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Op zaterdag 24 augustus 11. werd te Moerkerke begraven, de Heer Lugust 
Verminck. Ile dierbare afgestorvene was de vader van de Heer .Antoine Verminck, 
Bestuurlid van de Haemkundige Kring St-GuthS{;o en onderwijzer te lioerkerke. 

Het was voor het :Bestuur, spijtig genoeg, onmogelijk de Leden van de Kring 
tijdig te verwittigen en tot de begraf ,.nis uit te nodigen. Vlij zijn er met en
kelen geweest in uw aller nacm. Daarom bieden wij hier nogmaals in naam van 
het Bestuur en van heel onze Kring, ann de Heer en Mevrouw Verminck - De Veire 
en aan Mejuffrouw A. Verminck, onze kristelijke en diepgemeende deelneming. 
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In "Handelingen vnn de Société d 1 Enrulation", Brugge 1962 nr 3 en 4 blz 301-
303, verscheen onder deze titel van de hand van Dr. A. Verhulst~ een korte be
spreking over door ondergetekende geschreven bijdragen in Rond de Poldertorens 
betreffende de verschillende afwateringaproblemen t6n noorden van Brugge, 

Ik ben Dr. A. Verhulst dankbaar voor deze besprekinG. 'lilij hadden immers 
nooit gedacht dat de vakhistorici zich aan ons tijdschriftje zouden interesseren. 
Ondanks voor mij moeilijke omstandigheden, zou ik toch willen enkele bedenkingen 
naar voren brengen en van deze gelegenheid gebruik maken om de uitkomst van een 
nog verder doorgedreven onderzoek mede te delen, een inzicht dat wel enigszins 
afwijkt van mijn vorige artikelen. Mij werd eens gezegd: uit de schok der gedach
ten spruit het licht. Al zal het misschien ook deze keer nog het algehele licht 
niet zijn, toch wil ik aannemen dat een nadere verklaring de bedoeling is van 
Dr. A. Verhulst. 

Het is misschien goed er aan te herinneren dat ik in mijn artikelen vooral 
heb geprobeerd te vinden hoe de ontwatering van de streek verliep in de lle, l2e 
en 13e eeuw. Daardoor kon ik mij niet beperken tot Oostkerke alleen; dat is on
mogelijk omdat het Noorden op dat gebied één geheel vormt, 

Dat het Oude Zwin slechts eigendom van de stad Brugge was tot aan Pereboom, 
is hierin een zeer belangrijk gegeven, dat aan de aandacht van vakhistorici ont
snapt was, ondanks de uitgegeven teksten hierover. 

De voornaamste struikelsteen in de hele zaak is de vroege verbinding van 
Brugge met de zee, meen ik. Onvermijdelijk komen we da~ede terecht in het ont
wateringsprobleem, Met e~dere woorden, hoe geraakte het water van Brugge en ho
gerop, in de zee vbbr dat het Zwin rond 1134 ontstond? Dit wil ik proberen wat 
nader te onderzoeken. 

Dr. Nl. Gysseling, in zijn Toponymisch Woordenboek dat ik slecht na het v&r-
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schijnen van m~Jn eerste artikelen kon raaU.plegen, geeft een z0er vroege vermel
ding &an in 1072 van de Amelinebrug, gelegen bij Michem. Dat is dus voor het 
ZWin ontstond, en op een plaats die door de overstroming van 1134 niet werd Ge
troffen, v~rmits ze in het oudland lag. Die brug lag volgens latere bewijsplaat
sen bij het Kruisebilksken, dat in het lOc begin van de Watering van Rombouts
werve lag, noord van Michem. Het 10-- begin van Romboutswerve paalt zuid aan de 
hoofdwatergang van deze r.ratering en oost ook aan eon watergang die bij de zuid
oosthoek van het lOe begin in de hoofdwatergang vloeit. Deze laatste watergang 
liep oorspronkelijk in noordelijke richting door, in de Watering van Reigaarta
vliet in de richting van Steenkin op Dudzele, en werd bij het delven van het Ou
de Zwin afgesneden. 

Het is r:~ij niet gelukt met allo zekerheid uit te r.mken bij wel~een van deze 
twee watergang8n de P~elinebrug lag. Er kan echter 8en andere aanwijzing bestaan, 
dat de Amelinebrug over de hoofdwatBrgang lag, in het feit dat l~ulinobrug voor 
het lactst in 1·:.53 vermeld wordt. De volgende vermelding van een brug bij het 
lOe bugin vnn Romboutsworve, is in lJ,Bl; maar dun heet de brug r.1esdammebrug. En 
van die weten wo met zekerheid dat ze in do zuidwesthoek van dit begin lag over 
de hoofdwatergang. 

De hoofdwatergo.ng van Romboutswervc vloeide af in noordoostelijke richting, 
ongeveer naar de plaats waar later do iV!unicareda samen vloeide net het Zwin. Tus
sen Miehem en zijn samenvloei met de MUDico.reda drangt die hoofdwatergang de 
nanL"l '1 Scheure". In de Scheur(; vloeide ook de MarcvliE::t die het water van de eer
ste beginnen van Romboutswerve afvoerde. 

Vfnnr b.:>con nu de hoofdwatergang van Rot.lboutswerve? Vermoedelijk werd hij 
zuidwest bij Miehem gE::vormd uit twee waturlopen: de <;erste was de hoofdwatergang 
van de Watering Tussen Deide Zwenen. Dat was eBn kleine waterine die tussen Rom
boutswerv0 lag en de stad Brugge, en begrensd werd door de Reie ten zuiden en 
het Oude ZWin ten noorden. Diu ~erte waterloop lae dus zuid van Koolkerke dorp. 

De tweede weterloop, die in de hoofdwat0rgang van Romboutsworvo vloeide, 
was de Hemelboek. De Hemelbeek begint noord bij Brugge in do Watering van Groot 
Rei&aartsvliet en vloeit noordwest vun Koolkerke dorp,on. noorU van Koolkerke 
tot tegen het Oude Zwin af te draaien bij de grensscheiding van Koolkerke met 
Oostkerke. De plactselijk toestand laat vermoeden dot die beek doorliep naar de 
hoofdwatergang van Romboutswerve vóbr het Oude ZWin bestond. 

We hebben dus eon afwateringastelsel beschreven dat in het Oudland ligt, en 
dat begint bij Brugge, en dat we kunnen volrron tot de Sn.ïlenvloeiing van de ~-iuni
careda en het Zwin. Dit stelsel bestond voor dat het Oude Zwin bestond, want 
twee van de vermelde waterlopen werden bij het delven van het Oude Zwin doorge
sneden. Over één van de watergangen lag de in 1072 vermelde Amelinebrug. Dit 
afwateringastelsel is ook ouder dan de Wateringen, want het houdt geen rekening 
met-de latere wateringgrenzen. 

Dit alles bevestigt, mijn inziens, mijn stelling dat er vbbr het Zwin ont
stond in 1134, in de omgeving een beddine bestond, groot of klein, langswa~r het 
wat~r van Romboutswerve en van Brugge en van misschien nog verder -ook zeker van 
oen deel van Groot Reigaartsvliet- de Sincfal bereikte. 

Ik wil het nog in het midden laten of die bedding, al dan niet de in 1089 
tG Oostkerke vermelde Budanflit was; alhoewel ik mij moeilijk kan voorstellen 
waar nnclers de Budanfli t zou gelegen hebben. Do.t de bodemktmdigen die afvoer
bedding niet kunnen terugvinden is wellicht te vcrklaren doordat de overstromine 
die in 1134 het Zwin desd ontstaan, de sporen ervan heeft ui tgeschuu:rd, Dat ook 
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bodemkundigen zich eens kunnen vergissen, bewijst Dr. A. Verhulst zelf in Z~Jn 
studie over de streek ten zuiden van het Zwin, tussen Damme en Lapscheure. 

Zo er voor 1134• dus vèbr het Zwin ont~nd, geen afvoerbeddine was, ln.ngs 
waar vloeide dan het water van de bovenbeschreven Waterin~;on weg? Dan kan ook 
de Municareda haar naam niet ontleend hebben aan de benedictijnen van St-Kwintens 
die de tiendan bezaten te: Oostkerke; maar hoe koiilt het dan dat het leenhof van de 
abt van St-Kwintens te Oostkerke, hetzelfde wapen voerde als de stad Lionnikercde 
die bij de i~Iunicareda (waterloop) ontstond? De enige uitleg is L1ijn inziens, het 
aanvaarden van een afvoerbedding wuervnn ook de Benedictijnen van st-Kwintens 
hebben gebruik gemaakt. 

HE:t Oudland en het Middenland waren bedlt.jkt vbbr de overstror:dng van 1134 
(Duink III b) niet alleen langs de zeekant, manr ook langs de noordwest oever 
van het dan ontstane Zwin, door uen aaneenschakeling van de Evendijk, de Kalver
keetdijk, de Bloedlozendijk en de Lnngendijk (minder juist de Krinkeldijk lj(onoemd) 
De aanlee vn.n. dijken langs de zee is normaal; minder klaar is de rec1en vnn non
leg van de Krinkeldijk. D~ze werd aangelegd nadat de overstromine beGonnen was 
ofwel werd hij aangelegd langs de door mij vcronderstelde afvocrbedding. 

Zo hij werd aangelegd nadat de overstroming begonnen was~ hoc komt het d~n 
dat de zeer laag gelegen Viatering van Romboutswcrve niet overstroomde? liet ware 
veel meer aanneembaar dat dE:!ze dijk aangelegd werd langs de door mij veroncl.Jrstel
de afvoerbedding, meen ik. Wat er von zij, nen heeft een ontwo.teringssystecrJl moe
ten inrichten in dit door dijken omringd gebied, anders moest het alleen reeds 
door het regenwater overstromen. 

Ontwatering door middel van sluizen rechtstrcGks in ze~, is wc~n~G wo,Qr

schijnlijk Oiildat zulks te gevaarlijk was. De sluizen waren noc primitieve hou
ten installaties voor zover ze al bestonden, en de zee verkecrUc in een trP~s
gressieperiode. 

Van de andere kant was er het wat~r van Brugge. In en kort na 1127 schij
nen verandaringun aancebrncht t8 zijn aan de omwalling en dus ook a~ de water
lopen binnen Brus~e. En oneetwijfe1dheeft men voor de aankomende overstroping 
vo.n ll).-1 Uc watereD.JlG vv.n RomboutswervB moeton afdijken, anders overstroomde dit 
laagliggend w..-~teringsgebied zeer zeker. 

Jüjn inziens werd rond dit tijdstip de Municareda van dijken voorzien en 
werd dan ook het Oud Zwin van Brugge tot Pareboom eedolvon en ook nl van dijken 
voorzien. I-iet gebied w2.ar hot Oude Zwin en de Municaredu latren, lic·t hogl:r dan 
het cebied waarin de watergane van Romboutswervt: en zijn vertakkingen lagen. De 
hoger gelegen gronden lieten waarschijnlijk toe cuoukkelijker te delven. 

Brugge kon nu ongehindord wut<>r afvoeren zonder cevao.r voor overstroming. 
\Jant vooraloer het getij Brugge b0reikte lanes de ingedijkte ltilunic2.roda en het 
Oude. Zvdn, was het ovcrstromingsgcvaar geweken door het kro..chtverlies wecens de 
afstand. Ne cle ac.nlec van deze i!lf;"odijkt~v afvoerweg, werd al het wnter van het 
noorden en van Brugge, langs deze, veiliG landinwaarts gelegen, opening e~lost. 
Het water uit het Noorden werd naar Brugce geleid door drie uit het noorc:.en 9 recht 
naar Bruc:>·e lopende waterlopen: de Lissewegere'"'~ de Eevoorcle -en de Ronts~.artader 
of Noordzwin. Dat het afToerkanaal Oude Zwin - I1unicareda ook voor scheepvaart 
werU gebruikt 1 zal wel niex:w.nd bestrijden. ' 

Het enige :raij bekend.., f~;;;i t, d2.t aa.neevoord wordt om het vroe.""e bestaan van 
het Oude Zvdn tG bewijz~:m, i•s d~:< aanhaling bij Galbertus, waarin h.Ïj ze5t dat één 
van de moordenaar van Karul de Goede in 1127 uit de burcht van Brugge ontsnapte 
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en per schip naar Micher.; vluchtte. Uit het voorgaande blijkt d.nt die tekst niet 
kan gelden als bewijs dat het Oude Zwin dan bestond, omdat die moordenaar even
goed langs de Hemelbeek of langs de watergang van "Tussen Beic.~e Zwenen11 knn go
varen hebben, Zelfs prins Hardeknut die in de XIe eeuw onder Boudewijn V, zijn 
moeder de Engelse koningin Emma tu Brue~e kwam bezoeken, zou kunnen diezelfde wa
tergangen bevaren hebben, De Scheure is nu nog m~ur dan eGn eenvoudie crachtje. 

Na de stichting ven Da.mne in 1180, zullen het Oude Zwin en de Uunicareda 
door de scheepvaart verlaten zijn geweest. Een waterafvoerkonaal is nu eennao.l 
geen ideale scheepvaartwet; en de toen G8Gro.von Reic wo.s korter. 

Intussen zal ook de afbakening vrn de !dat~:: rineon een feit geworden zijn: de 
keu:6e en de ligging vm hut tiendenhof v,::n St-Kwint"'ns in de Woterine von Groot 
Reigaartsvliet op Eienbroeke~ bewijst zulks. Hieruit volgt dat de wateringabe
sturen dnn ook re0ds raoeten bestaan hobben. De lage stre;.;p op de noordelijke 
oever van het Zwin, die bcscher~:i!. werd door de Langedijk~ vormde vcrmoedolijk oor
spronkelijk één r:atering, waarvM de Heer van Oostkerke waasschouteet was, en 
zulks ook bleef nadat dit gebied in drie \lnteringen werd verdeeld (Romboutswerve, 
Kerkwatering en Sheer-Baseliahoek). De waterafvoer van dit gebiGcl geschiedde 
voort bij de samenvloeiing van do Municareda en het Zwin. 

De stad Brugge heeft no. de aanleg van de Re ie tussen Damme en Bruege, einde 
1100, waarschijnlijk het grootste deel van haar wateren langs daar gelost; vooral 
sedert de aanleg te Damme vo.n de Speie in 1234, die door Brugge word bekostigd. 

Het is altijd het gebruik en de plicht geweest voor elke ~.Jatering, te zor
gen voor haar waterafvoer en dit mot eigen middelen, door haar eigen sluis en 
niet door lde sluis van een andere Wate;ring. De rest van het Noorden~ dat dan uit 
de éne grote natering van Groot Reigaartsvliet bestond, was aangewezen op de sluis 
die wegens zijn naam kan toegeschreven worden aan è.e benedictijnen van St-Kwin
tens.,. namelijk de Kwintesluis bij Reiganrtsvliet. Het water kon die sluis berei
ken langs het k~aal van het tiendenhof te Eienbroeke, waar de in 1147 vermelde 
Noordzwin of Rontsaartruler in vloeide 1 o.lsook langs de Noord- ~n de Zuidwatergang. 

Ik herhaal hier wat Dr. A. Verhulst niet aanvaardt, namelijk dat de ver
melding van Eienbrugge in 1187 g0en bewijs is dat het Oude Zwin dan doorgetrokken 
was van Pareboom tot Eienbroeke 1 omdat het NooA.win in verbinding was met de wa
tergang van het tiendenhof naar de Kwintesluis. Dit feit kan evengoed de aanwe
zigheid van de brug vcreist he'bben. Om te bewijzen dat het Oude Zwin dan al door
getrokken was, zijn teksten nodig en die heuft Dr. Verhulst niet medegedeeld. 

De benaming ''Oud Zwin" zal ontstaan zijn na 1180, omdat het bestaande dt:el 
tussen Brugee en Pereboom~ dan tijdelijk niet meer gebruikt is geweest. 

In 1267 is er voor het eerst spraak van water dat van Brugge afvloeit naar 
Reigaartsvliet, maar de tekst zegt niet langs waar. Het kan dus evengoed lancs 
het Noordzwin geweest zijn. Maar het is wel een bewijs dat niet al het water van 
Brugge lu.ngs Damme weg kon of mocht. In 1288 had Brugge moeilijkheden met de 
Vlatering van Romboutswerve over een teveel aan water in de Reie, hetgeen overstro
mingsgevaar voor Romboutswerve meebracht. Hieruit blijkt dat er meer water door 
de Re ie naar Damme ging dan goed was. 

Van een andere kant, op het einde vnn de XIIIe eeuw, heeft men weer veran
deringen aangebracht aan de wallingen en de waterlopen in en rond Brugge. Zijn 
deze ~dhoringen niet de aanleiding geweest om het Oude Zwin vanaf Pereboom door 
te trekken tot Eienbroeke, om aldus een rechtstreekse waterafvoer naar Reiganrts
vliet te verkrijgen? Rond die tijd heeft men in elk e~val aan het Oude ZWin ge-
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werkt, wnnt ir. 1294 werd het verdiept ten zuiden van Koolkerke kerk. 

De tekst van 1300 "toude Zwin dat ute watert te Reigersvliet 11 dui<lt fillJU 

inziens, zoals ik vroeger al zegde, op een toestand die nog niet lang bestond, 
anders ware die bijzondere aanwijzing over het uitwateren, overbodiG geweest. 
Voor zover mij bekend komen slechts na 1300 bewijzen voor, over tussenkomsten in 
d'3 kosten door de stad Brugge aan de sluis te Reigaartsvliet, Brugge betaalde 
namelijk rl.e helft van de onkosten aan deze sluis 1 omdat de stad langs rlaar haa:.: 
water j_n zee a.:."'7oerde. 

Komen -,-re ;-m te~g op de bespreking van nuJn artikelen door Dr. Ver:mlst. 
Hij zou dus e,eEjk hobben daar waar hij zegt dat de verbinding Oude Zwin-H1.ulicn."' 
reda-Budanfli t niet heG ft bestao.n. 

'I'ot he". teeendee~. is bewezen neen ik echter het 1lestaan aan ve.n de vcrbin
ding Ouè.e Zwin-·Municareda-ZV.rin 1 clie rond 1134 ontstond; omdat ik aan..."1eem 1 volgens 
de uitkomst va.n hiervoorafgaande gegevens, dc:.t het o·:1d0 Zwin werd gedolven, z.ov€r 
het o.an Brugf,·e b&hoorde, rond de tijd dat het Zvdn als dusdanig ontsto:r.d. Dit 
deeJ. van het Oude Zwin zou dus niet zo oud zijn als ik en veel anderen vroeger 
aannamen. M2.ar het zal in ieder geval toch ouder zijn dcm de twee anderG delen, 
die vtrnaf Pereboom al over Eienbroeke tot in Rieeaartsvliet vloeiden, 

Wat betreft de plaatsnaam Ozoke. 1 deze heeft volgens het sedertdien verscho•
nen Topon~rmisch \'loordenboek va...rJ. Dr. Gysseling, 1:JEJtrekking op OOse in de omgeving 
van Oudenearde en niet op Oostkerke, Ik verontschuldig mij bij alle lezers van 
Rond de Pold?rto:rens voor deze laattijdige terechtwijzinG, maar ik verkeerde in 
de onmoge:ijkh2id het v::-ocgc_;~ te doan. Do plaatsnaam Ozelro '.'tas echter mac:.r een 
detail ir.. mij--:_ betoog j_n betrel-:::k~_ng tot de bezittingen van de Gentse St-Pieters= 
abd:i.j in de Y'L8~,., A:nbachten e:1. j_n l;.ot noorden vnn Brugge. Hoe verder het onder
zoek vorde:tt hoo b8lnngrijko:r rlie bezittingen worden. Nopens de afkomst van de 
Heren von Oostke]~l:(, heb il·: ·~8H 1:loe ateods gegronde veronderstelling gemaakt. De 
persoonsnaam '10se" heeft ontegensprekeli,jk bestaan, 

Nopons de dijkwerke::-s bij Damme 7erwijs ik in mijn artikel naar J ,D. Chas
telain, Vie et ~ort du :?nys du zwj_n. '.Tnt betreft de oorkonde van 1130, zie ik met 
verlangen uit naar de 7akkundige verklaringj alhoewel zij niet volstrekt onmis
baar is voor mijn betoog. 

Het is niet mijn bedoeling een pennet~st te voeren met Dr. A. Verhulst. 
Wij allen z:..jn Dr. Verhulst dnnkl::o.ar voor zijn zeer gewaardeerde studies betref·· 
fende onze streek. Het zou echter leerzaam zijn, zo hij lij zijn besprekingen 
behalve zijn afwijzingen, ook de betijzen hiervoor kon mededelen. 

Rene De Keyser. 

x::-: x x x x 

Vooraf wezen vermeld J.e BijdrD.Ge~1 v.-:Jrschenen in Rond de Poldertor,ms: 2e jaarg 
nr 2 en nr 3, 3e jaarg ~r 1, 4e jaarg nr 2. 

Amelins brugge: Woordenb ~opcn;y-m Gyr.;seline, deel I blz 53 en 443, 
f.rnelinebrugehe: Woo:cdenb T-":rponym DB F:!.ou~ cleol I icol 233. 
HBXJ.elins brugghe: idem~ deel V kol 337. 
Crusebilck: illet'.j dee~- VIII, ko:!. 954· Alsook: Ommoloper Romboutswerve R. A. B • 

.Aanwinst ltC96; en Reg Land Ke:':'k Oostkerke 155,t, kerka:r"ch Oostkerke 



Mesdam; roorde11b De Flou, deel 10 kol .;.81. 
Marcvliet: idc,m, deel 10 kol 182. 
Scheure! idem, cleel XIV kol 260. 
Hemelbeek: militaire kaarten en andere. 
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Over de werken aan cle Brugse omwallingen· in 1127, zie A.c.r. Koch, ~Jruc,·c;e's 

Ontwikkeling 1 Soc d 1 Emul Brugee 1962 nr 1 en 2, blz 55,56. 
Gillioütsvnn Severen: Invent. ir<;:) des l"rch d l ville Q Bru;:;es, Introduetion p ].70 

En 129,; ln villede Bruees fit 1 1 acquisition de divers terrains à Coolkerke 
vour 1 1 a.Jprofondisseraent des passes l~e 1 1 Qu(:e Swin". 

De twee waterga.n[)·en noord en zuid van Koolkerke, zijn Lluic~elijk c.;:-ncegeven op 
de Generale Caert cler Geunieercle ',.aterinc;en vn.n Eyensluys e11 C-root Reycers
vliet door Drub~ele 7 .:\nno 18:;,8. 

Na de aanleg von de zeewerinG bustaQllè.e uit l~E: Evendijk, de Knlverkectèlijk, de 
13loedlozeè.ijk en cle Lang-edijk, zal r:1en de ontwatering van Uit eebied toch wel 
naer het lar:.e;ste punt cericht heb~en. Felnu dit pnnt was juist te vinden in het 
Oudlonll dat WG;Jens üe inklinking la{;er lfl.C' dan het HiclUenland. net eni:;e Oud
land dat tot tee;en de gemelU.e dijkeneerdel lewaLl was het Oudland van ROJ;Jbouts
werve, w2.ar lo.t ... r de Munecareda en de Scheure in het Zwin vloeiden. Daaron ge
noot cl_i t punt ook de voorkeur wanneer de eerste kunstmatiee ontwaterinG HerJ in
gericht door de indijkine van de : mnecareda en c:.e aanl~-; van het van cl_ ijken voor
ziene Oude Zwin. 

000000<:>00 

In het vorige nummer blz ,~6 hebben wij enkele nota's c~c[;'Cven over de ---~eer

lijkheid en 1le laatste Heer van Knokke. 
Te Kc:)lkerke, in het koor van de kerk zit een grote witte zerksteen waar

op we lezen~ 

B;,.,ér.;oire -:1_e très noble et . très illustre seigneur ;.lessire Charles OBnéc 
Jaq Baron c1.e Croeser de Eerges sc-r de Ryne, C n o c k e et au tres lieu.x, C: 1 une 
ancienne noblesse chevalereuse de la Province de Zeelande, clécéc'!.é à i3ru(;es le 
21 janvier l32A, et de très noblt et illustre Dame ~:.nnc Charlotte de Carnin sa 
campagne, morte le 7 octobre 180) fille r:.e haut et puissant seic;neur i _essire 
Jenn François Joseph Florentin Comte de Carnin et stm~en Baron cLe ,.aco-le ct ~-~e 

Slyps s__,:r tle Roosebeke etc et de Dnr,Je Charlotte l~eanne Le Poyvre :DC'!JüG de Vinder
haute, , _eremlre, BE.lzec le, :Srcke:.:,·er::. etc. 
Les qu&ls ont fondé en cette éc;lisc un nnniversair" perpétuel au 10 juillet 2vec 
è.istvibution .. ~e _l)ains pour les pauvres c1e eet te :Paroisse," 

:3nrrm t!e Croeser was al verfranst en blijkbaar een ~;er~.e colln.borat<oJur 
met het Ré:.ir,,e 1Tapoléon. Bij zijn naar.J. Lle Croeser, sto.2.t BI.)T3'GS d.i."Ten -:Jerr;e" 
wanrop de (~e Croesers 7 genereties hebben 3ewoonc~. Dan volGt Hync. ''De Hyne" is 
een hoek vWl. i(oolkerke, vroe;-er een he.:;rlijkileiè. en een leenhof ~ (tie verc1wenen 
in het :3om~ewijnkanaal en de havenrlokken.Benevens zijn titels te Koolke<rlce staat 
alleen K n o k k e vermeld 1 zijn lactst verworven Heerlijkheid. ~·.an bei:~e zij
den van de tekst hans8n i, kwartit:ren. Voor Je man: Croeser, .. udej8.ns, Stoclwve 
en Romrrtel. Voor de vrouw:Cnrnin, :'oyvre, ?oyvre en '·'outers-Vinderlwute. 

_0.1', Gaëtnn, 


