
De "M U N I C A R E D A" een zijarm van het Zwin. a) ===================================================== 

De Watering van Romboutswerve en de Kerkwatering, beide gelegen te Oostkerke, 

waren van elkander gescheiden door het Leugenzwin. Dat Leugenzwin was de verbin

ding tussen het eude Zwin aan Pereboom, en het Zwin bi;j. Lembeke.(l) Het Leugen

zwin werd in 1564 gekanalizeerd en werd aldus een deel van de Varsche Vaart: het 

kanaal dat Brugge verbond met Sluis. De naam Leugenzwin verschijnt voor het eerst 

:!:: 1300 (2). Verrui ts hij de schoiding was tussen de voormelde wateringen, is die 

waterloop minstens zo oud als de v.ateringen zelf. 

DG stad Honnikerede 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 Poortewee van ~~ueni

kerede", dus de weide van de poorters van Monnikerede. De naam Monnikere de 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 f8milie van de heren van Oostkerke. Het 

geschil liep over het bezit van een gracht genoemd "de Municareda" (3). 
Deze hl u n i c a r e d a is wel het latere Leugenzwin. In 1266 werden de 

schepenen van r:nnnikerede, die oen sluis hadden gebouwd aan do monding van de lilu

nicaroda, verplicht door d~ schep0nen van Damme, de scheopvaart langs de Jl"unicareda 

naar Brugge te beletten, omdat langs daar inkomsten voor Damrne verloren gingen (4). 

De stad Brugge had in 1234 te Damme, aan de monding van dG Reie, de kunstmatige 

vaarv•eg die Brugge met Damme verbond, een sluis of Spe ie opgericht ( 5). Deze speie 

. wns een onmisbaar en voor die tijd 8en zeer modorn kunstwerk, dat de 3.eie op hot 

gewenste waterpeil hield, waardoor de scheepvaart zeer bevoordeligd werd; de scheep

vaart die op haar beurt aan Damrne zijn wolstand en bloei verschafte. Terecht zul

len de Dammenaren gevreesd hc:bben dat de sluis op de Kunicareda ds schGepvaart langs 

dao.r naar Brugge zou kunnen c,fgeleid hebben. De eis van 1266 kan er op wijzen dat 

de Municareda toen reeds aan de stad l.lonnikerede behoorde. 

Ten minste een deel van de !Na tering van Romboutswerve, die te noorden ve.n Damme 

ligt, loosde haar water langs de J[unicareda. Dit blijkt cluidelijk uit de beschrij

ving van de recht&n van de aman ven Oostkerke in 1316. De aman bezat o.a. ook " 1 t 

scouthetendom van der nieuwer cuere ten Damme die scuer8n benoorden don Damme dats 

te wetene die metter ze te utc; watren ter sluis te Mynsheran van L"mb<Ske" (6). 

a) Het woord 11 i:'lunicaredn11 mott ui tgE::sproken worden Munnikcr-ode; de ra' word in 
Vroeg-Nodorlands gubruikt waar wij nu de toonloze 1 e 1 in ui tgrmgcn gebruiken. De 
betekenis van de naam is dus: de ede of waterloop van de monnikun. Zoals Damme aan 
de dam, Sluis ann de sluis en 1·Îlude op de muide, zo leg Monnikerede ns.n do Municar
eda en haalde daar zijn naam. Om het lezen gemakkelijker te maken werd in dit arti
kel Municareda gebruikt voor de waterloop, en Jéonnikerede voor de stad. 
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Lembeke lag op de samenloop van de Municareda en het Zwin. De Poorteweede van Mon

nikerede lag tussen twee dijken en is zo veel als zeker de verlande bedding van de 

vroegere Kunicareda. 

In het begin van de 15e eeuw pachtte Jan, heer van Oostkerke, de Poortw8ede. 

Behalve deze Poortwuede, pachtte hij nog een andere dijk die lag van aan de Poort

weede noordwestwaarts tot aan het Oude Zwin, namelijk de Pylyserdam (7). Daarmede 

is de ligging van de Pylyserdam duidelijk vastgesteld. Hij is dus niet te zoeken 

op Westkapelle zoals men totnogtoe mecmde (8). De Pylyserdam was de zuid-westelij 

ke dijk van de Municareda tussen de Pompestrnat en Pereboom te Oostkerke. Op de 

noord-oostelijke kant is ook de na3lll van eon dijk bekend, namelijk de Oostdijk (9). 

Deze dijk is later opgenomen in de landerijen, Op de kadastrale kaart van Oostker

ke + 1845, is nog een streep grond op te merken, lopende van de Pompestraat tot 

aan het Oude Zwin, die kan identisch zijn met deze Oostdijk. 

Is de M u n i c a r e d a dan niet 8en zijarm geweest van het Zwin, die 

tussen twee dijken lag? En wel: de Foortweededijk en de Pylyserdam te zuid-westen 

en de dijk van de Kerkwatering en de Oostdijk te noord-oosten. De dijk vnn de kerk

watering was in 1459 te neder gelegd, dus afgedolven (10). De Oostdijk was reeds 

in 1280 gebruikt als landbouwgroild. 

De strrd !vionnibarede is dus in het bezit geweest van een streep groncl vnnaf Lem

beke tot ae.n Pereboom,nl. de Paartweede ~n de Pylyserdam, vermits ze deze beide 

voor haar eigen rekening verpachtte in de l5e eeuw. Ook de waterloop ï.!unicareda 

zal wel haar eigendom geweest zijn, danr het stadje d&zelfde narm droeg en de ver

melde sluis bouwde in 1266. Mogelijke heeft dit ftdt invloed gehad toen de str:cd 

Brugge in 1564 de Varsche Vaart heeft laten graven. Vanaf Brugge tot Pylyserdam, 

d,i. bij Pereboom, behoorde. het Oude Zwin aan de stad Brugge, Het is dit deel van 

het Oude z~~n dat de stad Brugge verpachtte in 1)34-35. Dus niet het Oude Zwin 

van Brugge tot Westkapelle zoals Dhr. Americkx moende, zich steunend op Dr. De Smet. 

(11). Ook in 1412 wordt duidelijk gezegd welk deel van het Oude ZWin ann Brugge 

behoorde, Immers in dit jc.ar miek Brugge een akkoord met de Viatering van Groot 
e 

Reygersvliot om door deze la~tste het Oude Zwin te lat~n herdlven VQU aan de Brug-

se stadsgrens tot aan Wandelaarsbrugge, onder voorwaarde echter dat de waterloop 

met de barmen a2.n de stad bleef toebehoren ( 12). De Wandelaarsbrugge l2.g over een 

waterloop die hey Oude Zwin van bij Pereboom verbond met de Ronsaertader. 

De Varsche Vaart werd dus door Brugg~ aangelegd van aan de Koolkerkepoort, tot 

aan Pereboom in de Bedding van het Oude Zwin, dat aan de stad behoorde. Monnik<;r

ede was als stad ondergeschikt aan Brugge. Van Pereboom tot aan Lembeke werd het 
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Leugenzwin, de vroegere Municareda, gebruikt en uitgedolven, Vermits deze water

loop aan Uonnikerede behoorde, was die misschien ook begrepen in de ondergeschikt

heid nnn Brugge? De schorren verderop langs het Zwin waren meestendeels in het be

zit van de st~.d Brugg, en dus kon Brugge voortdelven op eigen grond mits enkele 

kleine onteigeningen ( 13). Y/at betreft het eigendomsrecht op de rest van Eet Oude 

Zwin: vnn Pereboom tot ac~ Eienbruch, hot latere Eyenbroeke, behoorcle hut Oude Zwin 

aan de nevenslic;gende Kerkwatering vnn Oostkerke. In 1595 betaalde de Watering 

van Reigersvliet de po.cht voor de visserij in dit deel van het Oude C:win aan Mijn

heer Clnude de Croy heer van Querques en van Oostkerke (~.). De heer van Oostkerke 

bezat immers ccls aman "die zeten te Heyenbrucghe metter ghoten eliere boven in wa

tren" ( 15). V onaf Eyenbroeke tot ao.n de zt>e, d.i. tot ac.n Schapenbrugge, behoorde 

het visrecht aE:n h~t Hof van Kalvekeete ttJ VIestkapelle ( 16). Het verschil vc·n '/_i

genagr tussen het Brugse deel vnn het Oude Zwin en het deel dat aan do Weteringen 

behoorde is zelfs nu nog vast te stellen uit het feit dat het deel dat aan de Wnte

ringen behoordo nog bestacct, terwijl het deel dat aan Brugge behoorde seceert 2: 1760 

per gedeelte en beginnende met do oovers, verkocht werd aFon particulieren. Daar

door werd dit deel van het Oude Zwin en de Vn.rsche Va"rt stelselmatig gevuld, zodc.t 

er nu slechts vage sporen van over blijven. 

ei t deze beschouwing rij st echter weer een nndere vraag, 1let Oude Zwin zou de 

oudere verbinding geweest zijn tussen Brugge en de zee, ~n het zou voor de sche~p

var.rt gebruikt zijn geweest vollr dat Brugge door de Rüie in verbinding stond met 

Damme en het eigenlijke Zwin ( 17). Bost8.an er bewijzen è.at het Ouc1e Zwin bevr.ren 

werd vnn Brug~_je, over Koolker ke 0n Oostkerke na~r Schapenbrugge (i,J\:stkapelle) ? 

Of is het mogelijk dQt men in de 120 eeuw door het Oude Zwin va.crdo tot Cèan de Pè'l

yserdam (Pêreboom) en vnn d:: .. r langs de llunicareda tot aan Lembell:e, en verder tot 

Sluis zoals dit het gov8.l zal geweest zijn rond 1266 ? In het eerste geval is het 

onverklaarba~.r dat het Oude Zwin niet c.nn de stad Brugc;e behoorcle tot a?.n Schapen

brug,c;e. In het tweGde gevc.l is de Varsche VCènrt vnn 1564 een herstelling van de 

oudere verbindingsweg tussen Brug,;e en de Zee. 

De nc.am l";onnikerede, oorspronkelijk ;,!unicnredn, zou afkomstig zijn van de mon

niken van 'l\er Doest op Lissewege. Dezen vaarden langs h&t Lissewec,gse 1h: rtje naECr 

Brug_se en van daar lnngs het Oude Zwin, de L1unicareds. en het :;;win nn r hun talrijke 

bezi ttine;0n in Zeeland. Jlianr cle Lissewe,cgse Watergang werd pc.s in 1271 t;egr~,von 

( le). De gedachte o.r.n deze va,".TII<og van d<J ::bdij heeft ochter zozeer op bepr.alde 

personen gewerkt d11t G. en J. Blmeu en nndere Noordnederl::mdse kartocr:c:fcn op hun 

kaCèrten een vaart tekenden van Pereboom, langs Dudzele, recht naar Tor Doest (19). 
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Derg8lijke waterloop heeft nooit bestacn. 

Een laatste vrragteken is.: Het Leenhof van de Abdij van Sint-Kwintens ten Ei 

lande op Eyenbroeke, voerde in 1760 hetzelfde wapen als de stad Fanniksrede (20). 

Dit is een positeif feit dat even zwaer weegt els het feit det de Abdij Ter Doest 

eGn bezitting heeft gehad binnen hot grondgelried van ilonnikeroclo. Het is mijn in

ziens minstens zo goed mogelijk dd de naam Eunicareda zijn oorsprong vond bij de 

monniken van d.e Abdij van Sint-Kwintens ten Eilnnde, die de tienden bezaten te 

Oostkerke en omgeving (21). 

Rene De Keyser. 
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