede, deze van Terwaan, dateert in hoofdzaak 
van vóór 1n9, met bijvoegsels van± n50, Ibidem, nr. 5, blz. 16. 



openbare diensten terug in het leven roepen ( 1 ). Beide principes hebben 
op het Vlaamse publiek recht en bij gevolg op het Vlaamse Strafrecht 
een diepe ~nvloec_t gehad. 

2. Het communautaire principe, de tweede component van het Vlaamse 
Strafrecht, neemt aan dat onrecht, tussen poorters aangegaan, essentieel 
zaak is van de betrokken poorters en hun families en door hen dient 
geregeld (rechtstreeks verband met de oude opvatting), doch dit moet 
op JJ_rt_cdzame wijze gebeuren (herstelling, verzoening) en vol~!:11~bi~
ti~e _normen van rechtvaardighpd, door de stedelijke organismen bij 
elk afzonderlijk geval vastgesteld. Het kent de stadsmagistraat, die geen 
heerser is, althans in de zuivere opvatting, geen recht toe op de persoon 
van de poorters, vandaar een afkeer van de bloedige straffen in het gemeen
telijk georiënteerde strafrecht, de confiscatie der goederen wordt veraf
schuwd, typische straf daarentegen is de (tijdelijke) verbanning, ze is 
immers de normale reactie tegen ontrouwe leden (periuri) (2.) van een 
vereniging (3 ). :O~mi_~d_t:üve.q_!u~_S~!!..l?.9-°Jters zijn dus principieel indiYi
d11ele of familiale aangelegenheden, slechts de weigering ze vreedzaagi 
te regelen volgens overheidsadvies rukt ze in de publieke sfeer en brengt 
straf vanwege de gemeente mede (4). _ 

3. Het mçnarchische of centralistische principe teruggaand op de Karolin
gische traditie, derde component van het Vlaamse Strafrecht, ziet in de mis
drijven in het algemeen overtredingen door onderdanen gepleegd en op 
de eerste plaats ontvankelijk voor straf door de heerser (of de "staat"). 
De heerser 1_1eemt de bes_traffing van het onrecht .9~, de partijen zijn 
niet actief meer daarin betrokken, ze hebben alleen een passief recht op 
vergoeding. Het familiale verband speelt geen rol, strafrecht is....zaak. yan 
ck_ overheid en de enkelingen. Het heerschappij-principe gebruikt de 
bloedige straffen, het past de confiscatie van alle goederen toe, het ontkent 

(1) We volgen hier het exposé van GIERKE, Genossenschaftsrecht, I, blz. 8 vv.; 
2.2.0 vv., 296 vv., 638 vv. 

(2) Amicitia van Aire. 6. 
(3) Verbanning of schrappen uit de lijst der leden is ook de typische straf in 

de exponenten van het verenigingswezen die de (ambachts)-gilden geweest zijn : 
uitsluitingen van 40 dagen, 1 jaar, 5 jaar, enz. uit de (ambachts)gilden van wie de 
reglementen overtradt, zie EsPINAS en PIRENNE, Recueil Industrie Drapière, nr. 229 : 
68, 78, II, blz. 55, 57; nr. n8 : 26, I, blz. 268; nr. n8: 31, blz. 269; nr. 137: 20, I, 
blz. 350; nr. 238 : 8, II, blz. 76. 

(4) Oudste rechtstreekse gegevens : de amicitia van Aire; Aire. n88. 6 : Quod 
si aliquis suum conjuratum occiderit, infra quadraginta dies nullus amicorum mortui, 
nisi eo presente interfectus fuerit, potest de eo ultionem accipere, vel eum qui interfecit 
de Amicitia pellere; sed nisi infra quadragint~. dies seçundum judicium selectorum 
judicum mortem amici emendaverit et nisi parentibus satisfecerit ab Amicitia pelletur 
reus et perjurus (daarbij geldboete en, zo de selecti judices het willen, verwoesting 
van zijn huis). 



volledig het recht aan de partijen om zelf de beslechting van de misdrijven 
in handen te nemen, noch op vreedzame noch a fortiori op gewelddadige 
wijze (1). . 

De ~schiedenis van beide principes die de grondslag zijn _v:an het 
geëvolueerde Vlaamse Strafrecht is niet te scheiden van de geschiedenis 
van het Vlaamse publiek recht zelf. In Normandië is de vorstelijke macht 
de enige organisatorische kracht geweest van het hertogdom, ze heeft 
het land naar eigen, centralistische opvattingen ingericht en geregeerd 
en onder meer op strafrechtelijk gebied haar opvattingen reeds zeer vroeg 
doorgezet omdat ze op geen noemenswaardig verzet van andere politieke 
grootheden stootte (2). Jn .Vlaanderen staan de zaken heel anders. Niet 
enkelvoudig maar dubbel zal de basis van de politieke inrichting van 
het graafschap zijn, niet de vorst alleen, maar de vorst en de steden zullen 
de vorming van een geëvolueerde maatschappij ondernemen. Reeds in 
de loop van de XIe eeuw, begin van het moderne publiek recht, zien 
we beide toekomstige grootmachten ontkiemen : de graaf neemt het 
belang van. het land ter hand, begim: op het politieke en op het econo
mische plan_een staat in te richten (3 ), aanknopend bij de nog vrij sterke 
Karolingische traditie van de op vorstelijke heerschappij steunende 
staatsorganisatie (4); doch de steden ook zijn zich van hun taak bewust, 
zij richten zich in tot politieke en economische m!tchten en de constitq.
tionele crisis van het graafschap bij de dood van Karel de Goede brengt 
aan het licht welke belangrijke politieke rol de steden van plan zijn te 
spelen. De grafelijke en de stedelijke macht - de twee dynamische 
krachten die het publieke leven beheersen - erkennen elkander en zijn 
ongeveer'în e~enwicht. Deze aanvankelijke harmonie tussen he€rschappij
en vrijheidsprincipe heeft de ganse xne en een goed deel van de XIIIe 
eeuw geduurd en is, samen met de economische bloei, de grondslag van 
de Vlaamse voorspoed. De strafrechtelijke opvattingen zijn bijg~yolg 
ookjn harmonie: naast elkaar bestaan de twee systemen; de steden erken
nen het grafelijk recht misdadigers te vatten en terecht te stellen, de 
graaf verleent de poorters vrijstelling van confiscatie der goederen, hij 
erkent de werking van de stedelijke vredesinstellingen, zijn officieren 

(1) Oudste gegevens 2° helft XI0 eeuw, zie blz. 244 vv. 
(2) Cfr. YVER, Solidarité familiale dans /'ancien droit Normand; Interdiction guerre 

privée; LE FOYER, Droit pénal Normand. 
(3) Vrede verzekeren aan de leke bevolking, zie blz. 244 vv.; aan de kerk : 

"Vestrum est pro me orare, meum ecclesias tueri et defendere" zegt Karel de Goede 
tot de abt van S. Bertijns (Herman van Doornik, c. 26); economische bloei en cohesie 
versterken door stichting van jaarmarkten en steden, cfr. DHONDT, Développement 
urbain et initiative comtale; en door ontginning van braakland, o. a. het "veld" tussen 
Ieper en Brugge, cfr. GANSHOF, Medieval agrarian society, blz. 280. 

(4) H. MrTTEIS, Lehnrecht und Staatsgewalt, Weimar, 1933, blz. 1, noemt de rege
ringstechniek en de politieke ideeën van de territoriale vorstendommen een "erfdeel 
van het Karolingische Imperium". 
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nemen vrede van de partijen, hij neemt aan dat de ontsnapte misdadiger 
tot verzoening komt, dat de steden een eigen strafsysteem uitbouwen ( 1 ). 

De tweede helft der XIIIe eeuw ziet de verstoring van het pubJL~k
rechtelijk evenwicht. Het bondgenootschap van graaf en steden waarop 
vrede en voorspoed gesteund waren in de vroegere eeuwen, loopt ten 
einde. Centralisme en stedelijk particularisme, die tot dan naast elkaar 
bestonden, kruisen nu elkaar en komen, elk aangedreven door een eigen 
en onvermijdelijk· dynamisme dat streeft naar volle verwezenlijking van 
het respectieve ideaal, in oppositie. De kiemen waren zover ontwikkeld 
dat deze strijd moest komen : de graaf evolueerde beslist naar een abso
lutistische opvatting ( 2 ), de steden even beslist naar een republikeins 
ideaal, ze zijn niet tevreden onafhankelijk te zijn, ze wilden zelfs over 
het omliggende heersen. De botsing die onder Gwijde voor het eerst 
openlijk aan de dag trad had natuurlijkerwijze haar invloed op het straf~, 
recht. Hadden de steden de bovenhand dan triomfeerden de verbanning
straf (3), de regeling tussen partijen en de gemeentelijke vet~.beper
kingen (4); had de graaf de bovenhand dan triomfeerden het r,agjkaal 
en algemeen verbod van de veten (5), de doodstraffen (6), de confis
catie (7), de beperking van de familiale solidariteit (8). 

(1) Boetensysteem gesteund op de 50 lb. boete, en een hele reeks van verbannings
straffen van 40 dagen tot 100 jaar. 

(2) Gesteund door zijn legisten, Italianen en Fransen in de XIIIe eeuw, Cfr. 
GrLISSEN, Légistes en Flandre. Vanaf de regering van Gwij van Dampierre, dus in het 
laatste kwart van de XIIIe eeuw treden de "legum professores", de "magistri in decretis" 
op in 's graven bezoldigde dienst, als getuigen in grafelijke oorkonden of als zijn 
diplomatische agenten : Alanus Nuz; Johannes de Luceto, Hemo de Pruvino, Jehan 
de Vaissoine, Tanus Passi de Florentia, Bonifacius de Vercellis, Radulphus dictus 
Grospermi, Jacques Biecdanette, enz. De Vlaamse legisten zijn in de omgeving van 
Gwij nog uitzonderingen. 

(3) Brugge. 1304. 16. 19. 27. 31. 36. 41. 42; de keure van 1281 kent de verbanning 
slechts bij contumacià (§ 1.) niet als hoofdstraf; Gent. 1297.6.8. 10. 11. 12. 15. 55. 59. 

(4) Vooraanstaande plaats en uitvoerige behandeling in Gent. 1297. 1. 2. 3. 4. 
5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 23. 25. 49. 50. 51. 65 en Brugge. 1304. 37. 38. 
39· 40. 41. 42. 43• 44. 45. 46. 47· 48. 

Brugge, nr. 28. 1305; nr. 33. 1311. 
(5) Brugge. 1281. 14; Lod. v. Nevers. 70. 
(6) Indrukwekkende lijst in Lod. v. Nevers. 1330. 74; Doodstraf of in de genade 

van den heer : Brugge. 1281. 1. 8. 9. 10. 26. 27. Oorspronkelijk was de tegenstelling 
tussen gemeentelijke en grafelijke opvatting scherp : men vergelijke Geraardsbergen. 
1067-70. 10 : doodslag-doodstraf met de Amicitia van Aire 6, doodslag-verzoening. 
Gaandeweg - vanaf de XIIIe eeuw - evolueren de stadsmagistraten naar de onvoor
waardelijke doodstraf voor doodslag : EsPINAS, Douai, P. J. 172 (1250-75) en Brugge· 
1304. 16. In feite is de doodslagzoen nog lang blijven bestaan. 

(7) Brugge. 1281. 28. 18. 11. 9; van het huis: Brugge. 1281. 4. 
Lod. v. Nevers. 1330. 74. 
(8) Lod. v. Nevers. 1330. 81. 



Het feit dat de steden het in de xrve eeuw hebben gehaald op het 
vorstelijk absolutisme is oorzaak geweest dat allerlei instellingen met 
archaïsch karakter langer hebben voortgeleefd dan men, met het oog op 
het vroege opduiken der moderne opvattingen in Vlaanderen, had 
kunnen verwachten. Vaak hielden de steden aan de oude gebruiken vast 
louter omdat het oude stedelijke privileges waren en dit een onderdeel 
was van hun weerstand tegen vorstelijk absolutisme. Enkele laatste 
opmerkingen over het oud Vlaamse Strafrecht volgen onmiddellijk 
hieruit : het recht is heterogeen, immers drie totaal tegenstrijdige beginselen 
leven .er naast elkaar en zijn tegelijk bronnen van het geldende recht; 
het is zeer beweeglijk, het is in de politieke actualiteit meegesleurd en volgt 
de dalende of stijgende lijn van bepaalde politieke idealen; het is totaal 
vreemd aan geleerde systematisatie of juridische constructie en zuiver histo
risch gegroeid, hoewel het logisch doordacht is en vaak verrassend conse
quent met zijn verscheidene grondbeginselen - en het is ten dele onze 
taak geweest door voortdurende analyse van de verschillende instellingen 
van het oude strafrecht, die grondbeginselen op te sporen en hun uit
werking aan het licht te brengen - niettemin vormt het oud-Vlaa1nê_.e 
s,trafre<:;ht met zijn uit drie verschillende groeven gewonnen bouwstoffen 
op het eerste zicht een doolhof van verscheidenheid waar ieder dogmatisch 
denkende geest moet in verloren lopen, maar die voor de historisch
denkenden integendeel een steeds nieuwe bron is van verrassende gege_
vens over de ontwikkeling en vervorming van de menselijke maats.chappij, 
een levend en steeds bewegend lichaam, in geen systeem te vatten. 
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BIJLAGEN (1) 

(1) Veel dank zijn we verschuldigd aan dr C. WYFFELS, rijksarchivaris te Gent, 
voor de grote bereidwilligheid waarmede hij de door ons op het Gentse rijksarchief 
afgeschreven teksten met de originelen heeft willen collationneren. 



I. 

Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, verzoent Briction Ie Clerc 
en Phelipon des Tailleurs van Rijsel. Briction had Phelipon gekwetst "boven vrede". 
Hij zal nu (zoen)manschap doen aan Phelipon en 500 leden van zijn sibbe. Hij zal 
hem een zoengeld van 24 lb. betalen en zijn dokterskosten. Ook zal hij op bedevaart 
gaan. Borgen worden aangesteld. Zoenmaaltijden opgelegd. 

Rijsel, 17 Februari 1253. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen. Chro
no!. Suppl., n° 11 ( oud n° D 34), ro. Perkamenten rol. Beschadigd. H. : 5 9 5 mm.; 
B. : 185 mm. Minuut. Onderaan : ,,Pax reformata inter Insulenses". 

Onuitgegeven. 

Cest li dis medame del content ki fu entre Briction le Clerc, fil 
segneur Frumaut, et Phelipon des Tailleurs pour ce ke il Bricties navra 
Phelipon dedens triuwes et nuitantre et mist en peri! de mort et con
veneus en fu par loi et iugies, sil ne fust cl ers, quil iurast en sains a 5 oo 
homes ke, quant li fais li fu avenus et il fu revenus a lui meeme (a), dolans 
et reptntans en fu et est encore et sera, tant com il vivera et quil Brisses 
devenist hom a celui Phelipon et a sen lignage la u il len vorroit assener 
a 5 oo homes si comme dacorde. Et apres, quant il li eust fait homage, 
quil li rendist Ie coust de sen mire selonc ce quil diroit, quant il en aróit 
coniuret sour Ie foit quil li (b) deveroit (c), coma son home, quil li aroit 
coustet et, quele heure quil li aroit dit combien, rendre li devoit dedens 
quinzaine apres Ie iour quil li aroit dit. Et si li doit rendre 24 lb. dartois 
de paie comme franc home, ansi quil leust mort. Et de ceste paie li doit. 
il paier Ie tierce partie a Ie feste dlpre prochaine et Ie secunde tierce 
partie a Ie feste de Bruges siuwant apres et Ie daerraine tierce partie a 
Ie feste de Trehout prochainement siuwant apres. Et si doit Brisses 
movoir dedens Ie behourdich ki ore vient pour aler a Ie court Ie pape 
et estre la dusques au joesdi absolut et raporter letres del pentenchier (sic) 
u de persone ( d) souffisant, quil i ara estet a cel iour. Et quant il vorra 
revenir, entrer ne puet dedens Ie castelerie de Lille sans Ie congie medame. 
Et sil i viut revenir, renvoier doit a me dame et me dame en doit avoir 

(a) ,,ke" : uitgeschrapt. 
(b) ,,li" : bijgeschreven. 
(c) ,,a lui" : uitgeschrapt. 
(d) ,,domne" uitgeschrapt. 



boen consel de dire se volente. Et de eest dit a tenir, ensi com deseure 
est escrit, sunt dete sour paine de 200 mars, pour J ehan et pour Briction 
Frumaus (a) fius Oedain Baude li provos, Adans li provos, Jehans Fru
maus, Frumaus ses frere, Rikiers Rikemers, Henris ses frere, Lambe li 
Plaies, Baude ses frere, Nicholes Potins, Thumas li Noirs, Jehans Flokes, 
Hubers ses frere et cascuns pour le tout. Et de ce dit me dame a tenir, 
de le partie Phelipon sunt dete, ausi sour paine de 200 mars, Phelippes 
meemes, Gilles, Pierres et J ehans si frere, Piions, J akemes li eskevins, 
J ehans ses fius, Gilles de le Bare et si doi fil, Alars Des tailleurs, J ehans 
Pateroille, Gilles de le Ruele, Robers as Rasieres, Berars des Tailleurs 
et cascuns pour le tout. Et si ont iuret de le partie J ehan et Briction 
<levant nommes vint home, si loist a savoir : Frumaus (b) fius Oedain 
et si 3 fil, Rikiers Rikemers et si doi frere, Baude li provos, Jehans de 
Dergnau, Pols de Baufremes, Thumas li Noirs, Jakemes Menuiers, 
Thumas de Baufremes et Rikiers ses frere, J ehans Manteaus, Lam be li 
Plaies et Henris ses frere, Henris li Pois et Gerars ses frere et J ehans as 
Matines. Et de le partie Phelipon des Tailleurs vint home ausi, si loist 
a savoir : Phelippes des Tailleurs et si 6 frere, Jakemes li eskevins et 
Jehans ses fi.us, Robèrs as Rasieres, Jehans Pateroille et Gilles ses frere, 
Jakemes de le Bare et Gilles ses frere, Baudes de le Ruele et Gilles ses 
frere, Goches de le Bare et Nicholes ses frere ( c), Renier de le Bare, 
Jehans de le Ruele, li fius Bauduin, cascuns de ces 40 devant dis, ke il 
a boene foit, tenront et warderont ceste pais, ki faite est par medame 
del une des devant dites parties contre lautre, et a pris seur sen .serement 
cascuns des 20 homes de cascune partie ke se il savoit ke aucuns de le 
siuwe pa:rtie volsist aler contre ceste pais, ne faire chose de quoi maus 
peust venir a lautre partie, quil le destourneroit a son pooir et le lairoit 
sil pooit savoir si atans, ke maus nen venroit. Et pour plus grant seurte 
de ceste pais a tenir me dame dist en son dit ke Frumaus ( d) fius dame 
Oedain doit doner a mengier Phelipon des Tailleurs et les 19 ki avoec 
lui ont iuree le pais a tenir, ensi com dit est, avoec les siens 20 ki iuree 
ont le pais, ki <levant sunt nomme, le diemence ki est lendemain de le 
feste saint Pierre ki prochainement vient, en se maison et tout li 40 des 
2 parties, ki iuree lont et sunt nomme ei deseure (e), doivent aler. Et 
lautre diemence prochain apres doit sire Gilles des Tailleurs doner a 
mengier segneur Frumaut le fil dame Oedain et les 19 ki avoec lui ont (f) 
iuree le pais a tenir avoec les siens 19 de sen lignage devant nommes 

(a) ,,li" uitgeschrapt. 
(b) ,,li" uitgeschrapt. 
(c) ,,Jehans de Ie Piere" uitgeschrapt. 
( d) ,,li" uitgeschrapt. 
(e) ,,et cil vint i" uitgeschrapt. 
(f) ,,ensi com dit est" uitgeschrapt. 



ki iures lont ausi, en se maison et il i doivent aler (a) et les femes des 
2 freres Jakemon leskevin et Jehan sen frere a ambes 2 les mengiers (b) 
et lor doi baron. Et quant cis dis medame sera acomplis, ensi ke deseure 
est dit, li dete <levant nommet seront cuite de se covenence quil en 
ont faite. Ceste pais fu faite et cis dis fu dis a Lille en le sale me dame 
le contesse lan del incarnation nostre Segneur Jhesu Crist M.CC.LII le 
lundi <levant le iour Saint Pierre en fevrier. 

2. 

Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, verzoent Jakemes Helewit 
en Jehan Boidin. Helewit had Boidin gekwetst. Hij zal (zoen)manschap doen aan Boidin 
en zijn sibbe, hem 1 :i. lb. zoengeld betalen en de dokterskosten. Borgen worden aan
gesteld. De zoen wordt van weerszijden door tien man gezworen en met zoen-maal
tijden besloten. 

Waarschijnlijk : 1253. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen. Chro
no/. Suppl., n° 11 (Oud nr. D 34), v0 . Perkamenten rol, sterk beschadigd. H. : 
595 mm., B. 185 mm. Minuut. Het stuk n° 1 dat op dezelfde rol staat is 
gedateerd: 17-2-1253. 

Onuitgegeven. 

Cest li dis medame del content ki fu entre J ehan Boidin dune part 
et Jehan le clerc et Jakemes Helewit dautre part (c), de ce ke me dame 
avoit entendu ke Jehans Boidins laidenga Jehan (d) le Clerc, dont il fu 
convencus et iugies par loi; et Jakemes Helewis i vint courant pour le 
clerc aidier et feri J ehan Boidin, de quoi il fu convencus et iugies par loi. 
Dist ele (e) en sen dit : Pour ce ke Jehans Boidins fu laidement navres 
et roisnies, ke Jakemes Helewis iurast en sains a 100 homes ke, quant 
li fais fu avenus et il fu revenus a lui meeme, ke dolans et repentans en 
fu et est encore et sera tant com il vivera et devenist hom Jehan Boidin 
a lui et a sen lignage, la u il len vorroit metre a 100 homes, et quant 
il li aroit fait homage, J ehans Boidins li doit dire sour le foit quil li doit 
com bien ses mires li cousta et Jakemes li doit rendre ce quil dira dedens 
quinzaine apres le iour quil li ara dit. Et si li doit donner pour se naverure 
12 lb. ansi ke sil leust afole comme franc home. Et ces 12 lb. li doit il 
rendre a 3 festes a cascune le tierce part, si loist a savoir : le premiere 

(a) ,,parmi le dit me da~e" : uitgeschrapt. 
(b) ,,doivent venir" uitgeschrapt. 
( c) ,,selonc" : uitgeschrapt. 
( d) ,,Raoul" : uitgeschrapt. 
(e) ,,madame" : uitgeschrapt. 



a le feste dlpre ki ore vient, lautre a le feste de .Bruges et le tierce a le 
feste de Trehout ( 1) suiwant. Et de eest dit a tenir sunt dete sour paine 
de 200 mars Jehans Andrius, Jakemes Andrius, Gilles li Boirgnes, Jehans 
de le Porte, Pierres li Boirgnes li fius et cascuns pour le tout en tel maniere 
quil feroient ces te amende pour J ehan Boidin sil ne le faisoit et prende
roient pour lui. Et pour ce ke ces te pais soit fermement tenue. ont iure 
10 home dele partie Jakemon Helewit, si loist a savoir : Jehans Helewis, 
Jakemes ses fius, Jehans fius Gillion dele (a), Jakemes Gommers, Jehans 
de Dergnau li iovenes, Baude de le Porte, Alars de le Caucie, Alars 
Vertes, Willaumes Vertes, Reniers de le Bare. Et de le partie J ehan 
Boidin lont 10 home ausi iuree, si loist a savoir: Jehans Andrius, Jakemes 
Andrius, J ehans Boidins, J ehans as Matines, Pierres li Boirgnes li iovenes 
et Jehans ses frere, Jehan dele Faleske, Alars dele Porte, Jehans Man
teaus, Vies de Langlee et cascuns de ces 20 homes <levant dis (b) pris 
sour sen (c) serement keil a boene foi etcetera ut in alio. Et pour le pais 
mius afermer medame dist en sen dit ke J ehans Helewis doit doner a 
mengier J ehan Boidin et les 9 ki avoec lui ont iuree le pais a tenir, ensi 
com dit est avoec les siens 9 de sen lignage ki iuree lont avoec lui, le iour 
del behourdic (2) en se maison et tout li 20 des 2 parties ke iuree lont 
et sunt nomme ei deseure i doivent aler. Et lendemain del behourdic 
doit Jehans Manteaus ces meemes 20 homes doner amengier en se maison 
et il i doivent aler et quant ( d) cis dis me dame sera acomplis, ensi ke 
deseure est dit, li dete ( e) sunt cuite de le (f) covenence quil en ont fait. 

3. 
Aleydis, hertogin van Brabant, maakt de overeenkomst bekend tussen haar en Mar
garetha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, nopens het uitleveren van voort
vluchtige misdadigers tussen de twee vorstendommen. 

18 April 12.62. 

A. 0 r i g i n e e l : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives Départementales du Nord. B. 1561, 1er Cartulaire de 

Flandre, no 181, fo 56 vo. XIIIe eeuw. 
Onuitgegeven. 

(a) Een woord onleesbaar. 
(b) ,,sen ont" : uitgeschrapt. 
( c) ,,leur" : uitgeschrapt. 
(d) ,,eist mengier seront ensi donnet et les amendes paies" uitgeschrapt. 
(e) ,,en" : uitgeschrapt. 
(f) ,,paine" : uitgeschrapt. 

(r) Trehout = Torhout. 
(2.) le jour del behourdic = de eerste Zondag van de vasten. 
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Aelidis ducissa Lothringie et Brabantie universis presentes litteras 
inspecturis salutem. Noveritis quod inter illustrem dominam Margharetam 
Flandrie et Haynonie comitissam et nos taliter est ordinatum quod omnes 
malefactores, qui de terra dicte domine comitisse pro turpi opere banniti 
sunt, pro quo neque ius neque legem ausi fuerint vel voluerint expectare, 
in terra nostra non poterimus nee debemus receptare. Si autem evenerit 
quod huiusmodi malefactores in terra nostra receptentur et inveniantur 
et si testimonium habuerimus a scabinis vel ab hominibus seu ab aliis 
qui eos debent iudicare quod banniti sint pro turpi opere, ut dictum est, 
eosdem malefactores reddere mandato dicte comitisse et deliberare tene
mur quocienscumque ab ipsa vel ex parte ipsius requisite fuerimus, 
hominibus feodalibus dumtaxat exceptis, quos feodales, si guerram move
rint contra ipsam dominam comitissam vel suos, in terra nostra non 
poterimus receptare quamdiu continuabunt dictam guerram. Et predam 
si quam rapuerint feodales nostri seu malefactores predicti infra terram 
dicte Domine comitisse reddere facere promittimus ad plenum, ubi
cumque in terra nostra poterunt inveniri. Dicta vero domina comitissa 
erga nos bona fide consimili ordinatione tenetur. Debet hec ordinatio 
durare a festo Purificationis beate Virginis anno Domini MCCLX 
primo per quinque annos continue subsequentes. Quod ut ratum et 
firmum permaneat presentis litteras f ecimus sigilli nostri appensione 
muniri. 

Datum anno Domini M.CC.LXII0 • 

4. 
Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, stelt een einde aan de vete 
die ontstaan was naar aanleiding van de moord op Michiel van Torhout. Zoengelden 
en bedevaarten. 

11 April I264. 

A. 0 r i g i n e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives départementales du Nord. B. 1561, Ier Cartulaire de 

Flandre, n° IZO, fo 37 v0 • xrne eeuw. 
Onuitgegeven. 

Au nom clou Pere, clou Fil et clou saint Espir (sic). Amen. 
Nous, Margherite, contesse de Flandre et de Haynaut, disons notre 

dit pour bien de pais dendroit le faide ki estoit de le mort Michiel de Tou
roud et de toutes les coses ki, par occoison de cou, sont venues, dont les 
parties se sont mises sour nous de haut et de bas. Nous, tout avant, 
disons ke Thieris li Meidem jure sour sains a mil homes ke il ne fu mie 
coupables de la, mort celi Michiel, ne par fait, ne par dit, ne par sen seu, 



ne par sen consentement, ne par soustentement, ne en nule autre maniere 
et ke dolans en fu et sera tous iours, tant com il len souvenre. Et si disons 
ke il fache houmage a cuinc eens homes au lignage celui Mikiel comme 
de pais. Et ke Thieris pourcache par lui. et par autrui ke larme le mort 
soit en tous les bienfais del ordene de Cysteaus, des frere meneurs, et 
des precheurs de Premonstre, et de Arouaise ( 1 ), par lor chapitles generaus 
et par lor souverains abbes et menistres. Et en tous les biensfais del 
archeveschie de Sains par lessenes et par lotroi des eveskes. Et, pour 
cou ke coustume est, ke a pais de morteil faide tout aident a paier paie 
nes cil ki coupes ni ont, nous disons ke Thieris et cil de sen lignage 
sour cui nous lasserrons, paient 200 lb. de le monoie de Flandre a no 
semonse, pour acater rente a faire une chapelerie pour larme de celui 
Michiel, la u nous le vorons asseoir. Et pour cou ke li arme de lui soit 
aidie et pour les cuers de son lignage apaiser, nous otons tel partie ke 
nous avons et devons avoir ou mes ors et en tout liretage ki fu celui 
Michiel pour le fourfait de sa femme a cou ke nous li donnons a convertir 
en maison de religion, u a mettre a pius usages par nostre devise et la 
meismes sera li chapele devant dite. Et encore pour bien de pais, disons 
nous ke Clais Mons voist outremer, a movoir au termine ke nous dirons 
et a revenir a no volentie, nemie pour cou ke nous lencoupons de riens 
de le mort celui Michiel, mais pour bien de pais. Et disons ke Thieris 
et si ami li aident a son voiage faire selonc cou ke nous lasserrons. Et si 
disons en nostre dit ke se nus de lune partie meffaisoit jamais sour aucun 
del autre partie pour locoison de ces descordes ki ont estei, li autre dou 
lignage Ie doivent fournoier et fouriurer a tous iours et jurer ke il (a) 
... choses. 

Et si disons ke ... (b) et Mikius ... ( c) et Coppins et Henris son frere 
et leur lignage soient en ceste pais, fors seulement Canin Tac, ki banis est. 
Et si disons ke Wilaumes de Noefport sescondisse par sairement a mil 
homes ke il ne fu faisans, ne sachans, ne consentans, ne pourcachans, 
ne coupables en nule maniere de le mort Michiel de Thoroud et ke li 
maufaiteur ne vinrent ne ne furent onques soustoitiet ne repairant ne 
en estant en maison kil eust, ke il seust ne adont ne apres et ke de le 
mort celui Michiel fu il ades dolans et sera tous tans ke il en souvenra. 
Et en autele maniere sescondira li devant dis Willemes de Noefport de 
le mort de Lamkin de Salgi et avoec tout cou sen... ( d) cil Willaume 

(a) Enkele woorden ontbreken, perkament beschadigd. 
(b) Idem. 
(c) Idem. 
(d) Idem. 

(1) Over de orde of congregatie van Arrouaise, zie BAUDRILLART, Diction. Hist. 
Géogr. écc/és., IV, Kol. 728, v0 Arrouaise. 
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en nostre veritet et en nostre enqueste. Et si disons ke Jehans Baidrues 
voist outremer, a movoir a termine ke nous deviserons et a revenir a 
nostre volentei, nemie pour cou ke nous lencoupons de tiens de le mort 
Michiel de Thouroud, mais pour bien de pais. Et disons ke Thieris li 
Meidem et ses lignages li aident a faire son voiage ensi com nous lasserons. 
Et si disons ke J ehans Mons sescondisse de le mort Mikiel de Thoroud, 
tout ensi com Thieris li Medes et cou meismes dis ons nous de J ehan 
Mueslare, ke il aussi sescondisse. Encore disons nous ke Jehans Acars 
et J akemes Hakars ses freres et J ehans leur nies jurent sour sains ke li 
fais ki avint de Watier Descotes ne fu par eaus fais, ne par leur pourcac, 
ne par leur seu, ains en furent dolans quant il le seurent et seront tous. 
Et ne pour quant nous disons pour bien de pais et pour lonneur celui 
Watier ke li troi meuvent pour aler a saint Jakeme a Compostele, dedens 
le mi aoust ki vient, se il ne demeurent par le devant dit Watier. Et si 
est a savoir ke nous retenons en nostre dit pour declarer toutes les choses 
ki seront obscures en nostre dit et denguerre et de jugier et de punir 
tous les maus et les maufaiteurs ki iamais mal en feroient u pourcaceroient 
par eaus u par autrui u ki les maufaiteurs conforteroient u soustenteroient, 
et tous ceaus ki nostre dit ne tenroient u ki encontre en iroient. Et ses 
choses metons nous hors de jugement deschevinage et par tant disons 
nous ke boine pais soit dore en avant a tous tans, mais de tous les lignages 
et les parties <levant dites, fors de ceaus ki sont bani, et fors ke de ceaus 
aussi ki nostre dit ne tenroient u ki encontre seroient u iroient. Et ce 
retenons a nous esclairier et a enquerre et a jugier et a vengier et les 
metons hors denqueste deschievinage. En tesmoingnage ke ceste chose 
soit ferme et estable nous avons eest escript saiele de no saiel. 

Ce fu fait lan del incarnacion M.CC.LX trois le vendredi devant 
Paske florie. 

Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, stelt een einde aan de vete 
tussen Franchois fil Salemon Belle en de kinderen van Robiert de Colemiers en hun 
respectieve verwanten te Ieper door een aantal zoengelden en bedevaarten op te leggen, 
zodat de talrijke gewelddaden gezoend zijn. 

Vermoedelijk 1273. 

A. 0 r i g i n e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives Départementales du Nord. B. 1561, 1er Cartulaire 

de Flandre, no 147, fo 46 vo. XIII0 eeuw. 
De vermoedelijke datering op 1273 kan afgeleid worden uit de chronologische 
orde der stukken in het "1 er Cartulaire de Flandre". 

Onuitgegeven. 
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Nous, Margherite, contesse de Flandres et de Haynau, faisons sayoir 
a tous ke dendroit les contens et les debas ki ont estei entre Franchois 
le fil Salemon Belle et ses parens st ses amis dune part, et les enfans 
Robiert de Colemiers et leurs parens et leurs amis dautre part, dont les 
parties devant dites, pour eaus et pour les lor, se sont mises de haut 
et de bas en nous et proumis a tenir tout ce que nous en convenons dire 
et ordener pour bien de pais, nous disons nostre dit et nostre ordenance 
pour bien de pais et de concorde en le fourme ki ei apres est escrite. 

Premiers, nous disons ke Henris, J ehans Crestuens et Pieres li fil, 
Robiert de Colemiers et Jehans Faglesone, ki avoec un gran meut degens 
armees cachierent Lambert le Sage de nuit a espees traites devant se maison 
dusqua sen wis, entrues ke si patent estoient en hostages, voisent, en 
non damende de tout ke a Lambert <levant dit apertient, a saint Jakeme 
en Galisse en pelerinage, a mouvoir dedens les octaves de le feste sainte 
crois procaine en septembre. Apres, nous disons ke li <levant nomme 
enfant Robiert de Colemiers et Laurens Brichaem, ki, avoec autres gens 
dusqua trente, cachierent par nuit a armes a espees traites et a hates par 
rues et em plusieurs maisons Jakemon Morin et Aleaume de Scotes et 
autres, ki avoec eaus estoient, et ferirent as maisons de lor armes pour 
entrer ens a force, entrues que les parties estoient ostegies, et voisent, 
en non damende de tant ke a Jakemon Morin et a Aleaume <levant dis 
apiertient, a saint Gille en Prouvence et ke li enfant Robiert <levant dit 
muevent dedens les douze semaines, apres ce kil seront revenu dou 
deseure dit pelerinage de Saint Jakeme, et Laurens Bruchaem devant 
dis doit mouvoir dedens les octaves de la feste sainte Crois en Septembre 
procaine ke nous atendons. Apres dendroit les enfans nomeis Robiert 
de Colemiers, ki a trente hommes vinrent tout arme a armes esmoulues 
par nuit a le maison Aleaume le Sage, entrues kil estoit en ostage, et 
crierent as enfans Aleaume devant dit en tel maniere : ,, Venes hors, laron, 
u nous arderons le maison", disons nous ke li <levant dit enfant Robiert, 
en non damende de tant ke il apiertient a Aleaume le Sage ses enfans 
<levant dis, voisent en pelerinage a Vendosme dedens le mois apres ce 
kil seront revenu dou pelerinage de S. Gille <levant dit. Encore disons 
nous ke li devant dis Pierre, fius Robiert de Colemiers, de ce quil feri 
Andrieu le varlet Salemon Belle, doit donner a Andrieu quinze sols 
damende de tant quil monte au <levant dit Andrieu, en pelerinage a 
Notre Dame a Chartres, a mouvoir dedens le mois apres ce kil Pieres 
est revenus de Vendosme. Apres dendroit les <levant nommes enfans 
Robiert de Colemiers, Willaume de Tournai et Laurin Brichaem, ki 
vinrent arme a couteaus trais et a hates et crierent <levant le maison 
Salemon Belle a Franchois Belle et a Willaume Ghune, ki laiens estoient, 
en tel maniere : ,, Venes hors se vous estes si hardi", disons nous ke, 
en non damende de tant ke il appertient a Salemon Belle et a Franchois 



Belle et Willaume Ghune et a lor partie, li <levant dit fil Robiert Willaumes 
de Tournai et Laurens Brichaem voisent en pelerinage a Ie Magdelaine 
a V ergelai. Et vol ons ke Henris, J ehans et Crestuens fil Robert <levant 
dit, pour faire cel pelerinage, meuvent dedens Ie mois apres ce kil seront 
revenu de S. Gille et Pieres devant dis dedens le mois apres ce quil est 
revenus de nostre Dame de Chartres, et LatP:rins Brichaem dedenz Ie mois 
apres ce quil est revenus de S. Jakeme, et Willaumes de Tornai dedens 
les octaves de le sainte crois en septembre procainne. Encore dendroit 
les <levant nommeis fius Robert Willaume de Tournai et J ehan Duc ki 
batirent Copin Put et li tolerent sespee et sen bouder et dendroit Batin 
le fil Robert devant dit, ki le navra ou brac dun coutiel, disons nous kil 
doivent donner dis lib. de tournois dedens les octaves de Ie S. Crois 
en Septembre a Copin <levant dit en non damende, tant que a lui monte. 
Apres, disons ke Jehans Ghune ki navra dun coutiel a pointe Jehan 
le fil Faglen desous se cainture, li donist dis lb. de tournois dedenz les 
octaves de le S. Crois devant dite pour se navrure et voist en pelerinage 
a N. Dame de Bouloigne, a mouvoir dedens les octaves devant dites, 
en non dam.ende de tant ke a J ehan le fil ... ( a) apiertient. Encore dis ons 
nous et volons ke tout cil qui tenu sunt a faire pelerinage, ensi que dit 
est, prengnent tout en apert, si que on le sache, eskerpe es bourdon a 
lor mouvoir en leglise S. Martin d'Ypre et, au revenir, kil raportent 
lettres scelees des seaus de ceaus, ki wardent les eglises u li pelerinage 
doivent estre fait, en tiesmoingnage ke il soient fait ensi comme deseure 
est ordenei. Et parmi eest nostre dit nous disons ke boene pais et entire 
soit de toutes choses ki dusqua ore avenues sunt entre les personnes 
<levant dites. Et se aucuns alast encontre ceste pais et ceste dit... (b ), 
comment que ce fust, nous disons kil seroit tenus comme mourdres et 
banis a tous iours de nostre vile dYpre et ce retenons nous a lenqueste 
et au iugement de nous et de nos hoirs, contes de Flandres et le metons 
hors de tous jugemenz deskievinages. Et ceste pais ont les dites parties 
jure a tenir ... (c) en eaus et en autrui. Et si aucun alast u vausist aler 
encontre en tout u en auckune partie, dus ki ce saroit, Ie feroit savoir 
a lautre partie devant ce que maus en avenist et le destourneroit a sen pooir. 

6. 
Gwij van Dampierre, graaf van Vlaanderen, veroordeelt een aantal onrechtvaardige 
rechters tot verbanningen, verbeurten en verlies van zekere rechten. 

Cassel, 17 Juni 1280. 

(a) Een woord onleesbaar. 
(b) Een woord onleesbaar. 
(c) Idem. 
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A. 0 r i g i n e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives départementales du Nord. B. 1561, 1er Cartulaire de 

Flandre, n° 301, fo 87 v0 • XIIIe eeuw. 
Onuitgegeven. 

Cest li dis monseigneur Ie conte de Flandres, kil dist a Cassiel, 
lendemain de Ie Trinitei,lan de grace Mil CC quatre vins, sour les hommes 
de Cassiel kil trouva par se verite coupaules de prendre (a) deniers pour 
jugemens et pour arbitrages. 

[1] Premiers sour monseigneur Jehan de Bredemers, ki tenus est 
plainement de deniers prendre de deus parties plaidans ensanle pour aidier 
en jugemens et de deniers prendre pour arbitrages et pour jugemens. 
Dist li cuens ke messire J ehans devant dis jamais en Flandres en se court 
ne soit a jugemens donner, ne a leur conseil, ne en arbitrages, et kil 
meuve dedens Ie jour saint Remi ki vient prochainement de Flandres 
et sen voist en Puille et la demeure dou dit jour saint Remi par deus 
ans apres continuels et raport lettres de tiesmoignage souffisans kil i a 
estei, einsi ke dit est, et apres les dues anees kil ne t2.passe mie li awe 
de Somme au leis <levers Flandres dusques au rapel monseigneur le conte 
de Flandres <levant dit ou au rapel de son hoir seigneur de Flandres. 
Et dist li cuens ke li maierie ke mesire J ehan devant dis a en viUe de 
Cassiel, Ie pois et les deniers Saint Piere, et toute Ie droiture ke il i a 
pour ledite mairie et toute le droiture keil a ou bos et ou mont de Wom
bergh, li avant coume il sestent soit foresterie, soit autre droiture, il oste 
tout de monseigneur J ehan devant nomme en tel manieres kil ne si hoir 
iamais droiture ne puissent reclameir et Ie retient a son oes ( 1) et a oes 
ses hoirs Seigneurs de Flandres. 

[ 2] Sour Monseigneur J ehan de Bruech ki tenus est plainnement 
de deniers prendre pour aidier en court en jugemens de deus parties et 
dune partie et de deniers prendre pour arbitrages. Dist li cuens kil en 
Flandre iamais a jugemens donneis ne a leur conseil, ne en arbitrage 
ne soit en se cours, neen son domaine et le condenna envers lui en 500 lib. 

[3] Sour Henri dou Briart ki tenus est plainemens de deniers prendre 
pour jugemens donnes et deskievinage u il a estei et pour arbitrages. 
Dist il cuens ke li dis Henris iamais en Flandres ne soit a jugemens donnes, 
ne a leur conseil, en se court, ne en arbitrages, ne jamais ne soit ses 
eschievins, ne a jugemens de ses eschievins et kil jamais ne soit en son 
service. Et dist li cuens ke tous les fïes ke li dis Henris tient de lui, soit 
un, soit plusieurs, il les oste de lui et de ses hoirs en teil maniere kil, 
ne si hoir, iamais riens demandeir ne puissent par droiture et les retient 

(a) Het woord "prendre" is conjectuur. 

(1) oes = profijt (opus). 
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a son oes et a oes ses hoirs seigneurs de Flandres. Et entent li cuens ke 
pour celi dis Henris ne piert mie ce kil tient de lui hors fief ne ce kil 
tient dautrui soit fief soit autre chose. 

[4] Sour Jehan Despreis ki tenus est de deniers prendre pour 
jugemens et pour arbitrages dist le cuens kil a jugemens donnies ne en 
arbitrages ne soit de ce jour en avant en se court en le baillie de Cassiel 
dusques a son rapel (a). 

[5] Sour J ehan de le Tour, tenu de deniers prendre pour jugemens 
et pour arbitrages. Dist li cuens kil iamais ne soit a jugemens donnies, 
ne a leur conseil en se court en le baillie de Cassiel, ne en arbitrages, 
ne en son s1erv1ce. 

[6] Sour Hion doy Alare ( ?), de deniers prendre pour jugemens 
donnes et pour arbitrages. Dist li cuens kil iamais en se court en le baillie 
de Cassiel a jugemens donnes ne soit, ne a leur conseil, ne en arbitrage, 
ne ses eschievins, ne en son service en le dite baillie, et le oste dou tout 
et Ie condenne en cent lib. vers lui. 

[ 7] Sour J ehan Copman, tenu de prendre deniers pour arbitrages, 
dist li cuens kil en se court en le baillie de Cassiel ne soit a jugemens 
donnies, ne a leur conseil, ne en arbitrage, ne en son eschievinage a 
Cassiel, dusques a se volentei (b ). 

[8] Et dist li cuens ke quikonques de ceaus sour cui il a dit son dit 
iroit contre le dit sour lui dit ou enfraindroit en tout ou en partie et 
ki fermement ne le tenoit, il en keroit envers lui ou envers son hoir 
seigneur de Flandres de cors et davoir. Et dist li cuens ke se cil sour 
cui il a dit ou aucun deaus pour ceste oquoison porcassent haine a aucune 
personne, quelle kele fust, ou feissent grief, ou feissent faire, de eest 
jour en avant, il enkeeroient envers lui ou envers son hoir seigneur de 
Flandres de cors et davoir et sil ou ses hoirs sires de Flandres Ie pooit 
trouvoir par se loial enqueste, hors mises toutes loys. 

7. 

Willem van Steenhuse vraagt aan Gwij van Dampierre, graaf van Vlaanderen, de vete 
bij te leggen die was ontstaan wegens de moord op zijn grootvader Geraard van 
Steenhuse. Hij doet dit, tegen het gevoel van zijn bloedverwanten in, omdat de familie 
zich in de lange vete die ze reeds achter de rug heeft, heeft uitgeput. 

Vóór 8 Mei 1289. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen, Fonds 
Gaillard, n° 854. Perkamenten rol. H. : 294 mm., B. 208 mm. en 196 mm. 

(a) ,,il a faite se pais" : in margine bijgevoegd. 
(b) ,,il a faite se pais" : in margine bijgevoegd. 



Drie rijen insnijdingen over de ganse lengte. Is blijkbaar opgerold geweest, 
doorstoken met een lint en gezegeld. Op de rug : Cest li plainte Willame 
de Steenhuse. Voor de datum, zie volgend nummer. 

Onuitgegeven. 

A tre haut et tre nobel homme, mon seingneur le conte de Flandres 
et marchit de Namur, jou Willames de Steenhuses aparliet a tous vo 
commandemens. Sires, com hi soit ensi ke vous mavies diit ke je misise 
en escriit le meschief ke je avoi eut dele mort monseigneur de Steenhuses 
mon tayon ( 1 ), Sires, vous saves bien comment me sires de Steenhuses, 
me tayons, fu tuwes et mordris a Bruges sans desierte nulle ne sans 
ockisons ki meut de lui ne de nullui ne sen linage. Sires, ains fu pour 
fait, ke bourgoys de Gant avoient fait, ki niet ne attenoient monseingneur 
mon tayon, sires, et si saves bien ke Pieter Bonins et Bonin dele Planche (a) 
et leur linage ke par eaus fu mordris et tuwes me sires me tayons sans 
desierte nulle ensi ke deseure est diit, sires, et si saves bien ques hom 
me sires de Steenhuses (me) (b) tayons fu et ki peuwist avoir valu 
Osten de Stenhuses ki me peres fu et mi et mes freres. Sires, 
et celle avantage avons nous tout pierdu par le mordre ki fait 
fu ensi ke bien saves. Sires, et si vous monstrans ke apres le mort 
de monseingneur mon tayon ke Ostes de Stenhuses me peres entreprist 
le faide com kief dele weere, ensi ke drois fu, comme ses aineis fius, de 
que il eut grant frais et de que il eut kehi en ( c) dette, et se vendi Ostes 
me peres en ockison dele were une grant partie del hiritage dAvlinghien (2) 
ki niet ne muet de Steenhuses, et tout chou, sires, ni puet niet valoir a 
grant frait kil eut pour lockison de le were, quant hi trepassa ke se dette 
ne fu coteie a 24 cent lib. de par.; la qeule dette on ne demanda nullui 
se mi non de que hi ne fust niet besoings, si le ockisons de le were ni 
fust, car, sires, il eut bien si belement tou siin ki se fust bien cevis (?) (3) 
sans kehir en grant dette. Sires, et de tout ce meskief ke je vous ai monstret 
par eest escriit ni est nus tenus se jou non et mi freres, et sachies, sires, 
ke de tout ces meskies ke je vous ai monstret chi deseure, nus ne a portet 
les frais si je non, ne nus nen est deshirites se je non. Sires, si saves bien 
ke onkes vengance ne fu fayte de le mort monseingneur de Steenhuses, 
mon tayon, sires, et tout li fait ke puis sont fait sour ceaus de Bruges 
ont estet fait en le vengance et en lockison Boidin li Grutre, ki niet 

r:. 24 

(a) In de tekst : ,,Panche". 
(b) Onleesbaar door vochtvlek. 
( c) ,,grant" : uitgeschrapt. 

(1) tayon = grootvader. 
(2.) Avelgem. 
(3) se chevir : zich voeden, zich behelpen. 
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nattendoet mon seingneur de Stenhuses, mon tayon, ne nus do linage 
mon seingneur de Stenhuses ni fu onkes a ces fais faire, puis Ie mort 
mon seingneur de Stenhuses mon tayon, et sachies, sires, pour chou ke 
je vous say si preudomme et ke je men fie tant en vous, vous en ai je 
creut de tout enco:ntre Ie volentet et Ie conseil des plus gros de qui linage 
je sui, par que, sires, je vous pri pour Diu com a men droit seingneur, 
ke vous hi saves no rayson et no horreur, si ke Diex et tout li monde 
vous en sache gret, et ke je ne soie repris ne blames de mes amis dackuns, 
ki ne se tienent mie bien apaiet. Sires, et si vous pri pour Dièu ke vous 
veillies Ie besoingne terminer a plus tost ke vous poes, car tant kelle 
gist ensi, ni avons ne preut ni horreur, Sires, et si me faites savoir vo 
volentet quant hi vo plaist. 

8. 

Gwij van Dampierre, graaf van Vlaanderen, in aansluiting met voorgaande vraag, 
verzoent de vete die was ontstaan naar aanleiding van de moord op Geraard van 
Steenhuse. Talrijke zoengelden worden opgelegd. Zeven doodslagen en drie ver
wondingen waren aan weerszijden te vergoeden. 

A. 0 r i g i n e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives départementales du Nord. B. 1561, rer Cartulaire de 

Flandre, n° 564 bis, fo 152 v0 • XIIIe eeuw. 
Onuitgegeven. 

Au nom clou Pere, clou Fil et clou saint Sperit. 
Nous, Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, des wieres, 

des faides et des descordes ki sunt et ont estei entre les lignages et les 
amis de monseigneur Grart de Steenhuse, de monseigneur Jakemin de 
Rodes et de Bauduin Ie Grutre dune part et les Bonnins de Bruges et les 
leur dautre part et des choses ki devant sont avenues, par quoi ces choses 
avinrent, et de toutes les mors et les navrures et les meffais ki avenu 
sunt pour loquoison de ces choses, et de trestous les lignages a qui ces 
choses u aucune de eles apiertiennent u pueent apiertenir, dusques au 
jour de huy, de quoi les dites parties toutes se sunt entirement de haut 
et de bas mises sour nous, de faire et de prendre amende et de concorder 
et dapaisier, disons nostre dit en Ie maniere ki ei apres sensuit. 
Premierement nous disons, staulissons et commandons desoremais en 
avant perpetueilment, a tenir boene pais entre les parties devant dites 
et de tous ceaus a qui ces choses appartienent et puevent apartenir. 
Et dendroit des amendes nous disons einsi : ke li lignages des Bonnins 



pour le mort monseigneur Grart de Steenhuuse devant dit estorra deus 
cappeleries la u le lignages dou mort les vorra assir, chascune capelerie 
de deus eens livres de paresis, kon metera en hiretage pour k; ditès 
capeleries. Encore li lignages des Bonnins donra et paiera deus mil livres 
de parisis as amis monseigneur Grart de Steenhuuse avoec les deniers 
des ditès capeleries. Et seront eist 2000 lib. departit par monseigneur 
Nicholon de Barbencon, par monseigneur Gossuins dErpe, par mon
seigneur Gillion de Skendeweke (1 ) et par monseigneur Olivier de 
Guiverdenghien ( ?) (2) chevaliers u par nous se debat i avott et retenons 
pooir dosteir aucun de ces quatre devant dis et remetre autre en son 
liu, se boen nos sanle. Encore paieront et donront li Bonnin pour le mort 
monseigneur Jakemin de Rodes trois eens et cinquante lib. par dont les 
deus eens et cinquante livres en seront as amis monseigneur Jakemin 
et li cent livres seront donnei pour Dieu pour same par le conseil de 
nous et de ses amis. 

Encore paieront li Bonnin pour le mort Bauduin le Grutre wit eens 
livres as amis Bauduin. En lautre partie paieront Willaumes d' A vlènghien, 
Grars ses oncles et li leur ki recevront lamende de monseigneur Grart 
de Steenhuse, quatre eens livres pour le mort Clay Biernart dont les cent 
livres seront mises a le eglise la u cil Clays Biermars fu tueis, u ailleurs, 
la u il samblera boen as amis, par nostre consel; et les au tres trois eens 
livres aront li parent clou dit Clay Bernart. Encore pour le mort Ghervin 
fil Jehan donront et paieront Ghilebiers li Grutres et li sien trois eens 
et cinquante livres par. dont li cent et cinquante livres par. seront mis 
a une capelerie estorer u li ami le dit Gherewin vauront pat; nostre consel, 
et li autre deus eens livres seront as amis celui Gherewin. Et li lignages 
des Bonnins ne partira point en ces deus eens libr. Encore, pour le mort 
le valiet de Longhemarke, ki eut a nom Clays Storm, paieront Willames 
d' A vlenghien et li sien ki receveront lamende de monseigneur Grart de 
Steenhuuse devant dis quarante livres. 

Encore pour le mort le Vougherare paieront Watiers et Biernars 
de Herzele et li leur quatre eens livres par. Et si paieront pour le navrure 
Jehan düudembourc trente livres par. Et encore il paieront pour le 
navrure Minne vint livres. Et si paieront ausi pour le navrure de Jehan 
vint dis livres. Et est a savoir ke des deniers ke li lignages des Bonnins 
paiera pour le mort monseigneur Grart de Steenhuse, Monseigneur 
Jakemin de Rodes et Bauduin le Gruutre deseure dis tout premiers on 
prendera tout ce ke cil et celes ki mort sunt et ki en vie sunt clou lignage 
des Bonnins ont laissiet en aiuwe a le pais et le sourplus des deniers 

(1) Gilles de Schendelbeke, gesignaleerd o. m. als baljuw van Aalst in 1289 
(NowÉ, Baillis comtaux, blz. 391). 

(2) Olivier van Godverdenghem? 
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ki faurront, on les taillera et asserra sour les amis des Bonnins, tant kon 
ara atainte Ie soume des deniers ki dite est; et prendra on preudommes 
clou lignage des Bonnins pour ce tailler et assir par nostre conseil. Apres 
nous disons ke tout eist denier deseure dit soient paiet a trois paiemens, 
eest asavoir : li premiers si comme de le tierce part de tous ces deniers 
a le nativite saint J ehan Baptiste prochainement venant et li au tres paie
mens de lautre tierce part a le Toussains prochaine apres ensuiant et li 
tiers paiemens et li darrains de le tierce part a Paskes apries einsivans 
prochainement. 

Encore nos disons ke ceste pais einsi ke Ie est ei deseure ordenee, 
dite et pronunchie de par nous, le quele les dites parties ont jureit a 
tenir bien et loiaument, ele soit tenue ferme et estaule des dites parties 
et de tous les leur a tous jours, et quiconques lenfraindroit ou enfraindre 
Ie feroit par fait u par faire faire, par conseil, u par don, u autrement, 
il serait tenus comme mourdreres et ce nous metons hors de toutes loys 
et le retenons a amendeir par nous et par nos hoirs, contes de Flandres 
a no loial enqueste et a lenqueste de nos hoirs contes de Flandre. Et des 
amendes ki a nous apiertiennent, comme a seigneur, des fais ki avenut 
sunt de ceste wiere, ce retenons nous en no dit pour <lire quant boen 
nos semblera. 

Par le tiesmoingnage de ces lettres sailees de nostre saiel faites et 
donnees en lan de grace Mil deus eens quatre vins et nuef, Ie diemence 
apres Ie Invention sainte Crois ou mois de may. 

9· 
Filips IV de Schone, koning van Frankrijk, staat aan de bewoners der kasselrij van 
S. Winoksbergen een verandering in zake strafrecht toe : in het vervolg zal het bewijs 
van noodweer toegelaten worden ook in geval verboden wapens werden gehanteerd. 

S. Germain-en-Laye, September 1298. 

A. 0 r i g i n e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives départementales du Nord. B. 13 II; n° 4113. XIVe 

eeuw. 
Uitgave : J. MEYER US, Commentarii sive Anna/es rerum F landricarum, Antwerpen, 1 561, 

fo 87. Fragment. 

Phillipus, Dei gratia Francorum rex. 
Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos, 

ad supplicationem universitatis territorii sive castellanie nostre de Berghes, 
omnes eorum consuetudines, leges, privilegia et jura, quecumque lauda
bilia et secundum Deum approbata, quibus hactenus usi sunt, tenore 



presencium confirmamus, eaque perpetuo servari volumus et teneri et 
universitatem eandem secundum ea inposterum gubernari. Ceterum cum 
in territoria predicto talis esse consuetudo dicatur quad percuciens ali-. 
quem cum cultello ad punctam vel cuum clava, quam torcoise vacant, 
tamquam homicida puniatur, nee admitti debeat ad probandum quad 
hoc se deffendendo fecerit, nos, ad eorum requisitionem, volumus et 
earundem presencium tenore statuimus quad, sive de die sive de nocte, 
aliquis cum custello vel cum clava seu cum alia quovis armorum gravem 
plagam vel mortem cuique intulerit, seque probaturum offerat se defen
dendo hoc egisse, ad hoc probandum admittatur, dicta consuetudine 
non obstante. Et si id legitime probaverit a pena que inferri consuevit 
in talibus liber erit. Per hoc autem de pristina fori condicione nichil 
intendimus minutare. Quad ut ratum et stabile maneat in futurum presen
tibus nostrum fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et in 
omnibus quolibet alieno. 

Actum apud Sanctum Germanum in Laya anno Domini MCC 
nonagesimo octavo, mense septembri. 

10. 

Genadeverzoek van Coppin Blondiel tot de graaf. Blondiel had Y sabiel Rousiel te 
Ieper verkracht, maar een verzoening was tot stand gekomen. 

28 December 1299. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters der graven van Vlaanderen, Chrono/. 
Suppl., n° 259 (Oud nr. Diegerick 374). Perkament. H.: 140 mm. en 118 mm., 
met plica van 1 5 mm., B. : 220 mm. Drie staarten van perkament, waarvan 
één met zegel in roodbruin was (van Willay Struvin). 
Het is moeilijk uit te maken of het hier om Gwij van Dampierre of zijn zoon 
Robrecht van Bethune gaat. Hoewel, zoals men weet, de oude graaf aan zijn 
zoon te Oudenaarde op 3 November 1299 het bestuur van het land had 
overgedragen, bleef hij toch de titel van graaf van Vlaanderen voeren. 

Onuitgegeven. 

Gentieus sire cuens de Flandres, Coppin Blondiel vous pri pour 
Dieu et pour misericorde ke il puist venir a vo merchi dun meskief ki 
li avint u mestier dYpre. Cest a savoir, gientieus sire, ke il fu tenus par 
loy ke il enforcha une Y sabiel Rousiel. Gentieus sire, de chou est il 
venus a pais encontre le dite Y sabiel et encontre ses amis. A ceste pais 
faire, sire, furent vostre homme et vos eschevins eest a savoir Thieri 
Broederlam et Eustaes Bastian comme homme et Eustases Bastian et 
Willay Struvin comme eschevin. 

En tiesmoignage de ceste pais avons nous Thieri Broederlam, 
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Eustases, Bastian et Willay Struvin comme homme et comme eschevin 
mis nos seaus. 

Chou fu fait en lan de grase Mil CC 1111 xx et XIX el mois de de
cembre le jour des Innocens. 

II. 

Ordonnantie van Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, dat te Nieuwpoort 
voortaan op verzoek van de schepenen de "vredebraak" met verbeurte van lijf en 
goed zal worden gestraft. 

Brugge, 24 Maart 1307. 

A. 0 r i gin e el : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen, Fonds 
S. Genois, n° 1127. Perkament. H. : 212 mm. en 202 mm.; B. : 264 mm 
Minuut. Op de rug: Lordonnance que quiconques brise trieves a mespris, fourfait· 
cors et avoir. 

Onuitgegeven. 

Nous, Robiers, cuens de Flandres, faisons savoir a tous, qui ore 
sont et qui a venir sont, que, comme pluseur malefice fussent fait et aient 
este fait en le ville de Nuefport et en leschevinage, de pluseui:s gens, qui 
triew6s brisoient en pluseurs manieres dont mout de mal estoient fait et ont 
este fait en tans passe, et se voloient li malfaiteur par lamende de soisante 
lib. monnoie de Flandres passer. Nous, qui volons que li malfaiteur soient 
punit de leur meffais selonc le quantite de leur fais et que desore en av:il,nt 
nus ne se fie de passer par lamende desusdite, a le requeste de nos (a) 
eschevins de Nuefport et des bonnes gens de le dite ville avons ordene 
et ordenons, statue et statuons a perpetuite que quiconques desore en 
avant brisera triewes ou fera brisier comment que che soit que on ait (b) 
triewes brisies ou fait brisier (c) et preuve soit soffisaumment par le loy 
dele ville il perdera cors et avoir ( d). Et pour che que che soit ferme et esta
ble cose et bien tenue et gardee desore en avant nous avons fait mettre a 
ches presentes lettres nostre seel. Et nous eschevin de Nuefport desus 
dit en signe de verite. Et que a no requeste et pour le commun profit 
de tout le pueple en nostre eschevinage et pour tous maus eschiever 
avec le seel nostre chier et ame seigneur desus dit avons mis le seel de 
nostre ville de Nuefport a plus grant seurte. 

Che fu fait a Bruges le venredi de Crois aouree en lan de grace 
Mil trois eens et sys. 

(a) ,,nos" : tussen de lijn gevoegd. 
(b) ,,quil ait" : uitgeschrapt. 
(c) ,,ou fait briser" : tussen de lijn gevoegd. 
(d) ,,sans merchi nul" : uitgeschrapt. 
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12. 

Klacht van Pieter de Vader tot Robrecht van Bethune, graaf van Vla~nderen, om de 
bestraffing te bekomen van de moord met "vredebraak", gepleegd op zijn broeder 
op het territorium van de S. Pieters abdij bij Gent. 

Ten laatste in 13 ro. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de Graven van Vlaanderen, Fonds 
Çaillard, n° 839. Perkament. H. : rr9 mm. en 105 mm.; B. :230 mm. Geen 
zegels. Op de rug : Die es claghe van der vardebrake die gheviel te sinte Pieters 
er,4e die partien hebben ghesocht an min here Heinrike van Lede (1) nu belliu van Ghent 
omme pais te makene. 

Onuitgegeven. 

Edel here grave van Vlaendren, ic, Pieter de Vader, betoghe hu dat 
tµin broeder te doet ghesleghen was vor mins heren sabbes porte van 
Sente Pieters ende binnen 4 paer verden daer ic noint reet of ghecrighen 
ne cons,te. Dies claghic here Gode ende hu. Ende waeromme, edel here, 
dat icker noint recht of ghecrighen ne conste, dat was bi dien dat hu 
bailliu vraghede oft bi daghe was ende biden besten, ende, here, hi ne 
soude also niet ghevract hebben, newaer hi soude hebben -ghevract, 
heren, huwe mannen vor wettelike warede oft si kennen dat, wettelike 
verde was. Ende here, omme dat hi aldus niet ne vraghede so hebbe ic 
minen broeder verloren also hier vorseid es ende deghene -~ie minen 
broeder te doet sloughen die gaven selve den verde metter ·hant ende 
des vermete ic mi hulpe also vele alse mi bedaerf. Ende dat sijn deghene 
die minen broeder sloughen : Staes van den Heede, Moenin Sois van 
Houthem, de bruwere, Kanis de Mesmakre, Gielis de Predict ende Heinkin 
de Predict ende dese gaen, here, alle daghe vor minen oeghen ende 
dreghen mi al toe te doet te slaene, omme dat ic, here, hu der omme 
volghe omme mins rechts wille. Ende bidde hu, Edel here, dor God ende 
dor ghenaede, dat ghi hu hier in so versien wilt ende ghi dit fait soe 
wilt doen betren dats hem andre lieden castijen willen ende hem wachten 
meer, edel Here, huwen verde te brekene, alse dese vorseide 5 persoenen 
daen, die minen broeder sloughen binnen 4 paer verden, dat ic wel prouven 
sal, ende men dede verstaen den grave dat ter partie ghenoech was ghe
daen ende dit was niet. 

(') Hendrik van Lede, baljuw te Gent van 2-u-r 307 tot 6-1-1310. 



Klacht tot Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, van Gheraert Faisel, vrij 
poorter te Aalst, tegen de heer van Rotselaar die ten onrechte zijn huis "woestte". 

Begin XIVe eeuw. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen, Fonds 
Gail/ard, n° 842. Perkament. H. : u9 mm.; B. : 290 mm. Geen zegels. 
Op de rug : Dese claghe es wel gheprovet. 

Onuitgegeven. 

Edel here van Vlaendren, min gherechte here naest Goede, ic, 
Gheraert Faisel die u vri poerter es tote Aelst, het gheviel een fait alse 
van Oliviers dode van der Ertbrugghen, die u poerter was te Gherouds
berghe, edel here, van den welken faite ic, Gheraert Faiseil, verwonnen 
was bi der wet van Gheroudsberghe. Here, daer na de bailliu van Ghe
roudsberghe dede rechtinghe na den wiisdoem vander wet ende baer 
mine husinghe. Here, daerna soe quam de here van Roetselaer ende 
verbaer min husinghe in corten tiden daer na, met sinen onrechte, want 
de bailliu van Gheroudsberghe de rechtinge vore hadde ghedaen van 
desen selven faite. Here, hier na alse dit ghedaen was, bi der hulpen 
van Gode ende bi der hulpen van minen vrienden soe quam ic te daghe 
jeghen Oliviers .tnaghe ende te dien daghe soe dedic (a) wettelic zoeninc 
ombe ene somme van penninghen de welke ic wel vergout. Here, ende 
over mids enre pelgrimasen die mi ghezet was te vaerne over zee in 
Cypre, here, dat gheloef hebbe ic ghedaen wettelike ende dies ic hebbe 
goede lettren. Here, daer na gheviel dat ic, Gheraert Faiseil, bi der hulpen 
van mün here van Erpe, dies maegh dat ic was, ghedede claghe min here, 
huwen vader, daer onse here de ziele af hebben moet, alse van Oliviers 
dode, here, ende dies ic hebbe goede chaertren van min here huwen 
vader. Edel here, dat dit fait gheviel dies es leden wel 17 jaer. Edel here, 
hier en boven soe quaem de here van Roetselaer met ghewapender hant, 
hi .ende sine hulpe, 14 naght vore kersavont dat nu leden es (b) ende 
verbaer mi noch weder al mine husinghe ende daer was mi ghenomen 
al dat goet dat daer binnen was ende ben woerden een arm man ende 
ontgoet, ic ende mijn wijf ende min kinder. Edel here van Vlaendren, 
dies ic mi beclaghe ane Gode van (c) hemmelrike ende ane u, die min 
gherechte . here ziit, dat u des ontferme dat ic aldus drie werf verbernt 

(a) ,,te" tot "dedic" tussen de lijn boven het uitgeschrapte "dede" geschreven. 
(b) ,,dat leden es" tussen geschreven boven de lijn. 
(c) ,,hel" : uitgeschrapt. 
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been van enen faite ende hesche u over recht ende bidde u omde Gode 
dat ghi mi des berecht ende doet mi ghelden mine grote scade. Here, ende 
wij scepenen van Aelst ende al de poert ghemeenlike claghen u alse onsen 
gherechten here der groter overdaet die de here van Roetselaer heft 
ghedaen jeghen u, here, ende jeghen huwen poerter ende jeghen huwe 
vriheit ende heschen u over recht ende bidden u ombe Gode dat ghi 
dit berecht, gheliic dat ghi sculdech ziit te doene. Want de here van Roet
selaer bleven es ende heft seker ghedaen te beterne, edel here, op u 
segghen gheliicwiis, dat ghi ute gaeft met sentencien te Corterike sce
penen ende den goeden lieden van Aelst. 

Klacht van Hendrik Scelpen tot de grafelijke raadslieden om vergoeding van de schade 
hem aangedaan door de Gentse schepenen omdat hij bij de graaf had geklaagd over 
de moord op Jan Borle, zijn neef, in plaats van de zaak door de schepenen van Gent 
te laten beslechten. 

Waarschijnlijk vanaf 1326. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen. Chro
no!. Suppl. n° 336 (Oud nr. O,87). Perkament. H. : 174 mm. en 176 mm.; 
B. : 143 mm. en 128 mm. Geen zegel. Op de rug: Cest li demande Henr. Sce!
pen. Il nen a lettre ne tesmoins. 
De vermelding van Jan van Namen in de tekst laat toe het stuk te dateren 
na 1303: Jan van Namen is naar Vlaanderen gekomen in 1302. Hij is te Gent 
"marescallus ville" geweest "disponens populum in pace" in 1303 (FuNCK 
BRETANO, Anna/es Gandenses, Parijs, 1895, blz. 56). 
Men weet dat vanaf 1326 Jan van Namen als ruwaard van Vlaanderen vaak 
te Gent verbleef samen met Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen. 
Indien op een dergelijke gelijktijdige aanwezigheid in ons stuk wordt gezin
speeld (,,ebbe ic minen here van Vlaenderen gheheest voer de ghemeene 
poert van Ghent ende voer den grave van Namen"), zou men het stuk mogen 
dateren : ,,vanaf 1326". 

Onuitgegeven. 

Ghi heren weet dat mijn here van Vlaenderen was up tijt die leden 
es te Sente Verilden in de kerke, daer hi hontboet Henricke Scelpen, 
den claghere van deser sake, ende bat hem met groeten neerrenste dat 
hi hem wilde gheloven met scepenen van Ghent, van der doet van Ja1;me 
Bode, sinen neve, de welke doet ghescleghen was te Sente Jans in 
de crocht voer honser V ra uwen. Daer hantworde. Henric vorseid mijn 
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here dats hem niet hen stoede te <loene, want dat scepenen hem adden 
gheseet heen iaer te vaerne in Sciperen (1) ende voert, up haer segghen, 
alse hi weder saude sijn commen, waerbi dat hem mijn here van Vlaendren 
beloefde dien weec ende alle andere weghe af te doene ende te audene 
scadeloes. Heren, weet dat tsoendinc hier up ghesciede van minen neve 
die iammerlicke vermoert was voer honser Vrauwen autaer in de crocht 
ende weet, ghi heren, hen adde dit soendinc niet ghevallen, de kerke 
te Sente Jans hen adde niet moghen sijn ghewijt. Voert weet, ghi heeren, 
dat scepenen mi adden gheset te vaerne in Sciperen, dat was hom de 
claghe die ic ghedaen adde voer mijn here van Vlaendren alse van den 
vorseyden faite, in de welke claghe scepenen docte dat ic hem te naer 
adqe ghesproken. Ghi heeren weet wat dat icker homme dede : ic moenste 
scepenen van Ghent gheven 20 grote guldin ofte mijn borghe adden 
vervallen van 1000 lb. Dit ghelt ghave ic Janne van Balau bi bevelinghen 
van Joerisse Brebarde ende sinen ghesellen, die scepenen waren in dien 
tiden. Voert, ghi heren, weet dat mi de vors. 20 gt:tldinne scaden 100 

marc want ic leende se te coste. Ende dese voers. 20 guldinne ebbe ic 
minen here van Vlaenderen gheheest voer de ghemeene poert van Ghent 
ende voer den grave van Namen, daerre min here niet jeghen hen 
seyde. Ende noch heesse ic minen here die 20 guldinne. 

15. 

Lodewijk van Nevers, Graaf van Vlaanderen, geeft opdracht en volmacht aan Arnold, 
abt van S. Nikolaas te Veurne, en aan de baljuw van Veurne, om een einde te stellen 
aan de vete tussen David Sporkin en Jehan fil Thomaes de Bailleul naar aanleiding 
van de moord op Thomas de Bailleul. 

Diksmuide, 7 November 1328. 

A. 0 r i gin e e 1 : GENT. Rijksarchief. Charters van de graven van Vlaanderen. Chro
no/. Suppl. nr. 603 (Oud nr. N. 82). Perkament. H. : 120 mm.; B. : 228 mm. 
Afhangend zegel. Op de rug : Comission ou nom monseigneur labbe de Furnes 
et ]. de Hiemsrode du debat entre David Sporkin et Thumas de Balluel. 

Onuitgegeven. 

Nous, Loys, cuens de Flandres et de Nevers, faisons savoir a tous 
que nous avons mis et mettons en no lieu et pour nous, homme religieus 
et sage, no boin ami en Dieu, le abbey de Furnes, et notre feal et amei 
varlet J ose de Heymsroden, notre bailliu de Furnes, et leur avons donne 
plain pooir de requerre de par nous a J ehan fil Thomaes de Bailleul et 

(1) Sciperen = Cyprus. 



ses parens et amis, et a tous ciaus a qui il apartient, que de la guerre, 
debat, descort, courouch, maise volenteit et mal talent que il en eut al 
okison de Ie mort le dit Thumaes encontre David Sporkin et les partie,s 
li aheirdans (1 ), voillent demoreir de haut et de bas sour nous, et tele 
paes que nous, ou no deputeis dessus dis depar nous et en no non, feront, 
ordeneront et deviseront des dites coses et de tout que il en depent, il 
voelent tenir, acordeir, greeir et consentir et de affermeir la dite paes 
et acord en maniere ferme et estaule et de faire en tout ce et en quanke 
y besoingne a faire chou mesmes que nous feriemes, se presens estiemes. 
A coi faire nous leur donnons plain pooir auctoriteit et mandement 
especial, ratefiant tout ce que par eaus sera fait, dit et ordeneit. 

Par Ie tiesmoing de ces letres sellees de notre scel, faites a Dicke
mue et donnees lan de grasce Mil CCC vint et wiit Ie septime jour del 
mois de novembre. 

Thonis van Damme wordt veroordeeld wegens smaad aan de graaf tot herhaalde 
smadelijke tocht te Brugge en te Damme. 

Male, Mei 1330. 

A. 0 r i g i n e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives départementales du Nord. B. r 562, ze Cartulaire de 

Flandre, n° 592, fo 317 v0 • XJVe eeuw. 
Onuitgegeven. 

Thonis clou Dam, par ce quil avoit dit mauvaises paroles du gou
vernement monseigneur et de son pays as gens du roy a Bruges, fu 
condempne par monseigneur a Male en la sale et pronuncie par mt1istre 
Nicole de la Pierre quil feroit, iusques a quatre ans, Ie iour dou sacrement 
et de la procession--.de Bruges, une procession en chemise, deschaus, et 
auroit Ie bailli et sergans de les li (2 ) qui en plusours lius li feroient recog
noistre que, par maises paroles etc. Et par Ie temps dessus dit as quatre 
festes de lan il fera ... (a) Ie procession en la ville clou Dam. 

Ce fu fait et pronuncie au lieu dessusdit ... (b) de may lan Mil CCC 
et trente. 

(a) Enkele woorden onleesbaar. 
(b) idem 

( 1) aheirdans : gehecht, verbonden, toebehorend. 
(

2
) et auroit le bailli et sergans de les li : hij zou de baljuw en knapen bij zich 

hebben. 

357 



Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, geeft schepenen van Nieuwpoort het recht 
gijzelaars te nemen ten einde veten bij te leggen en dit recht met straffen te sanction
neren, steeds in samenwerking met de baljuw. 

Gent, 16 Januari 1360. 

A. 0 r i gin e e 1 : Niet voorhanden. 
B. Co pi e : RIJSEL. Archives départementales du Nord. B. 1596, 1°r Registre aux 

chartes, fo 26 v0 • XIV0 eeuw. Rubriek : Lettre ghegheven dien van der Niewerpoort 
om ghiselsceip te makene. 

Onuitgegeven. 

Wij, Lodewyc etc., doen te wetene allen lieden dat wij, ter nerenster 
supplicatien van onsen goeden lieden van der Nieuwerpoort, om pais 
ende ruste te makene, te wesene ende te voorderne in onse vorseider 
poort, hebben te goeder meeninghen ende te goeder trouwen onsen 
voerseiden lieden van der Nieuwerpoort gheconsénteert ende ghewille
keurt, consenteren ende willekeuren bi desen lettren, dat onse wet van 
der Nieuwerpoort, die nu es of wesen sal ten tiden toecomende, sal 
moghen voortan maken ende wisen, bi maninghen van onsen bailliu, 
ghiselsceip tusschen allen partien haren poorteren, die in veechten in 
twiste of in ghescille wesen souden bin onser poort vorseid, om hem
lieden te bringhene ende te stelne in goeden paise ende rusten onder
linghe om ons eendrachtelike te dienne, waer wijs te doene mochten 
hebben, ende up tvorseide ghiselsceip te ordinerne alsulke keuren, boeten 
ende ver beurten als profitelec wesen sullen, om ·. te het alle parti en te 
bringhene in paise ende in zoendinghe, also vorseid es, mits dat zij 
emmer dat doen sullen bi rade ende bi consente van onsen bailliu, die 
wij hebben sullen in onse poort vorseid. Ende dat wij die zullen moghen 
veranderen, meersen ende minderen bi rade van onsen goeden lieden 
vorseid up dat ons goed, noot of profitelec dochte, ende mits dat onse 
wet vorseid altoes ghereet wesen sal onsen bailliu~ om partien daertoe te 
dwinghene ende inninghe te doene van allen zaken, verbeurten ende 
nfèsdaden die daertoe vallen zullen, die ons alleene ende nieumen anders 
toebehoren zullen. Ende dit hebben wij onsen vorseiden goeden lieden 
ghegheven in vriheden in der manieren vorseid tote onsen wederroupene 
ende niet langher; behouden allen andren vriheden voren ghegheven. 

Ghegheven te Ghend den XVI dach van Laumaent int jaer LIX. 



18. 

ENKELE ZoENDINGEN TE GENT 

GENT. Stadsarchief, Serie 330. n° 1. Zoendingboek van 1349-50, onder de titel : DE 
SOENDINC BOUC. In nomine Domini. Amen. Dit zijn de bouke ghemaect int 
scependomser Willems van den Pitte Wasselins sone, Fransf!YS Sloefs ende haerre 
ghesellen int jaer ons heeren als men screef M° CCC0 en XLIX0 dat begonste in onser 
Vrouwen avonde in alven Ouste, daer in dat staen de soendinghe ende verkenne,t van 
soendinghe (') ende al dat daer toe beboert in de vorme ende maniere diere na volghet. 

A. 

Scepenen kennen wettelic soendinc tusschen Mase van den Leene 
an deen side ende Stevine Begghen an dander side, mits dien dat partien 
zijn comen voer oghen en hebben hem onderlinghe ghekent van allen 
debate ende ghescille, dat gheweest machte hebben tusschen hemlieden 
toten daghe van heden, wel vereffent, ghemoet ende al versoent. 

Actum int scependom ser Willems van den Pitte Wasselins sone, 
Fransoys Sloefä ende haerre ghesellen int jaer ons Heeren M° CCC0 en 
XLIX0 in festo beati Egidii. Ende aldus staen de maghe ende de vriende 
in beeden ziden van den voerseiden partien in vriendeliken payse, acorde 
ende wetteliken zoendinghe (f0 3 8). 

B. 

Kenlic sij etc. dat Stevin Begghe heft quite ghscolden voer scepenen 
Margrieten ser,Jacop Voghels dochter van allen saken. Ende mids dien 
dat partien in beeden zide hem kennen onderlinghe wel vereffent ênde 
versoent, so kennen scepenen tusschen hem lieden wettelic zoendic. 

Actum in profesto beati Egidii (f0 3 8). 

C. 

Betaelt bi der hand ser Andries Sblonden van Jacops weghe van 
den Gavere 3 lb. 13 s. 4 d groot ende teliverert Gillis Crieken ende 
J oesse van der Haghe, ende dachterste payment als van den zoendingh 
van Jan Tuenise ende dit in presentien van beeden partien. Ende mids 
desen achtersten paymente, so kenden partien voer scepenen dat J acop 
van den Gavere voerseid hadde al te vullen vergolden dat hi sculdich 

(') Blijkbaar hadden de paisierders in zake verzoeningen een willige zo wel als 
een gedingbeslissende bevoegdheid. 
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was te ghevene van den voerseiden zoendinghen. Ende hier (a) up was 
quitsceldinghe ghedaen in kennessen van scepenen. 

Actum svrindaechs post Nativitatis beate Marie (1) (f0 38). 

D. 
Een wettelic Zoendinc es ghemaect tusschen Pieteren van Leins 

f. Petri ende Janne van den Dike ende haren mannen ende haren mag hen 
ende al dat daer toebehoert in beeden ziden, als van der doot van Osten 
van den Dike, in dezer manieren dat Pieter voerseid zal geven over de 
doot van Osten voerseid 10 lb. gro. torn. te gheldene te 3 terminen van 
den jare also men soene pleecht te gheldene. Voert sal Pieter voerseid 
doen segghen een jaer lanc zielmessen over de ziele van Osten voerseid, 
deene heelft ter kerken van Zeeuwerghem ende dander heelft daert den 
here Gillise den Tolnere ende Everdey den Grutere ghenoughen zal. 

Ende het zijn borghen ende ghesellen ghelijc int last over Pieteren 
voers. : Diederic van Leins, Jan van der Galeyden, Pieter de Juede, 
Willem van den Olme ende elc over al. Ende van den voerseiden 10 lb. 
groot zullen zijn ontfanghers : J. van den Dike als principael, Daneel 
van den Dike, Jan de Bake de Bruwere, Gillis van (b) (f0 3 8 vO). 

E. 

Kateline Willems wijf van Assenede sal doen hare peregrimage tonser 
V rauwen te Rochemadou over de quade, herghe, gherusierde, valschen 
loghenen die soe seide up Lijsbetten Jan Fierins wijf omme scillinghe te 
makene tusschen hare ende haren goeden man, daer af dat dorconscepen 
wel verclaerd hebben voer scepenen dat soe es een goed wijf. Ende 
hier mede etc. (f0 39). 

19. 

ENKELE ZoENDINGEN TE GENT 

Gent, Stadsarchief. Zoendingboek van 1350-5 1. 

GENT. Stadsarchief, Serie 330. n° 1. Zoendingboek van 1350-51, onder de titel: Dit es 
de zoendinc bouc ghemaect ende ghedaen int scependom ser Everdrys sGruters ende sire 
ghesellen, dat begonste in onser Vrouwen avonde alven houste int jaer Ons Heren als 
men screef MCCC en vi;Jtech. 

(a) ,,daer" :. uitgeschrapt. 
(b) Tekst hier afgebroken. 

(1) Het treft in het algemeen dat zoengelden, hoewel ze soms zeer hoog zijn 
werkelijk werden betaald, in tegenstelling met de boeten aan de graaf. Dit is vooreerst 
omdat de zoengelden door een ganse familie worden samengebracht en, ten tweede, 
omdat hier wellicht een gevoelselement speelde dat afwezig was bij het betalen 
van boeten. 



A. 
Van den zoenghelde van Bernaerds doede van den Bossche maecten 

hem ontfanghers Jacob van Huusse de temmerman, Bernaerd van den 
Eende, Pieter de Cortte ende Jan Vrancke, so dat scepenen wijsden eiken 
van den voerseiden persoenen seker te doene, waerd dat hiemene quame 
die recht hiessche an de voerseide zoene, dat sij daer of elken ghemoeden 
souden, alse verre alse hem scepenen wijsen souden; dwelke sij daden. 
Ende het worden borghen inder manieren dat voerseid over Jacobe : Jan 
van Coninxdonc, over Bernaerde : Jacob van Melle, over Pietren : Pieter 
Tienpond, ende over Janne : Bernaerd van den Bossche. Actum' den 
XXsten dach in septembre. Vergolden 3 3 s. 4 d. gro. tor. bij der hant 
Thonis Bets, priesters ende dits derste paye. 

Actum ten selven daghe vorseid (f0 59). 

B. 
Men zal glieven over de doot van Janne Platen, den welken verzoent 

Gillis de Vriese viere lb. ende een alf gro. torn. te betalenne ten sulken 
termine alse men zoene plecht te gheldene etc. ende een jaer zielmessen. 
Ende het siin borg hen van deser zoene over Gillise den V riese vorseid 
ende elc over a:1: Lievin Stinekin, Jan ute Coninxdonc, Boudin de Beere, 
Sanders sone. Ende desen Boudine vervaet der Thomaes van den West
velde, waert dit an hem hiet ghebrake. Ende hees hoec borghe over Gillise 
vorseid Pieter Demey. Ende mids desen kennent scepenen etc. Ende 
deerste payment van deser zoene vorseid ghinc hinne den eersten dach 
van Aprille. Ende van desen zoenen siin ontfangheren : Jan der Kinder, 
Jan de Jaghere, Willem van den Hanouwe en Jan Sluwaert. Ende van 
dezen zoendinghe voerseid ne es dmanschep noch nyet ghedaen omme 
dat Gillis de V riese vorseid binnen lants nyet commen ne mach ende 
partien staenre of onverlet tote der comste van hem. 

Actum .. ; (f0 64). 
C. 

Omme dat eek weet ende sculdech es te wetene hoe dat onsculdighe 
liede binnen Ghend naer de vrihede en de privilege van der poert 
sculdech sijn te commene te payse ende zoendinghe, ende donsculdeghe 
van der doot van Lievine den Scotteler ende van der doot van Janne 
van der Borch tons waert bleven zijn, naer de wet van der poert van 
de doeden voerseid, onminnen, aetsceep ende gramsceep, die ghestaen 
heeft tote deh daghe van heeden tusschen hemlieden. So omme dat af te 
legghene in beeden siden, eyst dat wij wijsden de doet van Lievine voer
seid an deen side ende de doot van Janne voerseid, diere toe brocht 
was also hij was ende ons kenlic es, an danderside, te gane in deene 
jeghen dandre, no bate effende, no ghevende ende voert alle andre in 
deen side ende in dandre sijde wel ende wettelic verzoent ... (f0 66 v0). 



RESUMÉ FRANÇAIS 

Cet ouvrage traite de l'histoire du droit pénal dans le comté de Flandre 
du XIe au XIVe siècle. Il s'agit exclusivement du droit pénal matériel. 
Un travail correspondant sur l'aspect formel (procédure) est en prépa
ration. Il y sera montré comment les principes de droit exposés dans 
ce volume-ei ont été traduits dans une procédure adéquate. 

Jusqu'au xne siècle - grosso modo - régnait en Flandre un type 
de droit pénal que nous qualifions de "primitif". La grosse majorité des 
infractions n'était pas punie par une autorité quelconque mais faisait 
l'objet d'un règlement entre les parties intéressées. Règlement de comptes 
qui pouvait se faire, soit les armes en mains (la "faide", la vengeance) 
soit pacifiquement, par la réconciliation (,,zoen"), celle-ci suppose un 
élément moral, ( établissement d'un rapport d' ,,amitié") et un élément 
matériel (paiement du "wergeld" ou d'autres compositions). Le tout 
était affaire de familles, les familles se réconciliant, payant et touchant 
les sommes dues pour la réconciliation. Le tout s'arrangeait par négo
ciations libres, directes ou par Ie truchement d'arbitres. Même quand 
on faisait appel aux tribunaux, c'était en vue d'obtenir un règlement de 
comptes qu' on était trop faible pour imposer par sa pro pre force. La 
punition des crimes par la société jouait un ràle tout à fait secondaire. 

A partir du xne siècle un droit pénal d'un type nouveau triomphe. 
Nous le qualifions d',,évolué". A vrai dire, il se présente sous deux types 
distincts, il est fondé sur deux conceptions très différentes, sauf en un 
point capita! : aucun des deux ne reconnait plus le caractère libre, privé, 
familial du droit criminel; tous deux traitent la répression comme une 
affaire d'intérêt public d'abord, privé ensuite. Le droit criminel, jusque là 
essentiellement privé, est englobé dans la sphère publique. Ces deux 
types sont : le droit pénal "autoritaire" des comtes, droit pénal appliqué 
par l'état contre tout malfaiteur sur son territoire et le droit pénal "com
munautaire", appliqué dans les communes par les autorités communales. 
L'un est basé sur la punition par l'autorité, l'autre sur le règlement 
obligatoire et pacifique entre parties. 

C'est au XIe siècle que nous voyons les comtes de Flandre s'occuper 
activement, sous la pression de la population, surtout des centres urbains 
(re)naissants, du maintien de l'ordre dans le comté. D'abord par l'impo
sition des paix de Dieu, puis par l'imposition de la "pax comitis" : garantie 
comtale de sécurité donnée à certains endroits et certaines personnes 
d'abord (marchés, villes, marchands) devenue une garantie générale 



d'ordre public. Nous voyons les comtes parcourir le territoire dans,rosn 
les sens, s'attachant à réprimer les crimes contre les biens et les petsonnes, 
nous les voyons se tenir près des "foires" pour y m · énir l'ordre. 
A c6té de eet aspect positif il y a un aspect négatif e l'action comtale : 
c'est leur lutte contre la ,,faide", par !'interdict" n de celle-ci et par 
l'imposition de réconciliations. Tout ce nouveau 

1

complexe de concepts 
a mûri pendant plus d'un siècle. C'est sous Philippe d'Alsace (u57-u91) 
que le nouveau droit a trouvé sa pleine expressioni : les grandes "keures" 
de Philippe, aux allures de manifeste, énoncent les nouveaux principes 
avec clarté, avec précision; elles sont données à partir de II 57-63 à de 
norpbreuses villes et deviennent le fondement commun du droit pénal 
comtal dans les villes flamandes pour les siècles à venir; d'autre part ce 
même comte crée !'instrument nécessaire à l'application effective de ce 
droit nouveau : un corps mobile de fonctionrndres salariés, les baillis. 
Ces "lieutenants" du comte multiplient pour ainsi dire sa personne, de 
sorte que le comte est dorénavant omniprésent par l'intermédiaire de ses 
baillis. Le droit pénal comtal use de la peine capitale, de peines affiictives 
ou d'amendes pour la punition de tous les délits. Des dédommagements 
sont reconnus aux parties. Ces principes modernes sont ainsi définitive
ment acquis. Pourtant ce n'est qu'au XVIe sièclf: qu'ils triompheront de 
manière exclusive. En effet jusqu'à cette date, :il est resté au moins des 
traces du droit criminel communautaire dont nous parlerons maintenant. 

En même temps que les comtes dévelopBaient leur nouveau droit 
pénal, les communes développaient le leur. A' partir du XIe siècle des 
"amitiés", des "communia" surgissent dans lesquelles il est interdit aux 
,,frères" ou aux "amis" de se faire la guerre pol/lt le règlement des crimes. 
On voit le principe : ce droit reconnaît, comme antérieurement, le carac
tère privé de la plupart des crimes : ceux-ci donnent lieu à un règlement 
de compte et pas à une punition, mais ce règlement doit être pacifique 
et il se fait de préférence par arbitrage des organes communaux. Apparais
sant au XIe siècle, cette conception est sanctionnée au XIIe et surtout 
au XIIIe siècle, quand sont organisés dans nombre de villes les tribunaux 
des paiseurs qui dureront jusqu'au XVIe siècle en certains endroits et 
jusqu'à la fin de l' Ancien Régime dans d'autres. Le caractéristique de 
ce nouveau droit est qu'il est moins radical que le droit comtal : curieux 
mélange de conservatisme et de progrès, il conserve l'ancienne base 
privée dans une large mesure, il se borne à endiguer ses effets les plus 
désastreux par une multitude de règlementations; celles-ci finiront par 
changer de fond en comble l'ancien droit. Par un processus de trans
formation lente et constante toutes les anciennes institutions de la "faide" 
ont été transformées en institutions de paix. C'est un exemple de droit 
pseudo-conservateur. 

Le grand facteur qui a déterminé l'histoire du droit criminel en 



Flandrè du XIe au XIVe siècle est le facteur politique. On sait qu'en 
cette période, au départ d'une dvilisation primitive, basée sur des liens 
familiaux, seigneuriaux ou féodaux, une nouvelle société s'est formée, 
basée d'une part sur des liens de dépendance des sujets vis à vis du comte 
(formation d'un État), d'autre part sur la libre union des bourgeois dans 
les communes, sous la direction d'organes par eux constituts. On sait 
que l'originalité de l'histoire institutionelle flamande est précisément que 
ces deux conceptions ont coexisté pendant des siècles dans une harmonie 
assez surprenante. De même les deux systêmes de droit criminel que ces 
deux grandes forces révolutionnaires, le comte et ses fonctionnaires d'une 
part, les villes et leurs organes d'autre part, ont créés, ont coexisté pendant 
des siècles. Parfois il y avait des conflits et selon que l'une ou l'autre 
puissance, le comte ou les villes, avaient le dessus, ils imposaient leurs 
vues en la matière, mais en général les deux systêmes ont coexisté aussi 
paisiblement que paradoxalement. lei le bailli poursuit devant les juges 
qui prononcent des peines pécuniaires ou corporelles; là les parties 
coupables paraissent devant les "paiseurs" et se récondlient solennelle
ment, promettant la paix, payant une composition. Nous verrons plus 
tard la technique qui permettait en pratique de concilier les deux tendances. 
En droit criminel les deux grandes forces, comtes et villes, avaient leur 
conception de ce qu'il fallait faire, ( et eed en fonction de leur idéal général 
de l'organisation de la société) et elles l'ont imposée, soit de force, soit 
selon quelque modus-vivendi; en effet il faut attendre le XVIe siècle 
absolutiste pour voir la victoire de l'état sur la commune en matière 
pénale, comme en tant d'autres matières. Les autres forces, féodalité et 
Église, relativement faibles en Flandre, n'ont influencé le droit pénal que 
dans une mesure infime, comme on le verra dans l'analyse qui suit et 
mieux encore dans l'histoire de la procédure. 

Telles sont les idées centrales de notre travail. 
Passons maintenant en revue les différents chapitres. Le livre est 

divisé en deux parties : le droit pénal comtal et le "droit de réconciliation" 
communal. 

Dans la première partie nous traitons du droit pénal général (c'est
à-dire surtout de la théorie de la culpabilité) et du droit pénal particulier 
(les crimes, les peines). Dans la seconde partie nous parlons de la récon
dliation et des techniques connexes (trêve, prise d'otages, ,,zoene"). 
Cette partie est introduite par une étude de l'andenne ,,faide" et des 
institutions qui s'y rattachent. Quoique du point de vue chronologique, 
elle aurait dû venir en tête du livre, elle est id à sa place, du point de vue 
méthodologique; en effet, tout ce droit nouveau n'est qu'une transfor
mation des andennes institutions de la "faide" et de la composition 
sous l'action d'un esprit nouveau. 

Nous pouvons a présent analyser les divers chapitres. 



Viennent d'abord des notions générales sur les sources historiques 
(l' accent est mis sur les grandes "keures" de Philippe d' Alsace II 57-1191) 

et sur la littérature du sujet, sur les sources du droit, sur l'importance du 
texte )égal (,,nulla poena sine lege" avant la lettre) et sur quelques idées 
fondamentales de l'ancien droit pénal. 

Puis vient le droit pénal général. 
La distinction entre culpabilité et cas fortuit est faite quant à la peine 

publique. Le concept ( tardif) de la préméditation trahit une influence 
écclésiastique. Certains droits connaissent la responsabilité du fait de 
tiers, d'autres pas. On connaît de nombreuses formes matérielles et 
moralt!s de complicité. Le concept de la tentative punissable n'est pas 
développé, excepté pour quelques tentatives punies comme crimes sui 
generis. Au XIVe siècle seulement nous constatons un changement, dû 
surtout à des visées pratiques dans la lutte contre la criminalité. En tout 
ceci domine l'influence des anciennes idées germaniques mettant l'accent 
sur Ie fait extérieur et sur ses conséquences matérielles (,,Erfolgshaftung") 
plutot que sur la culpabilité(l'élément moral et subjectif; ,,Schuldhaftung"). 

Les motifs de justification sont nombreux : l'ordre de la loi et de 
l'autorité, le droit de correction des parents, des maris, la minorité. Une 
place de choix est réservée au droit de légitime défense. Ce droit n'a été 
reconnu que graduellement, dans le cadre de la lutte contre la criminalité 
violente, nommément en cas de défense contre l'attaque en bande et 
l'assaut de maison. Plus tard le droit de défense universel a été reconnu, 
bienque des restrictions quant à l'emploi de certaines armes pour la 
défense aient persisté longtemps. 

Les circonstances aggravantes sont également nombreuses. Une 
puni#on plus sévère frappa cel ui qui viole une paix spéciale ( de la maison, 
des saints lieux, de la nuit, des jours de fête, etc.), qui commet un crime 
en secret, avec des armes défendues, le récidiviste et celui qui est pris en 
flagrant délit. 

Des solutions diverses sont données au problème du concours des 
infractions. Les plus récentes sont favorables à la théorie moderne de 
l'absorption des peines. 

Les divers crimes sont examinés ensuite. 
Trahison et insurrection sont des crimes capitaux. A vee le change

ment dans la structure de la société nous voyons une évolution du concept 
féodal de trahison du seigneur au concept moderne d'insurrection contre 
l'autorité de l'état. 

L'hérésie est punie par le feu. La sorcellerie est punie par le feu au 
début de notre période. Au XIVe siècle il semble qu'on ne la prenne 
plus tellement au sérieux. 

Dans l'homicide on distingue le simple homicide et Ie meurtre, 
perpétré en secret. L'homicide donne très souvent lieu à une réconci-



liation. Le suïcide est un des plus horribles crimes; on exécute le cadavre. 
L'assaut de maison est une ancienne tactique de la "faide", devenue un 
délit caractérisé, perpetré en règle par des bandes et très répandu. L'arsin 
est puni sévèrement : par la mort ou la mise hors la loi. 

Le viol donnait originairement lieu à une composition entre parties, 
très souvent à un mariage. L'état imposait graduellement la peine de mort. 
La même chose est vraie du rapt. Dans les deux délits, la "clameur" de 
la femme est essentielle. Nombreuses sont les dispositions frappant de 
sanctions plus ou moins sévères (mort, mutilations, amendes) les cou
pables d'infractions rentrant dans la grande gamme de la criminalité 
sexuelle. Les délits contre nature sont ,,~uvres du diable" et expiés sur 
l'échafaud. 

Dans les délits contre les personnes on constate une grande simpli
fication. Originairement on connaissait "l'atomisation", ou toutes les 
mutilations et blessures possibles étaient minutieusement et séparément 
prévues et sanctionnées par une composition appropriée. Sous l'influence 
du droit pénal comtal qui se souciait plus du délit en tant que "violation 
de paix" en général que comme base de composition, nous voyons une 
évolution vers Ie concept moderne, plutot vague, de "coups et blessures" 
punis uniformément d'une certaine amende (,, vis" ou "violentia", 
,,forche", ,,eracht"). 

Le vol est distingué de la rapine par son caractère secret. La rapine 
donne facilement lieu à une composition, la peine publique est plutot 
anodine, excepté s'il y a brigandage. Le vol est communément puni par 
des mutilations et par pendaison en cas de récidive et de flagrant délit. 
Les vols sont divisés selon la valeur, les limites étant 1, 2 ou 5 sous. 

Les faux monnayeurs sont punis sévèrement. Dès Ie XIIIe siècle 
nous trouvons la peine du chaudron. Diverses formes de fausseté (faux 
jugements, faux témoignages, faux en écriture) sont prévues et punies. 
L'usure est réprimée. Est considéré usure le prêt à un intérêt exagéré : 
2 sous la livre par semaine est un maximum légal ( = 43,3 % par an). 
L'organisation communale implique divers devoirs civiques, sanctionnés 
par des peines spécifiques. 

On se préocupera ensuite des peines. 
La mise hors la loi est "la mère de toutes les peines". Elle implique 

la mort et la perte des biens. Elle implique l'inimitié de la société. Il en 
existe des formes adoucies ou limitées. La rébellion contre la justice sous 
diverses formes est essentiellement ce qui entraine cette punition; au 
fond c'est Ie réfractaire lui-même qui s'est mis hors du système de pro
tection légale et judiciaire de la société. Un des aspects les plus specta
culaires de la mise hors la loi est l'arsin et l'abatis de maison. Cette sanction 
est graduellement remplacée par la confiscation au profit de l'état. 

Le bannissement, quoiqu'apparaissant sporadiquement dans le droit 



franc, est une création du droit des communes. Elle est essentiellement 
différente de la mise hors la loi, dont elle ne descend aucunément. Le 
pélerinage expiatoire a remplacé dans une certaine mesure le bannissement 
dont il avait les avantages sans en avoir tous les inconvénients. 

La peine de mort appliquée par l'autorité comtale redevient fré
quente dès le XIe siècle. Il s'agit d'une reprise, durable cette fois, des 
efforts carolingiens de répression sanglante de la criminalité. On connaît 
la décapitation. Elle est effectuée par la planche ( ce qui consistait origi
nairement dans la fracture des vertèbres cervicales ), la hache et le glaive. 
On pend (parfois on traîne d'abord); on brûle, on bout dans le chaudron, 
on enterre vivant, on met sur la roue, on noie, pour ne nommer que les 
modes les plus courants. L'exécution se fait en général en public, le jour. 
De nombreux restes d'anciens rites germaniques sont à constater (la 
théorie de von Amira sur le caractère rituel de l'ancienne peine de mort 
germanique est acceptée). Les mutilations pénales sont nombreuses, ainsi 
que les peines infamantes (perte de la main, de la langue, les marques 
au visage, le pilori, la procession, la peine du fouet). Elles sónt parfois 
rachetables. 

Il est souligné que les villes marquent une aversion des peines 
corporelles. Ce sont le droit pénal autoritaire du comte d'une part (idée 
d'intimidation) et l'in:fluence écclésiastique (idée de repentir et d'humi
liation publics) d'autre part qui les ont introduites dans le droit pénal de 
Flandre (surtout à partir du XIIIe siècle). Il est vrai cependant que les 
patriciens des villes ont eu recours aux punitions horribles pour réprimer 
certains mouvements insurrectionnels vers la fin du XIIIe siècle. 

La confiscation des biens est répandue, comme corollaire de la mise 
hors la loi et de la peine capitale. Des villes et des territoires ont obtenu 
le célèbre privilège de la non-confiscation, c'est-à-dire que pour leurs 
citoyens la peine de mort et la confiscation n'étaient pas cumulées. 

Les amendes sont très nombreuses. Il y a une série comtale et une 
série communale. Dans les amendes comtales il y a une tendance vers 
l'augmentation au cours du xne siècle. Son point culminant est l'amende 
de 60 livres, (l'amende de "lèse-majesté") qui est perçue entièrement au 
profit du comte, à l'exclusion de toute part pour la ville, la partie lésée 
et le chàtelain (Philippe d' Alsace !). Une ligne d'évolution remarquable 
est la diminution de la fraction fixe due à la partie lésée dans les amendes. 
lei comme ailleurs l'élément public prend le pas sur l'élément privé. 
Le recouvrement des amendes est défectueux. Les amendes considérables 
ne sont pratiquement jamais perçues dans leur entièreté. Certaines villes 
ont obtenu le privilège que les amendes ne seraient pas perçues sur les 
biens immobiliers. 

On ne connaît que des peines de prison de quelques jours. On connait 
la perte de certains droits publics comme "punition morale". 



Après l'étude du droit pénal comtal nous étudions le droit de com
position, tel qu'il s'est developpé dans l'atmosphère urbaine. 

Ses institutions étaient la trève, la prise d'otage, la médiation et le 
,,zoene" (réconciliation solennelle). Ces institutions sont toutes d'an
ciennes institutions qui faisaient partie intégrale du droit de vengeance. 
Nous ouvrons clone cette seconde partie du livre par l'étude de l'antique 
,,SelbsJhilfe", originairement en vigueur en Flandre. 

L'ancien règlement de comptes des délits a les caractéristiques 
suivants. Les "faides" sont !'affaire des familles, elles sont libres et elles 
s'appliquent dans la très grosse majorité des délits. Les familles, et non 
le malfaiteur et la victime seuls, se font la guerre ou se réconcilient, 
versent leur sang ou celui de l'ennemi, paient ou touchent le "wergeld" 
et les autres compositions. L'individu est protégé par la famille comme 
il l'est aujourd'hui par l'état. Les familles sont libres : elles décident 
librement de pratiquer la "faide" ou de se réconcilier; l'intervention 
de toutes sortes de gens (le comte en tête) n'a qu'une valeur morale, 
pas de force légale. 

Dans un cas théorique type Ie délit entraîne la guerre. Après plu
sieurs actes de vengeance de part et d'autre (accompagnés d'atrocités) 
un médiateur arrange une trève ( arrêt temporaire des hostilités ), garantie 
par un échange d'otages. Les négociations sur les compositions réci
proques sont engagées. Si elles n'aboutissent pas, on reprenc;l la guerre 
dès la fin de la trêve; si elles sont heureuses on en vient à la réconcilia
tion : les payements convenus sont effectués et les familles deviennent 
ami~s, amitié nouvelle qui est parfois consacrée par un banquet et un 
manage. 

Voyons ce que deviennent les diverses pièces de ce mécanisme dans 
une période plus récente. 

Malgré quelques efforts des comtes dans cette direction ils n' ont 
pas réussi à abolir le système du règlement entre parties. En général ils 
se sont contentés de jouer le r6le de médiateurs entre les parties dans 
des cas particulièrement graves. Et du reste ils ont laissé aux villes et 
territoires Ie soin d'élaborer, à c6té de leur propre droit pénal sanglant, 
un droit de réconciliation qui employàt les éléments de l'ancienne "faide". 

D'aboi;d il y a la trêve. Celle ei est originairement un armistice entre 
les "faidans" qui donne lieu à des négociations de paix. Elle est aussi 
ancienne que la "faide" elle même. Elle est un moyen, conduisant éven
tuellement à la réconciliation, elle est temporaire, négative (l'inimitié 
subsiste en principe), elle est libre. Par l'action lente et patiente des 
autorités communales (échevins, ,,paiseurs", etc.) cette trêve est devenue 
le moyen par excellence d'interdire tout acte de vengeance. Tout d'abord 
elle devient obligatoire. La trêve est imposée sous peine d'amende ou 
de prison ou de bannissement, pour un certain temps. Commettre un 



acte de violence quand on est en trêve, était un crime horrible depuis 
toujours. Ensuite la trêve devient permanente; gràce à des moyens indi
rects, il faut Ie dire, mais elle devient permanente quand même : elle est 
renouvelée périodiquement. Enfin la trêve est devenue un but, elle n'est 
plus conçue comme conduisant à la réconciliation. Elle est un état de 
non-violence qui trouve sa justification en soi. Juridiquement ce travail 
de transformation s'effectue par le truchement de fictions et d'autres 
technique_s indirectes qu'on voit toujours apparaître là ou on construit 
un droit nouveau tout en respectant les apparences des anciens principes; 
il faut remarquer, par exemple, que formellement la trêve était toujours 
accordée par les parties, que formellement les actes de vengeance étaient 
admis en dehors de la trêve. 

Les trêves étaient originairement ou bien librement accordées par 
les parties (,,trêves amiables") ou bien ordonnées par les échevins (,,trêves 
prinses par loy") ou par les officiers comtaux (,,trêves prinses par seigno
rie"). Ensuite on a multiplié les personnes ayant pouvoir d'impöser trêve 
(simples bourgeois inclus) de sorte que, aussitot qu'une "mellée" arrivait, 
il y avait toujours quelqu'un pour imposer une trêve. On en est même 
arrivé à dire qu'automatiquement après une violence quelconque une 
trêve entrait en vigueur pour quatre jours, ce qui peut nous paraître 
un détour étrange pour interdire purement et simplement tout acte de 
,,Selbsthilfe". 

La quarantaine, l'asseurement, moins importants, sont mentionnés 
dans ce cadre. 

L'otage était originairement une sûreté personnelle, corollaire de 
la trêve. Pendant que les chefs des parties en "faide" négociaient, quelques 
membres de la famille étaient échangés comme otages, responsables 
d'actes éventuels de violence commis pendant la trêve. Cette institution 
de la "faide" a été elle aussi transformée lentement et sûrement en une 
institution de sécurité publique, de sorte que rien, si ce n'est Ie nom, 
n'en a finalement subsisté. 

Pas à pas, par une multitude de règlements, souvent seulement de 
détail, on a vidé l'ancienne institution de l'otage de son contenu d'origine. 
L'otage est devenu obligatoire. L'autorité commande qu'on donne des 
otages comme gages de la trêve qu'elle a commandée. Elle les désigne. 
Elle désigne les chefs de la "faide". Elle garde les otages aussi longtemps 
que dure la trêve, mais comme souvent elle prolonge la trêve jusqu'à 
la réconciliation (obligatoire), l'otage devient un moyen de pression et 
une mesure de sécurité. On est mis en prison jusqu'à ce qu'on consente 
à la réconciliation, on est mis en prison parce qu'on est suspecté de 
pouvoir instiguer des troubles ou commettre des actes de vengeance. 
Néanmoins on appelle cela toujours "otage". 

Voyons enfin les moyens de terminer définitivement la ,,faide". 



Il y a d'abord quelques techniques de moindre importance comme Ie 
fourjurement de la famille, qui rétrécissait Ie nombre des "faidans". 
Mais la grande institution ici est la réconciliation, la paix, Ie "zoene". 
La paix est solennelle, permanente et positive. Il y a un élément personnel : 
les familles deviennent amies, se promettent aide et soutien, promesse 
consacrée par Ie baiser de paix. Cette cérémonie a parfois pris la forme 
et le nom de l'hommage vassalique. Puis il y a un élément matériel : 
le "wergeld" et d'autres compositions. On trouve une série décimale et 
une série duodécimale. 24 livres pour un homme libre se rencontre sou
vent dans les lois. En réalité des sommes beaucoup plus élevées sont 
souvent payées. Ces sommes sont payées selon des tarifs légaux et tou
chées par les familles. Ce n'est qu'au XIVe siècle qu'un comte autoritaire 
comme Louis de Nevers abolit l'obligation légale de la contribution 
familiale en cette matière. Enfin il y a un élément spirituel, plus récent : 
humiliations, pélerinages. Le fond de tout cela est très ancien. Ce qui 
est changé c'est la technique d'amener la réconciliation. Au lieu de la 
liberté d'initiative et de médiation, est venue la réconciliation obligatoire. 
Au lieu de la médiation par des notables influents individuels (fût ce le 
comte) on a établi des corps ad hoc, ,,les paiseurs", qui évoquent les 
querelles et imposent la réconciliation et les conditions de celle-ci. Ainsi, 
dans les grandes villes, des centaines de délits sont réparés par l'autorité 
des "paiseurs". Violer la réconciliation est un crime horrible. Telles sont 
les techniques d'auto-domestication qui ont par un travail long et souvent 
sournois, détruit l'ancienne liberté de la vengeance privée. 

Tel est Ie tableau juridique. Quel est Ie tableau pratique, en d'autres 
termes, quelle est la statistique judiciaire ? Quel était Ie nombre des délits 
qui tombaient respectivement sous Ie droit pénal comtal et sous Ie droit 
de réconciliation ? Combien enfin étaient réprimés par la composition 
avec Ie bailli (technique tres répandue et étudiée dans un chapitre 
spédal)? 

Voici ce que no4s trouvons pour la ville de Gand au XIVe siècle. 
Pour une moyenne de 46 5 délits par an nous trouvons qu' environ 

70 sont punis par Ie tribunal criminel ordinaire, environ 70 finissent par 
un arrangement avec les officiers comtaux ( composition pécuniaire, 
d'ordinaire lorsqu'un tèglement sans formes légales est survenu entre 
parties); environ 3 2 5 enfin finissent par être "apaisés" devant les "paiseurs" 
de la ville. 

Les trois catégories étaient séparées par des cloisons assez étanches 
(ce qui était "apaisé", n'était pas "puni"). La nature du délit, Ie fait qu'on 
était pris en flagrant délit, qu'on était étranger, qu'il n'y avait pas de 
,,zoene" etc. decidaient de la catégorie. 

En conclusion, nous parlons de l'individualisation du droit pénal 
par l'action de l'état au détriment de la famille et nous passons en revue 



les trois éléments fondamentaux ,du droit pénal en Flandre dans la période'' 
étudiée. Le fonds otiginaire est le droit germanique. Ce que nous avons 
appelé le droit "primitif" flamand trahit constamment son caractère 
germanique, nous l'avons constamment signalé au cours de notre étude. 
Cet ancien droit germanique était en somme un droit de peuplade primi
tive. Sur ce fonds une révolution sera effectuée par les deux éléments mo
dernes : le pouvoir comtal, ou, si l'on veut, l'idée d'État, héritier des 
efforts Carolingiens d'établissement d'une société en forme d'état; et 
l'élan communautaire qui est à !'origine des institutions urbaines. Comme 
ces deux forces nouvelles déterminaient la structure de toute la vie 
publique, elles ont nécessairement engendré un droit criminel spécifique. 
Pour modernes qu'ils fussent les deux systèmes ont utilisé des matériaux 
anciens : exécutions sanglantes germaniques, institutions de la "faide" 
germanique. 

Cependant ils ont créé quelque chose d'essentiellement neuf. Quant 
au rapport entre les deux systèmes, il est Ie reflet des rapports de force 
entre Ie comte et les villes. 
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INDEX-GLOSSARIUM VAN DE TECHNISCHE TERMEN 

Deze lijst bevat alleen de technische termen, in de breedste zin van het woord. 
Plaats-en persoonsnamen zijn weggelaten, daar dezelfde voortdurend terugkeren. 
Een zaakregister wordt door de inhoudstafel en de systematische opvatting van het 
boek overbodig gemaakt. Eerst worden de termen gegeven in de standaardspelling 
(zoals deze voorkomt respect. in DU CANGE, GoDEFROY en VERWIJS en VERDAM voor 
het 'latijn, het frans en het vlaams), dan volgen de varia en, tenslotte de vertaling 
of uitleg ( 1 ). 

ABA TRE, ,, woesten", 1 7 5 • 
ABA TTIS DE MAISON, ,, woesting", 1 7 5 • 1 

ABDUCERE (1) verleiden, 104. 
(2) ontschaken, 99. 

ABJURARE (VrLLAM, PATRIAM), afzweren, 
152, 152. 5, 152. 6. 

ABNEGARE, verloochenen, 3 6. 
ABSENCE (DE LA PARTIE), verstek van 

de verweerder, 326. 5. 
AccrPERE TREUGAS, een "vrede" beve

len, 257. 
AccrPERE IN OBSIDEM, te gijzel nemen, 

2 74• 
AcCIPERE OBSIDES, gijzelaars nemen, 274. 
AccLAMARE, betichten, 217. 2. 
AccoRDER (acorder), verzoenen, 327. l, 

3o7. 3. 
AccoRD (fr.) (accorde, acorde), overeen

komst, verzoening, 281, 290.4, 336, 
3 5 7. 

AccoRD (vl.) (acord), overeenkomst, 
verzoening, 3 5 9. 

AccouRTER (accourtier), verkorten (van 
de tong), 194. 1; 194. 3. 

4ccusARE, betichten, 86; 307. 3. 
AccusATEUR, klager, 242. 7. 
ACHTERHALEN, overtuigen (van een 

misdrijf), 42. 
AcusEOR (accuseour), aangever (van een 

misdadiger), 135. 3. 

Ao , medeplichtig zijn, 38. 
ADJOURNEMENT, dagvaarding, 65. 4. 
ADJUDICARE, (1) toekennen, 312. 1. 

(2) vonnissen, 223. 
ADJUGER (adiugier), toekennen, 307. 2. 
ADJUTORIUM, hulp, medeplichtigheid, 

100. 2. 
ADULTERIUM, overspel, 183. 
ADusno VULTlJS, brandmerking, 194. 
ADVERSARIUS, (1) vijand (in een vete), 

149. 2; 327. 5. 
(2) tegenpartij (in een rechtsgeding), 
279• 5; 274. 3. 

AENDRAGEN (HEM IET), in beslag nemen, 
37· I. 

AENLEGGEN, betichten, 43.8. 
AFBREKEN, ,,woesten", 175. 
AFFOLARE, plegen van een (gequali-

ficeerde) verminking, u3. 
AFFOLATIO, (gequalificeerde) vermin

king, 109, u3. 
AFFOLATIO 'ENORMIS, een buitengewoon 

zware verll).inking, II 3. 
AFFOLA TIO INèURABILIS, een ongenees

bare verminking, 11 3. 9. 
AFFOLER (affouler, afoler), een (gequali

ficeerde) verminking plegen, 17. 3; 
59. 2; 71; u3; 129. 2; 242. 5; 338. 

AFFOLEREN, een (gequalificeerde) ver
minking plegen, 1 1 3. 

(1) Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze echtgenote die ons een kostbare 
hulp bood bij de samenstelling van deze lijst. 
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AFFOLURE (a.lfollure, affoleure), (gequali
ficeerde) verminking, 113; 152. 10; 
292. 3. 

AFLEGGEN, een einde stellen (aan een 
vete), 361. 

AFZWEREN, 298. 
AGAIT, hinderlaag, 124. 13. 
ArnANT, medeplichtige, 38; 205. 2. 
AIDE (aiue, aiwe), (1) hulp, medeplichtig-

heid, 38; 45. 3; 299. 4; 300. 1. 
(2) hulp tegen een misdadiger, 40. 4. 

ArnER, helpen (bij een misdrijf), 3 8; 
43• 8. 

Ars, ,,plank", r 5 8. 
ALLIANCE (aleanche), (verboden) vereni

ging, 82. 6. 
ALOEOR DE FAUSSE MONNOIE, (alouweres), 

wie vals geld in omloop brengt, 130. 
10; 165. 8. 

ALTAE LEGES, de zwaarste misdrijven, 
29; 144. I. 

AMENDE, (1) vergoeding, zoengeld, 287; 
343; 348; 349• 
(2) boete, 202; 205. 2; 350; 352. 

AMENDE HONORABLE, zedelijke vergoe
ding, 291. 3. 

AMENDE PROFITABLE, materiële vergoe
ding, 291. 3. 

AMENDER (amendeir), (1) boete betalen, 
202. 
(2) vergoeden, 213; 226. 2; 287. 
(3) recht doen over, 350. 

AMERCIAMENTUM, verbeurte van lijf en 
goed, 145. 6; 187; 204. 

AMr (amy), verwant, 101; 232; 25 5; 
260. 2; 296. l; 299. 4; 300. l; 343; 

349; 350; 351. 
AMICITIA, (1) verwantschap, 274. 3. 

(2) een gezworen vereniging, 69; 186; 
I88. 3; 244; 302. l; 329; 330. 4. 
(3) verzoening, 284. 

AMrcus, (1) verwant, 232; 260. 2. 
(2) medelid in een "amicitia", 188. 3; 
33o. 4. 

AMPLIFICATION, medeplichtigheid aan 
doodslag, 45; 45. 3· 

ANATHEMA, banvloek, 329. 1. 
ANIMA occrDENDI, opzet om te doden, 

128. I. 

ANTWOORDE (sTAEN IN) (andworde), te
recht staan, 140. 2. 

ANXT (anx), vreesaanjaging, 117. 2. 
APERS, op heterdaad betrapt (van een 

dief), 70. r. 
APPAISER (appaisier, apaisier), verzoenen, 

282; 316; 348. 
APPAISEUR, officieel verzoener, 321. 2. 
APPELER, dagvaarden, 78. 
APPELER EN JUSTICE, betichten voor het 

gerecht, 242. 7. 
APPENDERE (PATIBULo), opknopen, 161. 
APPORTER L'ESPEE (aporter l'espeie), het 

zwaard dragen, ~86. 
ARBITRAGE, scheidsgerecht, 345, 346. 
ARBITRIU~ ·scABINORUM, scheidsrechter

lijke ui~praak door schepenen, 303. 8. 
ARCHEIT <àerghede), boos opzet, 33. 
ARDRE (ardoir), (1) verbranden (op de 

brandstapel), 86. 8; 163. 
(2) gerechtelijk verbranden, 175. 
(3) brandstichten, 96. 

ARDUAE CAUSAE, de zwaarste misdaden, 
27. 

AREST, aanhouding, inbeslagneming, 
68. 3. 

ARGEN, verslechteren, 130. 
ARGENT DE PAIE, zoengeld, 293. 3. 
ARMA DEFENSA, verboden wapens, 144. 7 
ARMA INCIDENTIA, geslepen wapens, 

l 17. 3. 
ARMA INTERDICTA, verboden wapens, 

5 7. I. 

ARMA MOLUTA, geslepen wapens, 47. 2; 
117. 3; II8. I. 

ARMA MORTIFERA, dodelijke wapens, 
II7. 3• 

ARMA IRRATIONABILIA, ,,onredelijke" 
wapens, 117. 3. 

ARMES (ARMUREs) ESMOLUES, geslepen 
wapens, 95. II; u7. 3; 212. 4; 343· 

ARMURES DEFFENSAULES, verboden wa-
pens, 117. 3. 

ARRESTANS, gearresteerd, 141.6. 
ARRESTARE, aanhouden, 134. 1. 
ARRESTER (arester, ariester, arriester), 

aanhouden, 40. 4; 64. 1; 134. 3; 225. 4• 
ARRESTEREN, (1) aanhouden, 89. 5; 

315. 2. 

(2) inbeslagnemen, 90. 12. 
ARsrN, (r) brandstichting, 29; 96. 

(2) gerechtelijke verbranding bij een 
,, woesting", 175 . 
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AssALEUR, wie een gewelddaad ( o. a. 
een huisbraak) pleegt, 95. 3. 

AssALLIR, aanvallen, II7. 2. 
AssALLIR MAISON, huisbraak plegen, 92. 
AssAUT, aanval, gewelddaad, 1 34. 1. 

AssAUT DE MAISON, huisbraak, 92. 
AssER, ,,plank", 158. 
AssEOIR, omslaan (een te betalen som), 

3 5o. 
AssEUREMENT (asseuremen), ,,verzekerd-

heid", 263. 
AssrLIRE, aanvallen, 92. 
AssrsE (assist) verordening, 2 3. 
AssrsrA, belasting, 1 29. 4. 
AssuLTUS DOMus, huisbraak, 28. 1; 43; 

.92; 236. 
AssuRANCE (assuranche) ,, verzekerdheid", 

263. 
AucTOR, de (hoofd)dader, 38. 
AuCTORITAS PRINCIPIS, het gezag van 

de vorst, 2 5 7. 1 r. 
AuxrLIATOR, medeplichtige, 94. 6. 
AuxrLIUM, hulp, medeplichtigheid, 3 8; 

44. 8; 296. l; 300. l; 300. 3· 
AvoER (advoer), bekennen, 30. 
AvoET (advoet), taalman, 30. 
AvoIR EMBLE, gestolen goed, 128. 
A WEIT (haweet, hauweet, awet), hinder

laag, 105. 4. 

BACHA (baccha), baken, oorlogsteken, 
23 5. 2. 

BAISER, zoenen, nl. in het verzoenings
ceremonieel, 284. 2. 

BAKEN, oorlogsteken, 2 3 5. 
BALLING (ba/line), 63. 2; 138; 176.~5; 

176. 7; 188. 2. 
BAN (vl.), plechtige afkondiging, ver-

banning, 77. 3; 145. 3· ~ .t 
BAN (fr.), boete, 1 5 o. 13. 
BANCLOCHE (bancloke, bancloque), storm

klok, 241. 4; 182. 3. 
BANI (banit), balling, 40. 4; 42. 2; 64. 1; 

138; 342. 
BANrR, verbannen, 195. 6. 
~ANNEN, (1) verbannen, 17. 1; 176. 5. 

(2) vogelvrij verklaren, 206. r. 
BANNIRE, verbannen, 206. 1; 340. 
BANNITUS, balling, 40. 4; l 3 8; 1 76. 8; 

327. 5. 
BANNITUS EX TOTO, definitief vogelvrij 

verklaard, 144. 8. 
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BANNus, ( 1) vorstelijk gezag, 15 3; 209; 
210; 210. I. 

(2) verorde'ning, II8. 3; 219. 2. 
BANS (ECHEVINAux), verordeningen v.d. 

schepenen, 5, 23, 40. 3; 156. 2; 219; 
25 5. 4; 256. 6; 258. I. 

BANW AERHEDE, een periodische gerechts
zitting en onderzoek, 85; 128. 9; 
13 5. 8. 

BAsTAERD (bastard, bastaard), 3 r 8. r. 
BECLAGEN (zrcH) (beclagen), een klacht 

neerleggen, betichten, 94. 7; 3 5 4· 
BEDECTE WONDE, I I 4. 
BEDRAGEN, betichten, overtuigen van 

een misdrijf, 42; 84. 7; 128. 9; 307. 2; 
314. r. 

BEHEET, bevel, 2 5 9. r. 

BELEIDER (beledre), hoofdman, 94. 
BELEIDE LAGE (beleidene laghe), voorbe-

reide hinderlaag, 39. 3. 
BELETTEN, aanhouden, 141. r. 
BELLUM, vete, 2 31. 
BERADEN RAED, gemeenschappelijk over

leg (van misdadigers vóór een mis
drijf), 35. 1; 39· 3; 2 39· 

BERECHTEN, recht doen over, 49. 3; 
65. 3; 355. 

BERIJDING, BERIJT, (beridinge, beryt), 
klopjacht op Inisdadigers, 144; 144. 6; 
145. 4; 176; 318. I. 

BERUCHTEN, betichten, 322. 4. 
BESANTER ( = paisier, officieel verzoener) 

304. 2. 
BESANTERHUUS, lokaal van de "besan

ters", 304. 2. 
BESCERMEN (zrJN LIJF), noodweers han-

delen, 52. 
BESCOUWEN (bescauwen), schouwen, 314. 3 
BESOEC (besouc), onderzoek, 315. I. 

BETEREN, vergoeden, uitboeten, 23. 5; 
353, 355. 

BETERING (beteringe), vergoeding, 287. 
BETIGEN (betyen), betichten, 319. 2. 
BETOGEN (betoghen), de aanwezigheid 

vaststellen van een balling binnen het 
hem ontzegde gebied, 1 5 o. 3. 

BETOVEREN, 84. 7. 
BEVALLEN (TE WETTE), door een recht

bank veroordeeld worden, 1 1 1. 1 ; 

221. 12, 



BEWETTIGEN, vóór de rechtbank bren
gen, 314• 4• 

BEWOESTEN, ,,woest" maken, 144. 7; 

145• 4. 

BLASPHEME (blasfeme, blasfemie), godslas
tering, 84. 5; 8 5. 5 ; 194. 3. 

BLESSURE (blechur), wonde, 50. 6. 
BLIJVEN (bliven), (1) scheidsrechterlijke 

uitspraak, 238; 282; 283. r. 
(2) zich aan een scheidsrechterlijke 
uitspraak onderwerpen, 302. 5; 361. 

BLOETREISEN (bloetresen), bloed storten, 
II3. 

BOETE, 202; 219. 2; 219. 4; 307. 2; 358. 

BONNE FOI (boene foi), goede trouw, 
339· 

BONNES GENS, goede lieden, 2 5 8. 
BONUM JUDICIUM, een correct vonnis, 

131. 

BORCHSTORM (burghstorem), twist op de 
burg (waar recht gesproken wordt), 
63-3-

BoRCHTOCHT (boruchtucht, bortucht), borg
stelling, 123. 2; 307. 2. 

BoRGE (borghe), borg, 264. 2; 356; 361. 

BORNE, grens (o. m. v. d. vierschaar), 
65. 3. 

BouGRIE, boughernie (fr.), sodomie, 107. 

BourLLIR (boullir, boulir, bollir), levend 
koken, 130. 9; 130. 10; 165; 171. 5. 

BouRDEL, bordeel, 106, 106. 2. 

BRANT (berrent), ( 1) brand, vuurstich
ting, 94. 

(2) dood door de brandstapel, 107. 12; 

163. 
(3) foltervuur, 84. 7. 
(4) in brand steken bij "woesting", 
145.; 176; 176. 7. 

BREKEN, afbreken ter "woesting", 175. 

BREVE, een geschreven stuk, 2 70. 

BRIEF (vl.), (1) officieel register o. a. 
v. d. ballingen, 15 2. 9. 
( 2) oorkonde van een "vrede", 2 5 7. 

BRIEF DE TRIVE (brié) (fr.), oorkonde 
van een "vrede", 2 5 7. r. 

BRISER MAISON, huisbraak plegen, 95. 5. 

BRISER osTAGE, een gijzeling verbreken, 
280. 

BRISER PAIS, een verzoening verbreken, 
306. 

BRISER TRIVES, een "vrede" verbreken, 
207; 208; 261; 278. 8; 352. 

BuGGERIE (vl.) (bugghernie), ketterij of 
sodomie, 86, 107. 

BuRINE, geweldpleging, 3 5. 5; 110; 

110. 7. 

BUTEN SWEEGHS (buijten weghe), buiten 
de openbare wegen, 70; 70. 5; 88. 4. 

CALAENGE (vl.), vervolging, betichting, 
322; 322. 4. 

CALENGE (fr.), betichting, 319. r. 
CALENGIER (fr.), betichten, 104. 6 •. 

CALENGIEREN (vl.), vervolgen, betich-
ten, 37. 1; 46. 2; 65. 2; 90. 12. 

CALOMNIE, laster, 119. 

CALUMNIARE, belasteren, 1 19. 

CAPERE TREUGAS, een "vrede" sluiten, 
257. 

CAPILLARE, bij de haren trekken, 116. 

CAPITALES CAUSAE, de zwaarste mis
daden (waarop de doodstraf stond), 
28. 2; 29. 

CAPITE PLECTERE, onthoofden, 15 7; 
175 · 7· 

CAPITE PUNIRE, onthoofden, 15 7. 
CAPUT AMPUTARE, onthoofden, 1 5 7. 
CAPUT LUPINUM, ,,wolvenkop", 177. 

CAPUT PRO CAPITE, ,,hoofd voor hoofd", 
87. 2o; 157; 191. 3; 243; 244. 4. 

CARCER PERPETuus, eeuwigdurende ge-
vangenisstraf, 86. 10. 

CARTA FURUM, dievenregister, 123; 229. 

CAs CRIMINEUS, misdaad, 29. 3; 31. 
CAs DE CRIME, misdaad, 28. 

CAs CRIMlNEL, misdaad, 2 5. 
CAi>'tIJEN (HEM), zich wachten, 3 5 3. 
CAsUALITER, uit onvoorzichtigheid, 6. 5 ; 

34· 9; 92 • 

CATEIL (cateiile, catele), roerend goed, 
49• l; 205. 2. 

CAUDE MELLEE (EN), op heterdaad van 
twist, 74; 89. 5. 

CAUDRON (LE), de ketel, levend koken, 
148. 7; 150. 7. 

CAUSE (RAISONABLE), grond van recht
vaardiging, 48. 

CAuT FAIT, heterdaad, 74. 

CHACE, cace, achtervolging, 134. r. 
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CHACHIER, achternazitten, 343. 
CHALIDA CHOLERA (IN), in heten bloede, 

92. 4. 
CHANGIER, verwisselen (van gijzelaars), 

272. 6. 
CHARTRE, keur, r 5; 290. 3. 
CHELEEMENT (celement), in het geheim, 

89. 4. 
CHEP, onthoofdingsblok, 89. r; 157. 14; 

160. 2; 2.43. I. 

CHEVAUCHER, een klopjacht houden (op 
misdadigers), 144; 279. r. 

CHEVETAIN, (kievetains, chiej), het hoofd 
(van de verwantengroep), 296.2. 

CHIEF DE LE WEERE (DE LA FAIDE), 
(kief, kiévetain), de leider in een vete, 
44· I; 232; 347• 

CHOIR (EN AMENDE), (in een boete) ver
vallen, 226. 6. 

CrTARE, dagvaarden,,, 146. 5. 
CrvrLE BOETE, boete in een bepaalde 

stad geheven, 67. 6; 72. r. 

CLACHT, klacht, 292. 5. 
CLAGEN (claegen, claghen), ( r) gerechte

lijk vervolgen, 314. 5. 
(2) zijn beklag doen, 352; 355. 

CLAGER (clagher, claghere), 22 r. I 2; 22 5. 3; 
292; 307. 2; 326. 6; 35 5. 

CLAMOR, hulpgeschreeuw, 99; 99· 4. 
CLEENE SAKEN, kleinere vergrijpen, 27. 
CLERC, geestelijke, 318. 3. 
CoAD JUTORES, medeplichtigen, 3 8. 
Coc, beul, 163. 7; 174. 
CoGNATI, verwanten, 77. 3; 232; 307. 3. 
CoGNITIO, kennis van een precedent, 

13. I. 

CoGNOISTRE, bekennen, 48. 
COIRE CONTRA VOLUNTATEM CUM MU

LIERE, verkrachten, 98. 
CoJURATOR, eedhelper, 324. 2. 
CoMBURERE, ( r) ,, woesten" door ver

branding, r 7 5. 
(2) levend verbranden, 163. 

CoMBUSTIO, brandstichting, 19; 28. 1; 
96. 

CoMITIVA, groep handlangers, 38; 94. 
CoMMUN (LE), de bevolking, 134. r. 

COMMUNE (fr.) gemeente, 32. 5; 65. 6; 
220; 241; 244. 

COMMUNE DE BouRGors, (communge), sta
tuut van vrije gemeente, r 8 5. 7. 

CoMMUNIA, (communio) (lat.), gemeente, 
175. 7; 181. 2; 183; 184; 329· 

CoMMUNICATO CONSILIO, gemeenschap-
pelijk overleg, 39. 3; 92; 94. 6; 296. r. 

COMMUNIE (vl.), gemeente, 134. 5. 
COMPLICES, medeplichtigen, 3 8. 
CoMPONERE (DrsCORDEs), verzoenen, 

281. 
COMPONERE PACEM, verzoenen, 28 I. 
COMPOSER, composeren, 3 r 6. 5. 
COMPOSEREN, 313; 322. 
COMPOSITIE, 3 I 3. I ; 3 I 6. 
COMPOSITIO, verzoening, 249. I; 281; 

301. 
CoNCORDARE, verzoenen, 2 8 r. 
CoNCORDE, verzoening, 343. 
CoNCORDER, verzoenen, 348. 
CoNCORDES FACERE, verzoenen, 28 I. 
CONCORDIA, verzoening, 5 2. I. 
CONCORDIA CELATA, ,,halezoene", ver-

doken verzoening, 305. 
CONCORDIA PACIS, verzoening, 28 I. 
CoNCREMARE, levend verbranden, 163. 2. 
CONCUMBERE VIOLENTER CUM MULIERE, 

verkrachten, 98. 
CONDITIO TREUGARUM, sluiten van een 

,, vrede", 2 5 o. 2. 

CONDONARE, kwijtschelden, 188. 4. 
CoNDUCTUM, leiding (in een bendemis-

drijf); 39; 94. 
CONFEDERATIO, verzoening, 281. 
CONFICERE PACEM, verzoenen, 281. 
CoNFIRMATIOAMICITIAE, verzoening, 284 
CoNFISCARE, verbeurdverklaren, 146; 

203. 
CONFISCATIO, confiscatie, 203. 
CoNGIE DU SEIGNEUR, toestemming van 

de vorst (tot terugkeer van een bal
ling), 150. 3; 336. 

CONJURATIO, gezworen vereniging, 244; 

32 9· 
CoNJURATUS, lid van een gezworen ver

eniging, r 88. 3; 330. 4. 
LONJURER, (1) bezweren, manen, 48; 

257. II. 
(2) een eed afleggen, 336. 

CoNOISSANCE, bekentenis, 30. 12. 
CONQUERENS, klager, 143. 6; 144. 7; 

212. 6; 225. I; 307. 3• 
CoNSANGUINEI, verwanten, 231; 260. 2. 



CoNSEIL, (1) misdadige raadgeving, aan
stoking, 41. 
(2) raad, overleg, 299. 4; 300. 1; 337; 
345; 346; 350. 

CONSENT n'ESCHEVINS, toestemming 
(tot terugkeer van een balling) 149. 2. 

CONSENTEMENT, instemming (met een 
misdrijf), 341. 

CONSOLIDARE PACEM, verzoenen, 304. I. 

CONSILIUM, raad, overleg, 34; 39; 39· 3; 
41. 9; 44; 44• 8; 300. l; 300. 3· 

CoNSPIRARE, samenzweren, 81; 82. 
CoNSPIRATION, samenzwering, 29; 81; 

82; 82. 6. 
CONSUETUDO, gewoonte, l 2; l 8 I ; 3 5 0; 

351. 
CONTENT (fr.) (contens), twist, 65. 7; 

259. 5; 336; ;,8; 343. 
CONTENT (vl.) (contente), twist, 231; 

302. 5. 
CoNTENTIO, vete, 60; 2 3 1. 

CONTRADICERE TREUGAS, weigeren "vre-
de" te sluiten, 260. 

CONTRADICTIO, wederzeggen, 69. 
CoNTUMACIA, verstek, 332. 3. 
CoNTUMACE, (contumassez), wie verstek 
laat gaan, 78. 
CONVAINCRE (convencre), overtuigen 

(van een misdrijf), 336; 338. 
CoNvrcrA, scheldwoorden, 80. 1; 118. 

CoNvrcrARE, schelden, r r 8. 
CONVINCERE, overtuigen (van een mis-

drijf), 77- 3 .. 
CooPERATOR, medeplichtige, 3 8. 
CoPER (LE TIESTE), onthoofden, 15 7. 
CoREBROEDER, lid van de "keure", 265. 3 
CoRATORES, ,,keurheren", 74. 1. 

CoRRIGIEREN, recht doen over, 2 3. 5. 
CoRRUPTION (n'ECHEVIN), corruptie (van 

een schepen), 131. 
CouPABLE, schuldig, 2 5 3. r; 340; 341 ; 

345. 
CouPE (couppe), schuld, 182. 4. 
CoURIR (sus), aanvallen, 52; 95. 6. 
CouRous, twist, 304. 2; 3 5 7. 
CouR (court, cours), gerechtshof, 345; 

346. 
CousTUME (costume), gewoonte, r 3 ; 1 3. 2; 

14. I; 90; 208; 326. 5. 
CousTUMIER, kenner van het gewoonte

recht, 13.2. 

CRACHT, (1) gewelddaad, ror; 101. 12; 
110; III. 1; III. 2; 124; 124. 9; 
l 24. 10. 
(2) de boete op een gewelddaad, 212. 
6; 215. 3; 221. 

CRACHTIGE BOETE, de boete op een ge
weldpleging ( = ,,eracht"), 222. 

CRr (FAIRE LE), de alarmkreet aanheffen 
tot de medepoorters, r 34. 5; 241. 

CRr ET HU (cry et hu), alarmkreet bij een 
misdrijf, 99. 5. 

CRIER, omroepen, afkondigen, 2 5 6. 6. 
CRIER BOURGEOISIE (bourgesie), de hulp

kreet "bourgeoisie" aanheffen, r 3 5. 1 ; 

220. 
CRIER TRIVE, een "vrede" (opnieuw) af

kondigen, 2 5 6. 
CRIER VILLE, ,,ville" roepen om mede

burgers ter hulp te roepen, r 3 5. r ; 
241. 

CRIME (criesme, crism1), misdaad, 25; 3 r; 
66. 4; 262. 1; 326. 5. 

CRIMEN, misdaad, 25; 43. 2; 99; 193; 
193. 2; 203. 2. 

CuRA (cora, chora), (1) keur, 133. 9; 143. 6. 
(2) de magistraat van een keur (= 
rechtsgebied), 271. 4. 

CuRERHET (chureregth), het recht van de 
keur, 203. 2. 

DAcH, gerechtsdag, rechtspleging, 3 5 4. 
DACHBRANT (daghbrant, dachbrand) brand

stichting overdag, 9. 1; 27. 1; 28. 1; 
96. 

DAGHELIJCSE KEURE, (cuer), keur over 
zaken van alledaags belang? 223. 2. 

DAMAGE (domaige, damaige), delictuele 
schade, uo. 7; 111. 1. 

DAMPNARE, veroordelen, 43. 1; 76; 143. 
DAMPNUM (damnum), delictuele schade, 

19; 97· 2; III. l; 213. 
DEBAET (vl.) geschil, 359. 
DEBAT (debas) (fr.), twist, 231; 343; 349; 

356; 357. 
DECAPlTARE, onthoofden, 100. 2. 
DECAPITATIO, onthoofding, 15 9. 
DECHEOIR, overtuigd worden, 182. 2; 

183. 3. 
DECOLLARE. onthoofden, 83. 1; 147. 6; 

1 57· 
DECOQUI, levend gekookt worden, 165. 

377 



DEELMAN, magistraat vooral belast met 
erfdelingen, 2 5 9. 1; 261. 1. 

DEFAUT (deffaulx), verstek, 78. 
DEFENDERE ( CORPUS SUUM), noodweers 

handelen, 51; 54; 56; 57; 59. 2; 60. 1. 
DEFENDERE (sE), noodweers handelen, 

51; 63. 2; 351. 
DEFENSIO, noodweer, 5 1; 5 6. 
DEFFENDRE (sE), noodweers handelen, 

51; 54. 
DEFFENDRE SON CORPS, noodweers han-

delen, 51; 45; 89. 2. 

DEFRAUDARE, roof plegen, 123. 
DELICT (vl.), misdrijf, 77. 3; 309. 
DELICTUM, misdrijf, 17. 2. 
DELINQUERE, een misdrijf plegen, 197. 
DELIVRE (ALER, ETRE), vrij uit gaan 

(van een betichting), 48; 5 o. 6; 5 9. 2. 

DEMOURER (suR), zich verlaten op de 
uitspraak .van, 282; 3 5 7. 

DENEGARE RESPONSIONEM, weigeren ge
volg te geven aan iemands gerechte
lijke actie, 140. 3; 142. 

DENEGARE TREUGAS, weigeren een "vre
de" te sluiten, 260; 261. 2. 

DENIER, verloochenen, 3 6. 
DENTEM PRO DENTE, ,,tand voor tand", 

191. 
DEPREDARE, roof plegen, 28. 1; 123. 
DESAGIÉ, minderjarig, 50. 6. 
DESCORD (fr.) (descorde, descors, descort), 

vete, 231; 290. 3; 304. 2; 341; 348; 
3 57. 

DESDIRE, wederzeggen, 217. 4. 
DESGAGEURE, (deswageure), pandname, 

266. 6. 
DESGAGIER, (deswagier), pand nemen, 

226. 6. 
DESLOYAUTÉ, ontrouw (aan de vorst), 

29; 81; 82. 
DESPIT, boos opzet, II6. 3. 
DESREUBER, roof plegen, 1 24. 
DESTRUERE, ,,woesten", 175. 
DETRUIRE, ,,woesten", 175. 
DETRUNCATIO, verminking met verlies 

van een lidmaat, 109; II3. 
DETTE (dete), borg, 337; 338; 339· 
DIEFTE, diefstal, 120; 314. 4; 315. 3. 
DIEFTELIK GOED, gestolen goed, 41. 2; 

128. 

DrNGHEDACH, dag van terechtzitting, 
65. 3· 

DrNGHETIJT, periode tussen twee te-
rechtzittingen, 40. 4. 

DrRE LOI, recht spreken, 317. 1. 
DrnrPERE, roof plegen, 123. 
DrnuERE, ,,woesten", 77. 3; 175; 206. 1. 
Drs (dit), (scheids)rechterlijke uitspraak, 

226. 2; 336; 338; 340; 342; 345; 346; 
3 5o. 

DrscORDARE, in vete staan, 2 3 r. 
DrscooRD (vl.) (discord), twist, 2 5 9. 4; 

302. 5. 
DrscoRDES, ,, twisters", 2 3 1. 
DrscoRmA, twist, 249. 1; 25 8. 5; 271. 4. 
DrscRETIE, vrije beslissing (v. d. rechter), 

14. 
DrssENSIO, twist 2 3 r. 
DoDE HANT, 37. 2. 
DOEN DOEN, tot misdrijf aanzetten, 42. 
DoMus COMITIS, grafelijke burcht, 277. 

11; 278. I. 

DoMus OBSIDUM, ,,giselhuis", 277. r 1. 
DoNNER TRIVE, een vrede sluiten, 2 5 6. 6. 
DoNSLACH (du/slagen, donslaghen), vuist-

slag, no. 3; 1II; 115; 115. 6; 215; 
224. 4. 

DooT OVER DOOT, ,,dood voor dood", 
192. l; 200. 6. 

DooRGAENDE W AERHEIT, een bijzonder 
soort gerechtszitting, 8; 46. 2. 

DooRGAENDE WONDE, diepe wonde, 114. 
DoRGHINGHE (vl.), diepe wonde, 114. 
DoRGINGA (lat.), diepe wonde, 109; 

114. 2. 
DROIT, recht, 120. 2; 233. 
DROIT (A), met goed recht, 5 1. 
DROITURE, recht, 345. 
DucTOR, aanvoerder ( 1) in een bende

misdrijf, 39; 94. 6. 
(2) in een vete, 232. 

ECHELLE (eschiele, eschielle), schand-
ladder, 85. 5; 196. 

EmcTUM, verordening, 219. 
EED, 283. 4; 299. 5. 
EETSWEERRE (eetzwer), gezworene, 40. 4. 
EFFORCHER (efforflhier, enforcher), ver-

krachten, 29; 98; 101. 6; 351. 
ErssrR DE TRIVE, (issir), een" vrede" 

opzeggen, 2 5 5 • 4. 



EMANCIPER, emanciperen, 3 5. 3. 
EMENDA, vergoeding, 207. I; 287. 
EMENDARE, (1) vergoeden, 188. 3. 

(2) boete betalen, 202. 
EMENDARE BANNUM, verbanning af

kopen, 143. 6; 144. 9. 
EMENDATIO, (1) boete, 202; 214. 

(2) vergoeding, 234. I. 

EMMENER FEMME, schaken, verleiden, 
99· 2; IOI; 104. 

EMPRISONER, opsluiten, 74. II; 224. 5. 
ENCHEOIR, (enkeir) vervallen (van rech

ten), 346. 
ENCOULPER (encoupper), betichten, ver

volgen, 43. 9; 226. 6; 319. 1; 341; 
342. 

ENFOIR (enfuir, enfuer ), ( 1) ondergraven 
(een dijk), 129. 5. 
(2) levend begraven, 163. 2; 166. 12. 

ENFRAINDRE, verbreken ( een "zoen" of 
een "vrede") 261; 306; 350. 

ENNEMI, vijand (in een vete), 307. 3; 
327. 5. 

ENQUERRE, onderzoeken, 342. 
ENQUESTE, onderzoek, 344; 346; 3 5 o. 
ENQUESTE D'ESCHIEVINAGE, schepenen-

onderzoek, 342. 
ENSEIGNE PUBLIQUE, (singne puplique), 

litteken, 85. 5; 132. 4; 194. 
ENTERZONA, verzoening, 281; 287. 
ENTREBAISER, zoenen (bij een verzoe

ning), 284. 7. 
ENTRER EN osTAGE, zich als gijzelaar 

stellen, 276. 
ENIJNGHE, (oproerige) vereniging, 82; 

82. 6. 
EQUITARE, ,,berijden", 144. I. 

EQurTATIO, ,,berijding", 143. 6; 144; 
145. 6. 

EQUULEUM, schandpaal, 196. 
ERFACHTICHEIT (ervachtichede), onroe-

rend goed, 2 5 9. I. 

ERRARE, zich verspreken, I 5 • 3. 
EsBOELER, (esboveler), ontdarmen, 169. 
EscONDIRE (sE), zijn onschuld betonen, 

34 1 , 34'· 
EscONDIRE TRIVE, ,,vrede" weigeren, 

260. 
EscOUMEUR DE BOURSSES, beurzensnij

der, 122. 11. 
EsMEE, (esme), schatting, 290. 3. 

C. 26 

EsMEVEMENT (DE PAis), onrust stoken, 
29; 82. 

EsTAKE, paal, 91. 7; 163. 
EsTATUT, verordening, 219. 
EvELEN, (evel doen), kwaad doen, 2 5 ; 

94• 7; II8. I. 

EvELE WIL, boos opzet, 3 3 ; 92. 
EvISCERARE, ontdarmen, 169. 2. 
ExAMINATIO DE FIDE, onderzoek om-

trent het geloof, 86. 
ExcEssus, misdrijf, 2 5. 
ExHERES OMNIUM BONORUM, wiens goe

deren verbeurd verklaard zijn, I 3 8. I 2. 

ExIGERE OBSIDEM, een gijzelaar nemen, 
2 74• 

ExIGERE TREUGAS, ,,vrede" eisen, 257. 
EXILIUM, ballingschap, verbanning, 139. 

8; 176. 6. 
ExLEX (IN PERPETUUM), vogelvrij, 103; 

137; 138. 
ExLEX PERPETUELEMENT, voor eeuwig 

vogelvrij, 138. · 
Ex OFFICIO, krachtens zijn ambt, 2. 

ExPELLERE, verbannen, uitstoten, I 3 6; 
138; 226. L 

ExPENSA OBSIDII, kosten v. d. gijzeling, 
2 74• 

ExPOSITUS, uitgesloten (uit de "vrede"), 
270. 

ExsPOLIARE, roof plegen, 1 2 3 ; 24 3. 5 • 
ExTERMINARE, verbannen, I 3 8; 176. 6. 
ExTRAFIDARE, verborgen, 2 7 3. 5 • 
ExTRA LEGEM, vogelvrij, 137. 
EXTRANEUS, vreemdeling, 80. 1. 

EXTRA-ORDINAIRE (STRAF), buitengewo-
ne (straf), 14. I. 

ExuL, balling, 143. 
ExuLARE, verbannen, 138. 
ExusTro, brandstichting, 96. 

FAmA, vete, 231; 301. 1. 
FAmE, vete, 231; 298. I; 340; 347; 348. 
F AIDANTS, personen in vete, 2 3 I. 
F Amus, het aandeel van het weergeld 

dat aan de beledigde familie toekwam, 
209; 212; 289; 289. 8. 

FAIRE CRI, hulpgeroep aanheffen, I 34. 5. 
FAIRE LOY, recht spreken, recht doen 

heersen, 138. 14; 326. 5. 
FAIT APENSE, (apenset), opzettelijke daad, 

33· 
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FAIT AVISE, (avisey), opzettelijke daad, 33. 
FALSI NUMMI, valse munt, 203. 2. 
FALSITAs, valsheid, vervalsing, vals-

munterij, vals vonnissen, 28. 4; 129; 

130; 205. 2; 207. 
FALSITAS SCABINI, corruptie van sche-

penen, 131; 205. 2; 207. 
F ALSUM JUDICIUM, vals vonnis, 131. 
FAUSSETE (fauseté), bedrog, 129; 131. 
FAussE COGNOISSANCE, valse verklaring, 

131. 7. 
FAus ECHEVIN (jaulx eschevins), onrecht

vaardige schepen, 193. 12. 
FAus MONNIIERS (faux monnoiier), vals

munter, 130; 165. 8. 
FAussE MONNOIE (faulce, (ause), valse 

munt, 29; 130; 148. 7; 165. 8. 
FAus TESMOIGNAGE (faulx, faus), vals 

getuigenis, 132; 149. 6. 
F AUSSE VERITE, vals getuigenis, 131. 
FEDUS PACIS, verzoening, 281. 
FEIT (fait, faeit, faict), (mis)daad, 25; 

42; 256. 
FELHEDE, boos opzet, 33; 92; 3 14. 2. 
FELONIE, ontrouw, verraad, 82. 
FEODALIS, leenman, 340. 
FERIR, slaan, 80. 3. 
FESTE, jaarmarkt, 63. 6; 67; 68. 3; 336; 339. 
FEU, brandstapel, 107. 11. 
F1ANCER TRIVE, ,,vrede" beloven, aan-

gaan, 248; 254; 260. 2; 300. 
FmEJUSSOR, borg, 123; 202. 3; 225. 4. 
FmEs, trouw, 248. 3; 250. 1; 266. 
FIRINUM, misdaad, 26; 29; 170; 234. 2. 
FLAGELLARE, geselen, 174. 1. 
FLAGELLATIO, geseling, l 22. 12. 
FLAGITIUM, misdaad, 26; 29. 
FoDIRE, levend begraven, 43. 2. 
Por (foit), trouw, 284. 6; 337. 
Pom VIVE, levend begraven, 166. 
FoRCE (jorche,) (1) geweldmisdrijf, 80. 5; 

110; 111. 1; 221. 
( 2) verkrachting, 99. 5. 
(3) kracht, machtsmiddel, 25 5; 260. 2; 
300. I. 

FoRCE FAIRE, verkrachten, 98. 6. 
FoRCIAM FACERE MULIERI, verkrachten, 

98; 100. 2. 

FOREFACERE, een misdrijf plegen, 94. 1. 
FoREFACTA DUNARUM, duinmisdrijven, 

28. 1': 

FoRFAIRE (.fou,faire), (1) verbeuren, 36. 1; 
49• 4; 65. 6; 191. 5; 203; 252; 269. I. 

(2) een misdrijf plegen, 65. 6. 
FORFAIT (jou,fet), ( 1) boete 5 1; 202; 

256. 6. 
(2) misdrijf, 25; 290. 3; 316. 

FORFAIT DE LOY (fou,fet), boete, 80. 5. 
FORISFACTOR, misdadiger, 300. 3. 
FoRISFACTUM, (1) misdrijf, 25; 36; 50. 1; 

60. 1; 143. 6; 188; 205. 2. 
(2) boete, 202; 312. 1. 

FoRJUR, afzwering, 298. 
FORJURER, afzweren, 298; 341. 
FoRNOIER, verloochenen, 341. 
FORTSE (PUBLIJCKE) (joortse), geweld

misdrijf, 98. 6; 111. 2. 
FoRTUITUS (cAsus), ongeval, 36. 
FossE, de "put" (= levend begraven), 

150. 8; 166. 
FouRQUEs, galg, 90. 9; 91. 8 ; 161. 10; 

163. 2. 
FRACTIO TREUGARUM, verbreken van een 

,,vrede", 28. 1. 
FRANCHE FESTE (franke), vrije jaarmarkt, 

67; 68. 3. 
FRANCHE PAIX, verzoening, zoensom 

(voor een vrij man), 281; 287. 
FRANCHE VERITE, ,,vrije waarheid", 

( = een bijzondere soort terechtzitting) 
FRANC HOMME (franq home), vrij man, 

217. 4; 336; 338. 
FRAus, boos opzet, 33. 8. 
FREnus (fredum), het deel v. h. weergeld 

dat aan de vorst toekomt, 32; 202; 
209; 212; 289; 289. 8. 

FuGARE, achterna zitten, 47. 2. 
FUITIF (fuitius), voortvluchtig, 141. 6. 
FuR, dief, 21. 5; 120; 161. 10; 162. 
FuRCA, galg, 161. 10; 162. 13. 
FuRTUM, diefstal, 3; 28. 1; 73. 3; 76; 

120; 203. 
FuRTUM MANIFESTUM, diefstal op heter

daad ontdekt, 75; 122. 
FuRTUM SIMPLEX, eenvoudige diefstal, 

122. 12. 

GALG (gbalge), 103. 4; 151. 3; 161; 

166. 9· 
GEBANNEN VIERSCARE, plechtig geopen

de terechtzitting, 65. 2. 



----------------------------~ -~- ----- -~---

GEDOOCHSAEMHEDE, begunstiging v. h. 
overspel v. d. echtgenoot, 136. 4. 

GEDREEG, bedreiging, 128. 9. 

GEMEENE RADE (Br), na gemeenschappe
lijk ov.erleg, 39. 3. 

GEMOEDEN, voldoen, 3 5 9; 3 6 r. 

GENOECH DOEN (ghenouch), vergoeden, 
33· ro; 353• 

GENTIL HOMME, edelman, 217. 4. 

GEPROEVEN (gheprouven), bewijzen, 3 18. 5. 
GESCIL, (1) twist, 282. 

( 2) vete, 2 3 1 ; 3 5 8 ; 3 5 9· 

GESELEN, I 98. 8. 

GESIR (EN OSTAGE), als gijzelaar "inlig-
gen", 277. 

GEWOONTE, I 2. 

GIBET, galg, 85. 5; 120. 12; 150. 5. 
GrCHTEDAG (hiechtdag), een bijzonder 

soort terechtzitting, 315. 4; 316; 322. 

GrsEL, gijzelaar, 264. 

te GrsELE NEMEN, als gijzelaar nemen, 
2 74• 

te GrsELE LEGGEN, als gijzelaar nemen, 
2 75 • 

als GrsEL GEBIEDEN, tot gijzelaar nemen, 
2 74• 

GrsELBRAKE, verbreking van de gijze
ling, 280. 

GrsELHUUS, gebouw waar de gijzelaars 
,,inliggen", 273. 5; 277. 11. 

GrsELSCAP (ghiselscep), gijzeling, 146. 7; 

264; 358. 

GrsELSCAP NEMEN, gijzeling bevelen, 
274. 

in GrsELSCAP ONTFAEN, als gijzelaar ne
men, 275. 

GrsELTERE, kosten van de gijzeling, 274. 

GrsELVREDE, ,,vrede" door gijzeling 
gewaarborgd, 278. 8. 

GOEDE LIEDEN, 258; 259. 1; 313. 1; 

355; 358. 
GRACE (grasce) (fr.), genade, 153. 2; 

226. 6. 

GRACIE (gratie) (vl.), genade, goedvin
den, 199. 6; 3r5. 3. 

GRAMSCEEP, vete, 231; 361. 

GRATIA, genade, goedvinden, 199. 7. 

GRATIA COMITIS, 's graven genade, 203; 

22 5. I. 

's GRAVEN GENADE, het goedvinden van 
de graaf, 187; 204; 262. 5. 

's GRAVEN VERDEGISEL, grafelijke gijze
laar ter zekerheid van een "verde", 
2 75· 

GREVANCE, nadeel, 23. 

GREVER, kwaad doen, 47. 3; 94. 9· 

GRIEF (FAIRE GRIEF), kwaad doen, 346. 

GRIEF CAS, misdrijf, 28. 6. 

GRIEVEN, kwaad doen, 57. r. 

GuERRA, vete, 231; 31 r. 2; 3 40. 

GUERRE, vete, 231, 3 5 7. 

HAERPLOCKEN, bij de haren trekken, 
II6. 14. 

HAERRAPEN (harropen, haropen, harraepen, 
harna, haroep, harop), bij de haren trek
ken, uo. 3; II1; II6. 

HAERTIEN, bij de haren trekken, II6. 14. 

HAETSCEEP (aetsceep), vete, 231; 361. 

HArNE, (hayne), vete, 231; 304. 2. 

HALEZOENE, onwettelijke verzoening, 
3°5. 

HAMEL, kreupel, 129. 2. 

HAMELINGHE, verminking van vee, 129. 

HANCKNACHT, galgenaas, 40. 4. 

HANDADIGH, medeplichtig, 40; 45. 

HANDHAVEN, slaan, 198. 4. 

HANDVREDE, ,, vrede" met een handslag 
gegeven, 252. r. 

HANGEDIEF, beul, r2r. 6; 174. 

HANGEMAN, beul, 168; 171; 174. 

HANGEN, opknopen, 161. 

HART, strop, 82. 6. 

HAVOT, (havoc, havos), plundering, (ge
rechtelijke) verwoesting, 175. 7. 

HEER, de vorst of zijn vertegenwoor
diger, 49• 3; 77· 3; 307. 3; 326. 6. 

HEERLIKE BETERNESSE, zedelijke ver
goeding, 291. 3. 

HEERLIKE VREDE, ,,vrede" bevolen door 
de grafelijke officier, 254. 6. 

HEERSTRATA, heerweg, 66; 1 24. 1 3 ; 

162. 3· 

HEESCH (heesgh), eis, vordering, 140. 2; 

2 9 5. r. 
HEESCHEN, vorderen, eisen, 3 5 5 ; 3 6 r. 

HEETE (hete), bevel, 2 5 7. 1 r. 

HELPEGHEROEP (hulpgheroup, helperoup), 
99· 5; 102. 3; 127; 318. 5. 

HELPEN, medeplichtig zijn, 43. 8. 

HELPE ROEPEN, om hulp roepen, 13 5. r. 

HERESIE, ketterij, 86; 86. 8. 
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HERETrcus, ketter, 86. 
HERIBANNUS, 2.09. 
HERITE, ketter, 86. 
HOER, 106. 
HoGHERE. ZAKEN, de zwaarste misdrij

ven, 2.6; 2.7. 
HoLIER, (hourier), hoerenloper, hoeren-

waard, 40. 3 ; 106. 
HoLIERE, (houriere), ontuchtige vrouw. 
HOMICIDA, doder, 3 5 1. 
HoMICIDE, doodslag, 2.8. 3; 2.9; 43· 9; 

71; 87; 89; 160. 5; 2.2.5. 3. 
HoMICIDIUM, doodslag, 3; 2.8. 1; 2.8. 4; 

49; 87; 88; 12.8. 1; 2.07. 
HoMICIDIUM occuLTUM, heimelijke dood

slag, 87. 
HOMICIDIUM VOLUNTARIUM, opzettelijke 

doodslag, 2.46. 4. 
HOMINIUM, manschap, 2.63. 
HOMMAGE, manschap, 336; 341. 
HOMMAGE DE PAIX, zoenmanschap, 2.84. 
HoMME, (hom, home), ,,man", 2.84, 336. 
HoMME DE PAIS, ,,man" krachtens een 

verzoening, 2.84. 
HoMo, ,,man", 2. 3 1. 1. 
HOMO DE FAIDA, ,,man" krachtens een 

verzoende vete, 2.84. 
HoMo DE FEODO, leenman, 2.84. 8. 
HOMO ECCLESIAE, clericus, 2.89. 
HOMO FEODALIS, leenman, 340. 
HONDERTMAN, 304. 2.. 

HoRs DE LOi, vogelvrij, 137. 
HoRs LOi ET AUBANE, vogelvrij en 

vreemdeling, 1 3 7. 
HosTAGIUM, gijzeling, 2.64. 
HouDENIS (houtnesse), gewoonte, privi

lege, 189. 2.; 2.33. 2.. 
'T HovET AFSLAEN (hoeft), onthoofden, 

157. 
HuER (hure), huurloon, 41. 6; 89. 8. 
HULDE SEKEREN, manschap doen, 2.85; 

2.86. 
HULPE, (1) medeplichtig, 32.3. 

(2.) medeplichtigheid, 38; 101. 12.; 
2.06. 1. 

HuussOEKINGE (huussoeckinghe, huussoec), 
huisbraak, 53. 3; 93; 313· I. 

IMPERIUM, heerschappij, 2.09. 
lMPETITIO DOMUS, huisbraak, 92.. 
lNBANIRE, verbannen, 145. 6. 

lNCANTATRIX, heks, 84; 164; 169. 2.. 
lNCARMINATRIX, heks, 84; 164. 
lNCENDERE, (1) brand stichten, 93. 8. 

( 2.) door brand "woesten", 17 5. 
lNCENDERE vrvuM, levend verbranden, 

162.; 163; 173. 5. 
lNCENDIUM, brandstichting, 2.8. 1; 96. 
lNDUCIE PACIS, wapenstilstand, ,,vrede", 

2.48. 3. 
lNDULGENTIA, vergiffenis, 193. 2.. 
lNFAMIA, eerloosheid, 74. 2.; 229. 

lNFIDELIS, ongelovige, ketter, 86; 164. 7. 
lNFORMACIE (vl.), getuigenissen, 318. 3. 
lNFORTUNIUM, toeval, 36. 
lNFRACTURA, misdrijf, 2. 5. 
lNFRICTIO TREUGARUM, schennis van een 

,,vrede", 2.2.5. 1; 2.50. 2.; 2.79. 2.. 
lNFRINGERE OBSIDIUM, gijzeling breken, 

2.79. 3; 2.8o. 
lNFRINGERE PACEM, een bijzondere vrede 

breken, 68. 4. 
lNFRINGERE TREUGAs, een "vrede" bre-

ken, 2.8. 1; 261. 

lNGAEN, zich in gijzeling begeven, 2.76. 
lNIMICITIA, vete, 2. 3 1. 
lNIMicus, vijand in een vete, 93. 8; 231. 

INNING, invordering, 2.2. 5. 3; 3 5 8. 
INQUISITEUR, 86. 8. 
lNSIDIAE, hinderlaag, 34; 193. 9; 2.36; 

2.89. 2.. 
lNSILIRE, overvallen, 5 2.. 3 ; 60. 1. 
lNSULTARE DOMUM, huisbraak plegen, 92.. 
lNSULTUS, overval, 94. 8. 
lNSURGERE, opstand plegen, 81. 
INTERESSE, bij het misdrijf aanwezig 

zijn, 38. 
lNTERFECTOR, moordenaar, 162.. 14. 
lNTRARE IN OBSIDIUM, zich in gijzeling 

begeven, 2.76. 
lNUTILIS, ,,onnutte", schadelijk, 13 5. 
INv ADE RE, geweld aandoen, 9 2.; 9 5 . 8. 
lRAM (PER), met boos opzet, 3 2.. 
!RATO ANIMO, met boos opzet, 32.. 
lRE (PAR), met boos opzet, 33; 42.. 5; 

92.; 119. 6. 

JACERE IN OBSIDIO, als gijzelaar "in
liggen", 2.77. 

JAERSCARE, termijn van een jaar, 140. 2.. 
JAERWAERHEDE, een bijzondere jaar

lijkse terechtzitting, 8. 5. 



JouR, een dag bepaald voor een ge
rechtelijke handeling, 289. 4. 

J UDEX, gerechtsofficier 49; 202. 3; 
249. 1, 

J UDICARE, vonnissen, I 24. I 1 ; 3 40. 
JUDICIUM, vonnis, 15. 3; 181. 6; 188. 3; 

206. 1; 330. 4, 
JuGE (vl.), (1) rechter, 308. 

(2) gerechtsofficier, 77. 3. 
JuGE (fr.), rechter, 86. 8. 
JuGEMENT, vonnis, 48; 65. 4; 225. 3; 

226. 6; 316. 5; 344; 345; 346. 
JuGEMENT D'ESCHEVINAGE, schepenen-

vonnis, 342; 344. 
JuGER, vonnissen, 338; 342. 
JuRARE, zweren, 300. 3. 
JURE (D:i;;) (lat.), volgens het recht, 49. 
JuRÉ (fr.), (1) gezworene (overheids-

persoon), 257. IIÎ 258. 4; 259. 5• 
(2) lid van een "conjuratio", 306. 3; 
327. 5. 

JuRER, zweren, 336; 337; 338; 339; 344. 
JuRER SUR (EN) SAINS, een eed afleggen 

op heilige voorwerpen, 336; 340; 342. 
J URISDICTIO, jurisdictie, 49. 
Jus, recht, 340; 350. 
JusncE (fr.), (1) gerechtsofficier, 40. 4; 

257. n; 258. 3; 258. 4; 259. 5. 
:~)~erecht, 5 o. 6. 

>s<r1cE (FAIRE), (1). terechtstellen, 90. 2; 
?' 130. 9; (2) inbeslagnemen. 205. 2. 

~:~ . _ .'/ ·1 us7:1cE DE FEU ET DE_ FLAME, de "woe-
~">f.( · st1ng" van het huis, 175. 

JusncIA, (1) gerechtsofficier, 87. 20; 
219. 2. 
(2) recht, gerechtelijk optreden 121. 7; 
233. I. 

J USTICIARIUS, gerechtsofficier, 2 5 7. 1 I. 

JusTICIER (justichier) (fr.), (1) berechten, 
122. II; 107. II. 

(2) terechtstellen, 91. 7; 107. II; 15 7. 
J USTICIEREN, terechtstellen, 90. 12. 
JusTIECE (DOEN) (jvstice, justiche) (vl.), 

berechten, 43. 8; 63. 2; 124. 13; 
149• 5. 

J USTIECE VAN VIER ENDE VAN VLAME, de 
"woesting" van het huis, 175. 

KARTA (LEG1s), keur, 13.1; 15. 
KENNEN, (1) bekennen, 124- 13. 

(2) weten door gerechtelijk onder
zoek, 3 5 3. 
(3) gerechtelijk vaststellen, 3 5 9. 

KENNIS (kennesse), kennis (van een ma
gistraat), 13. 1; 17. 1; 37. 1; 360. 

KERCKSTORM, misdrijf in een kerk ge
pleegd, 62. 5. 

KEURE (kuere, cuer, meer), (1) keur, 15. 4; 
221; 223. 2; 219. 7; 256. 6. 
(2) rechtsgebied, 76. 3; 152. 8. 

KEUREBRIEF (cuerebriej, kuerbrief), keur, 
15. 4; 16. I. 

LACHTER, eerroof, 1 1 8. 
LADERE, ( schand)ladder, 1 96. 
LAGHE, hinderlaag, 34; 3 5. 2; 70. 4; 

89. 4; 239; 262. 3· 
LAIDENGER, kwaad doen, 9 5. 3. 
LAIT FAIT, zeer zware misdaad, 29; 30; 

64. I; 67; 68. 3• 
LAPIS, het "steen", 274. 3. 
LAQUEUS, strop, 122. 2. 
LARNERESSE, dievegge, 163. 2. 

LARNESE (larnesse), gestolen goed, 182. 2; 
183. 3. 

LARRECIN (larechin, larchin), ( 1) dief, 
76. I ; 120. 2. 

(2) diefstal, 120; 120. 2; 195. 4; 195. 6. 
LARRON (laron), dief, 120; 127. 
LATRO, (1) dief, 76; 93. 8; 120. 

(2) rover, 93. 8; 161. 10; 162. 
LATROCINIUM, diefstal, 28. 4; 120; 126; 

205. 2; 207. 
LEDIGE WIJVEN, publieke vrouwen, 106. 
LEELIJC FEIT, (lelie) bijzonder zware mis

daad, 29. 
LEELIJCHEIT, (leelichede) scheldwoorden, 

II8. 
LEGUM IMMUNITAs, ,,wetteloosheid", 

140. I. 

LERE, dief, 41; 75; 120; 134. 1. 

LESE MAJESTE, majesteitsschennis, 66. 4. 
LEsro, kwetsuur, 49. 
LET OVER LET, ,,lid voor lid", 192. 1; 

200, 6; 246. 
LETTRE (SCELEE) (fr.) (gezegelde) oor

konde, 336; 344. 
LETTRE (vl.) (letre), brief, oorkonde, 

188. 2; 354. 
LETTRE DE TESMOIGNAGE, getuigschrift, 

345· 



LEVENDE DELVEN, levend begraven, 166. 
LEVER, heffen (boete), 42. 
LEX, wet, 15. 3; 68. 4; 187. 2; 189; 

233• 1; 243. 5; 340; 3 50. 
LIBERA VILLA, vrije stad, 80. 1; 242. 1. 
LIBERTAS, ,,vrijheid", 80. 1; 205. 2. 
LIDEN, bekennen, 124. 13. 
LIGGEN (TE GISEL, IN GISELSCEPE), zich 

in gijzeling bevinden, 272; 277. 
LIGNAGE (linage), groep der verwanten, 

232; 260. 2; 300. 1; 336; 337; 338; 
339; 341; 347; 348; 349. 

LODDER, tafelschuimer, 50. 
Lor, (/oy), (1) wet, recht, 17. 1; 42; 50; 

165. 8; 208; 256. 6; 296. 1; 317. 1; 
326. 5. 
(2) magistraat, 149. 5; 276; 307. 2; 
346; 350; 351; 352. 
(3) recht in de stad te verblijven, 
26. 3; 327. 5. 
(4) rechtsgebied, 307. 3. 

LOIALTE, trouw, 284. 6. 
LornR, (foyer), huurloon, 41. 
LOOCHENEN, verloochenen, 36; 37. 1. 
LossEN (ZINE WET), verbanning afko-

pen, 15. 4; 140. 2. 

MAAGZOEN, 294; 297. 
MACULARE MULIEREM, verkrachten, 98. 
MAGEN (maech, ma~he, maghen), bloed-

verwanten, 37. 2; 78; 103; 174. 8; 
232, 251. 3; 292. 5; 299. 5; 300. 2; 
354; 359; 360. 

MAGNA FOREFACTA,zwaremisdrijven,27. 
MAINS PROFFITABLE, ,,onnutte", schade

lijk, 135. 
MAIORES CAUSAE, zware misdrijven, 27; 

. 28. 2; 96. 13. 
MAISETET, misdrijf, 2 5. 
MArsE VOLENTEIT, boos opzet, 3 5 7. 
MALEFACTOR, misdadiger, 19; 228. 4; 340. 
MALEFICIUM, misdrijf, 25; 74. 
MALENGIEN (MET) (vl.), met boos op-

zet, 3 3. 
MALE TRACTARE, mishandelen, 114. 
MALFAITEUR (maufeteur, maufaiteur), mis-

dadiger, 134. 3; 341; 342. 
MALISSE (PAR), met boos opzet, 129. 2. 
MALITIA, boos opzet, 33. 
MALLI LEGITIMI, door de wet voorge

schreven terechtzittingen, 2 5 3. 2; 
2 77· 4. 

MALUM rNGENIUM, boos opzet, 32. 
MALTALENT (PAR), met boos opzet, 33; 

3 57. 
MALVAIS FAIT, boos opzet, misdrijf, 33. 
MALVAIS HOSTEL, bordeel, 106. 
MALVAISES PAROLES, smaadwoorden, 

3 57. 
MALVArs SLOP, bordeel, 106. 
MAN, ,,man" krachtens leen- of zoen

recht, 285; 353; 360. 
MANDATUM, aanzetting tot misdrijf, 41; 

41. 6. 
MANEN, de rechters aanmanen verder 

te procederen, 43. 8. 
MANING, vordering door de gerechts

officier van een rechterlijke handeling, 
3 5 8. 

MANSCAP, (manscepe), manschap, 28,; 
361. 

MANSLACHT, doodslag, 71; 87; 235. 2. 
MANSLACHTICH, aan doodslag schuldig, 

87. 
MANUM PRO MANU, ,,hand voor hand", 

191. 
MEDEGAR, medeplichtige, 94. 
MEDEPLEGHER, medeplichtige, 38. 
MEINAKE, medeplichtigheid aan dood-

slag, 38. 
MEINAKEN (mrynaken), medeplichtig zijn 

aan doodslag, 4 5. 3. 
MEINAKER (mrynaker), medeplichtige aan 

doodslag, 43. 8. 
MELLEE (fr.) (melleie, meslee, mellé), twist, 

52. 2; 53. 5; no; 216. 8; 224. 3; 
225. 3; 258. 4; 259. 5; 304. 2, 

MELLEIE (vl.), twist, 253. 3. 
MEMBRE POUR MEMBRE, ,,lid voor lid", 

192. l; 200, 7. 
MEMBRUM PER MEMBRO, ,,lid voor lid", 

181; 234. 
MERCATUM, markt, 67; 68. 2. 
MERCI DU SEIGNEUR (merchi), genade 

van de heer, 203; 3 5 1. 
MEscHIEF (meskiej) (fr.), (1) misdaad, 

351. 
(2) nadeel, 347. 

MESDAET (mesdaed, misdaet), misdaad, 25; 
42; 50. 1; 192. 4; 202; 265. 3· 
(2) boete, 3 5 8. 

MESDOEN (misdoen) misdrijf 23. 5; 44. 
7; 89. 7· 



MEsFAIRE,(maifaire),misdoen,47. 3; 94. 9. 
MESFAIT (meffais), misdrijf, 25; 52. 2; 

5 3. 5 ; 94. 9 ; 20 5 . 2. 
MESPRESURE, mishandeling, 1 II. 1; 3 52. 
MEsus, misdrijf, 2 5. 
MESVAL, jammerlijk toeval, 37. 2. 
METTRE MAIN (Y), metterdaad mede-

plichtig ,zijn, 42; 45. 
MrNORA FOREFACTA,lichte misdrijven,27. 
MrNORES CAUSAE, lichte misdrijven, 27; 

28. 2; 143. 6. 
MrsKIEF, (meskief) (vl.), (1) nadeel, 271. 

(2) ongeval, 313. 2. 
MrTTERE AD HA vos, ,, woesten", 175. 
MOETZOEN, 297. 5; 297. 7· 
MONDZOEN, 294; 297. 
MooRDBRAND, brandstichting, 96. 
MooRDENAER (moordeneere), 89. 4; 262. r. 
MoRD, M(!RDDAET (mordaed, mordad, moor-

daet, moord, moort, mort, mord, moordt), 
28. l; 43• 8; 69. 5; 87. 18; 88. 4; 
89; 141. l; 206. l; 306. 

MoRDREOR (mourdere, mourdrere, mour
dreus, murdrier), moordenaar, 87; 90. 
9; 91. 8; 262. l; 344; 3 50. 

MORDRIR (mourdrir, murdrir, mourdrier,) 
vermoorden 43. 8; 87; 91. 7; 125; 
347. 

MoRTALIS FAIDA, dodelijke vete, 23 r. 
MoRTELLE FAIDE (morteil faide), dode

lijke vete, 231; 282. 341. 
MoRTICIDATUM, moord, 87. 
MoRT POUR MORT, ,,dood voor dood", 

77. l; 192. 1; 200. 7. 
MouLIURE, ,, wapeldrink", 1 1 5. 
MuLCTARE, straffen, 43. 
MuLTRARrus, moordenaar, 87. 
MuNITIO, versterkte plaats, 1 80. 
MoRDADEGE HOMICIDA, moordenaar, 87. 
MuETE, (meute), opstand, 129. 7. 
MuRDIFICATIO, moord, 87. 
MuRDRE, moord, 26. 3; 28; 71; 87; 89; 

102. 1; 125. 7; 141. 2; 150. 2; 152. 10; 
243. l; 262. l; 307. 2; 347. 

MuRDRUM, moord, 89. 
MuTILARE, verminken, 112. 
MunLATIO, verminking, 109; 199. 4; 

213. 4. 
MUYTEN (mqyten), oproer maken, 205. 12. 

NACHTBRAND, nachtelijke brandstich
ting, 27. 1; 96. 

NAVRER, verwonden, 80. 3; 87. 20; IIO. 

4; 113; 152. 10; 253. 3; 344. 
NAVRURE (naverure), verwonding, 338; 

344; 349· 
NEGOTIUM, ,,zaak", misdrijf, 25. 
NrnMARE, eerloosheid, 229. 5. 
NrJT, vete, 23 r. 
NooTSIN (noetsinne), geval van nood, 

overmacht, 313. 2; 317. 3. 
NooTWEER (noetwere, noetweer), zelfver

dediging, p; 52. 3; 57• 
NooTWEERS HANDELEN, uit zelfverdedi-

ging handelen, 5 1. 
NuNDINAE, jaarmarkt, 246. 
NuTANTRE, nachtelijk, 64. 

ÜBSERVARE, observeren (de gevolgen v. 
een aanval op het slachtoffer), 87. 20. 

ÜBSES, gijzelaar, 264. 
ÜBSES DE CONTROVERSIA, vete-gijzelaar, 

264. 
ÜBSES FUGrnvus, voortvluchtige gijze

laar, 279. 4. 
ÜBSES PACrs, vredesgijzelaar, 264. 
ÜBSIDES DE HOMICIDIIS, gijzelaars ge

nomen naar aanleiding van doodsla
gen, 274. 3. 

ÜBSIDIUM, gijzeling, 264. 
OccmERE, (1) doden, 44. 8; 77. 1; 77. 3; 

87; 330. 4. 
(2) terechtstellen, 77. 1; 15 7. 

OccULTUS, geheim, 87; 97. 2; 128. r. 
ÜCIRE (ochire, occire, occhire), (1) doden, 

48; 59· 2; 71; 87; 182. 3; 242. 5; 
262. l; 307. 3; 327• 5 • 
(2) terechtstellen, 171. 

ÜCIRE (sE) (ochir (se)), zelfmoord plegen, 
90. 

OccrsION D'HOMME, doodslag, 87; 89. 
ÜCULOS ERUERE, van het gezicht be-

roven, 190. 3. 
ÜDIUM, vete, 2 3 l. 
ÜFFITIE (UUIJTZIJNDER), ex-officio, 77· 3· 
ÜNDANKENS (srJNS), onder dwang, 34. 
ÜNGHEVAL, toeval, ongeval, 34; 35. 4; 

37· z. 
ÜNHEUSCHE WANDELINGE, ontucht, 136. 

4. 
ÜNMIN (onminne), vete, 231; 361. 
ÜNNOSEL, onwetend, 34. 
ÜNNOSELHEIDT, onnoselhede, onwetend-

heid, 313. 2. 



ONNOSELIKE, door toeval of overmacht, 
34. 

ONNUTSCEPE, schadelijkheid, 13 5; 1 5 1. 
ONNUTTE (LIEDEN), schadelijke lui, 13 5; 

136. 
ONPROFITELIJC, ,,onnutte", schadelijk, 

13 5. 
ONRECHT, 33 ; I 3 5 ; 3 5 4· 
ONREDELIKE WANDERING, ontucht, 107; 

318. I. 
ONSCULDICH (onscoudig), onschuldig, 2 5 3. 

1; 253. 3; 299. 5; 361. 
ONTASSEREN, aftroggelen, 128. 9· 
ONTFANGHER, ontvanger (van zoen-

geld), 361. 
ONTHOOFDEN, 158. 1; 172. 2. 
ONTLEDEN, ontvoeren, 101. 
ONTLIVEN, terechtstellen, 146. 5. 
ONTPLuuc, bekendmaking (van een 

onderzoeks-dossier), 3 1 5. 1. 

ONTPOORTEREN, (ontporteren), van het 
poorterschap beroven, 28. 2; 91. 3; 
229. 6. 

ONTSCAKEN (onscaken, on/schaken), ont
voeren, 99; 101. 12; 104; 104. 3; 
104. 5; 292. 5. 

ONTSPANEN, verlokken, 105. 
ONTVOEREN, IOI. 
ONTVRIEN (on/vrijden), van de vrijheid 

beroven, 91. 3. 
ONTVUSTEN, de hand afhouwen, 192. 
ONTWEGEN, ontvoeren, 101. 
ONTZEGGEN (DE PAYS), verzoening af-

wijzen, 298. 2. 
OORLOG, vete, 2 3 I. 
OPLEGGEN (up/eggen), betichten, 323. 
OPLUKEN, openbaar maken, aanduiden, 

40. 4. 
OPPRESSIO MULIERIS, verkrachting, 28. I; 

98. 12. 
OPPRIMERE MULIEREM, verkrachten, 28. 

1 ; 67; 97· 
OPPROBRIUM, belediging, 118. 
ORCONTSCAP (orconscepe), getuige, 305. 3; 

319; 360. 
ORDINAIRE (STRAF), gewone straf, 14. I. 
ORDINARE PACEM, verzoening bevelen, 

281. 
ORDONANCIE (vl.), verordering, 219. 7; 

221. 

ORDONNANCE (ordenance) (fr.), (1) ver
ordening, 268. 
(2) vonnis, 343. 

OscULUM, kus der verzoening, 284. 7. 
OsT, veldtocht, 65. 7. 
OsTAGE (hostage), (1) gijzeling, 264; 343. 

(2) gijzelaar, 264; 343. 
OsTAGIER (ostegier), als gijzelaar nemen, 

277. 1; 343· 
OVERDADIG FEIT, misdrijf, 25. 
OvERDAET, misdrijf, geweldpleging, 25; 

93; III. 1; III. 2; 355. 

PACIFICARE, verzoenen, 49; 281. 
PACIFIC! LOCI, door een bijzondere 

vrede beschermde plaatsen, 68; 118; 
245; 245. 3; 302. 

PAEYEN, voldoen, 139. 2. 
PAIN, ,,brood" (= gezag), 35; 35. 5; 

5 3 · 5 • 
PAIRS, (pers), gelijken, 225. 3. 
PAIS (vl.), paeys, pqys, (1) openbare orde 

en veiligheid, 3 5 8. 
(2) verzoening, 77. 3; 103; 248. 2; 
267. 3; 281; 307. 3; 309. 2; 361. 
(3) compositie, 90. 12; 307. 3; 313· 1. 

PArs BREKEN, een verzoening verbreken, 
306. 

PAIS VOER VONNESSE, compositie in de 
plaats van gerechtelijke veroordeling, 
316. 

PAISANTER (= paisier), officieel verzoe
ner, 304. 2. 

PAISEUR (fr.), officieel verzoener, 292. 3; 
304. 2. 

PAISIER (vl.), officieel verzoener, 258. 2; 
276; 282; 290; 302. 5; 304; 304. 2; 
305; 306; 308; 320; 322; 322. 2. 

PArx (fr.), (1) openbare orde, veiligheid, 
6 5. 7; 67; 2 51; 2 5 9· 5. 
(2) verzoening, 9. 4; 29; 59. 2; 101; 
232; 248. 2; 281; 316; 337-344; 348-
351; 357. 

PAIX A PARTIE (pais a parti), vergoeding 
aan de (beledigde) partij, 59. 2; 78. 

PAMPIER VAN SECRETE (secrete panpier), 
een gerechtelijk register, 15. 4; 147. 3; 
300. 2. 

PARDONER, kwijtschelden, 188. 
P ARENTELA, de groep der bloedverwan

ten, 234. 3; 299. 1; 324. 



PARENTES, verwanten, 52. 1; 232; 296. I. 
PARENTS (parens), verwanten, 104. 6; 

232; 253. 1; 254; 255; 260. 2; 296. 1; 
299. 4; 300. 1; 343. 

PARFORCER (parforcher), verkrachten, 98; 
102. I. 

PARJUR, meinedig, 85. 5; 132. 4. 
PARTES PRINCIPALES, aanvoerder (in de 

vete), 232. 
PARTICEPS, deelnemer, 38; 43. 2. 
PARTIE (fr.), partij (in een geding, ge

schil), 50. 8; 59. 2; 233; 258. 4; 337; 
340; 348; 349; 350; 357. 

PARTIE (vl.), partij (in een rechtsgeding), 
77· 3; 144. 6; 212. 6; 270. 2; 282; 
301. 2; 302. 5; 307. 2; 307. 3; 314. 2; 
322; 358; 359; 361. 

PARTIE PLAINTI:VE, klagende partij, 307. 2. 
PATIBULUM, ga)g, 161; 161. 10. 
PAX, ( 1) openbare orde en veiligheid, 3 ; 

22; 67; 68. 4; 118; 180. 5. 
(2) verzoening, 9. 4; 232; 248. 2; 
278. 4; 281; 307. 3. 

PAX COMITIS, 's graven vrede, 246. 
PEDEM PRO PEDE, "voet voor voet"' 191. 
PEIJNE (vl.), straf, 77. 3. 
PELERINAGE (fr.), pelgrimstocht, 64. 1; 

152. 2; 343; 344. 
PELGRIMAGE (vl.), (pelegriimmaedsie, pel

grimase,peregrimage), pelgrimstocht, 44. 
7; 93· 3; 152; 354; 3'60. 

PELLORIN, schandpaal, 148. 10; 196. 
PELLORIUM, schandpaal, 196; 226. 3. 
PENA, straf, 43. 1; 80. 1; 193. 2; 225. 1; 

351. 
PENDEUR, beul, 91. 7; 130. 9; 163. 2; 

1 74· 
PENDRE, opknopen, 73; 90.9; 91. 8; 

121. 6; 161; 169; 262. 5. 
PENDRE EN JUGEMENT, vóór het gerecht 

hangend zijn, 317. 
PENITENTIA, uitboeting, 193. 
PERCUTERE, slaan, 80. 1 ; 11 o. 3; 1 14. 
PERDRE CORS ET AVOIR, lijf en goed 

verbeuren, 3 5 2. 
PERFrous, trouweloos, verrader, 81; 82; 

162; 180 . 
.PERIURUS, meinedig, 188. 3; 302. 1; 330; 

33o. 4. 
PERSEQUI, vervolgen, eis aanleggen, 

307. 3· 

PERSOLUTIO occrsr, zoengeld, 287. 
PETERE TREUGAS, een "vrede" opleggen, 

257. 
PETRA, het "steen", 274; 277; 277. 11. 
PLACITA GENERALIA, bepaalde algemene 

terechtzittingen, 2 5 3. 2; 2 77. 4. 
PLACITUM, terechtzitting, 144. 9; 2 3 3. 1. 
PLACITUM PARENTUM, familiaal geding, 

303; 303. 8. 
PLAIDER, pleiten, vóór het gerecht ver

schijnen, 345. 
PLAIE, wonde, 50. 6; 80. 3; 87. 20; 

110. 4. 
PLAIE COVERTE, bedekte wonde, 114. 
PLAIE OUTREIE, diepe wonde, 114; 289. 6 
PLAIE OUVERTE, open wonde, 207; 292. 3. 
PLAINTIF (plainnitif), klager, 111. 1; 

221. 12; 242. 7. 
PLANK (oE), terechtstelling door de 

,,plank", 1 5 8; 159· 
PLEGE, borg, 288. 3. 
PLEGIATIO, borgstelling, 2 7 3. 5. 
PLEGrus, borg, 123; 273; 278. 4. 
PoNERE OBSIDES, gijzelaars nemen, 274. 
PooRTERIJE, poorterschap, 91. 3. 
PoRCHACE, (pourcac), aanstoken, 342. 
PoRCHACIER, vervolgen, 2 3 3. 
PoRSUIR, (gerechtelijk) vervolgen, 78. 
PORTER L'ESPEIE, het zwaard dragen (bij 

een verzoening), 296. 2. 
PoRTRAIRE, (pourtrere), betichten, over

tuigen, 42. 2; 83; 307. 3; 327· 5. 
PosTULARE TREUGAs, een "vrede" op

leggen, 257. 
POTESTAS COMITIS, 's graven gezag, ge

nade, 44; 188. 1; 203; 225. 1. 
PRECARIA, bede, 128. 4. 
PRECEPTUM crvrLE, een gerechtelijk re

gister, 147. 3; 176. 9. 
PREDARr, roven, 123; 243. 5. 
PREMEDITANTER, met voorbedachte raad, 

92. 4; 113. 2. 
PRENDEN, ontvoeren, 99. 5. 
PRENDRE, (1) roven, 175. 7. 

(2) aanhouden, 40. 4; 64. 1. 
PRENDRE OSTAGE, gijzelaars nemen, 274. 
PRENDRE LE CORPS, om het leven bren

gen, 87. 
PRENDRE TRIVE, een "vrede" opleggen, 

2 57• 
PRESENT (MES)FAIT, heterdaad, 74. 



PREUDOMMES (preudomes), ,,goede lie-
den", 257. II; 304. 2; 350. 

PREUVER, bewijzen, 3 5 2. 

PRINCEPS, aanvoerder (in een vete), 232. 
PRINCIPAEL (vl.), (1) aanvoerder in een 

vete, 39; 268. 2; 292; 295. 
(2) aanvoerder in een bendemisdrijf, 
hoofdschuldige, 40; 43. 8. 

PRINCIPAL (fr.), (1) hoofdschuldige, 
45. 7. 
(2) aanvoerder in een vete, 232. 

PRINCIPALE TWISTER, aanvoerder in een 
vete, 232. 

PRINCIPALE VECHTER, aanvoerder in een 
bendemisdrijf, 43. 

PRI;,.FAIT, heterdaad, 74. 
PRISON, gevangenis, bewaarplaats voor 

gijzelaars, 78; 162. 13; 268; 268. 1; 
271. 2; 274; 277. II. 

PRIVATIO JUSTITIAE, vogelvrijverklaring, 
140. I. 

PRIVILEGIE, 91. 3; 361. 
PRIVILEGIUM, privilege, 3 5 o. 
PROBARE, bewijzen, 3 5 1. 

PROBATIO, bewijs (in de vorm v. h. 
gestolen goed), 75. 

PRO BI VIRI, ,,goede lieden", 2 5 8. 
PROCEssro, plechtige optocht, 198. 
PROCESSION, plechtige optocht, 3 57. 
PROEVE (FLAUWE, GOEDE), bewijs, 3 13. 1; 

319. 2. 
PROEVEN (proven, prouven), bewijzen, 3 5 3; 

3 54. 
PROFITELIKE BETERNESSE, materiële ver-

goeding, 291. 3. 
PRÓHIBITIO OPERIS, werkstaking, 2 3. 
PROISMES, verwanten, 48; 77. 3. 
PROSCRIBERE, vogelvrijverklaren, 83. 1; 

176. 6. 
PROSCRIPTIO, vogelvrijverklaring, 142; 

206. I, 

PROSTERNERE, gerechtelijk verwoesten, 
1 75 · 

PROSTIBULUM, bordeel, 106; 1 8 3. 
PRÓ~RAHERE, overtuigen, II I. I; I 22. 

PROVEN CHE v AN DIEPTE, gestolen goed, 
75; 76. I ; I 22, 

PROVENTIA (provenza), gestolen goed, 75; 
122. 

PuBLICE, openlijk, 128. r. 
PULSARE, slaan, 1 r 4. 

PuNIEREN, straffen, 66. 4; ;09. 
PuNIR, straffen, 3 5 2. 

PuNITIO, straf, 140. 1. 
PuNITION (pugnition), straf, 28. 
PuT (DE), levend begraven, r 66. 
PuTAIN, hoer, 106. 
PUTEUS, de put, levend begraven, r 22. 

I 2. 

PuTIER, hoerewaard, hoerenloper, 32. 5; 
45; 106; 148; 158. I; 160. 

PuTIERSCHEPE, hoerenloper, hoerewaard 
zijn, 136. 4. 

QuADE HERBERG, bordeel, 106. 
QUADRAGENA, periode van veertig da

gen (vrede), 252; 253. 2. 
QuAED FEIT (quaet fait), buitengewoon 

zware misdaad, 27; 29; 30; 31; 70; 
262; 306. 

QuAET GHERUCHT, ongunstige infor
matie, 34. 

QUARANTAINE, periode v. veertig dagen 
(vrede), 252; 253. 3· 

QuETSINGHE (ql(Jtsure), verwonding, 3 5. 
4; 323· 

QurTE (qui;te) (vl.), vrij, kwijtgeschol-
den, 77. 3. 

QUITTE (ALER) (fr.), vrij uit gaan, 50. 6; 
77. 3. 

RACHETER, afkopen, 182. 3. 
RAD, de straf van het rad, 167; 262. 5. 
RAE'r, (1) toestemming, 105. r. 

(2) raad (v. d. stad), 259. r. 
(3) raad, 300. 1; 313. r. 

RAISNE, (renne), argument in een geding, 
48. 

RAMP, toeval, overmacht, 37. 2. 

RANCUER (vl.), vete, 238. 
RAPERE, ( 1) verkrachten, 98; 99. 

(2) vrouwenroof plegen, 101. 
(3) roven, 340. 

RAPINA, roof, 28. I; 123; 205. 2, 
RAPINA IN vrA, baanstroperij, 120. 6; 

123; 162. 3· 
RAPINA MORTur, lijkroof, 125. 
RAPPEL, terugroeping (van een baling), 

345; 346. 
RAPPELER LE BAN, een einde stellen 

aan een verbanning, 149; 152. 10. 
RAPT, (rat), verkrachting, 99. 



RAPTOR, rover, 22; 1 oo. 2; 120. 7; 12 3. 
RAPTUS MULIERUM, ( l) vrouwenroof, 

98, l0I. 

(2) verkrachting, 28. 1; 28. 4; 98; 99; 
207. 

RA VINE, roof, l 24. 
RAVINE EN vom, baanstroperij, 126. 
RAVIR, ontvoeren, 101; 102. I. 

REBEL (vl.), opstandig, 261. I. 

REBELLARE, opstand plegen, 8 1. 
REBELLIO, opstand, 82. 
RECHT (reet), 91. 3; 144. 6; 3 5 3; 3 5 5; 361. 
RECHTEN, terechtstellen, 1 5 7; 262. 5 ; 

3 l 5. 2. 

RECHTER, gerechtsofficier, 2 5 7. 1 I. 

RECHTINGE (DOEN), berechten, terecht-
stellen, 141. 1; 354. 

RECOGNOISTRE, bekennen, 30. 12; 357. 
RECOMPENSATIO, zoengeld, 28'=r:
RECONCILIARE, ( 1) verzoenen met een 

tegenstrever, 44. 8 ;' 77. 3; 91. 5; 
100. 4; 140. 3; 281. 
(2) verzoenen met de graaf, 307. 3. 

RECONCILATIO, verzoening, 44. 8; 281. 
RECOPER, snoeien, l 30. 
RECOUPEOR DE DENIERS (recopere), geld

snoeier, 130. 7. 
REDEMPTI0,(1) afkoop (v. een straf), 199; 

1 99· 4. 
(2) zoengeld, 287; 288. 

REDIMERE, afkopen, 187. 2; 199. 
REEROOF (reroof, rerof), lijkroof, 9. 1; 

28. 1; 29; 29. 2; 125; 162. 
REFIANCER TRIVE, een "vrede" ver-

nieuwen, 2 5 6. 
REFORMARE PACEM, verzoenen, 281. 
REFUSER TRIVE, ,,vrede" weigeren, 260. 
REGNUM, staat, heerschappij, 180. 2; 

180. 5. 
RENDRE, vergoeden, 80. 3; IIo. 4; 195. 4. 
RENDRE L'ESPEIE, het zwaard dragen (bij 

een verzoening), 286. 
RENOMMEE, faam, 229. 5. 
RENONCER (renonchier), verloochenen, 

255, 255• 4. 
REPRENDRE TRIVE, een "vrede" ver

nieuwen, 2 5 6. 
REQUIRERE TREUGAS, een "vrede" be

velen, 257. 
REQUERIR TRIVE, een "vrede" bevelen, 

2 57· 

RESERVARE, voorbehouden, 27. 
REs FURTIVA (res furata), gestolen goed, 

41. 2; 128. 
RESPECTARE, kwijtschelden, 188. 4. 
RESPECTUM (PONERE IN), uitstellen, kwijt

schelden, 1 8 8. 4. 
RESPECTUS, uitstel, termijn, 144. 9· 
RESPIT, (1) kwijtschelding, 188. 4. 

(2) wapenstilstand, 248. 
RESPONS (fr.), gevolg (gegeven aan een 

gerechtelijke klacht), 142; 307. 3; 
327. 5. 

RESPONSIO (lat.), gevolg (gegeven aan 
een gerechtelijke klacht), 140; 140. 3; 
141. 

RESTITUER A SA LOI, uit verbanning 
terugroepen, 32 7. 5 • 

RESTITUERE, vergoeden, 2 1 3. 
RESTORER (fr.), vergoeden, 195. 4; 

289. 6. 
RRSTOREREN (vl.), vergoeden, 213. 4. 
RETAILLER, snoeien, 130. 
RETAILLEUR DE MONOIE, geldsnoeier, 

I 30. 7• 
RETEIS, overtuigd, 19 5. 4. 
RETENIR, voorbehouden, 3 5 o. 
RETINERE, voorbehouden, 2 7. 
REUBE, roof, 80. 5. 
REUBER, roven, 123; 175. 7· 
REURAT, lijkroof, 125; 162. 4. 
REus, schuldig, crimineel, 77. 3 ; 188. 3 ; 

33o. 4. 
REWART, gezagdrager, 258. 4. 
RrnAu (RIBAULDE), ontuchtig, 106; 106. 

3· 
RoBER suR vom, baanstroperij plegen, 

126. 
RoBERIE, roof, 1 24. 
RoBERIE ·suR CHEMIN, baanstroperij, 124. 
RoERINGHE, ruzie, obstructie, 65. 3; 

67. 6. 
RoMPTURE DE PAIX, zoenbraak, 306. 
RooF (roef), 124; 124. 10; 213. 4. 
RouE (rues, roye, rowe), rad (straf van het), 

91. 7; 1 67. 
ROVEN, 167. 10. 
RuMEN (ZIJN LAND), het land verlaten, 

138; 226. I. 

RuMPERE (mcuM), een dijk doorsteken, 
129. 5. 



SACRAMENTUM, eed, 152. 5; 2.38; 2.84. 7. 
SArsrR, in beslag nemen, 2.26. 2.. 

SANGUINIS EFFUSIO, bloedvergieting, 80. 
I. 

SANGUINIS PROFLUXIO, bloedvergieting, 
49• 2.. 

SANS ENGIEN, onwetens, 3 2.. 5. 
SANS LOY, vogelvrij, 137. 
SATISFACERE, vergoeden, 330. 4. 
SATISFACTION A PARTIE, vergoeding, 

327· 5. 
SAUF ALANT, vrijgeleide, 68. 3. 
SAUF CONDUIT, vrijgeleide, 64. 1. 

SAUF VENANT, vrijgeleide, 68. 3.· 
SA4VEGARDE, bescherming, 2. 5 4. 6. 
ScADE, schade, 19 ; 3 3. 10; 21 3 ; 3 5 5. 
ScELus, misdrijf, 2.6. 
ScHEPENVOORBODE, schepenordonnantie 

5. 
ScttoT (geschut), vee, 12.9. 1. 
Scr:'-MENT, wetens, 33. 2.. 

ScRODEN, (munten) snoeien, 130. 7. 
ScULT, schuld, 323. 
ScÜRRA, tafelschuimer, 50. 
SECURITAS, ,,verzekerdheid", 2.63. 
SEDITIO, opstand, 60. 3. 
SEDITION, opstand, 81. 
SEGGHEN, vonnis, 3 5 5, 3 5 6. 
SEIGNEUR, (1) de graaf, 307. 2.; 307. 3; 

F7· 5· 
(2.) de grafelijke gerechtsofficier, 65. 4; 

77. 3· 
SEIGNORIE (segnerie), grafelijk gezag, 

2.75; 2.75. 9; 2.76. 
SELECTI JUDICES, uitgekozen rechters, 

188. 3; 325; 330. 4. 
SEMONER (semonre), (1) bijroepen, 134. 1. 

(2.) manen, eisen, 2.57. II; 2.58. 4. 
SENTENCIE, vonnis, 3 5 5 . 
SENTENTIA, vonnis, 143. 
SEQUAX, medeplichtige, 38; 39; 94. 
SEQUENTES, medeplichtigen, 38. 
SERMENT, eed, 2.99. 4; 300. 1; 337; 339; 

341. 
SEURTE, stevigheid, 337. 
SEURTE (seurtei), borg, 2.89. 4; 2.96. 2.. 

SIGNUM, litteken, 12.2.. 10; 194. 
SrMPLICITAS, onwetendheid, 33. 
SrNE LEGE, vogelvrij, 137; 2.06. I. 

SLEPEN, 90. 11. 

SLOTEL, sleutel voor het aanbrengen van 
littekens, 194. 1 5. 

Socrns, medeplichtige, 3 8, 94. 
SornR, (soiier), afmaaien, 166. i 1; 166. 12.. 
SoroIRE, (soiioire), zaag, ,,plank", 158. 2.. 

SoRCELLERIE, toverij, 84. 4. 
SouFFRANCE, wapenstilstand, 2.9; 248. 
SouPPECHONNEUX, verdacht, 19 5. 6. 
SousTENTEMENT, steun (aan misdadi-

gei:s), 341. 
SPOLIARE, roven, 12.3; 12.8. 1. 
STATUTE, verordening, 12.; 2.19. 7; 2.21. 
STATUTUM, verordening, wet, 12.. 
STEEN, (1) (schand)steen, 198. 

(2.) gevangenis, 2.61. 1; 2.73. 5; 2.77. 
II; 2.78. 1; 315• 3• 

STELEN, 313. I. 

STILLE w AERHEID, geheim onderzoek, 
5. I. 

SToc, voetboei, 196; 197. 5. 
STRAETEROEF, baanstroperij, 12.4. 
STRIDERS, vijandige partijen in een vete, 

2.31. 
STUPARE, verkrachten, 98. 
SuBLIME NEGotluM, ,,hoge zaak", zwaar 

misdrijf, 2. 5. 6. 
SuBSTANTIA, roerend bezit, 2.03. 2.; 2.05. 4. 
SuFFISANS, vermogend, 2.24. 5. 
SuMERE IN OBS.IDEM, als gijzelaar nemen, 

2.74. 
SuMMONERE, (1) ,,manen", 2.76. 1. 

(2.) dagvaarden, 188. 
SuPPLICIUM MORTIS, doodstraf, 161. 10; 

165. 7. 
SusPENDERE, opknopen, 7 3. 3; 12. 3. 3; 

160. 5; 161; 163. 2.; 173. 5; 190. 3; 
2.05. 2.. 

T AILLER, omslaan ( een betaling), 3 5 o. 
TALE, klacht, 305. 3. 
TALIO, exacte wedervergelding, 191; 

192.; 2.00; 2.00. 5; 2.42.. 5; 2.44. 4; 2.45. 
TASSEMENT, aftroggelarij, knevelarij, 

12.8. 9; 136. 4. 
TAWET (= T'AWET), in hinderlaag-Ho~. • 
TEKEN, litteken, 194. i\1-, ~ 
TEKENEN, een litteken aanbrengen, 1~_.'.. ·•·"' · 

10; 196. 2. 

TENIR, overtuigen, 34 5 ; 346; 3 5 I. 
TENSER, aftroggelen, 12.8. 9. 
TENSERIE, aftroggelarij, 12.8. 9. 
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TESTIMONIUM, getuigschrift, 340. 
TrGEN, ten laste leggen, betichten, 128. 9. 
TrMORARE, vrees aanjagen, 117. 
T1soN, fakkel, 197; 287. 1. 
TrssrnN, diefstal, 120. 
TrxrA, diefstal, 120. 
ToLTE, (tote), roof, wegname, 80. 5. 
ToRMENTARE, folteren, 165'. 7. 
ToRMENTUM, straf, 43. 1. 
ToRT (A) (à toert), ten onrechte, 5 r; 

129. 4; 186. 
TouELLE, ,,wapeldrink", I 15. 
TRADERE, verraden, 8r; 82; 173. 6. 
TRADITOR, verrader, 8r; 82; 162; 206. 1. 
T.RAHERE EQUIS, slepen, 160. 5; 162. 14. 
TRAICTIE, overeenkomst, compositie, 78. 
TRAINER (trainner), slepen, 9ó. 9; 91. 8; 

162. 4; 162. 14; 262. 5. 
TRAIRE (A sor), zich verantwoordelijk 

verklaren voor, 3 5. 5 ; 3 6; 71. 
TRAISON (trqysons, trahison), verraad, 29; 

70; 8r; 82; 83; 83. 3; 205. 2. 
TRAITRE, verrader, 262. I. 
TREKKEN (AN srcH), zich verantwoorde

lijk verklaren voor, 3 7. I. 

TRESPASSER, overtreden, 156. 2. 
TREUGA (travia, tribua, treugae), wapen

stilstand in een vete, 9. 4; 28. 1; 232; 
237; 248; 249. I; 267; 270. 

TRIVE (trieves, triewe, trieuves, trives, trie
wes, trieve, triuwes), wapenstilstand in 
een vete, 9. 4; 29; 48; 152. 10; 232; 
248; 277. I; 278. 2; 279. I. 

TRIVE AMIABLE, ,,vrede" vrij door par
tijen gesloten, 2 5 4. 

TRIVE LE COMTE, ,,vrede" door de 
graaf ( of zijn officier) opgelegd, 2 5 4. 5. 

TRIVE PRINSE AMIABLEMENT, ,,vrede" 
vrij door partijen gesloten, 2 5 4. 6. 

TRrvE PRINSE PAR LOY, ,,vrede" opge
legd door de schepenen of paisiers, 
254. 6. 

TRIVE PRINSE PAR SEIGNORIE, ,,vrede" 
opgelegd door de (grafelijke) gerechts
officier, 2 5 4. 6. 

· TRIVE DU SEIGNEUR, ,,vrede" door de 
gerechtsofficier opgelegd, 2 5 4. 2. 

TRONCARE MEMBRIS, verminken, 112. 
TRUCIDARE, doden, 87. 
TuER, doden, 347. 

TuRPE OPUS, uitzonderlijk zware mis
daad, 340. 

TuRPILOQUIUM, belediging, 1 r 8. 
TuTELA, gezag (van ouders of voogd), 

104. 7. 
TwrsT, ( 1) twist, 51. 2 ; 6 5 • 3 ; 2 5I. 3. 

(2) vete, 231; 259. 4; 261. 14; 304. 2; 
3 5 8. 

TwrsTERS, vijandige partijen in een vete, 
231; 251. 3; 272. 5. 

ÜLTIO, wraak, vete, 231; 330. 4. 
ÜPLOOP, (uploep), gewelddaad, 265. 3. 
Us, gebruik, 326. 5. 
Usno (IN vuLTu), litteken (door het 

vuur, in het gelaat), 199. 4. 
UsuRA, woeker, 133. 
UsuRARrns, woekeraar, 13 3. 
UsuRE, woeker, 133. 
ÜTEGANC, ontslag (uit de gevangenis), 

275. 8; 276. 3. 
ÜTEGEVEN, uitspreken (een vonnis), 355. 
ÜTERIJDEN, een klopjacht (,,berijt") 

houden, 144. 
ÜTEROEPEN, uitdagen, 95. 

V AEN, arresteren, 146. 5. 
V AERDE, tocht (van een bende misda

digers of strijders in een vete) 38; 39; 
40; 45. 

VAGE, niet in actieve dienst, 304. 
VALLET OISEUS, ledigganger, 24; 148; 

I 5 5. 6. 
VALSCH GELD, 130. 
VALSCHE LETTREN, vervalste geschriften, 

128. 9; 132. 5. 
V ALSCHE ORCONSCAP, vals getuigenis, 

132. 
VALSCHE WAERHEIT, vals getuigenis, 

I 32. 
VANGENESSE (vancnesse), gevangenis, 119. 

5; 275; 277. II. 
VANGER, al wie aanhoudingsrecht heeft, 

politieman 26. 
VARA, gevaar (in het formalistisch pro

ces), 5. 4. 
VECHTERS, vijandige partijen, 231; 271; 

327. 
VECTE (fr.) vete, 299. 4; 300. 1. 
VEECHTE (vl.), vete, 231; 267. 3; 358. 
VENGEANCE (vengance), wraak, 347. 
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VENGER, (vengier), wreken, 293. 3; 342. 

VERBERARE, (1) geselen, 198. 7. 

(2) slaan, 114. 
VERBERNEN (bernen), gerechtelijk ver

branden, 175; 177. 1; 354. 

VERBOORTE (verbuerte), (1) boete, 49. 3; 
264. 2; 358. 

(2) verlies, 254. 6. 

VERBOREN (verbuerne, verbueren), verbeu
ren, 57. 1; 104. 7; 140; 203; 264. 4; 

306, 5. 

VERCRACHTEN, verkrachten, 98; 111. 1; 

318. 5; 319. I. 

VERCRACHTING, verkrachting, 314. 4. 

V ERDE (vrede), ,, vrede", wapenstilstand 
in een vete, 9. 1; 9. 4; 141; 232; 239; 

248; 270. 2; 271. 4; 282; 353. 

VERDEBRAKE, vredebreuk, 261. 

VERDE BREKEN, een "vrede" schenden, 
261. 

VERDEGISEL, gijzelaar tot waarborg van 
een "vrede", 264. 

VERDE ONTSEGGEN, een "vrede" wei
geren te sluiten, 260; 261. I. 

VERDEN, een "vrede" sluiten, opleggen, 
261. 14. 

VERDE NEMEN, een "vrede" opleggen, 
2 57• 

VERDE WEDERSEGGEN, een "vrede" wei
geren te sluiten, 260. 

VERDINGEN (verdinghen), composeren, 
overeenkomen, 37. 1; 55. 4; 313; 
314. 4; 316. 

VERDOEN, terechtstellen, 15 8. r. 
VERDRINKENESSE VAN WIVEN, verkrach

ting, 98. 

VEREFFENEN, (een geschil) bijleggen, 
3 59. 

VERHALEN, 274. 

VERITAS, getuigenverhoor, 144. 9; 146. 8 

VERITE (LOYALE), (onvooringenomen) 
onderzoek, 29. 3; 120. 2; 3 16. 

VERKENNEN, (1) bekennen, 89. 5. 
( 2) gerechtelijk vaststellen, 3 5 9. 

VERLOOFDE WAPENS, verboden wapens, 
l 17. 3. 

VERMAKEN, overeenkomen, compose
ren, 78; 84. 7; 313. 1; 316; 323. 

VERMENEGER, medeplichtige, 206. I. 

VERMENICHTE, medeplichtigheid, 38; 45; 

45. 3· 
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VERMENIGEN, medeplichtig zijn, 38. 

VERMET, bewering, beroep (op schepe
nen om een bepaald vomis te be. 
men), strafvordering, 43. 8. 

VERMETEN (ZICH HELPE), zich sterk ma
ken goed bewijs aan te voeren, zich 
beroepen ( op iemand of iets om een 
bepaald vonnis te bekomen of een 
bewering te staven), 15. 4; 353. 

VERMETENESSE, medeplichtigheid, 92. 1; 

212, 6. 
VERMOORDEN (vermoerden), 43. 8; 356. 

VERRADER, 83. 5. 
VERRADELIJC, verraderlijk, 88. 4. 
VERRANESSE, \erraderlijkheid, 3 5. 2; 

2 39· \ 

VERSCHER DAET (MET), op heterdaad, 74. 

VERSCHER FAITE (IN), op heterdaad, 74. 

VERSEKERTHEIT, (versekerthede), ,,ver-
zekerdheid", 263. 

VERSETTEN (scADE), vergoeden, 213. 

VERSOEK, verzoek, 257. II; 259. r. 

VERSOENEN, (·;ich) verzoenen, 246. 4; 

359; 361. 

VERVANGHERE, borg, 273. 

VERWEER, noodweer, 51; 53. 3; 53. 4; 

5 5. 4; 94· 

VERWEREN (zicH), (verweeren), uit nood
weer handelen, 5 1 ; 5 7. 1 . 

VERWERINGHE, noodweer, wettelijke 
verdediging, 5 1. 

VERWINNEN, overtuigen, 94· 7; 208. 4; 

2 65. 3; 354. 

VrnR, vuur, straf v. h. levend verbran
den, 163. 

VrnRSCHARE (vierscar) (vl.), vierschaar, 
rechtbank, 43. 8. 

VILAIN, onvrij, 217; 217. 4. 

VILAIN CAS, uitzonderlijk zware mis
daad, 27; 29; 91. 2. 

VILAIN FAEYT (vl.), uitzonderlijk zware 
misdaad, 29; "~. 1. 

VILAIN FAIT (fr.), uitzonderlijk zware 
misdaad, 17.2; 29. 

VILAINE CEUVRE, uitzonderlijk zware 
misdaad, 29; 30; 31. 

VILENER, (vilenner), kwaad doen, 94. 8. 
V ILONIE, slechtheid, II 5. 1 o. 

VILONIE DE PAROLE, smadelijke woor
den, II8. 



VIM FACERE IN ~ULIERIBUS, verkrach-
ten, 98. 

)M INFERRE MULIERI, verkrachten, 98. 
VINDER, scheidsrechter, 30.2. 5. 
VINDICARE, straffen, 89. 9. 
VINDICTA, wraak, 186; 255. 3. 
VIOLARE MULIEREM, verkrachten, 97. 
VIOLARE PACEM, een bijzondere vrede 

breken, 68. 4. 
VIOLARE TREUGAS, een "vrede" schen

den, 261. 
VIOLENTIA, geweldpleging, uo; II I. 1; 

22!. 
VIOLENTIA MULIER1s, verkrachting, 28. I. 
VIOLENTIAM INFERRE MULIERI, ver

krachten, 99. 
VI REM HABERE CUM MULIERE, ver

krachten, 98. 
VrnscARNA (lat.), vierschaar, rechtbank, 

144. 9; 146. 8. 
VIRSCARNE (fr.), vierschaar, rechtbank, 

territorium, 65. 3; 278. 2. 
VIs, gewelddaad, uo; 11 I. 1; 128. 1; 

22!. 
VIS IN ECCLESIIS, geweldpleging in ker

ken, 28. 1. 
VITA PRO VITA, ,,leven VC')r leven", 191. 
VrvA FODIRI, levend begraven worden, 

166. 
Vrvus SEPELIRI, levend begraven wor

den, 166. 
VoLGEN,(gerechtelijk)vervolgen, 314. 2; 

319· 2; 322. 
VOLGER, medeplicp.tige, 40. 
VOLONTÉ DU SEIGNEUR ET ESCHEVINS, 

wil, genade van· graaf en schepenen, 
1 7· 3. 

V OLONTÉ LE COMTE, V OLONTÉ DU SEI -
GNEUR, de wil, genade (van de graaf), 
188. 4. 

VoLUNTARIO, opzettelijk, 6. 5; 92. 
VoLUNTAS COMITIS, wiL. ,:enade van de 

graaf, 17; 188. "4; 203: 
V OLUNTAS DOMINI, de wil, genade van 

de heer (graaf), 145. 6. 
VONNESSE, vonnis, 91. 3; 313· 1; 314. 2, 
VooRZIENICHEIDE (BIJ) (voorsieunechede) 

(bi), (r) met boos opzet, 37. 2. 
(2) met voorbedachte raad, 35; 239. 

V ORBODE, verordering, 2 r 9. 

VREESEN (vrese doen), vrees aanjagen, 
117; u7. 2. 

VRIENDEN, verwanten, 37. 2; 78; 103; 
104. 6; 232; 292. 5; 354; 359• 

VRIENDELIKE PAIS, verzoening, 359. 
VRIENDELIKE VERDE, vrij gesloten "vre

de", 254. 
VRIJHEID (vrihede, vriheid), (1) periode 

waarin geen arrestaties gebeuren, 67. 6 
(2) voorrecht, 89. 5; 91. 3; 358. 
(3) vrij territorium, 3 5 5. 

VRIJ MAN, 289. 5. 
VROUGERE, aanklager, 26. 
VROUWE-CRACHT (vrauwe-cracht), ver-

krachting, 99. 
VumIER (widier), verlaten, 148. 10; 155. 

6; 2 5 5. 4. 
V ULNERARE, wonden, 1 1 3 ; 1 8 r . 2. 
VuLNUS, verwonding, 87. 20; 94. 8; 109; 

IIO. 1; IlO. 3; u3; 224. 5. 
VuLNUS MINUS (MINUTUM), onbelang

rijke wonde, 109, 114. 
VuLNUS PENETRATIVUM, diepe wonde, 

114; 289. 
VuLNUS PERTINGENS, diepe wonde, 114. 

WAERHEIT (waerhede), (1) getuige, ge
tuigenis, 3 14. 4. 
(2) onderzoek, 128. 9. 

WANCONST, (1) vete, 238. 
(2) ongeval, 37. 2. 

W APELDRENC (wapendrinc, wapeldrinc, wa
peldrincken, wapeldrync, wapeldring), ie
mand in het water gooien, 4 7; II o. 3 ; 
l l l ; l l 5 ; l l 6. l. 

W APELEN, in het water gooien, 115. 
in de WARE DOEN, bewijzen, 3 18. 3; 

319· 2· 
WARGus, wolf, 177. 
W AsTus BANITus, balling wiens goed 

werd "gewoest", 40. 4; 142; 144. 7. 
145. 3; 176. 5; 176. 9; 225. I. 

WEDERPARTIE, tegenpartij, 282. 
WEDERTALE, tegenpleidooi, 305. 3. 
WEDERZOENEN (wederzijds) verzoenen, 

28 I. 9· 
WERE (MORTEus) (werre), (1) (dodelijke) 

vete, 48; 65. 7; 231; 347; 348; 350. 
(2) oorlog, 65. 6. 

WET (EN) (fr.), in hinderlaag, 43. 9. 
WET (vl.), (1) rechtbank, een aantal 



rechters, 19; 49. 3; 91. 3; 103; 111. 1; 
226. 6; 292. 5; 315. 2; 354; 358. 
(2) wet, recht, 309. 2; 313. 1; 361. 

te WETTE LEGGEN, dagvaarden, 3 18. 1. 
WETTELIJC VERZOENEN, 361. 
WETTELIJC ZOENDING (zoeninc), wette
. lijke verzoening, 354; 359; 360. 
WETTELIKE VERDE (wettelike vrede), een 

,,vrede" op bevel van de overheid, 
253. 2; 254; 353. 

WETTELIKE WAERHEIT, wettelijk onder
zoek, 3 5 3. 

WETTELOOS (EwELIKE), (eeuwig) rechte
loos, (vogelvrij), 137; 138. 

WETTELOOSHEIT, rechteloosheid (van een 
vogelvrije), 140. 1. 

WIEL, het rad (de straf van), 43. 8; 
149. 5; l 50. 6; 167. 

WrJFVERDRAGEN, een vrouw ontvoeren, 
lOI. 

WrJSDOM (wiisdoem), vonnis, 5; 3 54. 
WrJSEN, vonnissen, 43. 8; 5r. 2; 305. 3; 

358; 361. 
WrssEL, plaatsvervanger (van een gijze

laar), 272. 
WOEKER, 133. 
WOEST, WOESTE BALLING (woeste ghe

bannen), balling wiens goed werd 
,,gewoest", 40. 4; 144. 5; 145; 145. 3; 
175; 176; 176. 4. 
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WOESTEN, gerechtelijk verwoesten, 175; 
176. 5; 176. 6; 176. 7. 

WONDEN, 113. 
WRAKE, wraak, straf, 183. 1; 308. 

ZEKER DOEN, borg stellen, 12 3; 3 55 ; 
361. 

ZEKERHEDE, verzekerde bewaring, 273. 
5; 276. 2. 

ZOEN, ZOENDINC (zoendingh, soene, soen
dinc), (1) verzoening, 9. 4; 77. 3; 
146. 5; 232; 239; 248. 2; 271. 4; 
276. 3; 281; 282; 356; 358; 360. 
(2) zoensom, 287. 

ZoENDINCBOEK (zoendincbou,k, soendinc
bouc, zoendincbouc), register van ver
zoeningen, 292. 3; 3 5 9; 3 60. 

ZoENDINCBRAKE (soendincbrake), zoen
braak, 146. 5; 306; 307. 1. 

ZoENDINC VERBREKEN, verzoening 
schenden, 306. 

ZoENE GELDEN, zoengeld betalen, 287. 
ZOENEN (soenen), (zich) verzoenen, 282. 
ZOENGELD, zoensom, 361. 
ZONA, verzoening, 281; 287. 
ZwEERD DRAGEN, een zwaard dragen 

(bij verzoening), 286. 
ZwEERD (zwaerd, zwerd, swaerd, zwaert), 

terechtstellen met het zwaard, 43. 8; 
77. 3; 157; 168. 1; 174. 8; 262. 5. 
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