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KOMMENTAAR
BIJ DE BIBLIOGRAFIE
Heden ten dage is het niet meer mogelijk om de vol
ledige bibliografie van een historisch onderwerp op
te stellen. Er is trouwens reeds zeer veel over het
Zwin geschreven. Sommige publikaties uit de 19e
eeuw kan men niet meer vinden. In het buitenland
hebben bepaalde historici, in een of andere studie,
ook het Zwin besproken. Deze werken zijn niet alle
maal meer te bereiken, zelfs niet artikels die vele ja
ren geleden in ons land in een of ander weinig be
kend tijdschrift gepubliceerd werden. Tenslotte zijn
er studies aangaande de Zwinstreek, b.v. licentiaats
verhandelingen, die totnogtoe het daglicht niet zagen.
Wanneer we dan de vele boeken en artikels over
zien, die enigszins op de geschiedenis van het Zwin
betrekking hebben, dan maken we dezelfde beden
kingen als M. Gottschalk. Bij haar bespreking van
de literatuur van haar ‘Historische geografie van wes
telijk Zeeuws-Vlaanderen’ komt schrijfster tot de vol
gende besluiten. Er bestaat geen enkele diepgaande
studie. Het is wel zo dat sommige auteurs interessante
teksten publiceren, ofwel nuttige tekstbronnen aan
wijzen. Maar verscheidene historici hebben, wegens
het gebrek aan kennis van de topografie en de his
torische geografie, verkeerde voorstellingen van de
Middeleeuwse toestand opgebouwd, en deze op kaar
ten gerekonstrueerd.
Latere schrijvers namen, zonder zelf de bronnen
te onderzoeken, deze foutieve rekonstrukties over, en
verergerden soms de verwarring. M. Gottschalk achtte
Wij vonden echter ettelijke rnisvattingen betreffenhet ondoenlijk om al het verkeerde terecht te wijzen.
de de historische geografie van de Zwinstreek, die ab
soluut moeten aangetoond worden. Daarom geven
we hieronder enige kommentaar bij een aantal van
de boven opgesomde werken.
L. Gilliodts-Va,z Severen: Bruges, Port de Mer, 1894.

Dit werk handelt uitvoerig over de langdurige en kos
telijke inspanningen, die de stad Brugge in de l6de
eeuw verricht heeft om met de zee verbonden te blij
ven. Het eerste deel bespreekt de werken, die de vaar
weg tussen Brugge en de zee moesten bevaarbaar
houden, o.a. het graven van het Oostburgse Kanaal
en van de Verse Vaart. In het tweede hoofdstuk weidt
de schrijver uit over de plannen om meer water naar

het stroomgebied van de Zuid-Leie aan te trekken.
Brugge heeft gepoogd een rechtstreekse verbinding
tussen de eigenlijke Leie en de Brugse Leie te be
komen.
E. Jonckheere: L’origine de la côte de Flandre et le

bateau de Bruges, 1903.
Schrijver kan slechts steunen op de gebrekkige stand
van de historische geografie op het einde van de l9de
eeuw. Verder waagt hij zich aan een aantal onwaar
schijnlijke interpretaties van plaatsnamen. Tengevol
ge van deze twee feiten kan hij te en rond Brugge de
loop van de eigenlijke Reie niet vinden! Hij tracht
de Vlaamse kustvlakte in de 4e eeuw te rekonstrueren.
Zijn kaart is zeer misleidend, want daarop situeert
hij elementen die eeuwen jonger zijn. De nederzet
tingen die hij op zijn tekening aanduidt, bestonden in
de bedoelde periode nog niet, tenzij misschien Brugge.
R. Blanchard: La Flandre, 1906.

Het 8ste hoofdstuk handelt over het ontstaan van de
Vlaamse kustvlakte. Maar de toenmalige kennis van
de historische geografie liet schrijver niet toe een
duidelijk inzicht te krijgen in de periodes van de ge
leideijke aanslibbing en inpoldering van de Zwin
delta. Ook miste hij de historische bronnen om het
ontstaan van sommige polders en van de duinen pre
cies te situeren.
Hij ziet te Knokke ,,deux lignes de dunes, très net
tement séparées par la dépression appelée Zoute
Panne”. De zuidelijkste keten kent de schrijver uit het
Transport van 1408. De noordelijkste keten is, zo
meent schrijver, eerst in in de 19e eeuw na de mdiiking van de Zoute Polder ontstaan.
Waar schrijver spreekt over het stroomgebied van
de Reie, daar beschouwt hij de Waardammebeek als
de bovenloop van de genoemde rivier. Betreffende
het Zwin schrijft hij terecht dat deze waterloop de
oostelijke monding van de Leet geweest is, maar hij
ziet niet in dat het Zwin tegelijk de benedenloop van
de Reie vormde, Schrijver wijst ook op het feit de
Friezen de Zinkval — later Zwin genoemd — eer
tijds als hun zuidgrens beschouwden.
A. Duclos: Bruges, Histoire et souvenirs, 1910.

In zijn eerste hoofdstuk handelt schrijver over de his-
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torische geografie van het Brugse. Daarbij steunt hij
op Blanchard en anderen. Hij heeft geen inzicht in het
ontstaan van de Vlaamse kustvlakte. Tengevolge daar
van stelt hij de oorsprong van enkele polderparochies,
o.a. Lissewege, Dudzele, Mude en Knokke, een paar
eeuwen te vroeg. Het stroomgbedied van de Reie, zo
wel stroomopwaarts als stroomafwaarts Brugge, is hem
niet duidelijk.
E. Jonckheere: La contrée de Knocke et du Zwyn au
XVIIme siècle, 1912.
Schrijver bespreekt vooreerst het dijkenstelsel tussen
de Gentele en het Zwin. Hij kent het tracé van de
meeste oude dijken, maar ondervindt moeilijkheden
wanner hij poogt die in de tijd te situeren. Hij heeft
de dijken van enkele kleinere polders te Knokke en
Mude niet gevonden. Door dit alles bezat hij niet vol
doende inzicht in het landwinningsproces, dat van
Brugge uit de gehele westoever van het Zwin op de
zee heroverd heeft.
Jonckheere noemt een aantal oude waterlopen in
de streek ten westen van het Zwin. Hij doet niet veel
meer dan die situeren. Wanneer hij tracht een paar
ervan te dateren, of hun funktie te bepalen, dan voelen
we dadelijk dat de nodige geografische en historische
inlichtingen hem ontbreken. Hij toont niet aan dat
de vele waterlopen ten noorden en ten noordoosten
van Brugge gediend hebben, enerzijds om de afwa
tering van de streek te verzekeren, anderzijds om
Brugge met de zee verbonden te houden.
Tenslotte geeft de schrijver een opsomming van
de oude forten op de west- en de oostzijde van het
Zwin. Hij kent in de bedoelde streek geen enkele
versterking uit de tijd véér 1600. Hij verklaart te
recht dat het Izabellafort een centrale pozitie nam in
de Spaanse verdedigingslinie. Spijtig genoeg gelooft
hij dat dit fort diende om de Hazegrassluis te be
schermen. Deze sluis werd pas in 1785 gebouwd.
J. Opdedrinck: Knocke-sur-Mer, Histoire et Souvenirs,

1913.
Schrijver excerpeerde heelwat historisch materiaal,
vooral uit ommelopers van de waterschappen, reke
ningen van de parochie en van de kerk, en het archief
van de moderne gemeente, Op die manier kan hij
veel wetenswaardigheden brengen over de parochie
van het Oud Regiem, de duinen, de polders en het
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Zwin. Talrijke interessante details verliezen hun waar
de omdat ze, ofwel niet op het terrein gesitueerd
worden, ofwel niet in een chronologische volgorde in
gepast worden. Ook wordt er te veel aandacht aan
legenden besteed.
Opdedrinck heeft onvoldoende inzicht in de ge
leidelijke verslibbing van de westelijke Zwinoever,
waaruit het grondgebied van Knokke geboren is. We
geven toe dat de historische geografie nog in een
primitief stadium stond. Maar het is ook waar dat
schrijver veel interessante dokumenten niet geraad
pleegd heeft. Kende hij die niet, of kon hij die niet
bereiken? We bedoelen de rekeningen van het Brugse
Vrije, van de Baljuw van Brugge, en van de stad
Brugge, alsmede het archief van de vier polders van
het Hazegras. Deze dokumenten zijn onmisbaar voor
de paragrafen die handelen over de polders, de wa
terschappen, de scheepvaart op het Zwin, de fortifi
katies langs het Zwin, de feodaliteit te Knokke.
Het boek heeft zijn waarde wanneer schrijver als
ooggetuige optreedt. Hij kende de specifieke flora en
fauna van de duinen. Hij steunde op het getuigenis
van hen, die in het laatste kwart van de 19e eeuw de
allereerste grondslagen van de badstad legden. Hij
beschrijft de gemeente Knokke, zoals hij die in het
begin van de 20e eeuw met eigen ogen zag. Het is
echter spijtig dat hij zijn waardevolle topografische
en toponimische gegevens uit de periode 1880-1910
niet op een kaart samengebracht heeft.
G. Van Steene: De Zeekust en Knokke, 1930.
Het werk betekent een goede gids voor degenen, die
wensen interessante zaken te vernemen over het land
schap en de zee. Van Steene toont zich een uitste
kend kenner van de fauna en de flora van de zeeoe
ver en van de duinen, alsook van de zeevisserij. Hij
wijdt enkele paragrafen aan de oorsprong van de badstad. Zijn inlichtingen stammen vooral uit Opde
drinck en het gemeentelijk archief.
Waar schrijver handelt over de geschiedenis van
Knokke, daar herhaalt hij een aantal niet gefundeer
de stellingen van sommige voorgangers. Het zou ons
te ver leiden, indien we al deze verkeerde opvat
tingen hier zouden weerleggen. We wijzen alleen op
de twee kaarten, waarmee schrijver poogt de situatie
van de Zwindelta in de vroege Middeleeuwen te re
konstrueren. Hier bouwt hij op gefantazeerde voor
stellingen van oudere auteurs.

M. Waterschoot: De Vlaamsche kustvlakte, 1939.
Schrijver steunt op een aantal historici, die reeds de
kustvlakte of het Zwin behandeld hebben. Deze au
teurs beschikten meestal over een gebrekkige kennis
van de historische geografie. Watersehoot bespreekt
de Zwindelta. Hij begrijpt wel dat de huidige monding
van de Wester-Schelde niet de voornaamste was in
de Middeleeuwen. Maar door het feit dat hij de zoge
naamde kaart van Gwijde van Dampierre als een
volwaardig historisch dokument beschouwt, verliest
hij uit het oog dat de Wester-Schelde toentertijde ten
westen van Wulpen uitmondde, d.i. langs de brede
Zinkval, de zeearm die later de naam Zwin gekregen
heeft.
Waterschoot heeft het recht voor wanneer hij
schrijft dat de Wester-Schelde haar monding tussen
Wulpen en Walcheren gedurig verbreedde, en dat
daardoor het eigenlijke Zwin begon te verlanden. De
aanslibbing bracht inpoldering mede. Schrijver weet
wel dat de indijking van het binnenland uit gevor
derd is, maar ziet niet dat de bewoners van de aan
palende Zandstreek eerst de Vlaamse kustviakte als
schapenweide in gebruik genomen hebben, en dat ze
daarna met het inpolderen begonnen zijn. Waterschoot
vermeldt gegevens over het inpolderingswerk langs de
gehele Vlaamse kust. Hij gaat echter niet chronolo
gisch en niet topografisch te werk.
1. De Langhe: De oorsprong van de Vlaamsche kustvlakte, 1939.
Verscheidene hoofdstukken worden gewijd aan de ge
ologie, vooral aan de voorhistorische periode. Wan
neer schrijver over de Middeleeuwse toestand handelt,
dan mist hij de latere bevindingen van het Centrum
voor Bodemonderzoek. De Vlaamse kustvlakte be
stond gedurende de Duinkerke II ongetwijfeld uit een
aantal grotere en kleinere eilanden. Maar we kunnen
niet meer aannemen dat er, na de genoemde trans
gressie, nog een eiland Lissewege of een eiland Koude
kerke bestaan heeft.
In de laatste hoofdstukken somt schrijver allerlei
topografische en toponimische details op, die hij
haalt uit de omrnelopers van de streek tussen de Gentele en het Zwin. Hij maakt daarvan geen historische
studie. Volgens zijn ‘Woord vooraf’ was dat niet zijn
bedoeling. Zijn verdienste op het vlak van topografie
en de toponimie bestaat daarin, dat hij de kaart van
Drubbel (1838) op verscheidene plaatsen bijgewerkt

heeft. We gaan echter niet akkoord met de ligging
van een paar kleinere dijksectoren, zoals hij die
tekent.
Th. Luyckx: Brugge, de oude Zwinstad, 1949.
Schrijver beschouwt Brugge als de Zwinstad bij uit
stek. Maar de vaarweg tussen de genoemde handels
stad en de zee is hem niet duidelijk. Enerzijds situeert
hij Brugge als een ‘aanlegplaats bij de hoorden van
het Zwin’, anderzijds beschouwt hij Damme als de
plaats waar de Reie in het Zwin uitmondde. Hij be
klemtoont zeker het feit dat Brugge zijn bloei aan
het Zwin te danken had.
Luyckx verklaart dat de verzending van de vaar
weg de overzeese handel van Brugge ten onder ge
bracht heeft. Deze bewering is slechts gedeeltelijk
juist. In onze monografie ‘St.-Pieters’ en in de onder
havige studie wijzen we erop dat Brugge, na de af
damming van zijn natuurlijke vaarweg ca. 1060, bij
na altijd door een of ander kanaal met de zee ver
bonden gebleven is. Het is wel waar dat de handel
van de Bruggelingen af en toe een moeilijke periode
doormaakte.
M. Gottschalk: Historische geografie van westelijk
Zeeuws-Vlaanderen, 1955.
Schrijfster aanvaardt bewoning op de opene schorre
vlakte door middel van vluchtheuvels. Verder ziet ze
duidelijk de situatie van het Zwin v6ér de aanvang
‘van de landwinning. Terecht situeert ze de eerste
4ijken in de Noord-Vlaamse kustviakte ca. 1000.
Evenzeer heeft ze gelijk, wanneer ze de waterschap
pen als zeer oude organizaties beschouwt.
Het werk raakt onvermijdelijk de evolutie van het
gehele Zwin aan. Schrijfster handelt over de vele in
spanningen van Brugge om het Zwin bevaarbaar te
houden. Meermaals gebeurt het dat de inlichtingen,
die ze uit haar bronnen haalt, met de onze overeenstemmen, of deze aanvullen. Het moet echter gezegd
dat het bestudeerde objekt, nl. geheel West-Zeeuws
Vlaanderen, ietwat te breed genomen is. Schrijfster
was dan ook verplicht om vele interessante gegevens
onvermeld te laten, ni. diegene die betrekking heb
ben op dijkwerk, op de organizatie en de werking
van de waterschappen, en zo meer. Haar werk zal
zeker dienen als vertrekpunt voor gedetailleerde,
plaatselijke studies.
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J.D. Chastelain: Bloei en verval van de Zwinstreek,

1957.
Schrijver behandelt het ontstaan van de Zwinhavens.
Hij gaat te rade bij historici die reeds gegevens
over het Zwin gepubliceerd hebben, maar brengt
weinig nieuws. Hij blijft bij de gevestigde opvatting
van de geraadpleegde auteurs. Zo staat hij nog bij de
voorbijgestreefde stelling dat het Oud Zwin en de
Nieuwe Reie twee natuurlijke waterlopen waren, die
Brugge met het Zwin verbonden. Betreffende de evo
lutie van de vaarweg van Brugge naar de zee mist
de schrijver de bronnen, waarmee hij de geleidelijke
verslibbing van het Zwin had kunnen volgen.
Chastelain bespreekt de oorsprong van Damme. Hij
vergelijkt deze woonplaats met de andere die in de
streek tussen de Gentele en het Zwin gevestigd zijn.
Hij verklaart dat sommige van de door hem opgesom
de parochies ‘veel ouder geboren waren’, d.w.z. veel
ouder zijn dan Damme. Zoals bekend is Damme in
1180 tot stad verheven. De nederzetting bestond toen
al enkele jaren. Maar Blankenberge, Heist en Knokke
zijn wel degelijk jonger dan Damme.
J. Ameryckx-A. Verhuist: Verslag van het Colloqui

um van Bodemkundigen en Historici, 1958.
Op 14 januari 1958 hielden bodemkundigen en his
torici te Gent een colloquium over enkele problemen
in verband met de historische geografie van de Vlaam
se kustviakte, ni. de datering van de Duinkerke-trans
gressies en de historisch-geografische situatie van
Brugge. Vooral het dateren blijkt een moeilijk pro
bleem, vooral omdat geen direkte getuigenissen uit de
bewuste perioden overgebleven zijn. Daarnaast steun
den enkele leden van het Colloquium op een paar
principes die o.i. onhoudbaar zijn.
Prof. Tavernier stelde dat een poldervlakte be
woonbaar kan worden zonder het opwerpen van een
beschermende dijk. Onze vraag is dan: hoe redde de
bevolking zich telkens er een storm over het kunstgebied woedde? De uitbating van schorren is slechts
mogelijk, indien er op de vlakte vluchtheuvels staan
waarop de schapekudden toevlucht kunnen vinden.
We nemen wel aan dat, v6ér de indijking, enkele
schaapherders zich op terpen in de schorrevlakte
vestigden.
Het gestelde princiep bracht mee dat men de bouw
van de oudste dijken slechts aanzag als een middel
om de opkomende Duinkerke III A tegen te houden.
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Aangezien deze overstroming in de lie eeuw gesi
tueerd wordt, dan zouden de dijken van de Blan
kenbergse Watering tussen 1000 en 1050 aangelegd
zijn. In hst. T, par. T, wijzen we erop dat een paar
parochies tussen de Gentele en de Zidelinge reeds ca.
1000 bestonden. Welnu we geloven niet dat er in de
schorrevlakte een volledig georganizeerde gemeente
gesticht wordt, tenzij haar grondgebied tegen de
vloed beschermd is. We plaatsen bijgevoig de bouw
van de waterkering van de Blankenbergse Watering
v66r 1000.
Prof. Tavernier meent ook dat de oudste waterke
ringen niet in één keer aangelegd werden. Men zou
eerst de geulen gedicht hebben, later de bestaande
dijkstukken verbonden, en pas na ongeveer 50 jaar
de dijklijn op haar volledige lengte en hoogte ge
bracht hebben. Hoe verliep ondertussen de afwate
ring Wat meer is: kan een streek tegen overstro
ming beschermd worden, indien men in de water
kering enkele sektoren openlaat? Ook is het niet waar
dat de oudste polderdijken door afzonderlijke per
sonen of groepen opgeworpen werden. De ommelo
pers van de Blankenbergse Watering bewijzen dat
haar gehele dijklijn Gentele-Evendijic-Zidelinge toebehoorde aan het waterschap, d.i. de gemeenschap
van alle eigenaars binnen de waterkering.
Het Colloquium besprak ook de situatie van Brugge. Het ging er vooral om de verbinding tussen de zee
en de handelsstad langs de Reie. De bodemkundigen
aanvaardden niet dat er, ook maar één kreek overge
bleven is die tot Brugge reikte. Welnu dit probleem
werd van de verkeerde kant uit bekeken.. Daar is
immers het onomstotelijke feit dat het water van het
stroomgebied van de Reie langs een of andere bedding
naar de zee moest afvloeien. Deze benedenloop van
de Reie was de Scheure, een schorrekreek ten noord
Oosten van Brugge. Die waterverbinding is uit het
oog verloren, omdat een deel ervan opgenomen
werd in het eerste kanaaltje, dat Brugge aangelegd
heeft om met de zee verbonden te blijven. Dit kanaal
kreeg later de naam Oud Zwin.
Het verslag van het Colloquium vermeldt achter
aan een aantal studies, die op de historische geogra
fie van de gehele Vlaamse kustviakte betrekking heb
ben. We bedoelen vooral de publikaties van het cen
trum voor Bodemkartering te Gent.

A. Verhuist: Historische geografie van de Viaamse
kustvlakte tot omstreeks 1200, 1959.
Dit artikel vloeit voort uit het boven besproken Col
loquium van 1958. Schrijver wijst vooreerst op de
bevindingen van het Centrum voor Bodemkundigen,
die een grondige wijziging gebracht hebben in de
traditionele opvattingen van R. Bianchard en anderen
betreffende historische geografie van de Vlaamse
kustviakte. Daarna tracht hij de rezultaten van het
bodemonderzoek aan de plaatselijke tciestand aan te
passen. Schrijver meent dat bewoning van het schorre
veld in beperkte mate, en dan nog wel op terpen mo
gelijk was. Maar verder meent hij, steunend op de
oudste zele - en hem - toponiemen, dat er reeds
v66r de indijking boerderijen zonder terp in de sch.~r
ren gevestigd waren.
Schrijver handelt ook over het Zwin, dat volgens
het bodemonderzoek eerst door de Duinkerke III B
(midden 12e eeuw) gevormd werd. Daarop antwoorden
we dat er vâér de genoemde transgressie een afvoer
bedding van de Reie moet bestaan hebben. Deze wa
terloop, ni. de Scheure, vertoonde een redelijke
breedte, aangezien de Evendijk B ter hoogte van
Hoeke niet verder oostelijk doorloopt. Deze dijk buigt
dan naar het zuiden af en volgt de westoever van de
genoemde kreek. We nemen wel aan dat Duinkerke
III B de Scheure verbreed en verdiept heeft.
Verhuist wijdt een paragraaf aan het inpoiderings
werk. Een deel ervan werd verricht door grote ab
dijen, zoals Ter Duinen en andere. Het is echter niet
waar dat de Abdij van Vaucelles te Knokke aan dijkwerk deelgenomen heeft. Schrijver raakt ook het pro
bleem van het ontstaan van de wateringen aan. Hij
kan niet aannemen dat de ingepolderde gewesten van
meet af aan een autonoom bestuursapparaat bezaten.
Het is nochtans zo dat het grondgebied tussen de
Gentele en de Zideiinge één gemeenschap uitmaakte.
Dit waterschap verdeelde in gelijke mate de plichten
en de rechten van alle gelanden, en was eigenaar van
de gemeenschappelijke uitrusting, nI. de weerdijk, het
afwateringsstelsel en de verkeerswegen. Deze toestand
kan o.i. nergens anders dan bij het ontstaan van de
bedoelde polder verworven zijn.
1. De Smet: De oude kaarten van de streek van het
Zwin en de Brugse haven in de Middeleeuwen, 1961.
Schrijver geeft een kort overzicht van enkele pogin
gen van Brugge om met de zee verbonden te blijven,

en om het Zwin bevaarbaar te houden. We vermelden
hier alleen het niet uitgevoerde plan van Lanceloot
Blondeel, die in 1546 een kanaal ontwierp dat te Heist
zou uitmonden. J. De Smet bespreekt een aantal
kaarten waarop de Zwinmonding voorkomt. Deze
dokumenten bestrekken de periode 15e-19e eeuw.
Hij vermeldt ook enkele gegevens over de loodsen
en de bakens van het Zwin.
A. Verhuist: Het landschap in Vlaanderen, 1964.
Schrijver stuit op moeilijkheden, wanneer hij het wa
terlopennet ten noorden van Brugge tracht te bepalen.
De oorzaak daarvan is dat hij en zijn voorgangers
niet uitgingen van princiep dat het stroomgebied van
de Reie een afvoerbedding naar zee moest hebben. De
benedenloop van de Reie was, zoals we reeds aantoon
den, de Scheure of Zwin. Na de bouw van de Lange
Dijk (± 1060) groef Brugge na elkaar verscheidene
kanalltjes om het kontakt met de zee in stand te hou
den.
VerhuIst stelt dat de Evendijk B niet in één keer
opgeworpen werd. We moeten dan aannemen dat er
te Oostkerke enige tijd een gat in de waterkering be
staan heeft. Schrijver ziet het wel juist, wanneer hij
schrijft dat het inpolderingswerk de vernauwing van
het Zwin in de hand gewerkt heeft. We gaan echter
niet akkoord met de datering van enkele poldertjes
op de westoever van het Zwin. In dit gewest is de
landwinning ca. 1300 voorlopig ten einde gelopen, om
dat men de grens van de toenmalige schorre bereikt
had.
L. Dendooven: De nieuw-hazegras-polder, 1968.
Schrijver begint zijn werk met een fragmentair over
zicht van de indijkingen en de dijkplannen die, op de
westoever van het Zwin aan de Nieuwe Hazegraspol
der voorafgegaan zijn. Hij verwijst uiteraard naar de
erfelijke verpachting van 1428. De geleidelijke aan
was van het Hazegras wordt onduidelijk weergege
ven. Wegens gebrek aan bronnen kan schrijver heel
weinig uitweiden over het dijkwerk van 1784. Daar
door komt de figuur van Ph. F. Lippens, de grote indijker van het Hazegras onvoldoende tot zijn recht.
Verreweg het grootste deel van het boek beschrijft
de uitbating van de Nieuwe Hazegraspolder. Den
dooven steunt op eigentijdse dokumenten, b.v. dagboeken van kasteleins, en op getuigenissen van oude-
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ç
re boeren en boereknechten. Hij brengt massa’s de
tails over de grondbewerking, de bemesting en het
oogstwerk. Ook de verschillende soorten vee krijgen
voldoende aandacht. Het werk bevat vele gegevens
over het dagelijkse leven van de landelijke bevol
king. Schrijver trekt de geschiedenis van de landbouw
en de veeteelt door tot ca. 1965.
N. Pannier: De datering van de Duinkerke III B
transgressie en het dijksysteem ten noorden van
Brugge, 1970.

Schrijfster steunt verder op stelling van Prof. Taver
nier, dat de oudste dijken van de Vlaamse kustvlakte
aangelegd werden om de opkomende Duinkerke III A
tegen te houden. Als gevolg daarvan zou, in de
streek tussen de Gentele en het Zwin, de dijkbouw
niet véâr 1100 mogen gesteld worden. N. Pannier
aanvaardt bewoning in het bedoelde gewest reeds
v66r het bestaan van een waterkering. Ze schrijft
,,Wanneer nu de bewoners van de door de zee be
dreigde gebieden, langs de zeekust en de oevers van
de Sincfal, vaststellen dat hun gronden regelmatig en
steeds meer door de zee overstroomd worden (hier
wordt de opkomende Duinkerke III B bedoeld), be
sluiten ze in te grijpen. Misschien herinneren ze zich
de katastrofe van de vorige eeuw en willen ze han
delen v66r dat het water opnieuw hun dorpen overstroomt. Slechts een klein strookje langs de kust prijs
gevend, beginnen ze een lange, boogvormige dijk (nl.
de Evendijk B) te bouwen, die het zeewater moet
tegenhouden” (p. 116). Zoiets is toch een onmoge
lijke situatie: dorpen op een onbeschutte schorre
vlakte, boeren op zilte gronden.
N. Pannier handelt over de datering van de Duin
kerke III B. Ze citeert een aantal teksten uit 1134,
1135 en 1137, die grote overstromingen op de kusten
van de Nederlanden verhalen. Drie ervan situeren
de ramp in Vlaanderen. Die stormachtige periode
moet inderdaad niet als het begin, maar als het hoog
tepunt van de Duinkerke III B beschouwd worden,
Schrijfster stelt dit begin terecht enkele jaren vroe
ger. De bouw van de Evendijk B ligt dus zeker véâr
1134.
N. Pannier bespreekt de opvatting van Prof Verhulst over de datering van de Evendijk B. Volgens
de laatstgenoemde werd de sektor Uitkerke-Hoeke
ca. 1134 gebouwd, en de sektor Hoeke-Damme ca.
1170. N. Pannier vraagt zich dan af: indien de Even-
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dijk B te Hoeke eindigde, en niet tot de grens van de
Zandstreek te Moerkerke doorliep, met welk middel
kon men dan de Duinkerke III B beletten geheel het
land achter de Evendijk B te overspoelen? Volgens
de Bodemkaart werd dit niet door de Duinkerke III B
overstroomd — er zijn wel dijkbreuken voorgevallen.
Alleen al om deze reden moet men de dijklijn Uitker
ke-Hoeke-Damme v66r 1100 stellen.
We gaan volledig akkoord met de volgende opvat
ting van schrijfster: ,,Opdat een dijk werkelijk doel
treffend zou zijn moet ze een gesloten geheel vormen
en d~âr beginnen en dââr eindigen, waar de natuur
of reeds bestaande verdedigingsmiddelen haar rol over
nemen” (p. 123). De Evendijk B begint inderdaad te
Uitkerke in de Oostdijk van Blankenberge, en ein
digt op de grens van de Zandstreek ten zuiden van
Damme. De reden waarom de genoemde dijk te Hoe
ke scherp naar het zuiden moest afzwenken, was het
bestaan van een brede schorregeul. R. De Keyser
heeft reeds op het bestaan van die kreek gewezen’.
Deze geul was de Scheure, de benedenloop van de
Reie. In de periode dat de Evendijk B gebouwd werd,
was men nog niet in staat om de monding van de
Scheure af te dammen. De dijkwerkers hebben die
monding buiten hun dijk gelaten. De dijk liep dan
op de westzijde van de Scheure zuidwaarts. Verder
zuidelijk, waar de Scheure smaller was, heeft men wel
een dam kunnen leggen.
A. D’hont: Dagklapper uit Knokke, 1970.

In zijn eerste paragrafen bespreekt schrijver kort de
geschiedenis van Knokke, die aan de badstad voorafgaat. Hij haalt gegevens uit verscheidene vroegere
auteurs. Hij schenkt daarbij te veel aandacht aan le
genden en kroniekschrijvers, b.v. Becanus. Deze noemt
de Menapische bevolking rond de Zinkval zo maar
Levaci. Vandaar is er slechts een stap naar de vol
gende taalkundige onzin: de naam Levaci stamt af
van het Vlaams, nl. de ‘lege wacht’. Deze Kelten
zouden reeds in de Romeinse periode Vlaams ge
sproken hebben! Die denkbeeldige ‘Lage Wacht’ zou
daarna met de Romeinen uit onze gewesten verdwe
nen zijn

1 R. De Keyser, De ontwatering ten noorden van Brugge
vddr 1421, R.d.P. 6de jaar, nr 4, p. 122.

A. D’hont gebruikt een aparte metode om de ge
schiedenis van de badstad te benaderen, ni. gesprek
ken met een groot aantal bewoners van Knokke, die
hij uit alle lagen van de bevolking gekozen heeft. Zijn
gesprekspartners weten heelwat uit de periode se
dert ca. 1900. Ieder vertelt de ervaringen die hem het
meest troffen, of die hem het dierbaarst zijn. Allen
zien ze Knokke vanuit een persoonlijk gezichtsveld.
Talrijke details vertonen een zeer volks karakter. Een
kritisch ingesteld historicus zal die overtalrijke per
soonlijke elementen kunnen gebruiken als bouwste
nen voor een studie over de badstad. Zeer waardevol
zijn de grafische en fotografische dokumenten, waar
mee A. D’hont zijn Dagkiapper illustreert.
Voor wat de geschiedenis van de polders betreft
steunt schrijver niet genoeg op de nieuwste gege
vens op het gebied van de historische geografie. Hij
gaat te rade bij Gerard Adriaenssens uit het Haze
gras (p. 52-55). Deze bezit een zeer grote belangstel
ling voor het hem omringende polderland en voor
de indijking van de Zwinmonding. Maar bij het date
re van de vele poldertjes op beide oevers van de Rei
gaarsvliet vertrekt hij van een paar niet gefundeerde
princiepen. Het is vooreerst hoegenaamd niet be
wezen dat het winnen van de opeenvolgende polders
telkens na een tussenruimte van precies 30 jaar ge
beurde. De bouw van een dijk kon immers door aller
lei omstandigheden versneld of vertraagd worden.
Ook houdt G.A. geen rekening met de Duinkerke
transgressies. Hij verwaarloost helemaal de ommelo
pers, de primordiale bronnen bij een topografische
studie. Hij heeft een dijkschema van de streek tussen
de Evendijk B en het Zwin opgesteld. Maar in zijn
begeleidende kommentaar steunt hij nergens op een
geschreven bron. Het gevolg van dit alles is een aan
tal elementaire vergissingen. Deze worden hieronder
in korte woorden rechtgezet:
1. Het Middenland achter de Evendijk B-Kalvekete
dijk — G.A. noemt dit gewest Oudland — zou om
streeks 900 gewonnen zijn, d.w.z. nog vé6r de bouw
van Gentele-Evendijk-Zidelinge. Het bedoelde gebied
heeft echter in de eerste helft van de 11e eeuw nog de
Duinkerke III A doorgemaakt, en is pas ca. 1060 in
gedijkt.
2. G. A. tekent 9 polders tussen de Kalveketedijk en
Vijfhuizen, d.i. 3 te veel omdat hij de eigenlijke Vol
kaartsgotepolder zonder enige grond in 4 poldertjes
onderverdeelt.
3. De 9 polders zouden gewonnen vijn in een perio

de die loopt van 940 tot 1170. Welnu het bedoelde
gewest werd overspoeld door de Duinkerke III B, die
in het midden van de 12e eeuw plaats gehad heeft.
De inpoldering van de streek tussen de Zomerdijk
Kalveketedijk en Vijfhuizen loopt van ca. 1170 tot ca.
1290.
4. De Vardenaarspolder was bij zijn ontstaan langs de
noordzijde niet door duinen afgesloten. Daar werd de
Groene Dijk gebouwd. De duinvorming dateert in de
ze sektor eerst Uit de 14e eeuw.
S. De daaropvolgende polder heette niet Tolpaarts
polder, en zijn dijk droeg niet de naam Tolpaartsdijk.
Dit poldertje heette, blijkens de oudste vermelding in
1255, Keuvelpolder. Talpaart was de naam van een
perceel in de bedoelde polder.
6. Te Knokke hebben geen monniken aan de land
winning meegewerkt. De Abdij van Vaucelles kocht
wel een grote oppervlakte grond uit reeds bestaande
polders. De Monnikendijk heeft zijn naam alleen aan
dit laatste feit te danken. Verder bestond er geen
tweede Monnikendijk. Op die plaats ligt de Keuvel
watergang.
7. Zoals we boven schreven, omvat de oorspronke
lijke Volkaartsgote geheel het gewest, dat G.A. in 4
poldertjes verdeelt. Er bestond immers geen tweede
Monnikenpolder en geen polder van de Kleine Keu
vel. Het zogenoemde Papenpoldertje, dat aan de pas
torie van Knokke toebehoorde, vormde slechts een
klein onderdeel van de Volkaartsgotepolder, en was
niet door een~ dijk van de rest afgescheiden. Trou
wens de Kalfstraat is nooit een dijk geweest.
8. De dijk van de Butspolder heette niet de Braban
derdijk of Steven de Brabanderdijk. De Brabander is
een stuk land in de Butspolder.
9. Ook het dijkenstelsel ten oosten van de Reigaars
vliet bevat fouten. De naam Sint-Annapolder kwam
pas in de l7de eeuw op, nadat de Cantelmolinie aan
gelegd was. De oorspronkelijke Greveningepolder
strekt van de Bloelozedijk tot Mude. Daarnaast wer
den in het bedoelde gewest enkele poldertjes vergeten.
10. G. A. begrijpt niet goed de situatie van de Rei
gaarsvliet. Deze was een belangrijke bijrivier van het
Zwin, en niet de monding van het Oud Zwin. De
Reigaarsvliet zelf had vertakkingen, waarvan de voor
naamste tot bij de latere Schapenbrug spoelde. De
hoofdtak is in 1422 bij Vijfhuizen afgedamd. Het
overblijvende deel van de geul diende als oostgrens
van de Hazegrasschorren. Het oud Zwin werd in de
13e eeuw met de Reigaarsvliet te Schapenbrug ver-
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bonden, en op die plaats werden in die periode twee
sluizen gebouwd. De sluis die G. A. 1 km ten noord
oosten van Schapenbrug tekent, dateert uit 1640.
In zijn boek verwerkt A. D’hont, zoals gezegd,
overleveringen uit vroegere eeuwen, die door oudere
mensen nog steeds als vaststaande historie aanvaard
worden, o.a. de legende van de verzwolgen Sint-Ka
terinakerk, de watergeesten van de Duivelsput, de zg.
watermolen bij het Kalf, en zo meer. Schrijver loopt
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het gevaar dat hij een nieuwe legende in omloop zal
brengen. Hij heeft op de kaart van Ferraris (1788),
in het lijnenspel van de percelen even ten noordwes
ten van de Kalfmolen, een kerkje herkend (p. 38). Het
is echter een feit dat de parochie Knokke nooit meer
dan één kerk bezat, nl. de thans afgebrokene Sint
Margaretakerk. Eerst na 1900 werden er in de aan
groeiende badstad nieuwe kerken gebouwd.

