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S t r u b b e-.- ~ï a r e y ci t.

Dhr. Jozef Dostoen toonde mij een handschrift dat erg beschadigd was en
niet meer volledig. Reeds bij, hot begin van de lezing trof mij de naam Mareydt
Ik ging op zoek en waarlijk: bij de kleindochter van de Sluismeester, Mw Strub—
be vond ik hot dubbel van dit handschri-ft, maar volledig deze keer en zeer goed
bewaard. Meer zelfs deze familie bewaarde met evenveel zorg het plan van de
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—
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~ee keulen, voetpionken, enz; waci van den onderhoud ton laste dezer watering is,
op to nemen en de zelve by het fiurati1 plan te figiareoren, om hdnne gelegen
heid aen te wyzen en te dienen voor Diroctoriuifl van gomIde watering.
Voorts is elke gemeente onder deze wateriug op ket gemeld plan not ver~•
5choidene couleuron aongoeczofl, namentlijk~ de landen onder de gemeente ~Jest—
cappoliø in geel, en de gonhlo onder Je gemeente Sto Aïma for izeyden i~ gToen.
1Tyclers zijn de gebouwen der notabeisto hefsteden met do namen der eigena
ren mede gefigureerd~ en bovendies is elk begin ofte sectie van den ommeloper
der zelve watering gecoloreerd, en ie beschrijv:Lh1g’ der werken gedaen met de
melding zoo naost mogelijk, van elk begin weer in de zelve gelegen zijn, om
~).zoO op eene klare en govoer;olijke wijze Je plaets alweer do onderhoudings—
werken gelegen zijn aon te toonen, en de betrekking dor zelve naujkeurig wast
te stellen, als volgt
gtraeten.
p0 1. Den geaplaneerden ~reveningscher1 dijk, zoo gezeid, ~~ostaerd—dijb, liggen-de aen de zuideostzijde van de 4e, 5e en 6e Deginnen, beginnende aen ie zwarte
sluis, zich strokkende noord-:aert, en dan oostwaert langs gemelde ge, 5e en 6e
Doginnen, mitsgaderS op de zuidzijde van liet 21e Degin, strekkende oostwaert
tot aen den steonw~g op sluis.
~O 2. De street genaemd de ITachtegael street, gelegen een de noordvîestzijde
van de 3e, 4e, 5e en 6e Deginnon, en aen Je z~iioostzijde van het 7e en 21e Ee—
gin, beginnende een don zuidwestiloci: van het 7e Dogin, iegens het goseheed de~
zer watering, iaot die van ‘Sheorenbaselis koel: en loopende oostwaert tot aen
den voormelde:’ G-rcveningschefl of ~iostacrJ—dijk.
N° 5. Den dijk, genoemd den Pieken dijk, be~inncnio een den zuidwesthoek van
het ‘~Oe Begin, of Lrugsciicn Polder, jegens dort s~eenweg op Sluis, neordwacrt
oploobende tot bij de hofstede genaamd dO ïateiite en ziek srtekkendo op de
zuidzijde en oostoinde van het 37e en 56e Begin, voeTbij de hofstede toebûhoo—
rende kr. Louis Debio, mitsgaiers ten noercieinde van het 57e Dogin, tot een
den zeedijk, bij wijlen ‘t fort Leere veTdriet. (i)
J0~, Pen dijk genoemd Callacrs dijk, gelegen weinig zuid van de voormelde hof
stede teebolloorende Mr. Louis De Bie, beginnende aan laetstbesehrevon dijk en
zich strekkende zuidwaert tot aen liet paerienhoofd. (2)
N° 5~ ken dijk genoemd dan ze..:dijk, zich strekkende van con den noordwesthoek
van den dijk 11° 3, alzoo noerdwaort op langs de oostzijde van met 51e Begin en
scheidende met den watcrgang ° 57
po 6. De straet genaem(I nederen hoorwug, beginnende van een het kerkhof van Sle
Anne ter Iluidon, en zich strokkonde noordrcstwaert tot een den grevoningsohen
dijk onder 1° 7, op cle oostzijde van het 220 Begin.
h0 7. Don dijk, zijnde deel van do Brovoningsehen dijk, begin van iaetstgemel—
de street, en zioh strokkenie westwaert tot een Jan steenweg van Brugge op Sluis
op cle noordzijde van het 15e 15e 16e en 22e Begin.
110 6. lIet restant van Jan gen:elden GreveningSCilen dijk, zich strokkende van aeii
gemelden steenweg, westwaert al dracyenie op de noordzijde en nooriwesteinie
van liet lz~e Begin, tot een de steene heide n° 17 op den watergang N0 13, iegefls
liet zween.
17 a t e r g a n g e n.
Op dezelfde manier vol~ dan de besehxijvind van 18 stukken watergang.
(i) Schihbaar kent niemand neer in dc stick cle recente Het Doeronvardriet,
Die lag dus juist Pij cle tegenwoordige grenslaa~: nr. 361.
(2) Op het plan staat dc betere spelling “Oallaertsiijk’. liet paardenheofd is
een vo~ru±tspringcnd deal von Je vostingen van Sluis.

Houtte
en
steenO
werken.
Ook hier do beschrijving van 13 stenen heulon en houten vootbruggen.
Dezo twee afdolingen zijn te lang om zo nu in hun geheel ovor te øohrijven.
flleon een paar min gekende plaatsnamon haal ik er uit t
Don Verdonkerden liaronox-dreve t het stukje van de iiarouoxdroef, dat reoht
doorliep al over de steenweg op Sluis (van veel latere datum) tot aan de
~roveningedijk.
D’liofstode van loannos Voskamp : togenaan St~Axins ter Uuiden, waar nu Uw.
De iteysor woont. Die hofstede heet op do oudste belgische stafkaart van 1862
ItHo(,ve De Tolpael”.
De Geule ofte Zweon t het stuk van de Zwinvaart vanaf de samonloop met de
Izabellavaart tot dioht togen de Vuile Vaart, heot hier de Geulo (naam die
do vaart nu nog draagt van aan do Glazen Brug tot aan de Hazeerass luis); en
alleen het verdere stuk te noordwesten van de Vuile Vaart, heot Iesuito—vaez”t.
llarouox uitweg t landwog die loopt van do hofstede Klein Reigaartsvliet
tot tecon de Gravo Jansdijk.
Den Verdonkerden Polderdijk t eon totaal afgevoerde dijk die liep van aan
do gronspaal 361 tot in de Hoogstraat van Ter tuiden. Hij vormde do sohei—
ding tussen de Brixus Polder on de Ilanosohijn Polder, en diende om de oerste
in te dijken.
De ‘Çjitte Brajgge t is eon houten bruggetje over do Vuile Vaart, achter do
vui2nisbelt van IÇnokke.
Eet Schapersgat t nabij de herberg net Vliegendo Peerd, daar waar de Cax»
tolmolinie de Geveningedijk kruist.
0

0

Het tweede deel van het Handschrift

0

,

schrijf ik weer letterlijk over:

De volgende onderboudingstiorken gelegen in den omicing dezer watering worden
onderhouden door de a&rnl nistratie der Hazegras sluis.
!îatorgangen
S. Den watergang genaamd den verloren kost beginnonde van uit den Houke vaart,
en noordwaert oplooponde al door het 4e 7e en 10e Begin tot in ddn vuile vaert.
B • Den waterjang gonaemd den vuile vaart, beginnende aen hot vergaderen van
laetstgemelden watergang en zich strekkende al buikonde op de wostzijde en
noordzijde van het lôe begin, al door de steone houle onder den steenweg van
Brug~,’e op Sluis, tot aon de stoeno heuJ..e 1 li.~gende onder den Grevenincçsehen
dijk, en van daar noorj.waert door het 17e Begin, alsmede op de zuidoostzijde
van het 28e Bogin en dan oostwaert door het 33e Begin, mitsgaders bij het
noordvestoinde door het 320 Begin, en bij het zuidoosteinde door het 30e De—..
gin tot aen de glaeze—brug of llmitsohoiding dezer watering.

o•

Den wat orloop van de ligee Cantelmo beginnende van uit don Uoueke—vaert
en looponde noordwaört op, met vorsoheido boe~ten op de oostzijde van de bij
gevoegde landen van de watering Groveninc sedert 21334, door hot 21e 10e 20e
en 19e Begin, alsmede op de oostzijde van het 18e Begin, dan door het 17e
33e en 32e Begin en eindelipg op de zuicloostzijde van het 30e Begin, tot men
de glaeze—brug of lis4itseheiding dezer waterinc..
Houtte
on
steene
werken
1. • Do steone boule onder de naehtegaole straet, op den watergang genaemd den
verloren kost, op de noordzijde van het 4e Begin.

B • De steene heule op den zelvon watar~,tng in de noordkant van het 7e Begin.
o • Do voetbrug weinig noord van d.cer op denzelven watergang in het 10e Begin.
.3. De voetbrut ganaemd de witte brug, gelegen op den vu7len—vaert in den
noordwesthoek van hot 28e i3ogin.

6.
~,De ~teene heule onder don Grevenlngschofl dijk op den watergang gonaemd don
Vuyiefl vaert, ~n den noordoosthouk van het 15e Begin.
p.Do houtte buis die apparontelijk zal vervangen worden door oone steeno heulo
op don waterloop van do ligne ~anto1mo, in den noordoosthoek van het 52e Begin.
g~ ]~ ~t~no heule weinig zuid van deer, op do ligno Cantelmo op don watergang
NO 55 op de n~orctoostzijde van het ~ Begin.
H.Do stoene h~ule op den waterloop der ligne Cantelmo weinig zuid van hot voor
gaande, in hetzelve 5)0 Begin.
I.Do steone houle aon het schapersgat bij de herberg hot vliegende poord wei—
nigzuid van laetstvcorgaande onder den Greveningschefl dijk N° 7, op de zuid
zijde van het 17e Begin.
I~.De steene houle op de ligne Cantelmo, onder den hoofdwatergang N° S, in den
zuldoosthook van het 10e Begin.
I.De steone brug met coulissen tot hot plaatsen van schofbalken gelogen aen
het gehucht den nachtegael onder den Greveningschen dijkk° 1, weinig zuid
van laetstgemolcle.
Straeten.
De straot leidende van non de kalsijde van 13rug~:0 op Sluis, aen de schaopbrug
tot bij do Haezegras sluis, met deszolfs barue~. (])
0
0
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lIet derde deel van het handschrift begint als volgt :
Na onderzoek vermeonen de ondergeteckoncle niet ten onpas alhier te bren
gen eeneri uittrok dor ontleiding van dc beschrijving der vereenigdo wateringen
van Eyensiuis en groot—Reigarevliot, bevattende alle de wterloopen, wegen,
bruggen, duikers enz opgeinoekt door den Socretaris—Tresorior lacobus ~ubbelo,
ton jaro 1040, alwaer onder andere op ~‘oiio 14 en volgende tot folios, 22
incius vermeld stact.
Dan is er ecn letterlijk afschrift van de aangeduide bladz. uit het boek~
~Beschrijving der Vereenigde iïateringen van Eyensluis en Croot—ReydarSVliet
Erugge lB59~’. Er worden 5 werken in vernoemd die last zijn van deze Verenigde
:Taterin~en
1° de Isabelle vaert, 2° het Zween, ~° de Houckevaert, 8° vier
steene duikers onder den Blankenborgschen dijk, 5° twee steene bruggen met
coulissen op den buitongiacht van cle oude verschanzing van don Andrea de San—
tcluo (zie hoger 1 en 1). In deze bladzijden clie zeker voor al de leden van
onze studiokring het bestuderen waard zijn, staan onder moer de volgende bij—
z onderhodon
Bij het eerste werk
De wateringen van Eyensluic en Groot—Reigaartsviet hebben in 165~—67 do
Izabella—vaart laten graven omdat de zeesluis te westen van Holst vorslijkt
was. In 1702 werd do Iz&oella—sluis ~eJcstrueerd door de troepen van hunne
Hoogriogende Staeten en by order van generael Spar. Do Staeten hadden daarna
een nieuwe sluis laten rjakeii nevens het Port St—Donaas, maar ie dorpol lag
twee voet hoger dan die vnu do sluis bij het Port Frederik (Zwarte Sluis) zo
dat “ie wateringen vur~1igt hehbLna geweest, naer bekomen consent, non gemelde
sluis by Fort van st Ponaas oone tweede sluis daer nevens to doen niaeken”.
I3aj het tweede werk
De H.azegrassluis word geunaaict iii 1785/8. “door order en ten koste van
het Oostenrijksoh Gouvorlieunent onder ie iirctie van colonel De Bron’.
Verder staat klaarblijkelijk een font~ de Glazen Brug is last van de eigenaar

Ki) Volgens verdere ete1:st werd deze straat nar. hazegrassluis in eigendom af
gestaan door do provincie Pest—vlaanderen or 15 april 1854.

7.
‘~dor Kronden komende uit de oude vorschanzingen v~an het fort St Donaes’. Het
noot zijn: het Port Izabella.
Daar is ook spraak van het huis van de sluisopzichtor van de hazo2ras—
sluis. Ik zou iedcreen dankbaar zijn, clie mij helpt om dit juist to situeren
omdat het terugkeert in do ‘1zoeslag’” bij het Hazeg’rs in augustus 1830.
Bij het derde werk
De gronden die medegaan (als eigendom van de Verenigde hatoringon) met de
Zwarte Sluis, zijn ??ten noor&t:anto mat arduyne staeken afg’epaeld1T. Nog te zien!
Van aan de Zwarte Sluis tot aan het Port St—Donaas, wordt do gebogen
vaart hier genoemd “de oude Zeohrceku.
De Passluis, waarlangs de Passegeulo to zuiden van do tegenwoordige steen—
weg’ op Sluis, tegenaan de stad in het Zwin liep, werd gemaakt in 1746; waardoor
do sluis aan Port St—Donaas verviel. En de wateringen ende polders mochten
sedert 1815 lang’s daar hun henielwateren uitlozen. Al die wateringen en polders
worden opgenoemd: in V?estkapellc, Moerkerko, liocke, Oostkerke, Lapscheure, Dam—
me, Ter iiuiden, Sluis, e~z. (samen 56.715 Genieten 1 Lyno 41 Hoeden). Ook voor
done sluis is er ruzie in 1830.
Bij het vijfde werk
In 1641 verzocht Don Ancirea de Cantelmo dc Verenigde hatoringen 2 rabotten
to maken, ene “t ‘einden hot nieuw gedelf ton voorloden jare g’e:naokt bij order
van zijn excellentie A.de 0., en het ander in don G-raef lans dyk aen de bla—
viere van hot groote fort (Ïzabclla).
lIet Handschrift is getekend: Drugge, den 2Oen Maort 1864.
J. f. lie Lcyn.

P, L. G-ill±odts

Over het “Pi~piratif Plan” dat mede Jet het Handschrift door de Familie
Strubbe wordt bewaard, zou ik nog’ dit willen aanstippen:
10 Bij de hofstde te zuiden van de Zwinvaart, waar nu Dhr. Stoo woont,
staat op dc kaart geschreven
Hof voortskomendo van do 3 Ambachten ME..tse—
laers, Timmerlieden en Kuipers nu de burgelijke Godshuizen van Brugge.
2° Het 52e Begin noordoost van do hofstede Klein Roig’aartsvliot, draagt
er de naam van ‘s 1-leer Jacobs Oude Tant Polder; en is van ie Grave Jansclijk
gescheiden door de Noord Polder.
3° Op het ocsteinde van het 39e begin of “Soutto Fanne Polcior” staat aan
geduid con “I~oornwind molen”. Dit is dc verdwenen en moeilijk to detcmmincrefl
molen van St—Lnna ter huiclon.
40
Ton laatste wezo er nog op gelet dat het plan een dubbele schaal aan—
goef’t~ eén in meters en 66n in “Oude Erugscho Rooden”.
Er. Gat~tan c.f.:c.
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