10.

~) /1o-~3
De Watering van Romboutswerve en de Ker1~atering, beide gelegen te Oosikerke,
waren van elkander gescheiden door het Leugenzwin.

Dat Leugenzwjn was de verbin

ding tussen het Oude Zwin aan Perehoom, en het Twin bij Lemheke,(l)

Het Leugen—

zwin werd in l56~t gekanalizeerd en werd aldus een deel van de Varsche Vaart~ het
kanaal dat Brugge verbond met Sluis,
±

1500 (2).

De naam Leugenzwin verschijnt voor het eerst

Vermits hij de scheiding was tussen cle voormelde wateringun, is die

waterloop minstens zo oud als de wateringen zelf.

De stad IÏonnikerede was in het bezit van een streep grond die begon aan het Zwin
en liep in de richting van Pereboom; en die genoemd werd ?de Foortew~e van Mueni—
kerede”, dus de weide van cle poorters van Monnikerede.

De naam .konnikcredo ver

schijnt, voor zover mij bekend is, voor het eerst in 1219.

In dat jaar werd een

geschil beslecht tussen de abdij Ter Doest en Willem zoon van Jan van Oostkerke.
Deze laatste behoorde vermoedelijk tot de familie van de heren van Oostkerke,

(~)~

geschil liep over het bezit ~an een gracht genoemd “de Municareda”
Deze

IS u n 1 c a r e d a

is wel het latere Leugenzwin,

Het

1fl 1266 werden de

schepenen van Pcnnikerede, die een sluis hadden gebouwd aan dc monding van de Nu—
nicaroda, verplicht door de schep~nun van Damme, de scheepvaart langs do i.Iunicareda
naar Erugge te beletten, omdat langs daar inkomsten voor Damme verloren gingen

(4).

Do stad Erugge had in 1254 te Damme, aan de monding van de Reis, de kunstmatige
vaarwag die Brugge met Damme verbond, een sluis of Speie opgericht

(5),

Deze speie

was een onmisbaar en voor die tijd een zeer modern kunstwerk, dat de knie op het

gewenste waterpeil hield, waardoor de schee-pvaart zeer bevoordeligd werd; do scheep
vaart die op haar beurt aan Dam~ne

zijn

welstand en bloei verschafte.

Terecht zul

len de Dammenaren gevreesd hebben dat de sluis op de idunicareda de scheepvaart langs
daar naar Erugge zou minnen afgeleid hebben.

De eis van 1266 kan er op wijzen dat

de Ifimicareda toen reeds aan de stad Mcnnjknrecle behoorde.
Ten minste een deal van de 1/atering van Romhcutswerve, die te noorden van Damme
ligt, loosde haar water langs de i»i~iicareda,

Dit blijkt duidelijk uit de beschrij

ving van de rechten van de aman van Oostkerke in 1316.

De aman bezat c.a. ook “‘t

seouthetendo~n van der nieuwer cuere ton Damme die scueren bcnoorden den Damme date
te wetene die metter zete uta watrer~ ter sluis te Mynsheron van Lembeke”

(6).

n) Het woord ~ moet uitgesproken worden Munnikar—ede; de ‘a’ werd in
Vroeg_Nederlands gebruikt waar wij nu cle toonloze ‘e’ in uitga~ig~n gebruiken, De
betekenis van de naamis dus~ do ede of waterloop van de monnilcen. Zoals Damme aan
de Jam, Sluis aan de sluis en I1ude op de muide, zo lag Ilionnikerede a~n do Iviunicar—
~da en. haalde daar zijn naam, Cci het lezen gemakkelijker te maken werd in dit arti
kel M~icareJa gebruikt voo~ do waterloop, en 1Zonnikerede voor do stad,

Knoki~

Westkapell~

Het Zwin in de XIHe Eeuw

met Je kanalen van 1550 en 1564

(volgens een schets in ~Iionnikerede~’ van Er. De Smet)
a.
E.
c.
d.

De Pereboom
De WanJelaars1Drug~e
Het Eerste Leugenzwin
De Hoekevaart
De Pompestraat
M. Mcnnjkereje
-

1L
Ee Poorteweede van kon—

Lemleke lag op de samenloop van de liunicareda en het ~in.

ajkerede lag tussen twee dijken en is zo veel als zeker de vorlancle leiding van de
vroegere Lunicareda.
In het lenin van de 15e eeuw pachtte Jan, heer van Oostkerke, cle Poortwcede.
Behalve deze Poortwuede, pachtte hij nog een andere dijk die lag van aan de Poort—
weede noordwestwaarts tot aan het Oude Zwin, namelijk de Pylgserdam
is de ligging van de Pyijrserdam duidelijk vastgesteld,
op Westkapelle zoals men totnogtoe meende

(s),

(~).

Daarmede

Hij is dus niet te zoeken

Ee Pylyserdam was cle zuii—wostelij

ho dijk van de Municareda tussen de Pompestraat en Pereloom te Oostkerke.

Op de

noord—oostelijke kant is ook de naam van een dijk Bekend, namelijk de Oostdijk
Deze dijk is later opgenomen in de landerijen,
ho

±

(~).

Op de kadastrale kaart van Oostker—

1845, is nog een streep grond op te merken, lopende van de Pompostraat tot

aan het Oude Zwin, die kan icientisch zijn met deze Oostdijk.
Is de

J~ u n i c a r e d a

tussen twee dijken lag?

En weL de Poortweededijk en de Pylyserdam te zuid—westen

en de dijk van de Ker1~atering
watering was in

~59

dan niet een zijarm geweest van het Zwin, die

n do Oostdijk te noord—oosten.

te neder gelegd, dus afgedolven (10).

Ee dijk van dc kerk—

Ee Oostdijk was reeds

in 1280 geBruikt als landBouwgrond,
Ee stad Pionnikerede is dus in het Bezit geweest van een streep grond vanaf Lom—
beke tot aan Pereloom,nl, de Poortweecle en de Pylyserdam, vormits ze deze Beide
voor haar eigen rekening verpachtte in de 15e eeuw,

Ook cle waterloop Hunicareda

zal wel haar eigendom geweest zijn, daer het stadje dezelfde naem droog en de ver
melde sluis Bouwde in 1266.

Mogelijks heeft

dit

feit

Erugge in 1564 de Varsche Vaart heeft laten graven,

invloed gehad toen cle stad
Vanaf Bruggo tot Pylyserdam,

d.i, Bij Pereloom, Behoorde, het Oude Zwin aan de stad Brugge,
het Oude Zwin dat de stad Brugge verpachtte in L)54-55,

Het is dit deel van

Dus niet het Oude Zwin

van Brugge tot Westkapelle zoals Ehr. dmericlmc meende, zich stuunend op Dr, Ee Smet.
(11),

Ook in 1412 wordt duidelijk gezegd welk doel van het Oude ~win aan Erugge

Behoorde.

Immers in dit jaar mick Erugne een akkoord met de Datering van Oroot

Reygersvliot om door deze lactste het Oude Zwin te laten heacllvcn ven aan de Brug—
ee stadsgrens tot aan HandelaarsBrugne, onder vooruaarde echter dat de waterloop
met de Barmen aan de stad Bleuf toeBehoren (12).

Dc WandclaarsBruage lag over een

Waterloop die he~ Oude Zwin van Bij Per~loom verBond met de Ronsaertader.
Ee Varsche Vaart werd dus door Erugge aangele0d van aan de Koolkerkopoort, tot
aan Pereloom in de Eedding van het Oude Zwin, dat non de stad Behoorde.
ede was als stad ondergeschikt aan Erugge,

Ponniker—

Van Pereloom tot aan Lembeke werd het

12.
Lougenzwin, de vroegere Municareda, gebruikt en uitgodolven. Vermits deze waterloop aan l’onnikerede behoordc, was die misschien ook begrepen in de ondergeschikt—
beid aan Brugge? De schorren verderop langs het Zwin waren meestonduols in het be

zit van do str.d Brugg, en dus kon Brugge voortdelven op oigon grond mits enkele
kldine onteigeningen (13). Uat betreft hot eigendomsroc~jt op de r~st ven Het Oudc
Zwin: van Poreboom tot n~n Zienbruch, hot latere Eyenbroeke, behoorde h~t Oude Zwin
aan de nevens1i~gende Kerkwatering van Oostkerke. In 1595 betaai,cie do Uatering
van Reigersvliet de pacht voor de visserij in dit deel van het Oude ~win aan Mijn
heer Clauj, de Oroy heer van Querques en van Oostkerke (14).

De heer van Oostkerke

bezat inlmbrs c.ls amnn “die zeten te leyenbrucghe metter ghoton cLiero boven in via-’
tren” (15). Vanaf Eyenbroeke tot aan de zee, d • i • tot a..n Schapenbrugge, behoorde
het visrecht aan h0t Hof van Kalvekeete te restkapeflc (16). Het verschil v’n ei—
gena.’r tussen het Srugse deGi van het Oude

‘~win en het doel dat aan dt. Vateringon

behoorde is zelfs nu nog vast t~ stellen uit het feit dat het dael dat aan de Wate—
ringen behoordo nog bestaat, terwijl het deel dat aan Bruj~jo behoorde sedert ± 1760
per gedeelto ün beginnende met do oevers, verkocht word aan partioulioren. Daer—
door werd dit deel van het Oude Zwin en du Varsche Vaart stc.lsolmatic gevuld, zodat
er nu slechts vage sporen van over blijven.
tit deze beschouwing rijst oohter weer een andere vrarg. ‘let Oude Zwin zou de
oudere verbinding geweest zijn tussen Brug4~e en de zee, ~.n het zou voor de sche~.p—
vaert gebruikt zijn guweest voör dct Brug(.e door de Reio in vt.rbinding stond met
D~xmie en het eigenlijke ‘3win (17). B~stann er bewijzen dat het Oui)eZwin bevaren
werd vc.n Bn2g,e, over Koolker ke en Oostkarke nanr Sohaponbrugge ( ‘estknpelle) ?
Of is het mogelijk dat men in de 12e wouw door het Oude 7win va:rdc~ tot aan do Pfl—
yserdam (Pureboom) en van da. r langs de ?vnioareda tot aan Lwmbwke, en vord~r tot
Sluis zoals di b het &eval zal geweest zijn rond 1266 7 In het eerste goval is hot
onverk1~b~r dat het Oude Zwin niet aan de stad Brug~e behoordo tot arn Schapen
bruc~e. In hot tweede geval is de Vwsche Vrsirt van 1564 ecn herstolling van dc
oudere verbindingsweg tussen Brugje en dc Zee.
De naam ?~onnikarede, oorspronkelijk ljunicc.reda, zou afkomstig zijn van de men—
nike~i van ‘Ier Doest op Lissewego. Dezen vaarden langs het .L,issewe. gse Vt~ rtje naar
Brug~e en v~.n daar langs het Oude Dwin, de 2lunicareda en hot Zwin na r hun talrijke
bezitting0n in Zeeland. Ltc.r’r ~Lc* Lissewe’ gse ‘Tatergr.ng werc’ pas in 1271 gcsgr~vcsn
(18). De gedachte arn deze varrwe~ van da abdij heeft echter zozeor op bepaalde
personen gewerkt dat G. en 3. Blac,u en andore Noordnedorlrjndso karto~rafan op hun
kaarten een vaart tekenden van Percboom, langs Dudzole, recht naar Ter Doest (19).

13.
Dergelijke waterloop heeft nooit bestaan.
iLen laatste vrragteken is: lIet Leenhof van de Abdij van Sint—Jcwintene ten Ei
lande op Syenbroeke, voerde in

1760

hetzelfde wapen als de stad connikerede (20).

Dit is een positeif feit dat even zwaar weegt als het feit dat de lbdij Ter Doest
~n bezitting heeft gehad binnen hct gron’lgeViod van .onnikorot~o. Het is mijn in
ziens minstons zo goed mogelijk dat de narm .unicaruda zijn oorsprone vond bij de
monnikün van de Abdij von Sint—Kwintens ten Eilando, diG de tiondon bwzaton te
Qostkorke en omgeving (Dl).
Reno Do lCeyser.
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