
Akte in de kijker  
 
Costumen of Gewoonterecht  
 
Puurs viert dit jaar uitgebreid de 725ste verjaardag van de schenking van haar keure in 
1292. In dat jaar gaven de abt van de Sint-Bernardsabdij en voogdijheer Philips II van 
Vianden een gedateerd en gezegeld charter aan de schepenen van Puurs waarin de 
reglementering  inzake burgerlijk recht en strafrecht duidelijk werd gestipuleerd, inclusief 
de strafmaat. De plaatselijke schepenbank kon nu terugvallen op een geschreven 
document om enerzijds de samenleving in het dorp in goede banen te leiden en 
anderzijds zonder willekeur te straffen indien het nodig was. Deze rechtsregels waren niet 
anders dan de neerslag van het gewoonterecht, grotendeels regionaal geïnspireerd met 
plaatselijke nuances, mits dat de ‘dorpsheren’, in casu de abt en de voogdijheer, eerst 
hun licht erover hadden laten schijnen en dus mogelijk een aantal aanpassingen hadden 
aangebracht.  
 
Wil je meer te weten komen over “De keure van Puurs”? 
In het najaar voorziet Erfgoed Puurs een historische publicatie en ook tentoonstellingen in 
Puurs en deelgemeenten. 
 

 
 

Begin der keure van Puurs 1292 –  
“Aan al degenen die deze brief zullen zien of horen lezen, wij, broeder Jacob, abt,  
en de abdij (convent) van Sint. Bernards van de orde van Citeaux, heer van het dorp Puurs,  
en Philips van Vianden, heer van Rumst en voogd van het dorp Puurs” 
 
 

Voor meer info: zie  https://www.725puurs.be/725-jaar-puurs 
 
 
Ook Ruisbroek, Sint-Amands en Mariekerke hadden een keure. Bornem en Hingene denkelijk niet, wat echter niet wil zeggen 
dat hun samenleving niet georganiseerd was of dat men daar straffeloos foute dingen kon doen. De schepenen van die 
dorpen baseerden zich eveneens op het bij hen in zwang zijnde gewoonterecht. In de zeventiende eeuw heeft men die 
rechtsregels, vooral dan voor het burgerlijk recht, op papier gezet en getracht een overeenkomst te vinden tussen de twee 
schepenbanken en hun respectievelijke dorpsheren om die costumen te laten homologeren. Wat niet gelukt is en daardoor 
bleef het bij een ontwerptekst. In het Kasteelarchief van Bornem zit een uitgebreid register (nr. 189) waarin die tekst is 
opgenomen. Ook in het Stadsarchief Gent vinden we een gelijkaardig register met die ontwerptekst van costumen met 
schrappingen een aanvullingen in de marge. Die laatste tekst onderzoeken we met onze werkgroep Paleografie; niet alleen 
transcriberend, maar ook verklarend, wat frequent tot discussies leidt, maar uiteindelijk ons meer inzicht bezorgt over het 
recht en de evolutie van dat recht tot vandaag toe. 
 
In bijlage een fragment uit die tekst met de transcriptie en de verklaring. Als surplus vergelijken we met de regelgeving in de 
keure van Puurs. Het gaat over misdrijven door kinderen:    
 



 
 
Transcriptie: 
xxj 
Niettemin de voornomde kinderen committerende eenich misdaet 
als sy van competente oude zyn, wetende goet ende quaet, 
soo verre datter pecunaire amende toestaet, ende dat de 
voornomde kinderen van heurlieder twegen niet en hebben 
om[m]e de voornomde amenden te betaelen, ende dat vaeder 
ende moeder die niet en betaelen en willen, soo worden sy 
lichaemelyck gepuniert, inde soo verre datter corporele 
punitie ofte amende honnorable toestaet, soo moeten 
sy haerlieder faut in persoone verandtworden, ende 
sullen gepuniert syn naer dexigentie vanden delicte 
 
Verklaring:  
Echter wanneer de voornoemde kinderen schuldig zijn aan een misdrijf en oud genoeg zijn om het verschil te weten tussen 
goed en kwaad, dan is het passend een geldstraf op te leggen en indien de voornoemde kinderen geen middelen hebben om 
de boete te betalen en dat de vader en moeder niet willen betalen, dan worden zij lichamelijk gestraft, in zoverre dat een 
lijfstraf of openbare schuldbekentenis passend is; zo moeten zij zich persoonlijk verantwoorden voor hun fout en zullen zij 
bestraft worden naargelang de ernst van de overtreding. 
 
In de keure van Puurs (transcriptie door L. Callaert/E. Vanachter): 
38. Wanneer een kind dat aan het gezag van vader of moeder onderworpen is, misdoet, zal noch de vader noch de moeder 
aansprakelijk zijn, tenzij het kind na de daad bij weten en willen van de vader of de moeder  naar huis terug komt of men kan 
bewijzen dat het kind de daad op hun aanraden bedreef. 


