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De geschiedenis van het Zwin is niet langer de geschiedenis van zijn ver
val, zoals J. E. Chastelain het nog mocht zeggen in 1955 (1).

De lange reeks

studi~n over het probleem zet zich immer voort, en elke studie brengt het hare
bij om de zaak dieper te doorgronden.

De ontknoping is, door de resultaten van

de bodemkartering en onlangs door de koppeling van de gegevens van de bodemkar—
tering aan de geschiedkundige bronnen, met reuzenschreden er op vooruit gegaan(2).
Het is niet meer mogelijk nog het probleem aan te raken zonder ~p vele pun
ten in herhaling te vallen.

Deze regelen zijn dan ook voornamelijk bedoeld om

door een eenvoudig overzicht, aan te tonen van welk groot belang deze laatste
studi~n zijn op gebied van de lokale geschiedenis.
Van een andere kant, kan ook de lokale studie bijdragen tot het aanstip—
pen van feiten, die van uit een te ruimë gezichtshoek, soms over het hoofd ge
zien worden.

De Eeemimmdige Kring St—ïuthago wil hiermede in de mate van het

mogelijke, door het opsporen van lokale feiten en gegevens, het hare bijdragen
tot de verdere oplossing van het vraagstuk.

Brugge heeft altijd getracht naar

een goede verbinding met de zee door middel van een waterweg; en dit steeds
d o o r

o n s

w e r k t e r r e i n

.

De geschiedenis van die verschillen

de waterwegen vormt dan ook het gebint waarrond de voornaamste historische ge
beurtenissen in ons gebied, zioh afspeelden en richting ondergingen.
In een bijdrage verschenen in

~Rond de Poldertorens? 2e Jaarg Er 2, werd

op afdoende wijze bewezen dat het Oude Zwin niet één geheel vormde vanaf Brugge
tot aan Schapenbrugge op Westkapelle, zoals men tot nu toe algemeen aanvaarde~
maar dat de stad Brugge alleen vanaf de Koolkerkse Poort tot aan Pereboom, ei-.

4.
Het kasteel van Oostkerke is in de Zuidbroek gelegen.

Er zijn geen be—

~jjzen dat de woning van de Heren van Oosikerke ooit van plaats veranderde.
Waardoor we mogen aannemen dat zij er vaneerstaf hebben gewoond, dit is van
voor de inklinking van het Oudland omstreeks het jaar 1000.

De oudste vermel—

ding van een woning die aan de “van Oostkerke” behoorde, treffen we er aan in
1258

(7).

Eet kasteel waarvan nu nog belangrijke delen bestaan (zie Biekorf

1956 blz 515), stond op 10 gemeten leen van de Burg van Brugge.

io

Behalve deze

gemeten leen zuidwest van de kerk en van Spegeisweg, bezaten ze nog tegen—

~ver het kasteel, over Spegelsweg, 10 gem. 1 lijne
purg ~an Erugge.

Het totaal bezit van de Heren van Oostkerke, gelegen in de

~erkwatering, bedroeg in 1459:
postkerke (8).

95 roed. leen van dezelfde

75 g. 2 1. 60 r., waaronder ook de molen van

Spegelsweg die nevens het kasteel loopt, kr~mt ook voor op Dam—

me en op Sijsele

(9) en moet dus bestaan hebben voor het Zwin ontstond.

Langs

deze weg lagen nog andere bezittingen van de Heren van Oostkerke, nl, Sperma—
lie (10) en Eismoere (11), beide op Sijsele,
Later, na de Duinkerke Ilib—overstroming, en na het terugwinnen van de
polders te noorden van Eoonem, blijken de “van Oostkerke” daar ook grondbezit
te hebben (12).

0~k dicht bij de plaats waar de Municareda en de Spegelsweg

kruisten, moeten ze bezit hebben gehad (i~). Uit dit alles valt af te leiden
dat de familie “van Oostkerke” zeer vroeg uitgestrekte bezittingen had langs de
Spegelsweg, die wel zo oud zullen geweest zijn als de Spegelsweg zelf die deze
bezittingen verbond,

In de Kerkwatering te Oostkerke lag slechts ddn ander leen

dat niet aan de “van Oostkerke” behoorde, namelijk Lembeke.
dit echter ook van de “van Oostkerke” afkomstig.

Vermoedelijk is

Maar daarover later.

Benevens deze bezittingen, hadden de ‘van Oostkerke” ook bepaalde en veel
zeggende rechten.
kerk van Oostkerke.

Daar was vooreerst het oppertoezicht op de goederen van de
Tot aan de Franse Revolutie zijn de plaatselijke Heren in

het bezit van dit recht gebleven.

In 1165 was tussen Dodinus van Oostkerke, af—

Stai~eling van de in 1089 vermelde Dodinus, en de St—Kwintensabdij, die de tien—
den te Oostkerke bezat, een geschil ontstaan dat uiteindelijk voor de Graaf
Van Vlaanderen werd gebracht (14).

Hierdoor werden de rechten van de plaatse—

lijke Heren beperkt, maar zij behielden het recht van toezicht op de goederen
Van de kerk, omdat het misschien wegens oude onaantastbare rechten niet anders
kon,

Uit dit recht van toezicht vloeide voort dat de Heren van Qostkerke het

recht hadden de kerkrekeningen en de rekeningen van de Eis of Armenbestuur van

5.
deze kerk te aar~horen en te sluiten. Ook vermochten zij de kerkmeesters, de
jjsmeesters, de kerkbaljuw, de klokkenluiders en de koster te benoemen (15).
Deze rechten bewijzen dat de plaatselijke Heren de hand .moeten hebben gehad in
het stiohten zelf van deze kerk,
Behalve de rechten in kerkelijke zaken hadden ze ook rechten in burgelij
ke aangelegenheden. Sedert 1316 waren de “van Oostkerke” ook Ambachtshereh.
Jat wil zeggen dat ze erfelijke ~~mnmi waren in geheel het Ambacht Oostkerke (16).
Dit recht bezorgde hun een kleine geldelijke inkomst op alle kleinere straffen
binnen het Ambacht uitgesproken. Bij dit mmnnnsohap was nog een ouder recht
gevoegd: nl. het waessohoutetendom van de Icerkwatering, van de Watering van Rom—
boutswerve en van de Watering van Sheer Baselishoek.

Dit waesschoutetendom,

dat ock een feitelijk oppertoezicht was, bezorgde de Heren het recht op de vis
vangst en op de vogelvangst in deze drie wateringen (17). Ammansacbap en waes
schoutetendom waren oorspronkelijk afzonderlijke rechten die in Oöstkerke Am
bacht in 1316 samengevoegd waren of werden.

Er bestaat geen zekerheid over,

ef de familie “van Oostkerke”, voor de aankoop van 1316, zonder onderbreking
het waesschoutetendom bezat. Het lijkt echter zeer waarschijnlijk, gezien hun
talrijke bezittingen in de Kerkwatering. Met dit recht staat ook in nauw verband
het recht op de wind. Zoals gezegd, behoorde de enige korenwindmclen in de
Ierkwatering ook aan deze Heren. En is de twist tussen de “van Oostkerke” en
de abdij van Ter Doest in 1219 —betwisting die ging om de gracht genoemd Mu—
nicareda— niet op te vatten als een verdediging van het waesschoutetendom? (18)
De drie vermelde Wateringen lagen in een lange smalle strook op de noord—
westelijke oever van het Zwin. Ze waren tegen overstroming beschermd door een
dijk, nu Krinkeldijk genoemd.

De Krinkeldijk behoorde aan de respektieve ne—

venliggende Wateringen. Als waesschouteet, was de Heer van Oostkerke belast
met de schouwing van deze dijken en ook met de schouwing van de wegen en de w&
terlopen binnen deze drie Wateringen. Dat de “van Oostkerke” het waesschoute—
tendom in deze drie Wateringen bezaten, wijst op zeer oude rechten in verband
met het ontstaan dezer Wateringen. En het ontstaan van deze Wateringen houdt
floodzakelijkerwijze verband met de aanleg van de dijk langs het Zwin.
Nu komen we tot een eigensardige vaststelling. Het Oudland zou ingeklon
ken zijn omtrent het jaar 1000. Het zal wel niet zo erg snel gezakt zijn, want
gedurende de kort daaropvolgende Duinkerke Ina, overstroomde het niet. Deze
Overstroming was ook niet zo geweldig. Anders moet het geweest zijn in 1134,

6.
wanneer het Zwin is ontstaan.

Het Zwin dat tot tegen het Oudland van Oostker—

ke kwam, heeft dit Oudland niet overstroomd, zoals dit wel het geval was op de
kant van Lapsoheure.

Nochtans moet het Oudland lager gelegen hebben dan het

igiddenland tussen Oostkerke en Hoeke,

Laat dit niet veronderstellen dat er iets

dit Oudiand heeft beschermd op het ogenblik dat het Twin ontstond?
Ee eersten die konden belang hebben bij de bescherming zullen wel de He
ren win Oostkerke geweest zijn.

Door de inklinking van de Zuidhoek, kwam hun

woning met de omliggende bezittingen lager te liggen.

Dit feit en daarbij het

bezit van het waesschoutetendom met de meegaaride rechten, laten weinig twijfel
bestaan over de hulp der Heren van Oostkerke bij de aanleg van de dijk die de
ze drie Wateringen beschermde.
0
0

0

Het probleem van de ontwatering is echter ouder dan het Zwin en houdt
verband met de inklinking van het Oudland.

Het moet dus de moeite lonen na te

gaan of er sporen bestaan van die ontwatering vÔtr het Zwin ontstond,
Hiervoor kan het deel van de Kerkwatering dat in Oudland ligt, in aan
merking komen.

Hierin ligt inderdaad de voornaamste afvoerader van deze Wate—

ring, namelijk de zogenoemde Rechtader.

Hij vloeit van zuid bij Egenbruc, het

later Eyenbroek, zuidwaarts en te westen van het kasteel, tot waar hij oor
spronkelijk de iOunicareda moet ontmoet hebben.

Die plaats ligt nu onder de

kruising van de Damse vaart en de afleidingskanalen,

Ook een deel van de Da

tering van Romboutswerve bracht haar water langs daar weg.

Het is heel onwaar

schijnlijk dat, vÔÔr het Zwin ontstond omstreeks 1134, het water van de drie
Wateringen langs het Oude Zwin werd afgevoerd, omdat het Oude Zwin op sommige
plaatsen, nl. te Eyenbroek door een hoog liggende kreekrug werd gedolven,

De

Waterafvoer zou zeker moeilijk geweest zijn, gezien de lager liagende Zuidbroek,
De waterafvoer van de drie Wateringen hield ook verband met de wateraf
voer van de stad Erugge en zelfs van hogerop.
in ‘Het Vlaamse Polderland en de lust
b i e d
het Zwin.

Terecht vestigde Dr. J. Desmet

de aandacht op het

s t r o o m g e

—

van het Zwin, dit is de streek waarvan al het water afvloeide langs
Verschillende beken brachten hun water tot Erugge en dit water moest

winnen afgeleid worden, zoniet zouden de laagst gelegen plaatsen van Erugge
Zelf wateroverlast gekregen hebben.

Hierover verzamelde Dr. A. Desmet zeer be—

7.
langrijke gegevens die bewijzen dat de stad Erugge zelf de leiding va~ deze vi
tale zaak in handen had.

De beken die het water van hogerop tot Erugge brach

ten, behoorden op grote afstand

hoven Erugge aan de stad en werden9 om een

vlotte afvoer te verzekeren, door de stad onderhouden,
in

Aldus v~ren de Zuidleie

1j06 vanaf Hanbeke, en de Eoterbeke en de Lane in 1291 vanaf Varsenare, ei

gendom van Brugge en de stad bezorgde het onderhoud er van (19).

Liet spreekt

vanzelf dat als Brugge zorgde dat het ~ïTater goed tot aan de stad kon komei~, zij
ook verplicht was te zorgen dat het water goed geloosd kon worden naar zee.
pit geschiedde door het Oude Zwin, dat dan ook eigendom was van de stad Brugge.
Zoals bewezen in een voorgaande artikel, was het Oude Zwin slechts stads—
eigendom vanaf de Koolkerkse
Wandelaarsbrugge lag (20).

Poort tot aan Pylyserdam bij Pereboom, waar ook
Hieruit volgt dat Erugge, op liet ogenblik dat dit

eerste deel van het Oude Zwin gedolven werd, zekerheid moet hebben gehad dat de
waterafvoer voorbij Pereboom vlot zou verlopen.
recht zeker verder gestrekt.

Die afvoer toorbij Pereboom kan alleen langs de

Municareda hebben plaats gehad.
weest zijn met de zee.

Anders had haar eidendoms—

Maar dan moet de Municareda in verbinding ge

Op de plaats waar omstreeks 1154 het Zwin is ontstaan,

moet voordien een waterloop hebben bestaan,

Dit kan geen andere geweest zijn

dan de Budanflit die gedurende de Duinkerke Illa ontstond en die op haar beurt
in de Sincf al vloeide.

Het Zwin nam vermoedelijk de plaats in van de Eudanflit

(Boudensvliet) en dit kan de reden zijn, waarom de bodemkuxidigen de loop van
deze vliet niet kunnen bepalen.
Nu kan het verloop van de afwatering aan de hand van een kronologische
lijst ~an bekende feiten, vastgelegd worden.
De bodemkundigen hebben afzettingen van de Duinkerke Illa—overstroming
(lo~—lo42~ gevonden op de beide oevers van het Eoudewijnkanaal tot tegen Brugge.
Erugge is gedurende deze overstroming dus rechtstreeks in verbinding geweest
met de Zee (21).

De Budanflit en de Rcigaartsvliet ontstonden gedurende deze

overstromingen (22).

Zij mondden alle twee uit in de Sincfal,

In 1009 wordt

Oostkerke vermeld als liggende bij de Eudanflit, wat de veronderstelling steunt
dat het Zwin later de plaats innam van de Eudanflit (25).
Vrij spoedig na de Duinkerke IIIa—overstroming, moet het Oude
graven zijn van Brugge tot aan Perebcom.
die zelf in de Eudanflit vloeide (24).

Mum

ge
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8.
van Galkertus, doet het kestaan van dit deel van het Oude Zwin aannemen.
eerste ontwatering deed het veen van het Oudiand nog sneller inklinken.
Wanneer gedurende de Duinkerke 111k—overstroming (1134) het Zwin ontstond,
reilcte het water tijdelijk tot aan Brugge, uit de richting van Damme (25).

Aan

gezien deze overstroming te zuiden van Oostkerke tot tegen het Oudiand kwam, en
dit Oudland nochtans niet overspoelde zoals langs de kant van Lapscheure, kan
~en daaruit aflëiden dat het Qudland van Oostkerke door een dijkje of kade moet
beschermd geweest zijn.
Rond 1167 zouden Hollandse dijkwerkers gewerkt hekken aan dijken langs
het Zwin~
(26).

Aangenomen wordt dat het hier de aanleg van de Krinkeldijk ketreft

In het vredesverdrag zelf tussen Filips, graaf van Vlaanderen en Floris,

graaf van Holland, tengevolge van hetwelk deze dijkwerkers alhier zouden moeten
gewerkt hekken, schijnt er van hen geen spraak te zijn (27).

Wel kunnen we

met zekerheid zeggen dat, zo deze dijkvierkers hier waren voor 1173, ze nergens
anders kunnen gewerkt hekken dan langs de latere zogenaamde Krinkeldijk.

Want

in laatstgenoemd jaar kestcnd nog de mogelijkheid dat de gronden in de omgeving
van Michem door de zee zouden overstroomd worden (28).
In 1174 werd door tussenkomst van de Oraaf van Vlaanderen, kinnen het
getied van Oostkerke, een gracht gegraven doorheen het kezit van het kapittel
t..
van Ot—Donaas.
Aangezien de Proosdi) van St—Dcnaas 1fl 157) het visrecht kezat
.

-,

in het Leugenzwin, dat nu de grens vormt tussen de parochies Koolkerke en Oost—
kerke, is het wel mogelijk dat dit Leugenzwin identisch is met de gracht van
1174 (29).

Ook de plaatsnaam ~s Oravenhoucke, daar in de omgeving, steunt die

veronderstelling (30).

De Watering van Romkoutswerve en het Amkacht Oostkerke

strekten zich echter verder uit, tot op de parochie Koolkerke.

Het kezit van

het visreoht op het Leugenzwin door de Prcostdij van St—Donaas, was dus een in
breuk op het waesschoutetendom en het meegaande visrecht dat de

van Oostker—

ke~ kez~ten in Romkoutswerve.
In 1180 kestond de dam die
naam schonk.

hij Damme het Zwin afdamde en aan de stad haar

Wegens deze dam kon geen water van hogerop nog langs daar afvloei

en en moest die waterafvoer langs het Oude Zwin gekeuren.
het eerst de naam S uu e n

In 1187 wordt voor

vermeld in de grafelijke rekening nopens de keta—

ling van de vergoeding aan hetSt—Doacukapittel.

Het is de oudsi kekende vorm

en vermelding van het woord Zwin te noorden van Erugge (51).

Het Oude Zwin

9.
dat dus sedert 1180 als afwateringskanaal diende, kan echter juist doordat het
moest water afvoeren, geen gemakkelijke vaarweg geweest zijn.

1-let logisch ge

volg is, dat men iets beters heeft gezocht en gemaakt.
In 1215 wordt voor het eerst de Reie vermeld, tussen Erugge en Damme (52).
1-let was een lrnnstmatige waterloop die alleen diende voor de scheepvaart tussen
prugge en Darnme en niet voor de afwatering.
In 1219 werd het bezit van een gracht, genoemd 1-!I~icareda, betwist tus
sen de alt van Ter Doest, Willem zoon van Jan van Oostkerke en Jan zoon van
Reinbertus van Damme

(55).

Mogelijks is dit geschil op te vatten als een ver

dediging van het waesschoutetendom door de ‘van Oostkerke”.

Dat Will~ van

Oostkerke op de verzoening moest de roede dragen, kan wel met het waesschoute—
tendom in verband staan.

Dat Erugge in het geschil niet tussenkwam, laat ver

onderstellen dat Erugge op dit ogenblik de Mirnicareda niet meer nodig had om
water af te leiden.
Voor het ogenblik weten wij niet wanneer het Oude Zwin werd doorgetrokken
van Pereboorn tot aan de Reigaartsvliet.
enbrugghe, het latere Eyenbroek vermeld

Maar in 1225 wordt voor het eerst Ei—

(54).

Vermits de wijk zijn naam ont—

leende aan de brug die over het Oude Zwin lag, en nog ligt, moeten we aannemen
dat het Oude Zwin op dat ogenblik daar bestnnd.

De bewijsplaats van 1225 steunt

de veronderstelling dat het Oude Zwin reeds in 1219 doorgetrokken was tot de
Reigaartsvliet, en dat Erugge in dat jaar de Municareda niet meer nodig had.
In de dam te Damme werd in 1254 de Speic opgericht.

Die speie liet de

gemakkelijker doorvaart toe van de schepen, die voordien over ecn overdracht
moesten gesleept worden.

De speie werd vermoedelijk niet gebruikt voor de af

voer van het overtollig water van Erugge en hogerop, zoals we verder zullen zien.
In 1247 wordt het bord Zwin vermeld.

bord Zwin is een andere naam voor

het Oude Zwin.

± 1252, wordt nergens melding gemaakt van
scheepvaart ~p het Oude Zwin of op de i8unicareda (56). We mogen daaruit be
In het toltarief van het Zwin

sluiten dat deze waterlopen er op dit ogenblik ook niet meer voor dienden.

Ee

volgende feiten leveren er ten andere ook het bewijs voor.
In 1266 hadden de schepenen van Iïonnikerede een sluis gebouwd bij de mon
ding van de Municareda.

Ze werden daarbij door de schapenen van Domme verplicht

10.
deze sluis zo nauw to maken, dat er geen schepen konden door varen

(57).

De Dam—

menaren vreesden blijkbaar dat de sluis op de blunicareda, de scheepvaart langs
daar zou bevorderen zoals de speie dit te Damme op de Reic had gedaan.

De me—

dedinging van Monnikerede in de welvaart die de scheepvaart op het Zwin teweeg—
pracht, werd in de kiem gesmoord, en is wellicht de oorzaak waarom OJonnikerede
uit zijn voordelige ligging aan de monding van de Itunioareda geen nut kon trekken.
~igt dit feit niet aan de basis van de eeuwenoude strijd tussen de Dammenaren
en de Oostkerkenaren? (olonnikerede behoorde tot de parochie Oostkerke).

Re

moeten hierbij opmerken dat de blunicareda in 1266 waarschijnlijk aan de stad
Monnikerede behoorde vermits de stad er de sluis kon oprichten,

Daar d.e stad

ïJonnikerede slechts rond het midden van de 15e eeuw stadsrechteri verkreeg, moe
ten de schepenen van Monnikerede vrij spoedig het nut begrepen hebben die de
sluis en de waterl~op hun had kunnen bezorgen,

liet verbod van het oudere en

machtiger Damme heeft ongetwijfeld de opgang van de jonge stad Monnikerede belet.
De monniken van Ter Doest zouden langs de Lissewegeree, het Oude Zwin
en de Municareda naar hun bezittingen in Zeeland gevaren hebben.

Dit zal hun

na 1266 zeker niet meer mogelijk geweest zijn, wegens de nauwe sluis.

Niette—

genstaande dat het bewezen is dat het Oude Zwin in 1267 uitwaterde te Reigaarts—
vliet

(je),

hebben ze vermoedelijk ook deze weg niet genomen.

Immers een ka

naal dat dient voor het afvoeren van water, kan 0een geschikte soheepsvaartweg
zijn.

Eer Doest zal dus langs Damme en de Reie hebben gevaren, vooral sedert

de bouw van de speie in 1254.

Erg snel werd er toen niet gevaren: behalve de

speie te Damme, was er immers nog de Monnikenspeie bij het begin van ie Lisse~
wegeree.

Om zich snel van vis te kunnen voorzien, verkreeg de abdij van Ter

beest, kort voor 1274, twee vrije landwegen.

De ene leidde naar Monnikerede,

de andere naar Reist. Monnikerede bezat het stapelrecht of monopoliuni van de
droge vis langs het Twin.

De ahdij van Ter Dçest behoorde tot de orde van Ci—

teaun en in deze orde was het volstrekt verboden vlees te eten
de: Ter Duinen, kustmacht onder de graven van flaanderen

—

(o,

Van De Wou—

~oatw 1944 hlz 50).

Wegens het afsluiten van ie I’ïunicareda door de nauwe sluis in 1266 en
door het feit dat het Oude Twin doorgetrokken was tot Reigaartsvliet, raakte
de Municareda geheel in verval.

Op zeker ogenblik, na dat het Oude Twin was

doorgetx~kken, heeft men wellicht bij Pereboom een dam aangelegd door de ïJuni—
oar~ia, zodat het water van het Oude Zwin niet meer in de iJimicareda kon vloei
en.

lT~rmoedeli,j}~

J~-i

‘lit

de P~’ivserdam geweest die voor het eerst in 1200 ver—

11.
meld wordt.

De benaming is overgegaan op de gehele dijk op de zuidwest zijde van

~ Municareda, tussen Fereboom en de Fompestraat.

De dijk bekend als P4rlyser—

dam, was in de 15e eeuw eigendom van de stad Monnikeredo en werd voor haar re—
~~ening verpacht

(39).

Dam betekent dwarsdijk, hetgeen aanleiding is tot het zo

juist uiteengezette vermoeden.

Zou het eerste lid van deze benaming “Fylyser~,

verband houden met de belemmering van de doorvaart in 1266 2
In 1316 bestond er nog een sluis Pij Lembeke, langswaar het water ve:

het

deel van Rcmboutswerve dat tot het schependom Damme behoorde, uitwaterde (40).
Het ligt voor de hand, dat- ~ een deel van Romboutowerve door deze sluis haar
water loosde, ook de rest van het water van deze katering langs daar wegvloeide,
Ook de Kerkwatering ken op dat ogenblik moeilijk langs een andere weg haar wa
ter geloosd hebben.

Vermits Lembeke bij do somenvloeiing lag van de Munioareda

en het Zwin, lag de sluis in 1316 ook wel bij de monding van de Municareda
Hierin schijnt omstreeks 1400 een verandering te zijn gekomen.

Gelijk

tijdig verschijnen in de copie van een akte van 10 september P400, twee nieuwe
lenamingen.

Vooreerst ‘s Ambachtswatergang, nu bekend als de I’iloeroder.

voerde het water af van de drie ~2ateringen waarmede wij ons bezighouden.

Deze
fit

water werd geloosd in het Zwin door een sluis gelegen te noorden van Hoeke,

Die

Iloerader doorsneed de Municareda, die dan ongeveer geheel moet zijn verland ge
weest.

In dezelfde akte wordt de Poortweede van Monnikerede genoemd, die niets

anders kan zijn dan de verlande Municareda (41).

Het lozen van het water door

de sluis bij Lembeke was op dat ogenblik misschien onmogelijk geworden.
dit behoort tot de studie van het Zwin zelf,

Doch

De omstreeks 1400 drooggelegde

Municareda is als de Poortweede van Monnikerede blijven bestaan, totdat in 1564
de stad Brugge de Varsche Vaart er door heen heeft gedolven.
0
0

Ee Heer van Oostkerke bezat, blijkens de beschrijving van het ammanscha
in 1516 het waesschoutetendom in Romboutswerve, de Kerkaatering en Sheer Baselis—
hoek.
voegd.

In 1272 werd een deel van Romboutswerve bij het schependom van Damme ge
Dit deel wordt in 1316 de Nieuwe Cuere genoemd.

ivionnikerede, dat om

streeks het midden van de 13e eeuw stadsrechten verkreeg, lag meestendeels in
de Ker1~iatering, voor een deel in sHeer Baselishoek.

Ook het deel van IToeke,

12.
dat omstreeks het midden van de 13e eeuw stadsrechten verkreeg, lag geheel in
de Watering van Sheer Easelishoek,

Nu komen we weer tot een belangrijke vast—

5telling: volgens dezelfde beschrijving bezat de amman van Oosikerke het schou—
tetendom in de nieuwe~ cuere te Damme, alsook te Monnikerede en t~ Hoeke.

Van

de rest van de stad Damme of van de stad St—Aïma—ter—iViuiden is er geen spraak.
pet recht op het sohoutetendorn binnen deze drie cueren, kan mijn inziens geen
ander oorzaak hebben, dan het feit dat de Heer van Oostkerke in deze drie Na—
teringen cnvervreemdbare rechten had, die zelfs hij het verlenen van stadsrech—
ten niet vervielen.
en Mude ook niet.

De rest van de stad Damme lag niet.in een dezer Wateringen,
Daardoor had de amman van Oostkerke daar oorspronkelijk ook

geen uitstaans mee,

De later hierover ontstane geschillen zijn, evenals de

beschrijving van het ammanschap in het leenboek van de Durg van Erugge van 1384,
van te jonge datum om hier in aanmerking te kernen.
bezat als waesschouteet, ook het
Wateringen.

De ammaan van Oosikerke

tardedeel’ van de ‘waseambachte’

in de drie

De waseambachte is het watergeschot of bijdrage van de ingelanden

tot onderhoud van de wateringen.

Staat dit

tardendeelfl niet gelijk met het

latere auditiegeld waarop de Heer recht hed hij het sluiten van de rekeningen
van elk van deze drie Wateringen ?
Het onafhankelijk karakter van de drie Wateringen langs het Zwin, komt
mijn inziens niet onaardig tot uiting, door deze feiten.

Het is hetzelfde on

afhankelijk karakter dat ook tot uiting kwam door het kronologisoh overzicht
en de daarin vastgestelde onafhankelijke uitwatering.
Dat de Heren van Oostkerke in de drie Wateringen langs het Zwin gelijke
rechten bezaten, laat veronderstellen dat deze drie Wateringen oorspronkelijk
~én geheel hebben gevormd.

Ook de dijk, waardoor ze tegen het Zwin beschermd

waren, schijnt oorspronkelijk éc~n naam gedragen te hebben, die daarop wijst.
Rond 1325 wordt een dijk vermeld die geen andere kan zijn dan de latere Krin—
keldijk, nl. “le Loncdyc” (42) d.i. de Lange Dijk.

Na het verdelen van het

grondgebied in drie wateringen, werd ook de naam van de dijk gewijzigd en in
drieën gedeeld.

Elk deel droeg de naam van, en was eigendom van de nevenhig—

gende Watering.

Aldus kennen we de dijk van Rcmboutswerve(45), de dijk van cle

Kerkwatering

(44) en de dijk van Sheer Easelishoek (45).

Slechts in 1674 duikt

voor het eerst de naam Krinkeldijk op te St—Mina—ter—Muiden (46).
Over de aanleiding tot het in drieën delen van het gebied hebben wij niet

13.
~ minste aanduiding.

Sheer Baselishoek lag geheel in het L[iddenland, met daar—

een stukje Oudland waarop Hoekedorp ontstond.

Op dit stukje Oudland lag ook

voornaamste leen van geheel deze Watering:~~Rovershoek

(47).

in de Kerk—

~5tering was het voornaamste leen9 het Hof van Oostkerke, de woning van de plaat—
50ljjk Heren.

In Romboutswerve lag iIichem~ en hij hichem lag een werf die nu

te herkennen is.

Of Rovershoek en Oliohern met de verdeling iets te maken heb

ben, blijft een vraagteken.
Intussen voerde de stad Erugge gedurende heel cle 14e eeuw haar overtol
lig water af langs het Oude Zwin en de Reigreartsvliet.

De tussenkomst van de

stad Erugge in de betaling van de onkosten, die de Watering van Reigaartovliet
deed aan dc sluis te Reigaartsvliet, worden vermeld in de stadsrekeningen van
l~52—35, 1553—54, 1561—62, 13 09—90 en 1401-02,

In 1562 wordt uitdrukkelijk ge—

zegd dat die tussenkomst geschiedde omdat Brugge langs daar haar overtollig
water afleidde (48).
De rekeningen van de wateringen moesten bij de uitwateringssluis gedaan
worden.

Volgens de rekening van het Vrije over het jaar 1405, werd de rekening

van de Watering van Reigaartsvliet in dat jaar nog te Rei&caartsvliet (op West—
kapelle) gedaan.

Volgens de rekening van het Vrije over het jaar 1425, werd de

rekening van Reigaartsvliet datzelfde jaar gedaan te Floeke.

Dit betekent dat

de Watez’ing daar haar water 1oo~de~ en.dat de Hoekevaart of het Derde Leugen—
:zwin gedolven werd tussen 1405 en 1425.
nodige opzoekingen, wel nader te bepalen.

Een nauwkeuriger datura ware, mits de
Alhoewel cle }Ioekevaart door Je La—

tering van Sheer Baselishoek loopt, was hij op geheel zijn lengte eigendom van
de Watering van Reigaartsvliet.

Vermoedelijk heeft men betracht de verzanding

van het Zwin bij Sluis tegen te gaan door middel van uitspoeling met het water
van de uitgestrekte katering van Reigaartsvliet.

Indien men zulks van eerst af

hadde gedaan met behulp van sluizen, ware het Zwin waarschijnlijk veel langer
voor de scheepvaart bruikbaar gebleven.

Wegens gebrek aan samenwerking tussen

de verschillende 1/ateringen en de steden Brugge en Dammc; misschien ook bij
gelrek aan inzicht in het geheel van het probleem, is djt te laat geheurd~ met
het gevolg dat de verzanding niet meer te remmen was.
Mijn inziens stelt het vraagstuk van de manier waarop men naar Erug~;e
heeft gevaren, niet zulke grote inoeilijMaeid.

Dat men gedurende de Duinker—

ke Illa—overstroming langs de zeeinbraak te noorden van Erugge vaarde is heel

15
in Zeeuws—Vla.anderen.

Vermits de “van Oostkerke” in de Zuidbroek op het Oud—

land woonden, moeten ze zich daar gevestigd hebben vÔÔr de inklinking van dit
~ud1a~id en zeer waarschijnlijk voor de Duinkerke IIIa—transgressio, d.i. voor
1014.

Dus in de tijd dat Ose leefde.
Er is op Oostkerke wel meer dat naar betrekkingen met Zeeuws—Vlaanderen

-verwijst.
in

Daar is eerst het te-it dat Oostkerke en Hoeke, dat er uit entstond9

757 tot de Pagus Rodanensis behoorden (55).

Een tweede verwijzing claarnaar

is het gegronde vermoeden dat Sint Outhago, die i.n cle 0e of 9e eeuw te Oost—
kerke leefde en stierf, eur~ tijd zou geleefd hebben to knokke bij Eoekhoute

(54).

Ten derde hebben de bezittingen van de St—Pietersabdij en de St—Eac-tsabdij te
gent, gelegen in Zeeuws—Vlaenderen en in het noorden van Erugge zek er aanlei
ding gegeven tot onderlinge betrekkingen (zie R. d F.

1959 Nr4).

Een vierde

verwijzing in dezelfde richting is het feit, dat de St—Itwintensabdij die Je
tienden verkregen had te Oosikerke, in de omgeving van IJzendijke ook inkom
sten bezat in 1178

(55).

Alhoewel men heeft gemeend dat met het “Land van

Vericiandois”, waarover spraak is in het middeleeuws dierenepos van Reinaart de
Vos, bedoeld werd het Ambacht van Oostkerke, lijkt het mij veel waarsohijnhij—
kar dat daarmede de bezitting rond IJzendijke wordt bedoeld.

Is het in 1165

vermelde Lieterswerve of Lesiteruse niet rond IJzendijke te vinden?

(56)

hier

uit zou dan volgen dat de St—Kwintensahdij in Vermandois deze inkc~ten nog zou
hebben bezeten in de 15e eeuw, wanneer het dierenapos geschreven werd

(57).

Het

dierenverhaal zelf wordt hierdoor nog duidelijker naar het Land van kaas ge
richt.

Het vermoeden dat Ose betrekkingen kan hebben gehad met Oostkerko, is

dus niet zo onwaarsdiiijnïijk als men op een eerste zicht zou menen, want het
ware geen alleenstaande feit.

0

0

Ee bezitting van de St—Pieterskbdij in

757 verkregn. te Oreveninge (de

latere Heernis west van Hoeke Molen) overstroomde gedurende de Duinkerke lila—
trnnsgressie.

Da cie indijking, lag- ze geheel in de Watering van Sheer Daselis—

hoek, maar ze is niet terug in bezit geiconiert van de St—Pietersabdij.
een leen van het grafelijk leenliof van Brugge.

Ze werd

Op Hoeke lag nog een ander voor

naam leen van de Durg van Erugge, reeds eerder vermeld, nl. Rovershoek.

Zou in

dia benaming geen zinspeling vervat zijn op het roven van dit bezit van de abdij?
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Na het terugtrekken van de Duinkerke. Illa, heeft de St—PietersaBdij een
~jeuwe heernis verkregen op 0ostke~ke, gelegen in het Ididdenland,

Het iïidden—

land is het geBied wa”r de afzet ~ingen van de Duinkerke Illa aan de oppervlak
te liggen.

Deze he~rnis aas gelegen in het 105e en 105e Begin van Groot Hei—

gaartsvlietwatering, en was omtrent 90 gemeten groot,

Middenin ligt een hoeve

steeds als de Heernis bekend, en die op dit ogenBlik Buwoond wordt door A. Zwae—
nepoel

(ss)~

De St—Pietorsahd.ij he.~ft op zeker ogenBlik deze heernis ook als

leen uitpg~geven.

Daardoor zijn de ~van Oostkerke, de vermoedelijke afstam

melingen van Ose, evenals Ose zelf, in Betrekking geweest met de Si—Pieters—
aBdij.

Ze heBBen naaelijk een deel van deze heernis als leen Bezeten,

verkocht Zeger van Oostkerke zijn leen van de St—PietersaBdij, groot

5 achterlenen afhingen samen groot 25 gemeten.
kerke Bezat het eerste achterleen (59),
en waarvan nog

in 1571

6 gemeten,

Claeys van Oost—

Behalve in deze heernis, heBBen de Heren van Oostaerke nog ander Bezit
gehad in deze omgeving en dus in het hiddenland,

Een paar Boogschoten in oos

telijke richting, lagen in het 15e Begin van de Watering van Reigaartsvliet,
10 gemeten land met een hofstede daarop, die Jan van Oostkurke (±1429) aan de
kerk

en de dis van Oostkerke heeft zegeven voor het jaargetijde van hemzelf,

zijn vrouw en zjjn ouders (60).
Velde en zijn zoon ~,ndré,
Groot Reigaartsvliet,

Deze hofstede in nu Bewoond door Osoar Van De

Noord over het Oude Zwin lagen in het 55e Begin van

7 gemeten door Katelijne van Oostkerke aon de kerk van

Oostkerke gegeven voor haar jaargetijde (61),
nis, Bij de Rontsaartweg, hadden de
eeuw (62).

Westelijk van de vermelde heer—

van Oostkerke’

Deze Bezittingen Bewijzen dat de

ook Bezittingen in de 15e

~van Oostkerke’

ook gezocht heB

Ben hun Bezit uit te Breiden in het i’iidden1and~ en dat zij dus wel reeds hier
gevestigd waren op het ogenBlik dat het iliddenland Begon in geBruik genomen
te worden9 d.j, rond het midden van de 11e eeuw.
0

0

0

Kan het kwalijk genomen worden dat we hier nog een taalkundig vraagstuk
aan toevoegen?

Ee oorsprong of sohenking aan de St—EietersaBdij van de heernis

in de \Uatering van Reigaartsvliet, is onBekend.

Ze zal wel heBBen plaats ge

had v~br de schenking van de tienden te Oostkerke aan de St—kwintensaBdij in
Vorriandois,

Deze tienden werden vermoedelijk rond 1050 wegguschonken,

In het

17’
~ds genoemde Liber Traditionem is tussen 1056 en

1052 een schenking vermeld

Rodbertus de Brugis aan de St—Pietersabdij, van een bezitting te Ozeka (65).
Zola werd hij mijn weten niet geïdentificieerci.

We vragen one af of met deze

0~enking niet kan bedoeld zijn de heernis op Oostkerke in de Watering van Groot
~j0aartsvliet.

Het tijdstip stelt geen moeilijkheden en de schenker was, te

,ordeien naar de naam, uit de naaste omgeving.
~erklariflg~

Ee plaatsnaam zelf vraagt een

Er is geen bezwaar tegen cle verandering van S in S, in Ozeka.

~ in het tweede deel ‘tka” een afkorting zijn van kade 2

Vlot dit punt betreft~

komt van Cadesant; en kade betekent een kleine dijk.
~~emand de

1de7t uit en hoort men nooit anders dan ~‘kazant’.

En

Langshier spreekt
2/as Oseka de kade

,f kleine dijk van Ose langs de Eudanflit, die het Oudland togen overstroming
)eschermde?

Is deze kade, die de woning en de bezit Lingen van de Heren van

)ostkerke in het Oudland moet beschermd hebben, soms de basis niet geweest van
Le “Loncd,yc’~ die de drie Wateringen lange het Zwdn beschermde; en was die kade
Liclus tezelvertijd de basis van de rechten van de Heren van Oostkerke 2

Is

~en slotte Oskerca of Osekerke of Oostkerke niet de kerk geweest gebouwd door
)se 2

Ziedaar ons vermoeden nopens do oorsprong van de familienaam ‘van Oost—

arke~, naam die innig verbonden is met de oudste geschiedenis van ons dorp (64).
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Bij lage

1

Stadsarchief Erugge, Stadsoartularium genaamd “Rudenboeck” blz 86 ter.
“Mijnlaere Willem van Lisseweghe ende vrauwe Mactilt zyn wyf, Zegher van
Bonem ende jonevrauwe Marie zyn wyf vercoohten in ‘t jaer 16 (1516) Louisse
van Oostkerke ‘t Ammanscip van Oostkerke Ambacht, dats te wetene: de proohie
van Oostkerke ten Vrijen, de prochie van Waeskapelle ten Vrijen, de prochie ter
Mude ten Vrijen, de prochie ten Houcke ten Vrijen, de proohie van Coolkerke
ten Vrijen besuden den houden Zwene, de prochie van Sinte Kateline ten Damme
ten Vrijen, de proohie van Laepsouere ton Vrijen ende een houc in de proohie
van Heyle ten Vrijen;
voort scouthetendorn van der nieuwer cuere ten Damme die scueren Penoordeh den
Damme dats te wetene die metter zete ute watren ter sluis te mynsheren van Lern—
Beke, voort ‘t scouthetendom vander Monekereede, voort scouthetendom vanden
Houcke metter lastaedge Benoorden der diepe van den Zwene tote der Doreleed
vander Mude, voort de zete Bewesten den Houoke, voort die zeten te HeycnBrupghe
metter ghoten diere Boven in watren;

20.
voort tardendeel van den Wase—Ambochte vander wateringhe van Reimboudswerve, voort
tardendeel vanden Wase—Ambochte van Seer—Easelisho~ke, voort tarciendeel van den
~Jese~Ambochte daer die kerke van Oostkerke in staet.
Enc3-e elke boete van desen voors ammanscepe ten Vrijen es 2 s. par. ende binnen
den voorseiden cuere gherechten es elke boete 2 s. par, sonder van der duere
ghinghen waerheiden binnen den voorseiden cueren es die boete 5 s. par. Ende
dit ammanscip es leengoed ende men houdet van mynhere van Vlaenderen.

E ij 1 a g e II
Kerkarohief 0ostkerke~ documenten in groen omslag.
lok onderschreven Loys de Corte ruddere heere van Oostkerke eto ghecommi—
teerd en commiteere mits desen heer Hendrick le dillon Raeclt van zyne bas en
juge assesseur vande admiraliteit tot Erugghe om uit mynen naem te hooren, exa—
mineren ende sluyten naer oostuime de anstaende rekenynghe te doen vande waete—
rynghe vande kerke van Oostkerke voorseit met dies daervan dependeert ende dien
aengaende, voorts al maer te doen ‘t ghene ick by desen zynde mde voorseide qua—
liteit van heere van Oostkerke soude connen ofte moghen doen, ghevende den voor—
seiden heere le Gillon daertoe volle macht ende authoriteyhnet belofte van al ‘t
selve te houden voor goedt, vast ende van weerden onder verbandt als naer rechte.
Toorconden hebbe dese gheteeckent ende bevesticht met myn ghewoonel cachet, tot
Erussel desen 25 Ougst 1650.
Decorte (zegel ontbreekt)

B

ij 1 a g e III

Rijksarchief Erugge Liassen Vrije Nr 4512
Proces bundel Jonk Louis du Chambge
Heer van Oostkerke contra de Watering Sheer Baselishoek en Kerkwatering. (verkort)
—

Wettelijke informatie afgenomen door de clerc van informatie op 25 Jan 1785
Present schepen van Outryve ~ van peter de Clerq schepen van Damme oudt
76 jaer. Hij zegt, tuigt en verclaert onder ede dat hij was sluismeester van Sheer
Baselishoek watering sedert 1750 tot 1770, hij woonde de liquidatie der rekening
bij, zegt dat gedurende Canonic de Corte (Heer van O0stkerke) de rekening heeft
zien en weten overgeven in auditie aan hem telkens tsynen huuze binnen Brugge.
Na dezes dood heeft weten en zien overgeven aan Jonk du Chambge eerst over dezes
vrwuwe moeder en nadien over hem zelven ter plaatse landhuis van den Vrijen twee
1 drie maal en eens in de herberg den Gouden Leeuw in Brugge en dat Jonk du
Chambge telkens zeide
erechten vooruit_t~~n om de sluismeesters en
~ anheren het noeH~lte~even, dat dat zy daarvoor nooit hebben betaald.
Idem getuigenis van S Ignace Maelstaf gezworen pryser en landmeter wonende
te Brugge oud 77 jaer. De heer van Oostkerke kreeg de geliquideerde rekening van
de watering cf een dubbel
de Heer van Oostkerke gaf zijn ~aditieregt vooruit
om de gelanden er de sluismeesters te tracteren
De heer gedroeg zich als ware
chef of oppervoogd van Sheer Baselishoek watering
—
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