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VIERSCHAAR

VAN

DUDZELE.

pc.

Deze ooroude instelling vervult nu een rol in onze ~eemkundige Kring, om

dat wij als werkt orro in gekozen hebben, het grondgebied waarover deze lande~’
lijke viersohaar of rechtbank, in lang vervlogen tijden, reobtsprak (zie ver
slag van 10 vergadering).
We zullen ons niet verdiepen in taalkundige uitleg van het woord tivier
schaartt: dit komt meor bevoegden toe. De bedoeling is, de redens uiteen te
zetten waarop wij steunen om het gebied van deze viersobaar te bepalen.
Op het pl~xttelan4 van het Brugse W~’ije bestondon in 1232, acht landelijt
viersoharen. ~en daarvan had als zetel of hoofdplaats Itdzole. De Vier—
schaar van ilidzele bestond. uit 7 sohepenen en een voorzitter. Eet waren de
scheponen die roohtspraken; de voonitjer deod hieraan niet mede.
Behalve rechtspraak, viel onder do bevoegdheid van deze sohepenen, ook
hot bekr.ohtiisen of het wettigen van verkoop, verpachting of erfenis van
gronden.
Ten gevolge van wrijvingen in de bestuursorganisatie van het Brugso VrijC.
zijn deze landolijke viersoharon verdwenen. In 1266 werden door Gravin I&ar
gareta 3 viorscharen ingericht, respektievolijk te Brugge, te Asrdenbur& en
te Oudenburg.

2.
Om echter verder het bestuur te regelen, was het 1rondgebied van het Brug—
~e Vrije verdeeld in Ambachten, mÇt aan het hoofd een Aman. Wanneer juist de
ambachten ontstaan zijn, staat niet vast. Het is zeer wel mogelijk dat de am
bachten en de landelijke vierscharen tezelvertijd hebben bestaan. Ook ~ch±jflt
het woord !~ambacht” verschil1e~id.e 3~etekenisSefl te hebben gehad. Als onder—
verdeling van het Bru.~se Vrije beduidt “ambacht” een zeker gebied aan liet
hoofd waarvan een aman stond, en dat een rechterlijke en bestuurlijke eenheid
vormde. De betekenis van het woord ~ambacht’ zoals het gebruikt wordt rond
1500 is minder zeker. Jacob van Maerlant beweerde dat hij geboren was in het
Drugs Ambacht, waarmede hij bijna zeker het J3rugse Vrije bedoelde, waarbinnen
in 1517 reeds 55 ambachten bestonden.
In 1405 zien we dat de belasting die de inwoners moeten betalen, door
het Erugse Vrije verdeeld wordt per ambacht, Ieder parochie had een hoofd—
man, maar daarboven stond vô$r 1659 voor al dc parochies die tot een zelfde
ambacht behoorden, nog een opperhoofdman die verantwoordelijk was voor de be
lasting van het gehele ambacht. Benevens deze opperhoofdInan stond in ieder
ambacht een aman, als vertegenwoordiger van de rechterlijke macht. In o)~ am
bacht was er ook een berijder, die een gerechtsdieflaar was. De berijder
mocht in elke parochie van zijn an~acht over een ~iper beschikken die offi
cier werd genoemd, wat wij nu de veldwachter noemen.
Keren we terug naar ie reden van deze uiteenzetting. :det is echter on
misbaar eerst nog te vermelden over well: grondgebied we veronderstellen dat
door de Vierschaar van Duizele werd reclitges]prokefl. We menen dat het grond
gebied oorspronkelijk do volgende parcchi~n bevatte:
Dudzele Ambacht
Dudzeie,Im5ikapelle en een deel van koolkerke~
Oostkerke Ambacht
Oostterke, Westkapelie, een deel van koolkerke, de ste
den Damme, Llunnikenrede, Iloeke en Ter liuiden vooraleer zij stadsreciiteil
verkregen, Ste Hatelijne buiten Damme, Larscheure en een deel van Heile;
Moerkerke Ambacht : hoerkerke en een klein deeltje van Lapsoheure;
Lissewege Ambacht
Lissewege, Ileist en lnokke (ook Zeebmugge later ontstaan),
En ziehier de redenen waarop wij steunen ore het bestaan te verdedigen
van een Vierschaar met Dudzele als hocfdplaats, en die de vier genoemde ~
bachten omvatte
1° ~ie schepenakten betreffende het wettigen van gronaoverdraollt, respektievelijk van 1205, 1219 en 1260. De schepenen in deze akten vermeld, zijn
naar onze mening allen edelliederl herkomstig uit ie parochies der vier opge—
noemde ambachten. Dat iiii bewijzen, zou dit betoog te veel verlengen. Wij
komen later daarop terug.
2° De arnans moesten als vergelding voor hun anibt, telken jare een vergoeding
in natura afstaan aan het grafolijk ladier of voorraadbewaarplaats. Deze ver
goeding bestond voor ie amans van Duidzele, Lissewege 011 Oostkerke, telkens
uit een aantal koeien, hernen en eieren, Alleen de hoeveelheid verschilde
volgens de oppervlakte van hot A~acbt. Vermoedelijk ~S er een tijd geweest
dat de voorzitter v.d, Vierscliaar alleen alle hoeien,iieflnOil en eieren moest
lovern; last,die samen met een deel van zijn ~evoegdi1ei(1,oVerging op de amans.
50 In elk ambacht was er één Berijder (frans:Argenteur)
een soort politieman.
Ook de vierschaar moet een dergelijk ambtenaar hebben gekend, zo niet zou zo
haar gezag niet hebben kunnen uitoefenen. l~elnu het erfaol:tig berijderSchap
van de Ambachten Duclzele, Ocetkerke en Moerkerke komt in de leenregisterS
van de Burg van Bruggo voor ils één loen:wat inidolijk op de oudo éénboid
wijst (1). Nog in 1461 aanzag men Dudzele als ie hoofiplaatS van hot Noorden,
In dit jaar werd een vernieuwde keure t.t.z, voorschriften en wet~en,van het
Brugse Vrije bekend gemaakt. Dit bekendmaken geschiedde door deze wetten in
de voornaamote kerken uit te hangen. Zulks gebeurde slechts in één kerk van
het noordenl namelijk te Dudzele. In 1545 werd het Berijderschap v, Oostker—

Watering van Grevninge, dat bij het handschrift behoorde.
In tegenstelling met zoveel amihoron ciie Tcude papieren~ wegsmijton of ver—
branden, heeft die familie voor ons twee zeer belangrijke stukken gered. Daar
voor verdienen zij alle lof en . ~. mochten velen daar een voorbeeld aan nemen~
het handschrift bestaat uit 5 dubbele bladen ‘tin foliet’ met een fijn koor—
deke samengencaid. Let is in hetzelfde fraai geschrift als het geschonden stuk
dat Dhr. Bostoen kon bemachtigen, ~en alles is zo nauwkeurig gecopieerd, dat
zelfs een paar schrijffoutjes~ golijhvorrnig in de 2 stukken voorkomen.
0~ het buitonblad staat : BESCIIIJVING VAl: ALLE DE 0NDERli0UDIiïGS—h~Ri’~N
SCOALS
ATERLOODEE, WEGEN, BRUGGEN EN DUIWERS, BEJVWES ALLE AIWE.IkiE VOOR
WElEER, IRST VEE OWEEIJi.OUD DER LATERIl~;G GR:vMR:I:NG, MET DE BEC~Iil—1RE2T DER
ZLLVL, OfGLj’LcL1 T
I~C ~v0LCR ~h~bOLJT±E DER WE~L~i C~0O E—CLIJR DE G~T0iIN DEN
Gen MEI 1860.
Op de derde bladzijde volgt dan:
In opvolging der resolutie genomen door de Hoeren grocte—gelande der wateririg’
van Grevening, gozeid klein Reigar~vliet ~i1 date Soli hei 1800 zestig, heb ik
ondergetoolenden Secrotaris—Tresorier der zelve watering geasisteerd- van ban—
nes—Rranciscecs De Leyn, gepatnetoerden landneter binnen Erugge, mij ten jaro
180C ecn en zestig, ton bijwezen van den oluismeester Eranciscus Îlare~dt alle
de werken zoe van straten watergangen, aderen en ,;cieeden, als van buizen, stee—

