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ZEEUWS-VLAANDEREN

De vroegste gegevens betreffende de bewoning van het Noorden verwijzen
naar de St—Pietersahdij te Gent.

Reeds in 707 bezat deze abdij twaalf scha—

penweiden in de Pagus Rodanensis.

Verder verkreeg dezelfde abdij in dezelf

de Pagus, in 757 een schapenweide te Greveninge, die in de zomer 50 schapen
kon voeden; in 791 een boerderij genaamd Locwirde nabij Aardenburg; en in

794 een schapenweide na~bij Oostburg, op een plaats genaamd Cumbingascura
(het latere Commerswerve) (i).
De bezitting te Greveninge, waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat ze
in de Pagus Rodanensis lag, is te vereenzelvigen metde Heernis west van
Hoeke—molen.

Vermits de parochie Hoeke slechts rond het midden van de 15e

eeuw uit de parochie Oostkerke gevormd werd, lag dus een der oudste bezit
tingen van de St—Pietersabdij oorspronkelijk op Oostkerke (2).

2.
Hieruit volgt dat Oostkerke in de Pagus Rodancnsis zou gelegen hebben.
Een instelling wellichb bijna even oud als de pairissen, zijn de lande
lijke vierscharen of’ gerech~en,

0ostkerke-~, Moerkerke—, Dudzele— en Lisse—

wege Ambachten vormden samen d~invierschaar met Dudzele als hoofdplaats (3).
Vermits Oreveninge op Oostkerke lag, dus ook binnen dc Vierschaar van Dud
zele, is er veel kans dat de gehele Vierschaar tct de Pa~us Rodanensis behoorde.
Hieruit zou dus weer volgen dat het zeer twijfelachtig wordt of het Zwin
wel de westelijke grens van de Pagus Rodanensis is geweest (4).
zou ~ niet de oudere benaming van het Zwin zijn.
de grote Scheldemonding zelf bedoeld zijn geweest (5).

Vooreerst

Met Sincfala zou

Tot die Scheldemon—

ding, en dus ook tot de Sincfala behoorden ook de zeearmen tussen de eilanden
Wulpen, Kadzand en Zuidzande enerzijds, en Greveninge anderzijds.

Rodenburg,

hoofdplaats van de gelijknamige pagus, lag aan een rivier de ~Eett die in de
Sincfala uitmonde.

Deze plaats is het tegenwoordige Aardenburg.(6)

Het feit dat het Zwin 005tkerke—Am’oacht in twee delen splitste, laat ver
moeden dat dit Ambacht ouder zou zijn dan het Zwin.

Zou het Zwin, indien het

zo vroeg had bestaan, niet als natuurlijke grens tussen de Ambachten gebruikt
zijn geweest?

Ofwel als grens van de Vierschaar zelf?

Vermoedelijk vloeiden uit ons noorden twee natuurlijke kreken naar de
Sincfala fl.1.: de Reigaartvliet en de “Eudansflit” of Boudensvliet (7).
pers de Budansflit is verder niets bekend.
die later door het Zwin werd ingenomen.
meld wordt, is niet buitengewoon.

No~

IJogelijks lag deze op de plaats

Dat de Eudansflit nog in 1089 ver

Deze naam zal niet onmiddellijk met de

overstroming die het Zwin in de plaats bracht, verdwenen zijn.
Voor de 10e eeuw bestond er dus heel waarschijnlijk geen brede natuur—
lijke scheiding tussen het Noorden van Brugge en do streek rond Aardenburg,
Het Noorden vormde é~n landstreek met Zeeuwo—Vlaangeren en behoorde bijna
zeker tot de Pagus Rodanensis,
De eenheid in bestuur en de bezittingen van een en dezelfde abdij, die
verspreid waren over het gehele gebied, moeten stellig aanleiding gegeven heb
ben tot verdere onderlinge betrekkingen.

De invloed immers die kon uitgaan

van de atdijbezittingen, kan duidelijk vastgesteld worden bij het nagaan van
de 1~gging en de richting v:m het wegen— en wateiwegennet te noorden van Brug—
ge.

Dit wegen— en waterwegennet is kennelijk naar de voormalige abdijbezit—

ting~n gerioht (8).
InJien deze bezittingen invloed hadden op het wegen— en waterwegenn3t~
zullen ze ook wel invloed gehad hobben op het verdere leven der bewoners,deo~

ze in betrekking te brengen met de bewoners van verderaf gelegen abdijbezit—
tingen.

De sporen van dergelijke betrekkingen zijn dan ook min of meer waar

neembaar, onder meer in sommige gelijkluidende plaatsnamen, alsook in de be
zittingen van enkele oude families en van naderhand langshier gevestigde kerke
lijke instellingen.

De hiervolgende bewijsplaatsen, gaande van cle 12e tot de

15e eeuw, komen zulks getuigen.

En zekerlijk zouden er bij dieper onderzoek

nog wel meer bewijzen aan het licht komen.

De abdij van Sint—Pieters bezat

het patronaat en de tiendon te Oostburg en de hieruit onstane parochies, te
weten: IJzendijke, Ten Hamer, Oaternesse, Elmare, Nieuwerkerke, Beiderwan,.
enz.

(9).

Het is opvallend dat het meerendeel der met het noorden overeenko—

mende plaatsnamen, voorkomen in die parochies van Zeeuws—Vlaande:~en waar de
St—Pieters~bdij het patronaatschap bezat.
1, De abdij van Sint—Pieters had een bezitting bij IJzendijke genaamd
“i~ionnikenwerve” (10).

Ook noord van Sint—Pieters—op—de_Dijk lag destijds een

plaats geheten “Monnikeawerve” (11).

Deze laatste benaming staat ongetwijfeld

in verband met de bezitting van St—Piotersabdij gelegen noord van St—Pieters—
op—de—Dijk. (12)
2. Dezelfde abdij bezat ook eigendommen noord van Gaternesse, die aange
duid werden als bezit “Ten Oerde” of te Noorden (15) ingevolge de ligging noord
van Gaternesse,

Nu werd ook de bezitting van de abdij gelegen noord van Dud—

zele met een gelijke benaming aangeduid:”In Dutzele Toeren” (14) d,i,”In Dud—
zele te Noorden”.

5. Poten was een plaats bij Aardenburg, die vernoemd wordt in verband met
een bezit van de St—Pietersabdij aldaar (15).
Cotenweg (16).

Te Aardenburg bestond ook een

Ook op Dudzele lag een plaats “Coten” genoemd, nabij een stuk

land dat heette “Terxpinnen werf” (17).

In de omgeving lag ook “Cotenpit”

(is)

Deze laatste lag in de rentelanden die de St—Pietersahdij noord van Dudz. bezat.

4. Over Knokke bij Bouchoute waar de St—Pietersabdij een bezitting had,
en Knokke a/zee, werd reeds vroeger gehandeld in verband met Sint Outhago (19).

5. Ërungheerswarf was een zeer oude plaats bij Nieuwerkerke~

Brungheers

was ook een nederzetting tussen Lapscheure en Sluis (20).
6. De Fievendijk of IJevendijk was een dijk tussen Uitkerke en Heist (21)
‘naar ook de naam van een dijk in Zeeuws—Vlaanderen.

7. Ten Hamer was zoals gezegd, een parochie bij Biervliet, waar St—Die—
tersabdij het patronaatschap bezat,

Jacob Hamers had dentijds grondbezit in

~e rentelanden van St—Pietersabdij noord van Dudzele (22).
een tiende te Lapscheure. (25)

De Hamershoek was

4.
8. Commerswerve was een plaats bij oostburg, genoemd naar de ‘oudA abdi.1~
bezitting Cumbingascura.

9.

Commershoek was ook een tiendebctie te Oostkerke (24).

Heimanshofstede lag bij Nieuwerkerke

(~5).

Heimanshoek was ook een

plaats te Dudzele (26).
10. Aangezien de St—Pietersabdij te Oostburg en omgeving het patronaat en
de tienden bezat, was het geslacht van die naam wel af en toe in betrekking
met de aldij.
Beiderwen

In 1165 schonk Willem van Oostburg

aan de St—Pietersabdij (27).

7

gemeten grond gelegen bij

Omstreeks 1525 bezat Jan is Pieter

van Oostburg een leen van 14 gemeten op Oostkerke, en de weduw van Pieter van
Oostburg bezat er een leen van

7

gemeten.

In 1581 bezat Pieter fs Pieter van

Oostburg een leen van 51 gemeten te Westkapelle (28).

(Voor verdere betrekkin

gen tussen deze familie en de ~t—Pietersabdij: zie De Flou Wdb. Topon, deel XI
onder Oostburg 844—857)
11. In 1411 trad Jan van Roeselare op als leenman van de St—Pietersahdij
bij een zeer interessante kwestie rakende het leenverhef van een leen van deze
aldij gelegen in de Watering van Reigaartsvliet te Oostkerke (29).

De plaats

Roeselare in Zeeuws—Vlaanderen, zuid—oost van Aardenburg ontieende haar naam
aan de Gentse familie “van Roeselare” die aldaar verschillende bezittingen had

(so).

In 1581 bezat Jacob fs Jacob van Roeselare op Oostkerke het leen de

Snippe groot 27 gemeten, terwijl tezelvertijd Jan van Roeselare 170 gemeten
leen had in het Ambacht van IJzendijke (51).
Het is niet de bedoeling te beweren dat geen andere instellingen dan de
St—Pietersabdij invloed in het Noorden gehad hebben.

Toch menen wij dat er

geen instellingen zijn die de St—Pietersabdij voor de 11e eeuw hierbij evena
ren.

Over de St—Eaafsabdij, h~:ar bezittingen en de invloed ervan, zal een af

zonderlijke bijdrage verschijnen.

De abdij Ter Does~, die in de 12e eeuw te

Lissewege ontstond, had talrijke bezittingen in Zeeuws—Vlaanderen, die men zou

kunnen verdenken invloed gehad te hebben op die bewijsplaatsen,
voor zijn echter niet te ontdekken.

Bewijzen hier

~‘ouden deze bezittingen in sommige geval

len niet veeleer het gevolg zijn van nog andere betrekkingen veroorza~kt door
de bezittingen van de St.-Pietersabdij?

Ook de bezittingen van de St—”~uintins—

abdij op Tulpen en rond Ijzendijke kunnen eenzelfde oorzaak gehad hebben (52).
Men zou nu ook nog het Zwin met de hierop ontstane handel, die op zijn beurt
de opgang der langs het ~rin gelegen havensteden tot gevolg hed, als oorzaak
kunnen zoeken van de aangehaalde bewijsplaatsen.

Ee ligging van de aangehaal

de plaatsen, lenen en bezittingen wettigt echter ingenendele deze veronderstol-

Dudsele

/

Danmie

Waeskap clie

aems1ça~ell~

Noordzee

‘Sijsele

Moorkerke

3

w~rve

~ru1pen

Ma idegem
6Adegem

‘Te Vake

PulsEr ook

LOCTïirde

.ekenswery-e

,Oostburg

Ee ide~wan

-

n t e

-

DE VMÂMSE
rond 1200

0

Volgens Hout tuin

VAN

1

1

/

Wat ervli~’

Ten Hamer

-

E iervlie~

KfJST

t,

/

/ wal~

• ~Tegenwoordige kust—Eraak~an
Weg S.Piet.—Eoeke + vermoed,
Speg’elweg Oostk.—Sijsele
-

DEEL

Elmare

Isendike0

—

0

Osmu.ndcaDel].e

0

~-JL~e4 Oerde

4~ ieuwerkerke

jk

Burdesande
Groede

H

5.
ling.

Uit dit alles moeten we dan besluiten dat de aangestipte vroegere be

trekkingen

,

door de hiervoren aangehaalde bewijaplaatsen, tot in de 15e eeuw

merkbaar waren.

Wellicht zullen deze betrekkingen voor de 12e eeuw nog wel

talrijker zijn, doch door de schaarsheid van de gegevens hier over, is zulks
veel minder aanschouwelijk te maken.

De voornaamste oorzaak van die betrek

kingen is te zoeken in de bezittingen die cle St—Pietersabdij van Gent sedert
de 8e eeuw in de Pagus Rodanensis had.
Als van zelf rijst de vraag of er geen sporen van oude verbindingswegen
die er toch wel zullen geweest zijn, kunnen ontdekt worden.

De overstro

mingen waardoor het Zwin ontstond en verder uitbreiding nam, hebben echter
het wegennet zozeer beînvloed dat hiervan alleen drie voor deze studie van
belang zijnde sporen zijn overgebleven.
de 8e eeuw onafgebroken bewoond geweest.

Het Oudland in de Polders is sedert
Al zullen er dan wellicht geen we

gen bestaan hebben zoals wij ons die nu voorstellen ttz. een gewone landweg
afgeboord met greppels of grachten, toch zal men zich gewoonlijk verplaatst
hebben langs de hiervoor best geschikte terreinen; wat dan op de duur toch een
weg werd.

Vandaar dan ook dat de oudste bezittingen wel door de oudste wegen

zullen verbonden zijn geweest.

Gezien nu het Zwin maar ontstond omstreeks

de 10e eeuw en de St—Pietersabdij reeds in 756 de schapenweide te Greveninge
(of de Heernis west van Hoeke—molen) verkreeg, mogen we veilig veronderstellen
dat de weg die uit de richting St—Pieters—op-de—Dijk naar deze schapenweide
komt, v66r het ontstaan van het Zwin, door~1iep naar de bezittingen van de
St—Pietersabdij gelegen rond Aardenburg.

De mogelijkheid bestond in elk ge

val vermits de streek van Lapscheure tussen de 8e en de lie eeuw droog lag(55).
Zou een tweede oude verbinding niet te vinden zijn in de Braemsweg: van
af Aardenburg, over Hannek-enswerve, Heile, Lapscheure en 0ostkerke’~jDe Braems—
weg op Oostkerke (bewijspiaatsen in 1449 en 1522) lag van Sabsweg tot de Ront—
selarestraat.

Deze laatste vormt de grens tussen Oostkerke en Dudzele.V-anaf

de plaats waar de Braemsweg op de Rontselarestraat kwam, liepen minstens 2
wegen in de richting van Dudzele.

Hiervan bestaat er nu nog een.

Bij De Flou

wordt vermeld dat de Braemsweg langs Westkapelle zou gelopen hebben, zonder
dat hiervoor een bewijsplaats wordt geleverd.

Het bestaan aldaar van de

Braambeierhoek is daartoe wellicht de aanleiding geweest (~5).

Een oogslag

op de kaart van de streek zal ten andere onmiddellijk laten zien dat de Braenis~
weg langs Westkapel1e~ niet kon voorbij gaan.

Op de verklarende kaart langs

achter in het werk van Juffr. Dr. M. K. E. Gottschalk, is de Braemsweg aar

6.
geduid als een weg die van het

Zwin zuidwaarts liep naar een andere weg die

Lapscheure met Hannekenswerve veibond.

Dat deze weg de op de kaart aangegeven

richting volgde, steunt op een vermelding in een ommeloper van Eewester Ee (blz
61,nota 1).

We zijn zo vrij de aangegeven richting te betwijfelen op grond van

de aangehaalde bewijsplaatse.n door K. De Flou med:egedeeld.
Indien de overblijfselen van deze wegen niet zouden volstaan om te bewij
zen dat er wegen doorliepen vôör het Zwin ontetond, dan zal een derde voorbeeld
dit nog meer aanvaardbaar maken.

Van de Spegelweg (36) komen immers ook over

blijfselen voor op de beide zijden van het Zwin.

Daar deze overblijfselen in

rechte lijn op elkaar aansluiten, zijn ze het stellig bewijs dat die weg eer
tijds

doorliep en dus vroeger bestond dan het Zwin.
Mogen we uit deze drie wegen nu niet het voortschrijden van de overstro

ming aflezen, waarbij eerst de weg tussen Hoeke en Aardenburg werd afgesneden?
En werd bij een verdere uitbreiding van de overstroming vervolgens de ]3raemsweg
en la~tst van al de Spegelweg afgesneden?

Deze uitbreiding had dan tot gevolg

de opbloei van Erugge als havenstad, welke stad ook door het verblijf van de
graaf, als hoofdplaats grotere aantrekkingskracht ging uitoefenen.
De St—Pietersabdij kon van toen af rechtstreeks haar bezittingen te

noor

den van Erugge bereiken langs de 0-entweg, die omstreeks het begin van de lie
eeuw ontstond. en die Brugge met Gent verbond.

Hierdoor zijn dan de wegen die

de bezittingen van deze abdij verbonden, gelegen te noorden van Brugge, ook
naar Erugge gericht.
Rene De Keyser.
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Het Bestuur van de Kring Sint—Guthago houdt er aan

:

langs deze weg een speciaal woord van dank te rich—
ten tot die Leden welke met hun auto naar de Heem—

:

kundige Wandelingen zijn gekomen en zo bereidwillig
hun voertuig ter beschikking hebben gesteld van de
niet gemotoriseerde iledeleden.

=

Deze gemekaniseerde

hulpvaardigheid en g~ilhartige zetelaanpassing heb—
ben niet weinig bijgedragen tot het zo gezellig wel—

=

slagen van onze Wandelingen in de zonnige zomerdagen.
Zodra de Lente komt in ‘t Land

=

