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CNOC IS IER 
lear~krino dia da overleveringen en 
11brulken van Knokke in ere houdt, 
••t het ac:h tarhalen van oaechlad
.undigo folton. 

':r~t:'ït:;!l:"f:~.~oj:,~·:, bh1.-
.ortech• brochure en het· lij\1111 
leerboek. * 
il•avonden, tlatstochten, onthul-
1n9 van platen, ruilbeurzen• 8e
r1jdlnoM•r•, tentoonstellingen, 
edawarklng, varstrekken van 1n-
1cht1noen, •·•·, behoren tot de 
aarlljkae waricing van 

•cnoc la lar• 
- vereniging :zonder winstbejag -
ra-voorz. Creaf laan Lip.pena, 
Boalaan 43 (tol.601SSS) 
oorzl ttar André O''hont1 Zoodijk Knokke 639/47 \604260) 
ndarvoorz. Oenny lannoy, 
Croof Jonadijk 290 (609392) 
okrotor!e Andd Sondeló, 
0Uftlarthrloon 125 (601643) 
onning111. Horald Von ~eckhou~to, 
Ctoof Jonadijk 277 (6o1H6) 
o••ieaarla Rudl Vemelra, 
lipponaloon :, (601016) 
aatuuraladans Ullly Oaa.adt,eou
dowijnlaon 67 (606443) - Gerard 
-driaenaaan a, Hue;.ras 120 (tel. 
602213) - Alfono Uo .. en, Boudo
wijnl. • - Yvoo Tograin, Eglon
Uarl. 5 (607679) - Goepor Uor
dor, Van Coillhdroor 5 /8390 
(tol. 515US) . 

>koall "Prino Boudawijn°, Up• 
>Onaloon 37 (tol. 601016) 

Boudaw!Jncantrw~ 

tudl•hiar varachenan, ot uit
rakael a, •oaten biJ Ra.druk var
ljzan naar •cnac 1• ier• en da 
Jtaur, ook naar ·da varmalde bl'on. 
ldaoootochopegold! zfo rr. ; 
( ro•lodanl bUdrago vrij. 
ldtooohchopekoorton in hot lokall 
., b1f da bastuuralada"" or door 
ttort no OD var.elda rak. nwaaara 
lARBOEK 
.ay-outl Andró D'hont 
--. Oanny lannoy 
Utgavat •tnoc ia iar• v.z.va 

vele eeuwen 

ZWIN3'1'REE!e~ 
De belangstelling voor de Zwinstreek 
is bijzonder groot. Zo maar niet 
plaatselijk, maar ook met veel in
teresse uit het binnenland. Dit zou
den de Jaycees reeds kunnen ervaren 
met de merkwaardigde uitgave, de o
verlapkaarten doorheen de historie 
van het Zwin, in beide landstalen. 

De gemeente zelf, financeerde de drie lijvige 
boekdelen van Maurits Coorneert, met vele ge
gevens uit de archieven, een kluizenaarswerk . 
Hier in ons blad gaf Gerard Adriaenssens ook 
bij herhaling de vruchten van zijn opzoekingen 
mee. Het nodige werd gedaan om het Poldermuse
um te Heist tot een waardig kijkstuk over on
ze streek uit te (ballegeren)-bouwen; vanaf Jo
han, en met de vzw Sinefale spant schepen Danny 
Lannoy zich in voor meer uitbreiding. Maar 
Heist ligt "ginder" nog altijd een stapje ver
der voor de Knokkenaar. Als er hier zelfs geen 
archief aangelegd is, zelfs geen sprake van een 
kunst- of ander museum voor eigen midden, kwam 
men tot de vaststelling dat privé- kollekties er 
gelukkig nog zijn om heel wat schatten uit het 
verleden van de Zwinstreek bewaard te hebben . 
Er was dan ~iteindelijk een btk-Willems- projekt 
nodig om de schatten in kwestie uit het duister 
te halen . De F-F-ploeg van Frieda en Frank heb
ben er hun werk van gemaakt, Inventarisatie van 
hét Kultuurhistorisch Patrimonium. Heette het, 
met niets in de hand. Dan maar oo stap gaan, 
aankloppen, overtuigen, noteren. Zoveel meer . 
Om uit te monden op de merkwaardige tentoonstel
ling Duizend Jaar Zwinstreek in het kultureel 
centrum ofte Scharpoord. Het sukses is niet uit
gebleven. Maar de 1000 Jaar had er de hele zo
mer moeten blijven,- maar, maar ••• Wat? Te veel 
andere (vreemde) afspraken. De zomergasten kre
gen meer tijd om naar de karteens te gaan kij
ken . En toch werd bewezen hoeveel de badstad 
uit eigen streek voor te stellen heeft. Het is 
dan zeker een wenk voor de toekomst. En hebben 
Frieda en Frank ondertussen moeten opkramen? Zij 
zijn in feite het aangewezen koppel om h~t ar
chief van de gemeente grondig aan te pakken. In 
de tijd van de computer ligt er werk voor de 
boeg. Hoe dan ook, nota bene: Harold en Danny 
denken reeds weer aan een kunstenaarstentoon
stelling , met CNOC . IS IER 

Vele eeuwen waren er ook voor 
Knokke weggelegd, van polder
gemeente tot badstad --------> 



0000 Men ap. Bij het btgin van orue tijdrekening huisden aan de Belgische kust de MENAPIEllS, door de 
moerassige streek tegeo mogelijke overvallers be5chermd. Zo mislukte ook de vddtocht van 
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Romein. Ccsu in het jau 56 en kwam hettot een vergelijk.- Waar de ROMEINEN maar half slaag· 
den, was de ZEE zonder meedogen in de vierde eeuw, met een overweldiging van het voll•dige 
kustland tot meer dan 20 km Ja.ndinv.•aarts. - De u. trok zich geleidelijk terug. polderklei 
word neerg•zet, duinen gevormd. - (In de golfterreinen werd op 6 m diepte een aken vaar· 
tuig uit de zevende eeuw teruggevonden.) - De naam CNOC dagtekent uit de achtste eruw 
v.•ellkht, toen hier !ene inwijkelingen kvamen (volgens de legende), daarbij de H. Guthagon, 
waarvan de relikwie in het nabije Oostkerke btwaard wordt.-' Het SINCl'.Al.A of 'verdron
ken land" strekte zich, zoals vermeld in Lex Frisonum, op de grensstreek uit e1> :wu het Zwin 
vormen tot Brugge. -Bij het waddeng<bied v.·erden in de negende eeuw de eerste INPOLDE· 
RINGEN btgonnen en Westkape11e hoorde bij de eerste dorpen.- Met de Middeltt11wm, on· 
der het Graafschap Vlaanderen in het Leenroerig Tijd~ak (843-1384), ontstond CNOCKE op 
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0889 duinen het duinengebied en btzuiderl de dijken.- De DUNOS werden reeds in 889 vermeld. - In 
de tiende eeuw stoven de ZUIDWESTERWINDEN het duinengebied op en vormden een 
langwerpig eiland bij het ZWIN. - Rond de wadden-eilanden kwamen de eerste nederact
tingen in de schorren, waar kudden geaasden, waar in de kreken gevist werd. - Het eerste 
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KNOK A overgebleven dokument spreekt in 1227 over KNOK.A. -In 1252 vaardigden Margaretha ''aD 

KNOCKEN Konstantinopel en zoon Gwyde van Dunpierre een reglement uit voor tol op bet Zwin ten 
kerk laste van de vissers van KNOCKEN.- In 1253 werd de bestaande kapel PAROCHIEKERK 
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reeds sprake over de KEUVELE. - In het Boer ondiuh Tïdvak 1384-1482 -...erd onder 
Jan zonder Vrees de GRAAF JANSDIJK verster t op asis van ou ere en. -Uit de2e 
periode moet de Sint-Sebastiaansgilde re.ds dagtekenen. - In 1408 werd een groep bUÎ%Cn ''an 
vissers door een zandstorm btdolven. - In het Oosunrïlu Tïdvak 1482-1555 ),wam 
KNOKKE ST.-KATERJEN in het bisdom Door · ·.-Op het e1n e er VlJ lleo e eeuw kwa· 
men de zetschepen niet verder meer dan Sluis op het Zv.•in. - In 1547 gaf Keizer Karel toe· 
stemming nieuwe schorren in te dijken. -Met het S aans Tï vak 1555·171 kwatn Knokke 

Water- in het bisdom Brugge, dekenij Damme.- In 1572 .,.,am op de kerk een uitkijlcpost tegen de 
geuzen WATERGEUZEN, die hier in 1574 buiun kwamen in brand steken en gevangenen meena· 

men.- In 1578 kwam 6 jaar lang CALVINISME, met vernielingen in kerk. -In 1603 -...er
den de galeien van Frederilc Spinol~ in het Zwin tot zinken gebracht. -In 1613 waren de her
stellingS1>o•erken aan de kerk voltooid. - Bij het btgin van de zev"entiende eeuw kwamen de 
forten van de C.ANTELMOLIJN tot stand. - Aan het Kalf was toen bet gemeentehuis. -
En in 1640 telde Knokke ongeveer 200 inwoners.- In 1650 kreeg de St.-Sebastiaansgilde zijn 
keure van hoofdman Ridder Arazola d'Ognati. - In de kerk kwamen schilderijen van E. 
QUELLINUS (er nog steeds te zien). -Bij een doorbraak van de u. kwam in 1675 geheel 
bet Zoute tussen bos en strand oodec water. - Bij de aanvans van het tweeJ~ Oosunrijltu 
pjdv4k (1713-1792) was reeds 1983 gemeten grond ingedijkt.- In 17~ werd de STEEN· 
'IX-'.E&-r.zo.rr Westkapelle aangelegd. - Kdzer Jozef I! gaf in 1782 de toelating de Hazegw· 
schorre in te dijken. - In 1786 kwam de toestemming tot indijking van de Zoatepo.lder. -
Zo ontstond in 1787 het ZOUTE.- In het Frans Tijdvak (1792·1815) werdC!> vele goederen 
verbeurd verklaard, daarbij vooral deze van kerk en klooster, zo ook de Keuvdb~. - In 
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bet Zoute huisden de konijnenstropers, die ook gingen vissen in de PA.ERDEM.ARKTKRE· 
1811 KEN. - Een Franse batterij hield toezjcht op het Zwin. - Op 11 oktobtr 1811 stak NAPO· 
1815 LEON bij het Hazegras het Zwin over.- Bij de inzet van bet Hollands Tijdvalt (1815-1830) 
18 30 telde Knokke 887 inwoners. - .Als Btlgii in 1830 onafhankelijk werd, was Jan de Ma<d<er 
1 8 3 4 de eerste burgemeester van Knokke tmt 987 inwoners. - In de strijd tegen de Hollanders 
1846 werd aan de grens bet FORT LEOPOLD ingericht. -LEOPOLD I kwam bier op 2 augustus 
1852 kerk 1834.- In 1846 heerste er hongersnood en moesten maatregelen getroffen worden tegen 

Zeestraat plunderingen.- In 1~52 kwam een nieuw kerkgebouw op de plaats van het oude.- De 
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I t d. "k ZEESTRAAT, latere l1ppensl.un, werd rechtgetrokken. - De INTERNATIONALE DIJK 
n • l. J sloot in 1872 definitief het Zwin af.- In 1883 kwam de eerste badka.r op het STRAND. -

1883 S!RAND In 1888 werd de eerste villa gebouwd.- Het eerste hotel, 'Grand Hotel' kwam tnecht io1890 
18 8 8 V l.ll a en de eerste dijk werd in 19(10 voltooid. - In 1909 kwam het eerste hotel in het Zoute, -..·aar 
1890 hotel ook de dijk aangelegd werd.- De dijk van bet Albtrtstrand werd aangevangen en meer 
1909 Zoute achteruitgelegen.- Het STADHUIS dagtekt'nt van 1913 en het ZEGEMEER in de voorma· 
1913 stadh. ·' ligelispanne van 1924.- Het CASINO met 70 m voorgevel kwam in 1930 tot stand.-
19 2 4 A 1 b 5 t r Tussen de tv.·ee oorlogen groeide Knokke tpt een badstad met grote faam. - Na de oorlog 
1930 casino • 1940-45 1ou Knokke vlug een Europese faam gaan genieten met het Zoute en bet .Albtrtstn.nd, 

1970 (!let 15.000 inwoners en met 100.000 nrblijfsgasten ieder hoogseizoen. 
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