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Voor onze tijdrekening 

De oudste geschreven bron van Pervijze dateert van 1063, dat is algemeen geweten en later wordt hierop 

teruggekomen. 

Vooraleer aan 1063 te komen moeten we ons de vraag stellen wat er voordien was? Was er iets op de plaats 

waar Pervijze ontstond? 

Pervijze ligt in het kustgebied dat pas zijn huidige vorm kreeg minder dan 2000 jaar geleden.  

Geologen gaan duizenden jaren terug en spreken van verschillende tijdperken vooraleer er sprake was van 

een kustlijn, onze huidige Belgische kust. We pikken in met het Atlantische tijdperk toen omstreeks 6000 voor 

Chr. de zeespiegel steeg wat men de Flandriaanse transgressie noemt.  

Voor onze kust, die toen werd gevormd door het hogere pleistocene achterland lag een waddenlandschap, 

hetwelk het Atlantisch waddenlandschap wordt genoemd. 

Dit waddengebied bestond uit losliggende platen, die steeds hoger werden. Tussen deze platen echter had 

de sedimentatie de stijging van de zeespiegel niet of slechts ten dele gevolgd, en hier stond dus de ondiepe 

kustzee zowel bij lage als bij hoge waterstand direct tegen het pleistocene achterland van ‘Zandig 

Vlaanderen’. 

Het blijkt, dat de zee bij elke vloed de wadden overstroomde via talloze zich vertakkende en sterk kronkelende 

kreekjes of getijdegeultjes. De afmetingen van deze getijdegeultjes variëren van ongeveer 40 tot minder dan 

1/2 meter breedte. De zee voerde door deze geultjes behalve water ook slib aan, dat op het wad tot bezinking 

kwam tijdens de vrij rustige waterstand tussen eb en vloed. Vlak langs de geulen en ook gedeeltelijk erin 

bezonk zandig materiaal. 

Tussen de geulen vond echter sedimentatie of afzetting van kleiig materiaal plaats. Tenslotte werden de 

eigenlijke geultjes tijdens een periode van vertraagde sedimentatiesnelheid meestal opgevuld met klei. Dit 

ingewikkelde sedimentatiepatroon komt ook nu nog tot uiting in de sterke variatie van de bodemkundige 

gesteldheid in de betreffende gebieden. 

Wij nemen aan, dat tijdens het Atlantisch tijdperk de Flandriaanse transgressie tot stilstand kwam, en dat er 

mogelijk zelfs een regressie of daling van de zeespiegel optrad. Deze kentering, welke ongeveer 4000 tot 

3500 vóór Chr. plaats vond, wordt ingeluid door de vorming van een of meerdere duinengordels aan de 

zeezijde van het Atlantische Waddenlandschap. 

Aan de landzijde van de beschreven duinengordel of schoorwal werd het milieu door de verdwijning van het 

zoute water en de overmaat aan zoetwater gunstig voor de vorming van een intensieve moerasachtige 

vegetatie. Uit de niet verteerde organische afval van deze vegetatie ontwikkelde zich veen, dat met de naam 

oppervlakteveen wordt aangeduid. Het veen ontwikkelde zich oorspronkelijk als laagveen, maar groeide 

naderhand grotendeels tot hoogveen uit. Behalve in de onderste horizonten bestaat het veen of daring uit het 

Veurne Ambachtse voornamelijk uit mosveen en in de hoogste horizonten ook uit bosveen, 

De veenontwikkeling begon op plaatsen waar het milieu voldoende vochtig was. Lag het landschap te hoog, 

dan trad geen veenvorming meer op. De topografische hoogte waarboven geen veenvorming meer werd 

gevonden, noemen we de kritische hoogte van de veenvorming. Het blijkt, dat wanneer het oorspronkelijke 

landschap hoger lag dan ongeveer 3,5 meter boven het zgn Oostends nulpunt, er geen veenvorming optrad. 

Zodoende was tegen het einde van de veenvorming de uitbreiding van het veengebied minder groot dan de 

uitbreiding van het huidige polderlandschap. Het blijkt bijvoorbeeld, dat vrijwel het gehele oppervlak van de 

poldergemeente Lo nooit bedekt is geweest met veen. 

Rond het begin van onze jaartelling moet het Veurne Ambachtse veengebied een continu bebost gebied 

geweest zijn, met plaatselijk vrij moerassige plekken waar mosveengroei overheerste. Door het veen-

landschap liepen een aantal beken die zorgden voor de afwatering van het hogere pleistocene gebied en van 

het veengebied zelf. 

Dat dit gebied niet in zijn geheel moerassig was, blijkt wel uit het feit, dat op het veenoppervlak veel Romeinse 

bewoningsresten werden gevonden. 

PERVIJZE – VOORGESCHIEDENIS EN ONTSTAAN 
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De Romeinse tijd 

Na de Duinkerke I Transgressie, te situeren aan het begin van onze tijdrekening, begonnen de Romeinse 

legers onze streek te bezetten. De ontwikkeling van de Gallo-Romeinse bewoning kan verder in vier periodes 

worden ingedeeld. 

Aan de vroegste Gallo-Romeinse bewoning (ca. 70 – 100 na Chr.) gaat een periode van verkenning vooraf 

waarin pionierskernen vanuit de oude duinen en de rand van de zandstreek de opnieuw voor bewoning 

vrijgekomen plaatsen begonnen op te zoeken. De eerste Gallo-Romeinse vestigingen grepen plaats in de 

Flavische tijd, tussen 70 en 100 na Chr. Mannekensvere, De Panne, Wulpen vallen hieronder. Ook de 

primitieve kern van de site van Oudenburg waar later een heus fort zou gebouwd worden op een langs de 

rand van de kustvlakte opduikende zandrug, klimt reeds op tot deze vroegste fase. 

Tijdens de midden-Romeinse tijd van 100 tot 170 na Chr. handhaaft de bewoning uit de Flavische tijd zich en 

is het opvallend hoe weinig nieuwe plaatsen worden ingenomen. Waarschijnlijk greep in deze periode ook 

reeds een eerste verkenning plaats van aan de geulen palende stroken van het verdronken veenlandschap 

waaronder te Zoutenaaie. 

Onder keizer Marcus Aurelius, meer bepaald in 172 tot 174 na Chr. valt 

een Germaanse volksstam, de Chauken, Noord-Gallië binnen en 

worden steden en dorpen verwoest. Daar ze opereerden vanuit de 

Noordzee is het vrijwel zeker dat ook het kustgebied getroffen werd 

door deze piraterij. Als reactie daarop worden militaire basissen 

opgericht om het gebied onder controle te houden. De kans is groot dat 

de basis van Oudenburg in deze periode werd gesticht. Beveiligd door 

het Romeinse leger, zullen onze gewesten nu een lange periode van 

economische bloei en welvaart tegemoet gaan.  

De periode die er nu aankwam noemt men de laat-Romeinse tijd en 

zou dé Romeinse bloeiperiode worden voor de Vlaamse kustvlakte. Er 

ontstond heel wat menselijke activiteit en blijkbaar ook op het 

grondgebied van wat nu Pervijze is. Archeologische vondsten aan het 

begin van de 19de eeuw gedaan door de Brugse edelman Joseph Van 

Huerne bewijzen dit onomstotelijk. In zijn manuscripten zijn 

afbeeldingen te vinden van twee vondsten gedaan te Pervijze in een 

grafveld in moerassige grond. De juiste locatie waar deze vondsten 

gebeurden is niet bekend. 

Beide stukken zouden dateren uit de periode vanaf 200 tot 350. Het gaat over een kruik en een beeldje in 

aardewerk van een monnik waarbij dit laatste naar mijn mening te dateren is naar het einde van die periode. 
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Aan deze bloeiperiode kwam abrupt een einde rond 270 na Chr. toen de Romeinen strijd voerden op drie 

fronten. Postumus, opperbevelhebber van de Rijnlegers, scheurde zich af van het wetmatige bewind en riep 

de onafhankelijkheid uit van het Gallische rijk. Rust kwam er echter niet voor onze gewesten want toen 

Postumus in 269 werd vermoord was het hek helemaal van de dam en begon de totale aftakeling van de 

grensgewesten.  

De Romeinen kregen rond die tijd niet alleen af te rekenen met Germaanse stammen maar eveneens met de 

grillen van de natuur. Rond 276 begon de Duinkerke II transgressie en kwam onze streek andermaal onder 

water. Het door de Romeinen op de zee teruggewonnen gebied,  overstroomde opnieuw en ditmaal voor 

enkele eeuwen. Wel moet er bij gezegd worden dat de transgressie niet plaatsgreep van de ene dag op de 

andere maar dat het een evolutie was van decennia, een sluipende verslechtering die het leven in onze 

kustvlakte beetje per beetje onmogelijk maakte. Het uiteindelijke resultaat was wel een permanente 

overstroming. 

Deze trage evolutie zorgde er echter ook voor dat wat gebeurde niet meteen als een ramp werd gezien. 

Vandaar dat men er ook nauwelijks iets over vindt in de annalen uit de Romeinse tijd. 

De Duinkerke II-transgressieperiode 

In de eeuwen na 400 werd daardoor dit gehele overstroomde gebied onbewoonbaar. Uitzondering hierop 

maakten enkele verspreide pleistocene eilanden (b.v. in de omgeving van het stadje Lo), gespaard gebleven 

delen van de duinengordel en een bepaald deel van het veengebied. waar het veen zo hoog was opgegroeid, 

dat het niet meer werd overstroomd. Het kaartje op de volgende bladzijde illustreert dit en wat hierna komt. 

De steeds hoger komende zee stroomde bij vloed met grote kracht het veengebied binnen. Bij eb werd weer 

veel water afgevoerd. Door de erosiekracht van het snel stromende water werden in het veen getijdegeulen 

of kreken uitgeslepen, die na enige tijd tot aan de rand van het veengebied en het hogere pleistocene 

achterland doordrongen. 

De oorsprong van deze inbraak lag bij de smalle onderbreking in de duinen, op de grens van de huidige 

gemeenten Koksijde en Oostduinkerke. In dit inbraakgebied werden de duinen door de grote kracht van het 

in- en uitstromende water over een breedte van enkele kilometers volkomen opgeruimd. Ook het 

veenlandschap dat achter deze verdwenen duinen lag, werd volledig weggeslagen. Zo ontstond er hier dus 

een inham van de zee, die bij haar grootste uitbreiding een groot deel van de huidige gemeente Koksijde, en 

delen van de aanpalende gemeenten heeft omvat. 

Vanuit deze inham stroomde het water tweemaal daags in en uit de kreken, die het achterliggende 

veenlandschap doorsneden. De afmetingen van deze kreken, die zich meer en meer vertakten, varieerde 

sterk. Er werden geulen gevonden van meer dan 1000 meter breedte, waarin het veen geheel was opgeruimd. 

Maar ook werden er geultjes van 1 meter breedte aangetroffen, waarin het grootste deel van het veen 

gespaard was gebleven. Tussen deze twee uitersten zijn alle variaties aanwezig. 

Tussen de kreken lagen de gespaard gebleven veeneilanden, variërend van grootte en vorm, die slechts bij 

de hoogste vloedstand werden overstroomd met zeewater vanuit de geulen. 
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Na de Romeinen de geboorte van Vlaanderen 

Na het verdwijnen van de Romeinen werd de Vlaamse kuststreek onderdeel van het Frankische Rijk, het rijk 

van Karel De Grote. 

Tussen de Noordzee en de Schelde, een drassig gebied ontstond Vlaanderen.  De oorsprong van de naam 

“Vlaanderen” is onbekend. De heilige Ondouenus maakte voor de eerste keer gewag van de naam in de 7de 

eeuw. 

Het Rijk van Karel de Grote strekte zich aanvankelijk uit van de Oostzee in het noorden tot voorbij de Alpen 

en de Pyreneeën maar bij het verdrag van Verdun in 843 werd het verdeeld onder de kleinzonen van Karel. 

Toen beukten de Noormannen in op de deelrijken en ontwrichtten volkomen de Karolingische heerschappij. 

In deze tijd van voortdurend verval kwamen sterke persoonlijkheden bovendrijven en waagden hun kans. 

Eén van hen was een gouwgraaf uit het grensgebied tussen het latere Frankrijk en Duitsland, Boudewijn De 

IJzeren. Hij schaakte in 861 Judith, de dochter van de Franse koning en trotseerde wraakacties en 

banvloeken. Uiteindelijk werd hij de stichter van een dynastie die Vlaanderen definitief op de kaart van Europa 

plaatste. Vlaanderen zou zo rijk en machtig worden dat latere generaties zich moeilijk konden verzoenen met 

de nederige oorsprong van hun land. Daarom weefden ze rond het ontstaan van Vlaanderen graag mythische 

verhalen, die nog honderden jaren verder in de tijd teruggingen. 

Kroniekschrijvers in de tijd van Boudewijn de IJzeren begonnen met het opstellen van stambomen die in 

eerste instantie enkele generaties teruggingen tot ene Liederik, graaf van Harelbeke en zijn afstammelingen. 

De aangehaalde personen hebben bestaan, dat is zeker maar wat echter onzekerder is, is het verband tussen 

de verschillende generaties.  

In de volgende eeuwen waagden andere kroniekschrijvers zich nog verder terug in de tijd en beschreven nog 

meer voorouders van Boudewijn die gingen tot Chlodovech die in 496 in Reims werd gedoopt. Het kwam erop 

neer dat hoe verder in de geschiedenis men was, hoe verder men terug ging in de tijd en hoe meer feit en 

fictie met elkaar verweven werden. Tegenwoordig worden al de zogezegde voorouders van Boudewijn als 

speculatief beschouwd omdat ze alleen zijn gebaseerd op teksten uit de 12de eeuw. 

Wat echter wel met zekerheid kan vastgesteld worden is het bestaan van Boudewijn de IJzeren die huwde 

met Judith en dat dit echtpaar de stamouders waren van de latere 

Vlaamse graven. Tot kort voor de tijd van Boudewijn en Judith was het hele 

huidige poldergebied van Veurne Ambacht een grote schorre, waarin 

wellicht nog enkele kleinere kreekjes lopen. Vanaf die tijd werd dit schorre 

praktisch niet meer overstroomd. Er ontwikkelde zich dan ook een 

vegetatie die in het begin alleen geschikt was voor schapenteelt, maar 

waarop later wellicht ook andere vormen van veeteelt werden bedreven. 

Wij nemen aan dat zich omstreeks die tijd eindelijk opnieuw een begin van 

bewoning ontwikkelt. 

Boudewijn krijgt af te rekenen met de Noormannen die het westelijke deel 

van Vlaanderen teisteren met hun moord- en rooftochten die een spoor 

van vernieling achter zich laten. Steden worden geplunderd en in brand 

gestoken. Het klooster van Torhout ondergaat hetzelfde lot. Boudewijn 

slaagt er uiteindelijk de terreur te stoppen en nog voor zijn dood laat hij 

alle door de vandalen verwoeste kerken heropbouwen en maakt van zijn 

thuisstad Brugge een versterkte stad. Nadat hij Vlaanderen 18 jaar 

bestuurde overlijdt Boudewijn in 879. 

Boudewijn II volgt zijn vader op in het erfelijk graafschap Vlaanderen. Hij 

trouwt met Gertrude, de dochter van de Engelse koning Elfridis. Na de 

dood van zijn vader zijn de Noormannen Vlaanderen opnieuw 

binnengevallen. Na de dood van Boudewijn II volgt zijn zoon Arnulf I hem 

op en ook zijn regeerperiode wordt gekenmerkt door een golf van geweld 

en plunderingen door de Noormannen.  Arnulf verdedigt zijn streek zo goed 

als mogelijk is en hij straalt als graaf van Vlaanderen een nooit geziene 

macht en autoriteit uit. 
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Net als zijn vader voelt hij de onweerstaanbare behoefte om land te veroveren en steeds meer macht te 

verwerven. Daarvoor had hij natuurlijk medestanders nodig, maar dat vormde blijkbaar geen probleem. De 

Vlaamse graaf was immers onmetelijk rijk, want hij was de eigenaar van nagenoeg alle gronden langs de kust 

en in de zandstreek tot aan de Schelde en de Leie. Hij kon dus zijn mannen belonen met verlaten domeinen, 

graslanden, schapenweiden, een bosontginning of een kerkje inclusief de inkomsten, kortom al wat er in 

Vlaanderen boven water stond. 

Er bestaan heel wat aanwijzingen dat de graaf de exploitatie van de kustgebieden zelf onder handen nam.  

 

De Vlaamse kustvlakte onder Graaf Arnulf 

Arnulf bouwt Vlaanderen verder uit. Hij versterkt de grenssteden, neemt maatregelen die de economie 

stimuleren. Hij richt de jaarmarkten van Brugge, Kortrijk, Torhout, Cassel, enz.. op in het jaar 958. Hij werkt 

hard aan de opbouw van kerken en het voorzien van middelen aan kloosters die hij tienden en erfgronden 

schenkt. Hij richt, met de toestemming van de bisschoppen van Terwaan en Doornik maar liefst 12 proostdijen 

op en geeft aan de verantwoordelijke kanunniken gronden en tienden (= belastingen) in eigendom. 

Nog voor het jaar 1000 laat de toenmalige Vlaamse graaf Boudewijn IV Schoonbaard, ondertussen de 

achterkleinzoon van Arnulf De Grote, de schorren en zoute weiden tegen het water beschermen, eerst door 

de aanleg van ovale bedijkte kernen en weldra door de systematische aanleg van defensieve dijken langs de 

getijdengeulen. Zo creëerde hij enorme schaapsdomeinen, waarvan de opbrengst werd samengebracht in de 

stapelhuizen van zijn grafelijke burchten. 

Overstromingen teisteren de Vlaamse kustvlakte 

De dijken aangelegd door graaf Boudewijn IV worden in de 11de eeuw zwaar op de proef gesteld door enkele 

zware overstromingen of stormvloeden. Aanvankelijk werden deze overstromingen aangeduid als de 

Duinkerke III transgressie. Een transgressie zou echter betekenen dat het land geleidelijk overstroomde door 

een klimaatwijziging en dat de situatie zich maar zeer langzaam herstelde. Nieuwe inzichten trekken deze 

theorie echter in twijfel en twee grote overstromingen zouden dichter bij de waarheid liggen. 

Zo zou er een eerste overstroming geweest zijn in de maand oktober van 1014 die de dijken doorbrak en de 

kustlijn opnieuw voor een periode onder water zette.  

Deze overstroming zou in 1042 gevolgd geweest zijn door een tweede met hetzelfde resultaat. Tijdelijk was 

er weer geen bewoning meer mogelijk. Gezien het hier echter tweemaal over een plotse gebeurtenis ging, is 

het zo dat het water niet gedurende jaren de kustlijn overspoelde maar slechts zeer tijdelijk. De dijken zullen 

telkens moeten hersteld geweest zijn en eens deze taak volbracht was, kon er opnieuw sprake geweest zijn 

van drooglegging gevolgd door bewoning en menselijke activiteit. 
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De zoon van Boudewijn IV Schoobaard, Boudewijn V van Rijsel volgt zijn vader op in 1035. Hij zal een paar 

decennia later zeer belangrijk worden voor het verdere verhaal van het ontstaan van Pervijze. 

Naar de vroegste schriftelijke vermelding 

Graaf Boudewijn V was in 1028 gehuwd met Adela van Frankrijk, dochter van 

koning Robert II de Vrome van Frankrijk. In de gravenkapel in de Onze-Lieve-

Vrouwekerk te Kortrijk (zie hiernaast) worden ze samen afgebeeld. Haar hoge 

afkomst is vast ook de reden waarom ze een plaats kreeg in de 

portrettengalerij. Ze draagt een scepter in de vorm van een Franse lelie, haar 

man één in de vorm van een morgenster. Aan hun voeten zien we de kerk van 

Harelbeke, waar het echtpaar een collegiaal kapittel stichtte.  

Van de Vlaamse graven is bekend dat ze altijd veel zorg en moeite hadden 

besteed aan de kloosters binnen hun gebied. Onder Boudewijn V nam deze 

belangstelling nog toe, vooral onder invloed van gravin Adela, die bekendstond 

als een bijzonder vrome vrouw. 

Het echtpaar bracht geregeld een bezoek aan de twee belangrijkste kloosters 

van Vlaanderen, namelijk Sint Bertijns in St Omer en Sint Pieters te Gent. Hun 

persoonlijke voorkeur ging echter uit naar de abdij van Sint Winoksbergen, waar 

in die dagen een statige kerk werd gebouwd.  

Meer dan vroeger werden ook nieuwe stichtingen in het leven geroepen. Adela 

stichtte omstreeks 1060 de vrouwenabdij in Mesen, op de weg tussen Rijsel 

en Ieper, en koos een zuster van Denain (nu in Frankrijk) – waar het eerst 

gestichte vrouwenklooster van Vlaanderen was – tot abdis. 

Ook Boudewijn liet zich niet onbetuigd en liet in 1063 een klooster oprichten in 

Ename, op de plaats waar eertijds de machtige Ottoonse burcht had gestaan. 

De Ottoonse periode liep van 974 tot 1047. 

Bij de oprichting van dit nieuwe klooster, liet Boudewijn monniken overkomen 

van Sint Vaast in Atrecht.  

 

Afbeelding van het klooster van Ename zoals het was in de 17de eeuw 

De oprichting van het klooster in Ename gaat gepaard met het opstellen van een akte waarin graaf Boudewijn 

aan de kersverse abt Walbertus de abdij geeft samen met tal van goederen en landerijen die de graaf in zijn 

bezit heeft maar ook andere goederen en landerijen die zijn echtgenote Adela in haar bezit heeft. Deze 

originele akte opgesteld in het Latijn in het jaar 1063 is tot op heden bewaard gebleven in het Rijksarchief te 

Gent nadat ze eeuwen bewaard werd in de abdij te Ename. 
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De beheerders van de officiële documenten van de abdij moeten in de loop van de latere eeuwen bemerkt 

hebben dat deze akte en nog andere ondertussen in een slechte staat waren en zijn ze het teloorgaan van 

deze waardevolle documenten te snel af geweest. In de loop van de 15de eeuw hebben ze verschillende akten 

waaronder die van 1063 van de stichting van de abdij, overgeschreven om verder leesbaar te kunnen 

bewaren voor het nageslacht. 

Dit kopiëren van deze originele akte is zeer belangrijk geweest voor wat we weten over het ontstaan van 

Pervijze want net in die akte wordt voor het eerst in de geschiedenis melding gemaakt van Pervijze. 

De vermelding van Pervijze beslaat slechts een paar regels, in de originele akte zijn er nog slechts enkele 

woorden leesbaar, in het afschrift van deze akte is de tekst nog heel duidelijk. 

Het fragment uit de originele akte waarvan volledige afbeelding op bladzijde 10: 

 

Het fragment uit de afgeschreven akte: 

 

Slechts door middel van het afschrift weten we wat er werd geschreven in de stichtingsakte van de abdij van 

Ename uit 1063. In het latijn staat er: 

de elemosina uxoris meaę Adelae in Flandris quatuor ovilia instaurata pascuis, in loco videlicet qui 

paradisus nuncupatur, quem claudit fledum, quod dicunt Holdfledum. 

Vertaald wil dit zeggen: 

‘Uit gift van mijn echtgenote Adela, in Vlaanderen vier herstelde weiden met schaapskooien, in de 

plaats die de naam Paradisus krijgt, omsloten door de vliet die Houtvliet wordt genoemd.’ 

Deze zin die de eerste schriftelijke vermelding is over Pervijze zegt het volgende: 

Adela, de echtgenote van Graaf Boudewijn geeft aan haar echtgenoot de toestemming om vier 

schaapskooien gelegen in weidegebied te schenken. Die schenking lag in Vlaanderen in de plaats 

die Paradisus werd genoemd. Er was dus nog geen sprake van een gemeente of parochie. Er was 

enkel een plaats die men de naam Paradisus gaf, de oudste verlatijnste naam van Pervijze. Deze 

plaats was omsloten door een oude waterloop, een vliet, die Houtvliet werd genoemd. 

Pervijze is dus ontstaan waar vier schapenweiden lagen op een iets hoger gelegen stuk grond en 

deze plaats was vroeger omringd door een waterloop die waarschijnlijk dateerde uit de voorafgaande 

periode toen de streek werd overstroomd na de befaamde dijkbreuken van 1014 en 1042. 

Kunnen we met deze karige informatie bepalen waar deze schapenweiden lagen, met andere 

woorden waar de oorsprong van Pervijze ligt ten opzichte van zijn huidige ligging? 

Er kan een poging gebeuren zonder zekerheid of dit de waarheid is. Het blijft dus niet meer dan een 

hypothese. 

We nemen hiervoor de kaart van het huidige Pervijze bij de hand. 
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Een deel van het noordoosten van Pervijze wordt begrensd door vier waterlopen: 

1. De IJzer 

2. De kleine Beverdijkvaart 

3. De grote Beverdijkvaart 

4. De kleine Beverdijkvaart 

Het stuk tussen 1 en 4 ligt dus omsloten door water.  

Werd dit water in 1063 de Houtvliet genoemd? 

Lagen de schaapsweiden met 4 schaapskooien daartussen? 

Lag daar de oorsprong van Pervijze? 
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De originele akte van 1063 bij de stichting van de abdij van Ename 
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