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Het ligt niet in de bedoeling een volledig overzicht te geven
van de geschiedenis dezer gemeente.
Hier zij alleen medegedeeld dat Schoondijke, na de indijking
van den Prins-Willempolder in 1651, is verrezen. Evenwel moet vol
gens verschillende geschiedschrijvers, het dorp Schoondijke reeds
eenige tientallen jaren eerder bestaan hebben. Op de in 1592 door
Di. Jan Denucé geteekende kaart van Zeeland, die in de Biblioteca
National te Madrid wordt bewaard, is het dorp Schoondijke reeds
vermeld. In het laatst der 16e eeuw evenwel is~ het dorp door de zee
verzwolgen, en zijn deze gronden in l65l weder opnieuw ingedijkt.
Schoondijke is in het midden gelegen van bovengenoemden polder
en beslaat eene oppervlakte van 2376 H.A. met als gehuchten of
buurtschappen Sasput, Dam, Tragel en Steenhoven. In de nabijheid
van Steenhoven trof men vroeger aan het slot of de kapel ,,Delmare’.
Ongetwijfeld heeft 4e gunstige ligging dezer gemeente, met zijn
vruchtbare landouwen een grooten invloed gehad op de ontwikkeling
der gemeente.
De landbouw, akkerbouw, is de hoofdbron van bestaan. Het
doet weldadig aan in den zomer de goudgele korenvelden te ont
waren over de groote wijde poldervlakte.
Evenwel tracht men ook aan den tuinbouw eene uitbreiding te
geven.
Deze tak van bestaan is nog maar in een begin stadium.
De in 1924 in het leven geroepen lagere landbouwschool, ingesteld
voor het geheele land van Cadzand, tracht den landbouw in inten
sieve banen te leiden.
Schoondijke ligt aan een viersprong, verbonden met Oostburg
en Breskens, door middel van den grooten rijksweg, die de gemeente
doorsnijdt en loopende van Breskens naar de Belgische grens; met
Ijzendijke door den Provincialen weg en verder door een verbindings
weg met Hoofdplaat.
Dank zij de gunstige centrale ligging bezit Schoondijke vele
en goede verbindingsweg en door middel van den Stoomtram Bres
kens—Maldeghem met Breskens en Oostburg en zoo verder aanslui
tende aan Belgie en verder van hieruit met de Zeeuwsch Vlaamsche
Tramweg Maatschappij naar Ijzendijke met als achterland Oost
Zeeuwsch Vlaanderen.
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Oude gebouwen of veel bezienswaardigheden bezit de gemeente
niet.
Naast het op de markt in 1900 nieuw gebouwde gemeentehuis
treft men de Roomsch Katholieke kerk aan.
Wandelende van de markt in de richting Breskens staat, mooi
in het groen verscholen, het aardige kerkje der Ned. Herv. gemeente,
gesticht in 1656. Boven de deur dier kerk vindt men het, volgende
opschrift:
,,Door de hulp van den Almagtigen God nadat de landen in
dezen polder door een verschrikkelijke overstrooming der zee, zeventig
jaren onder de wateren bedolven waren, zijn dezelfde, nu vijf jaar
geleden weder opnieu\v ingedijkt en in dezelfden vorigen staat her
steld, terwijl dan ook dit Godshuis, door de bijzondere zorg van hunne
Hoogmogende Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden aan Jehova
den grooten God is toegewijd en deszelfs opbouw toebetrouwd aan
den heere Comelius Lampsonius.
De eerste steen van dit kerkgebouw is gelegd op 9 Juni 1656
door Celerius Lampsonius; de tweede steen door den Weleer.waarden
heere BalduinCs Kousemaker, predikant dezer gemeente”.
Het gebouw zelf is een baksteenen z~albouw van vijf traveeën met
voorportaal. waarop een gedraaide boden piron en achtkant open
koepeltorentje.
De kerk bezit:
Een eikenhouten preekstoel ± 1750 met klankbord.
Een eikenhouten doophek ± 1750.
Koperen twee licht kandelaar voor den voorlezer (1800).
Drie koperen kronen, twee maal zes-lichts (± 1850).
Vier bekers, vier borden en een doopbekken van tin (± 1800).
Twee psalmborden.
Klok, in 1726 gegoten door T. 1. Pauwels, afkomstig van de Sint
Bavokerk te Gent.
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In de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middel
burg bevindt zich een kist met fragmenten van gebrandschilderde
glazen (1656).
Laten wij hopen dat die nog eens opnieuw in de kerk geplaatst
worden.
Tetugkeerende op onzen weg treft men langs den rijksweg in
de richting Oostburg, de in 1906 nieuw gebouwde Gereformeerde
Kerk aan.
Wandelen wij nog een paar honderd meter verder, dan aan
schouwen wij een gelukkig nog in eere gehouden wind-korenmolen,
die op schitterende wijze de daar achter gelegen, veelal weinig waterrijke maar schilderachtige molenkreek stoffeert. Enkele meters ten
zuidwesten van dezen molen treft men aan de z.g. molenberg, waarop
de vroegere in 1654 krachtens octrooi van de Staten Generaal ge
bouwde windkorenmolen was geplaatst.
Tenslotte zij nog medegedeeld, dat in de gemeente worden
aangetroffen twee openbare scholen (lagere), een in de kom der
gemeente en een op het gehucht Sasput, een bijzondere lagere school
en een fröbelschool.
Mogelijk zullen deze weinige regelen er toe kunnen bijdragen
dat de vreemdelingen zich gedrongen gevoelen, eens nader kennis
te maken met het vriendelijke dorpje.
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