DORPSKERNEN

IN

ONS

NOORDEN.

Oostkerke—dorp is ontstaan op e~n hooggelegen plaats langs de weg die
liep van de Fieernis west van Roeke—molen, naar St—Pieters—op—de—Dijk (1).

Vermoedelijk heeft nog een andere weg invland uitgecefeiid, bij zover dat
Oostkerkc—dorp zou ontstean zijn bij een kruispunt~
Eyenbroek naar de markt van Monnikenrede.

Die andere weg liep van

Deze weg vormde de scheiding tus

sen.. de kerkwatering van Oostkerke en ie watering van Sheer Baselishoek.
Voor liet delven van de twee eîl~iiiftsvaarten, liep er van Eyenbroek naar Dud—
zele ook een weg iie nu doorgesneden is.

Daardoor hebben wij wel eens ge

dacht aan het mogelijke bestaan van een weg Dudzele—Oostkerke—Lapscheure.
De overstroming van het Zwin langs de kant van Lapscheure heeft echter alle
mogelijke sporen daarvan volledig weggevaagd, zodat het hier wel bij een
gissing zal blijven.

We hebben ons ook sedert lang afgevraagd of er in de

4.
vorm van de wegen rond Oostkerke—dorp, nog meer aanwijzingen te vinden zijn
betreffende ie ontstaansgeschiedenis van dit Dorp.
Een bepaalde vorm die in Oostkerke—dorp do bijzondere aandacht vraagt,
is een driehoek,

Teh oosten ven Oostk:erke—kerk kan men op de kadastrale

kaart een driehoekig blok huizen waarnemen.
ven de watering van Sheer Baselishoek.

kels.

In

kertijds was dit het 8e begin

1550 bestond dit begin uit 2 arti—

Het eerste, groot 81 roeden, behoorde de kerk van Oostkerke met een

huis daarop staande waar do kapelaan roonde en weer men St—Sebastiaanegilde
in hield,

liet kreeg daardoor de neem van Gildehuis.

Het tweede artikel was

75 roeden groot met een huis daarop staande waar Willen de Boer in woonde(2).
Het gehele begin dat dus 156 roeden groet was, is nu bekend al~ kadastersoc—
tie B nrs 387 tot en met

39a.

Te zuiden van dit driehoekig begin, ligt nu.

nog-de weg van Ooskerke—dorp naar de ]Damse vaart,
korkweg naar Monnikenrede,
meer.

Deze weg wes eertijds de

Te noorden van de driehoek, best at nu geen weg

Op de kadastrale kaart is d~ vroegere weg nog door een enkele lijn

aangeduid.

Daar lag vroeger de Oildeueg die in 1718 vage lag, dus niet meer

gebruikt werd
reede”

(4).

(3).

De oudere naam van deze weg was “wagenweg naer Meunike—

Te westen van de driehoek ligt nu de weg rond het kerkhof.

De

ze weg werd omstreeks 1665 verbreed om de processie betere doorgang te ver

lenen (5).

Vermoedelijk is deze verbindingsweg tussen de kerkweg en de wa

terweg naar Monnikenr~de slechts laattijdig ontstaan.

Aan de basis van de

driehoek, te westen ervan, staat de kerk met daarrond het kerkhof.

Tussen

de beschi%en driehoek en d~ tegenwoordige kerk, dear waar de in 1958—59
nieuwgebouwde pastorie staat, lag “het ongewijde kerkhof” of “huidenkerkhof”

(6).

Daar werden de ongedoopten op ongewijde aarden begraven,

Door het

vermind~ren van de bevolking sedert de geuzenbaroerten op hot einde van de
16 e eeuw, werd het oude koor ten oosten van de huidige kerk niet herbouwd
en bleef gans dit oostelijk deel van het kerkhof ongebruikt en diende alleen
als hooiland.

Dit was ~;en der argumenten die gebruikt w~rden om de toela

ting te verkrijgen om aldaar de nieuwe pastorie te bouwen.
Het konit wel meer voor dat
Frankische Tijdperk(7).

aan driehoekig dorpsplein teruggaat tot het

Indien deze dorpskern te Oostkerke werkelijk tot

het Frankische Tijdperk teruggaat, en St Guthago is daar een beetje borg

voor, dan moet er bij dit driehoakig plan een waterput bestaan hebben.
gelijke wateriut was er nodig voor drinkwater van mensen en dieren.
was ook het nodiwe water om te blussen in geval ~an brand,
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6.
wel verband tussen deze waterput en de twee toegevulde waterlopen die men
vond dank zij het zorgvuldig opgraven van het koor der rosiaanse kerk in 1956—

57

(8).

Die twee opgevulde waterlopen zuilen vo~r de bouw van de romaanse

kerk de ve~binding geweest zijn van de nu nog rond de kerk bestaande ad.ers of
waterlopen :

de waterader tussen het 7e en het 8e begin van de korkwatering

10

(ligt nu vlak voor de deur van de noodkerk)

(9);

2° de waterader (nu vervan

gen door buizen) tussen hot 8e en het 9e begin van de wate ring van Sheer Base
lishoek; en

50

de waterader tussen liet 7e en het 9e begin van Sheer Paselis—

hoek (nu achter de school der Z. E. Z. Maricolen) (9a), Deze laatste acler
loopt verder onder de weg naar Hoeke in de richting van Eyenbroek.

Hij liep

er tussen het le begin van Sheer Baselis enerzijds en het 2e en 5e begin van
deze watering anderzijds en heette daar ttd& Vategote’(lO~Hij liep verder voort
over het Oude Zwin en noemde daar tlNeckersvlietI(li).

Tussen Eycnbroeke en

de weg naar Hoeke, lagen langs de Vategote, de ‘Cattepit”(]2) en dettMonike_
pitT’ (i~).
Het knooppunt van deze drie wateraders zal gelegen hebben in de omge
ving van het koor van de romaanse kerk, voor dat deze er .~ebouwd werd.

Dit

knooppunt zal de put geweest zijn bij de Frankische Dorpskern. Bij ~tuwkeu—
rig onderzoek gedurende de opgravingen naar de romaanse kerk, werden in het
slib waarmede deze waterlopen gevuld waren talrijke schervun gevonden van
middeleeuws aardewerk, die gedateerd werden tussen de 9e en de 12e eeuw. Dus
van voor de bouw van de romaanse kerk.
van de waterput illustreren,

Die schervon kunnen best liet gebruik

Dergelijke waterputten werden, wanneer de in—n

woners overgingen tot het kristen geloof, wel eens gebruikt als openbare
doopplaats (14).

Moest ooit iemand op het gedacht kcaen een historische ro

man over Oostkorke te schrijven, dan kon hij daar Sint Outdago zijn bekerings—
werk laten üitoefenen,
Bij de bouw van de rome.anse kerk verdwenen dus dez~ woterlo pen en deze
put,

Zou dit de reden zijn waarom de kerk op het kerkhof een steenput had

gemaakt?

Die steenprt is in de kerkrekeningen bekend van 1572 tot 1672.

Vermits dz~~ put in 1572 h~rste1d werd, bestond hij dus al vroeger.

De juis

te li~ging van die ste.~nput is onbekend (i5).
In acht nemende. dat da legende vu4iaait dat St Outhago begraven werd op
het westelijk deel van het kerkhof, daar waar nu de toren staat, kunnen we
ons een voorstelling maken van de primitieve toestand.

Met kerkhof waai’ St

@utha~o b~graven werd zal te westen van de t~uggevonden waterlopen gelogen
hebben.

Wegens de aanwezigheid van h~t graf van de Heilige, was er tussen

7.
dit graf en de waterlopen gecn~laats genoeg voor de romaanse kerk en daarom
besloot men de grachten te vullen en er boven te bouwen,

Pit had de vastge

stelde verzakkingen van de eerste romaanse kerk tot gevolg.

Bij d~ bouw van

de gotische beuken en toren9 waren de relioken van st Guthago reeds opgegraven
sedert 1159 en dus kon men vrijelijk zover westy~aarts bouwen als nodig was,
met het gevolg dat de toren kwam te staan waar het graf van onze heilige ge
weest wcs.
Bij de gekende oppervlakte van de eerete dorpskern die 156 rot den bedroeg
moet vermoedelijk ook cie opperv:Lakte geteld worden van de (iildeweg en van de
verbindingsweg tussen de kerkweg en de wagenweg

naar Monn:Lkenrede, en ook het

geidenkerkhof tot aan d~ waterloop ciie de waterader verbond die nu voor de
nood~kerk ligt met deze die nu vervangen is door ]Duieen.

De hij te rekenen

oppervlakte zal wel minstens 100 roeden bedragen, zodat de dorpskern rond de
250 roeden groot kon geweest zijn.

De eerste b~~woners in cle ioestvlakte ves

tigden zich op de hoogste plaatsen n,l. op de klei op veengebiéden, die ei
landen een weinig boven de kreekbeddingon uitsteken (16).
De ondergrond van de vermoede~lijke oude dorpskern bevat veen.
her koor van de romaanse kerk was deze Veen— of turfiaag 90 cm dik.

Onder
Door het

verder ontwateren van de str~ek na de indijkinigen, zakte de turf in, waerdoor
de oppervlakte dlchr lager kwam te liggen dan vÔÔr de kerk en langs do dorps—
straat, waar omzeggens ge~.n v~n voorkomt.

Ï-Ioog en droog is een bekende uit—

drukking, en is hier ook de verklarini wa:rom de inwoners zich langzamerhandkwamen vestigen op de nieuwe dorpskern.
Nu kunnen we tot staving van de verond~rstelde oude nederzetting in de
dri~hoek, ook nog haas pioatsnarnen aaniaalen die op 0ostk~rke voorkomen: n.l.
~2uidhem” (17) en ‘~Noordhem’
moer ontstaan zijn (19).

(io).

Hem—benamingen zouden na Je lee eeuw niet

De ligging van Nordhem is niet zeker bekend.

hem 1ag in d~ zuidbroek t~ zuiden van ie kerk in de kerkwatering (20).

Zuid—
W~

vragen ons a± wat er, buiten cle nederzetting in iie tijd, nog alhier zou be
staan hebben dat kon dienen als ori~ritetiehepa±ing.

De Zuiclhemn zal wol de

Hhem~ te zuiden van de nederzetting geweesi zijn en cle Nordlcem de “hem’ te
noorden van dezelfde nederzetting.
Indien het hier uite~nig~zette vermnoed~n over Oostkerke—dorp juist is,
dan is h~t nog een a1le~nstaand geval in het Noorden, Een alleenstao.nd feit
dat dan nog niet volledig bewezen is, kan echter gemakkelijk betwijfeld wor
den.

Daarom hebben we eens vluchiig in de omgeving uitgezien naar gelijk—

aardige gevallen.

Dudzelo—dorp schijnt wel gelijkenis te vertonen.

De drie—

8.
hoek in Dudzele is bewoond door Mr Pastoor en Mr Onderpastoor.

In 1447 was

die driehoek 1 gemet groot en daarop bevonden zich : St—Lenaertshuus metten
hove, ‘t baghinhof en de priesteragie waer Meester Jan de Coorte woonde (21).
Daarmede is dit onvindbaar begijnhof te Dudzele ook aangeduid en vastgesteld.
De ligging van de driehoek te Dudzele is juist dezelfde als te Costkerke.
Dit wil zeggen9 dat de punt van de driehoek naar het oosten is gericht en
dat de kerk te westen aan de basis staat.
niet ver uiteen.

Ook de twee oppervlakten lopen

Een ander punt van overeenstemming tuseun dez~~ twee dorps

kernen van Oostkerke en Dudzele is dat ze ook alle twee op de grens liggen
van het Oudiand en het Middenland, zoals deze grens door de bodemkartering
werd vastgesteld (22). Over een mogelijke waterput te Dudzele bezit ik geen
gegevens.
Het valt nu af te wachten of iemand die in zulke zaken beter geleerd
is dan de verzamelaar van deze gegevens, zich uitspreekt over die twee drie
hoeken.

Dan weten we meteen of de geschiedenis van Oostkerke en Dudzele

niet een klein stapje achteruitgegs~an is.
Rene De Keysor.
———oo000oo———
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