
Het ontstaan en de samensmelting van de eilanden 

Cadzand - West-;,Uddenzand en Zuidzand. 

Toen ik vier jaar geleden naar een kaartententoonstelling 
ging te Ut~'echt, op het Uithof, zag ik twee van de kaarten die 
ik hier bij ue heb, op de ere··plaats hangen, naJJelijk die van 
G. Mercator en die va:::~ Ab. Ortelius. lelaar wat CJe toen vooral 
boei.de was de reproduktie van Cl. Ptolenaeus. Die had in die 
tijd drie lijnen getekend, voorstellende Reyne - l\lase en Tabuda. 
'Y3.t oetekent dit'' Op de kaart van Ortelius had ik vroeger al
tijd gezien: Scaldis flu -Ptol - Tabuda; dus tweeduizend jaar 
geleden noe:Jde rJen de Schelde Télbuda, en Dresselhuis schreef in 
zi ;n boek "Ln 1819 over eer. charter van Graaf Aarneut dat spreekt 
va~ Rodenb~rg (Aardenburè\) apud Tabuda. 

Maar daarvoor lag -"lulpen, oen r8usachtig eiland, vijf paro
chies t:-root, dat sanen met Schooneveld gans bet Scheldegat blok-
1,eerde, zodanig dat deze rivier toen maar half zo breed was als 
nu. Ook do kracht van eb en vloed was rninder, waardoor de dijk
jes, die er toen lagen, niet breder dan 2 roe (l) en 10 voet 
toog te zijn. Verni ts dat ciilli brord al predikte op Wulpen in 
690, was er daa:~ a.l vroec; be,voning. TJe oudste geschriften van 
Cadzand zijn van 1111/15 (2), uaar het kan er dan in kleinere 
vorLJ al t•!.'eehonderd ja2.r t;eê.egen bebbE:n. ''ie weten alleaaal dat 
Cadzard en Zê.!idzand sa,;JengesDol ten zijn aan het Noorl:lansdijkj e 
en dc;t daar vroeger de Kille Remanen.s of Brede vivere liep. 
Hier op het kleine kaartje dat Ortelius bij zijn grote getekend 
heeft, ~iot ge het duidelijk. Ortelius die toch een groot ge
leerde was, zeet hierover: "Zo was de streek ten tijde van Gew. 
van D3.r.1Pierr-3 in 1304". 

Maar-zeer vroeg heeft er noc; zo'n sanensl.1elting plaats gehad, 
en Ol'ldat er d&ar geen kaart van was, is dat ieder onte;aan. De 
zandbank,waa:::-0.9 het dorp is gebouwd, is met de grond die wen in 
de Ol'h:J81ope:::- noende, west van de kerk, het oudste, è.us de kern. 
Dan bmn hot eerste noordland en als derde het Roefelkin. Als 
nen het tweede noordland - Jaar waar de "'3erghoeve op staat - er
bij na,m, sprak rJen ven het l\Toordland, dictum VFülUB, dl;ls aar;_ 't 
water. Over die Val had zich een andere kern gevornd, IJ.Iest-rlüd
denzand; same:c. r:~et Oud Voszand en de :iaek, breidden zich deze 
"leine ctanwaGBen uit r~et Dierkinspolder, llusscbaertpolder, Nieuw 
Vosz:::ndpolC:.er en c;uellepolder. Het water, è.e Val, tussen de twee 
eilandjes verzandde: Ben dande het af en liet het opslijken; 
hierdoor outstond hetgeen r.1en nu noeut: de lange String. 

(1) 1 roe = 3,84 m. 
(2) 8errure, Cartulrrere 3. Bavon, nr 18 

24. 

Dan bedijkte r.1en het kleine Vinkenestpoldertje, nu no,; goed te
rug te vinden; daarna kwarJ de i,lollinpolder, en de !:loens polder, 
die zodoende van Cadzand en West--/liddenzand in oude tijden één 
geheel ;naakten. I=iddels had men natuurlijk ook zuidwaarts ver-
der ingedijkt. Denk L!aer aan Collinshoek-Kernershoek-Zaeldins
polder en Zuidpolder · beoostenkerke. Jlan kwanen de I~wadepolder en 
de Schaere, verder de Gers te-, Zette-·, Kleine Tarwe- en Herenpol
der. 

Nu rJoet ge ''Jaar aan een ding denken, terwijl ik dit vertel, 
dat al die dijkjes en poldertjes op dat <10r.1ent niet aan de zee 
lagen, :aae.r ver er va"ldaan onc.er kalL1e eb en vloed. Deze dijk
jes waren vee:!. te klein o;:;1 een zee hij storrJ tegen te houden. De 
oude duinenrij van lulpen we.s wal 8 kü hiervandaan en dit eiland 
had als dorpen aestende WuJ .. pen ... Ro:Jedorp, Oostende /lul pen, Hane
kerl:e en Waterduynen. 

In het boek van Gattschalk ( 1) \;ekende Houttuin dit eiland 
veel te klein; zij hadclen te veel de l7e eeelwse kaarten bekeken, 
waarop de ,;evluc'::tte aensen van ·~·vulpen op esn laatste aanwas 
woonden. Ook s~hrijft Gattschalk op pagina 111 dat de kleine 
dijken van Cadzand en Zuidzand allen verdwenen waren. Ze schrijft 
dat ze in de :Jiddeleeuwen afgegraven werden. Hierdoor kan men 
zien dat ze hier noo::.t :;ewan::Jeld heeft: die dijkjes zijn hier nog 
overal terug te vinden. Ze zijn alleen door de ti.entallen latere 
overstroningen plat,;;espoeld en verder raeegeploegd net de stukken 
land ofwel dienen ze nu als kleine landwegen. Denk maar aCJ.n de 
bosweg die tussen de Gerste-en GroteTarwepolder loopt. Zelfs de 
Grote Tarwepolder is intweenaal ingedijkt: men ziet er nu nog 
de Diddendijk doorlopen, en deze i.s nu zelfs nog· eigendo;;Jschei
ding op verscheidene plaatsen. Ook het dijkje tussen de Gerste
en Kwadepolder is nog goed te zien in de ploegsneden. ;iet waren 
al klt:ine rj_vierdijkjes, pr&chtic; ,~elijkvormig, maar geen zee
dijken, die zijn later gel:o:Jen, wanneer '-!/ulpen bec;on af te brok
kelen en de zee hier rechtstreekse invloed kreeg. 

In",iddels had :>Jen op Zui.dzande ook niet stil gezeten en waren 
die met hun Noordpolder over de l{j_lhc of Brede V i vere heenge
clijkt. Deze Kille werd dus ge brui kc als afwaterinc, eH t in te
genstelling üet de Val, die :.~en liet opslijken in zijn geheel. 
Cadzand ;~inc; verder zuidwaarts t>Jct de '-lvenpolc"er, richting Ter
hofstede. Dit gehucht is heel oud en ;aen kan het r.1et de Liont St. 
Michel in Frankrijl: vE.rc;elijken. 8et stak volgens de bodemkaart 
steeds als een kleine piek beven water uit. De Nooruannen zouden 
er ook geweest zijn. B:ier denk i:: even aan de prachtige jaar- . 
boekjes van rond 1850, waarr.n van Daele ·- Jansen - Risseeuw en ' 
anderen r.1ooie verhalen schreven. l"-!Iijn hoed af voor die üannen, 
net de niddelen die ze toen Daar hadden, gingen ook zij snuffe
len in de archieven van BrllC(,'8 en Gent. Zij kwa";:en er aan niet 
per c:w.to gelijk wij, :ne.ar te voet o::' te paard. 

In het ja'lrboekje van ld5~ kan nen lezen over de goederen,die 

(1) Gottschalk: Hist. cseografie van westelijk Zeeuws-Vla-mderen. 



Het ontstaan en de samensmelting van de eilanden 

Cadzand - West-;,Uddenzand en Zuidzand. 

Toen ik vier jaar geleden naar een kaartententoonstelling 
ging te Ut~'echt, op het Uithof, zag ik twee van de kaarten die 
ik hier bij ue heb, op de ere··plaats hangen, naJJelijk die van 
G. Mercator en die va:::~ Ab. Ortelius. lelaar wat CJe toen vooral 
boei.de was de reproduktie van Cl. Ptolenaeus. Die had in die 
tijd drie lijnen getekend, voorstellende Reyne - l\lase en Tabuda. 
'Y3.t oetekent dit'' Op de kaart van Ortelius had ik vroeger al
tijd gezien: Scaldis flu -Ptol - Tabuda; dus tweeduizend jaar 
geleden noe:Jde rJen de Schelde Télbuda, en Dresselhuis schreef in 
zi ;n boek "Ln 1819 over eer. charter van Graaf Aarneut dat spreekt 
va~ Rodenb~rg (Aardenburè\) apud Tabuda. 

Maar daarvoor lag -"lulpen, oen r8usachtig eiland, vijf paro
chies t:-root, dat sanen met Schooneveld gans bet Scheldegat blok-
1,eerde, zodanig dat deze rivier toen maar half zo breed was als 
nu. Ook do kracht van eb en vloed was rninder, waardoor de dijk
jes, die er toen lagen, niet breder dan 2 roe (l) en 10 voet 
toog te zijn. Verni ts dat ciilli brord al predikte op Wulpen in 
690, was er daa:~ a.l vroec; be,voning. TJe oudste geschriften van 
Cadzand zijn van 1111/15 (2), uaar het kan er dan in kleinere 
vorLJ al t•!.'eehonderd ja2.r t;eê.egen bebbE:n. ''ie weten alleaaal dat 
Cadzard en Zê.!idzand sa,;JengesDol ten zijn aan het Noorl:lansdijkj e 
en dc;t daar vroeger de Kille Remanen.s of Brede vivere liep. 
Hier op het kleine kaartje dat Ortelius bij zijn grote getekend 
heeft, ~iot ge het duidelijk. Ortelius die toch een groot ge
leerde was, zeet hierover: "Zo was de streek ten tijde van Gew. 
van D3.r.1Pierr-3 in 1304". 

Maar-zeer vroeg heeft er noc; zo'n sanensl.1elting plaats gehad, 
en Ol'ldat er d&ar geen kaart van was, is dat ieder onte;aan. De 
zandbank,waa:::-0.9 het dorp is gebouwd, is met de grond die wen in 
de Ol'h:J81ope:::- noende, west van de kerk, het oudste, è.us de kern. 
Dan bmn hot eerste noordland en als derde het Roefelkin. Als 
nen het tweede noordland - Jaar waar de "'3erghoeve op staat - er
bij na,m, sprak rJen ven het l\Toordland, dictum VFülUB, dl;ls aar;_ 't 
water. Over die Val had zich een andere kern gevornd, IJ.Iest-rlüd
denzand; same:c. r:~et Oud Voszand en de :iaek, breidden zich deze 
"leine ctanwaGBen uit r~et Dierkinspolder, llusscbaertpolder, Nieuw 
Vosz:::ndpolC:.er en c;uellepolder. Het water, è.e Val, tussen de twee 
eilandjes verzandde: Ben dande het af en liet het opslijken; 
hierdoor outstond hetgeen r.1en nu noeut: de lange String. 

(1) 1 roe = 3,84 m. 
(2) 8errure, Cartulrrere 3. Bavon, nr 18 

24. 

Dan bedijkte r.1en het kleine Vinkenestpoldertje, nu no,; goed te
rug te vinden; daarna kwarJ de i,lollinpolder, en de !:loens polder, 
die zodoende van Cadzand en West--/liddenzand in oude tijden één 
geheel ;naakten. I=iddels had men natuurlijk ook zuidwaarts ver-
der ingedijkt. Denk L!aer aan Collinshoek-Kernershoek-Zaeldins
polder en Zuidpolder · beoostenkerke. Jlan kwanen de I~wadepolder en 
de Schaere, verder de Gers te-, Zette-·, Kleine Tarwe- en Herenpol
der. 

Nu rJoet ge ''Jaar aan een ding denken, terwijl ik dit vertel, 
dat al die dijkjes en poldertjes op dat <10r.1ent niet aan de zee 
lagen, :aae.r ver er va"ldaan onc.er kalL1e eb en vloed. Deze dijk
jes waren vee:!. te klein o;:;1 een zee hij storrJ tegen te houden. De 
oude duinenrij van lulpen we.s wal 8 kü hiervandaan en dit eiland 
had als dorpen aestende WuJ .. pen ... Ro:Jedorp, Oostende /lul pen, Hane
kerl:e en Waterduynen. 

In het boek van Gattschalk ( 1) \;ekende Houttuin dit eiland 
veel te klein; zij hadclen te veel de l7e eeelwse kaarten bekeken, 
waarop de ,;evluc'::tte aensen van ·~·vulpen op esn laatste aanwas 
woonden. Ook s~hrijft Gattschalk op pagina 111 dat de kleine 
dijken van Cadzand en Zuidzand allen verdwenen waren. Ze schrijft 
dat ze in de :Jiddeleeuwen afgegraven werden. Hierdoor kan men 
zien dat ze hier noo::.t :;ewan::Jeld heeft: die dijkjes zijn hier nog 
overal terug te vinden. Ze zijn alleen door de ti.entallen latere 
overstroningen plat,;;espoeld en verder raeegeploegd net de stukken 
land ofwel dienen ze nu als kleine landwegen. Denk maar aCJ.n de 
bosweg die tussen de Gerste-en GroteTarwepolder loopt. Zelfs de 
Grote Tarwepolder is intweenaal ingedijkt: men ziet er nu nog 
de Diddendijk doorlopen, en deze i.s nu zelfs nog· eigendo;;Jschei
ding op verscheidene plaatsen. Ook het dijkje tussen de Gerste
en Kwadepolder is nog goed te zien in de ploegsneden. ;iet waren 
al klt:ine rj_vierdijkjes, pr&chtic; ,~elijkvormig, maar geen zee
dijken, die zijn later gel:o:Jen, wanneer '-!/ulpen bec;on af te brok
kelen en de zee hier rechtstreekse invloed kreeg. 

In",iddels had :>Jen op Zui.dzande ook niet stil gezeten en waren 
die met hun Noordpolder over de l{j_lhc of Brede V i vere heenge
clijkt. Deze Kille werd dus ge brui kc als afwaterinc, eH t in te
genstelling üet de Val, die :.~en liet opslijken in zijn geheel. 
Cadzand ;~inc; verder zuidwaarts t>Jct de '-lvenpolc"er, richting Ter
hofstede. Dit gehucht is heel oud en ;aen kan het r.1et de Liont St. 
Michel in Frankrijl: vE.rc;elijken. 8et stak volgens de bodemkaart 
steeds als een kleine piek beven water uit. De Nooruannen zouden 
er ook geweest zijn. B:ier denk i:: even aan de prachtige jaar- . 
boekjes van rond 1850, waarr.n van Daele ·- Jansen - Risseeuw en ' 
anderen r.1ooie verhalen schreven. l"-!Iijn hoed af voor die üannen, 
net de niddelen die ze toen Daar hadden, gingen ook zij snuffe
len in de archieven van BrllC(,'8 en Gent. Zij kwa";:en er aan niet 
per c:w.to gelijk wij, :ne.ar te voet o::' te paard. 

In het ja'lrboekje van ld5~ kan nen lezen over de goederen,die 

(1) Gottschalk: Hist. cseografie van westelijk Zeeuws-Vla-mderen. 



Aarneut aan de abdij : In pago flandrensi i~xta CastrUK; 
Ostburch in loco Co::tbescure in Ostburch :01ariscum unULl 
qui per hiberniu.o tempus pascat berbicesCXXX, verder in loco non-
cupante merorïa ber:nonis. Wel,het hier over een schor waar 
winter en zooer setapen weiden. ik denk dat Terhofstede ook 
zo'n plaats was ;:;:et eer: eenvoudige schaapstal op. 

Het dijkje van de van Zui~zande noe~de oen Noor-
.:nanscli~ke ;, rJ.en spreekt in ( 1), ook van eerste, tweede 
en dercte Noor:1an. 'ï:ussen dit e en de Zanddijk van Ca<izax:rd 

de rest van het schor , en r:1en al achter-
w~~.r-__ r.h indijkend achèereenvolgens Garspolder, 
Goea.nalspolder, Carlu:polder en Meulenpolder. Hier!ilee zijn we al 
in de jaren 1360 en lJidden in de van de van 
\fulpen, dus l:ûeer al 

na de stormrillJP van 
de raJp v~~ 16 november 
"Een hevig orkaan br~lde 
Schoneveld verdween toen 
gevend zich in de toen nog nauwe Sc':lelde 
(_.~eweld van. ~iervli~t een eiland ::.ak:end, rolden de golven rich
t~ng YzendlJke en nllenaere, alles verdrinkend en iliet zich nee-

wie die uochten twijfelen over de grootte en de 
van 1e twee rEmzeneilanden voor de Sc he lde;:r;ondinc;, heb ik 
ook de kaart var: Nicolaus Visscher r:1eegebracht en die tekent de 
beide eilanden en SchonevEild in zandbankvoro. 

Houd men nu van Ortelius ernaast, da11 ziet 
r.1en juist dezelfde vorm. Nu de zee spel h2.d in de Schelde, 
stond er de mensen veel te wachten. Ze eerst de St.-Eli-
sabethvlcled in 1+04, dezelfde die ook de 
de Schelde nor; breder :uaakte, zodat de zee voor 

(1)-;;t-i;-~;~-b;~i;~----------------------
r.Jen naar het kadaster en iJen 

in dat dorp, in die sektie en 
er :"Een stuk l=d 

nurJiiier zoveel". 

(2) 

roea·er dat anders: de landDeter het stuk l~~d or:r, 
''om;neloper". Dan 

de parochie, noordoost van de kerk, 
ten westen aan die dijk, ten 
het al die nu.x;1ers 

de naar~ " 

bvb. 
hofstede 

zuiden ae.n die 
werden in een boek 

Tie oudste 

van Sluis in Vle .. a"10eren .. 
1819 J.A:G. Jtrecht Dressiilhuis. 

26. 

verza-

van grond zorgde, alle vroegere dorpen langzaan Liet zware klei 
bedekkend. Denk hier maar aan Weverswale, Vremdijck, Coudekerke, 
'lillenskerke, Ellemaere, Bysmanskerke, Roeselaere, Willenijnen, 
Diet en andere. 

In het dorpje Hoek bij Terneuzen herinnert de nam1 van een 
nieuw bejaardenhuis nog aan Vrendijke. 

itvc keren terug naar Cadzand Olil te zien hoe men zich hier uit 
de slag trok. De paters van St. -Baafs tEJ Gent, verar:cJd door te
genslag van overstroningen en oorlog, konden het na de raiJp van 
1376 niet meer aan Olll herdij kingen uit te voeren. Ridrler Jan van 
de Capelle uit Brugge was hun esrste helper en uen herdijkte uit 
ondergelopen kleine poldertjes de grote 400-gemeet bezuiden de 
kerk met de Aobachtsdijk, hierbij ook een deel van Zuidzande op
slokkend dat tosn ook overspoeld was. Dit gebeurde in 1399. 

In 1402 herdijkte raen de 10 honderd of 1000-ge::;eet polder die 
nu nog catrent 460 gemeet groot is; dus zoveel heeft de zee er af
geknaagd in al die jaren. Ik heb hier een fotokopie mee van de be
roemde kaart van Pieter Pourbus uit Brugge, waarop ge ziet dat de 
10 honderd in 1570 (1) niet neer beschermd werd door de duinen van 
het vroegere Oud Voszand en de zee kon dus inbeuken op de flank. 
Dat was niet houdbaar: nen moest dus een inlage (2) leggen en 
steeds meer prijs geven tot I::ten een lijn had wet de duinen, die 
men nu kent. Cadzand-Bad ligt op de vroegere kleine poldertjes van 
''vest-Middenzand, Voszand en andere. Ook de Noorddijk heeft men als 
Evendijk daarop gelegd. De naam Evendijk kw= ook voor op Ylulpen 
en is niets anders dan de tweede beschermdijk, evenwijdig aet de 
duinen lopend. De laatste inlage in de 10 honderdpolder noEmt nen 
het Vlai:lingpoldertje. In 1403 bedijkte St .-Baafs in sBJenwerking 
met Doornik, - die tienden inde op Zuidzand-, de polder 400-gemeet 
beoosten ter Hofstede. J\ien vindt er de nalJen Schelle bank, Appelare, 
Schare, Akelare, Sluispolder, Putierpolder en Nieuwlandpolder. 't 
"'later van de Kille kwau nee naar het klein Sluispoldertje, waar 't 
water in het Zwin loosde. Met de Strijdersgatpolder herdijkte men 
de oude Knockaertpolder en andere., en ook een ge deel te van Zuid
zand. Dit gebeurde door Ridder JJodewijk van ,\loerkerke in 1415. 
Hier zit er bij ::lij twijfel over die dat a en ook over wat nu eerst 
herdijkt is. Als r.Jen nu over de Strijdersdijk rijdt, vanaf de Beer-

(l) Men werkte 10 jaar aan deze kaart, van 1560 tot 1570. 
( 2) Wat is een inla1.,;e? 

Wanneer men voelt dat de dijk het niet zal houden, legt men 
verder landinwaarts een andere dijk: dit noe;:;t JJen een inlage. 
Ook bij ons in de Nieuw-Haze0raspolder heeft ;:;en een inlage 
c;elegd aan de oostzijde, nu een klein bosje in de Willew-Leo
poldpolder. 

27. 
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geknaagd in al die jaren. Ik heb hier een fotokopie mee van de be
roemde kaart van Pieter Pourbus uit Brugge, waarop ge ziet dat de 
10 honderd in 1570 (1) niet neer beschermd werd door de duinen van 
het vroegere Oud Voszand en de zee kon dus inbeuken op de flank. 
Dat was niet houdbaar: nen moest dus een inlage (2) leggen en 
steeds meer prijs geven tot I::ten een lijn had wet de duinen, die 
men nu kent. Cadzand-Bad ligt op de vroegere kleine poldertjes van 
''vest-Middenzand, Voszand en andere. Ook de Noorddijk heeft men als 
Evendijk daarop gelegd. De naam Evendijk kw= ook voor op Ylulpen 
en is niets anders dan de tweede beschermdijk, evenwijdig aet de 
duinen lopend. De laatste inlage in de 10 honderdpolder noEmt nen 
het Vlai:lingpoldertje. In 1403 bedijkte St .-Baafs in sBJenwerking 
met Doornik, - die tienden inde op Zuidzand-, de polder 400-gemeet 
beoosten ter Hofstede. J\ien vindt er de nalJen Schelle bank, Appelare, 
Schare, Akelare, Sluispolder, Putierpolder en Nieuwlandpolder. 't 
"'later van de Kille kwau nee naar het klein Sluispoldertje, waar 't 
water in het Zwin loosde. Met de Strijdersgatpolder herdijkte men 
de oude Knockaertpolder en andere., en ook een ge deel te van Zuid
zand. Dit gebeurde door Ridder JJodewijk van ,\loerkerke in 1415. 
Hier zit er bij ::lij twijfel over die dat a en ook over wat nu eerst 
herdijkt is. Als r.Jen nu over de Strijdersdijk rijdt, vanaf de Beer-

(l) Men werkte 10 jaar aan deze kaart, van 1560 tot 1570. 
( 2) Wat is een inla1.,;e? 

Wanneer men voelt dat de dijk het niet zal houden, legt men 
verder landinwaarts een andere dijk: dit noe;:;t JJen een inlage. 
Ook bij ons in de Nieuw-Haze0raspolder heeft ;:;en een inlage 
c;elegd aan de oostzijde, nu een klein bosje in de Willew-Leo
poldpolder. 
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hoeve heeft illen wet de dijk een scherpe bocht genaakt voor de 
druk van het water als ;;1en de kil, die t:e rechts ziet, overstak. 
Verderop moest ~::en over de Schotse Geule. i,:en ziet ze rechts in
geslijkt, maar niet weg1;eslijkt. Dan hebt ge ook de vorr1 van de 
dijk, die toch wel vloeiender is links langs de 10 honderd. Hler
door heb ik de indruk dat de Strijdersgatpolder voor de 10 hon
derd herdijkt is. Dan is er - nadat Zuidzande droog g~dijkt was.
de polder van den eerste Aenworp. ",Jat een naa;n! De ellanden ?lJn 
nog maar 50 jaar samen en daar werpt de zee alweer een prachtlg 
lang schor tegenaan, dat ~Jen spijtig nu ;net de banale naar:J "Ant
werpenpolcler" aanduidt. J.ilen schrijft voor die polder - d9or ltidder 
van i'Joerkerke ingedijkt - de datura 1517. Welnu, de oude Knockaert 
moet vroeger herdijkt zijn, want in twee jaar kan de zee het gat 
niet vullen van de grond, dat .:1en buitendijks in de schorren weg
na>,1. 

Nadat deze bedijkinc:: net sukses uitgevoerd werd, heeft Riddsr 
van Moerkerke crootse plannen, nar1elijk de volledic:e insluiting 
in eernaai van het Zwarte c,at. In het voorjaar van 1422 beg·int 
men aar1 dit gigmltisch werk: vanaf ds noordhoek van de 10 honderd 
dijkt men noord-oostwaarts naar eer. punt van de aanwas Nieuw-Wul
pen voor Groede, dan terugkoc.1end dwars door de Vloer, een wa~er 
tussen Nieuw-Wulpen en Groede. Dit kunt co zlen op het kaartJe 
van D. la Feuille. 

Als het werk in de nazo>Jer eedaan was, had ::Jen een polder van 
705 ger:1et, genaa:~.d "Zwarte Gatpolder". In hetzelfde jaar bedijkte 
Ridder van de Capelle onder Zuidzand de polder die nu nog zijn 
naam draagt: Capellepolder, 185 èSer.1eet groot. Eén jaar later be
dijkte St. -B'lafs de 600 c;eL1eetgrote Zandpolder, vanaf ter ifofste
de tot aan de zee. 'Iierin bouwde uen in de l7e eeuw de Oranje
Nassau-forten, waarin Retranche,Jent ligt. Brugce dat toen ahmch
tig was, - het was hier ook het Bruc;sche Vrije - voelde aan dat 
het Zwin nu nog rapper verzandde, doordat de kringloop van het wa
ter rond Cadzand verbroken was door de g_fdantüng van d.e Zwarte 
Gatpolder, nruJ nu een noodlottig besluit voor deze streek. Iets 
waar ze lA.ter veel spijt over gehad hebben. den joeg de boeren uit 
de hoeven in de Zwarte polder en in 1+73 stak uen opnieuw de dijk 
open, Doch het heeft niets geholpen. Derti,:; jaRr later begon t~en 
dan net een kanaal te graven op het vasteland, daRr aan de Konij
nenberg tegen Coxyde, dat er toen nog rustig bij lag. Dit brede 
kanaal liep voorbij Oostburg,richtinr.; Braekman. ivien dacht uet 't 
Scheldewater het zand uit het Zwin te schuren, uRar de ebstrooo 
WRS veel te zwg_k en heel ds boel is lanczaau opgeslijkt. In 14'1-3 
dijkte Ridder Pieter Bladelin aan de zuidziJde de Bladelinpolder 
in. Te Brugge in de Naaldenstraa:h is er nu nog het P. Bladelin
huis. Inoiddels hadden zich voor Oostvliet, een klein gehucht dat 
aan de oostpunt van de 10 honderdpolder lac;, dikke rijpe schor-(1) 

(l) Een schor is "rijp" OLl in te dijken als 't boven norrJale tij 
uitsteekt en naar alleen bij springvloed onder water komt. 
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ren gevorod uit de vroegere Zwarte Gatpolder. Jan ndornis, de 
laatste kruisvaarder die in de Jeruzalemkerk te Brugge begraven 
ligt, kree,; de toelating de St.-Janspelder in 1527 in te diJken. 
Hij stichtte er het dorp Nieuwvliet. Het lag 200 u .. oostwaa::ts 
in het wegje, waar nu het zuiveringstatlon staat. Dlt dorp lS 
tweemaal weggespoeld, evenals de ~erk die <;tan St.-;P.iete:: toei?e
wijd was. Uten heeft het later opnleuw gestlcht op ut. -Pler(Nleuw
vliet) in de Grote St.-Annapolder uit 1619. De bedijkingen gin
gen verder net het heel klein Garspoldertje, achter de,Aenworp
polder. Dan kwarJ in 1534 de St .-Jorispolde:: tot stand aoor Jan de 
Baenst, heer van St.-Joris. De schorren sllJkten verder aen en 
weer was het Jan Adernis die in 1543 tegen de St.-Janspelder een 
nieuwe polder bedijkte en deze naar zijn vrouw, Catharina Metten
eye, noewde. Maar kijk, iedere 3ruc;c;eling raet naam en geld wilde 
een polder, en in 1547 bedijkte Ridder Cornelis Van Eyken oost van 
Zuidzand de polder, die zijn naa'TI vereeuwigt. 

Dan waren E:r in 1556 weer t'Nee prachtige inaijkingen, namelijk 
de Lysbetpolder, oost van Zuidzand, en de Grote Lcdijkpolder van 
260 gemeet, hieroee de Oude Veerkille overdijkend, nu nog steeds 
goed te zien. Men voer hier over naar het dorpje Coxyde. . 

In 1530 - bij een vlie;sende storrJ - liep de toen blJna 100 J. 
oude Pieter Bladelinpolder gedeeltelijk onder water. Hij was door 
een schinkeldijkje (dwarsdijkje) gescheiden. Dit ondergelopen ge
deelte werd herdijkt in 1540 door Sebastiaan Christiaens en kreeg 
zijn naam; 

Alzo komen we langzaoerhand tot de derde koppeling, naoelijk 
deze aan het vasteland van Oostburg. ·re~·wijl al deze inpolderin
gen hier gebeurden, had Jiten daar ook niet stil gezeten. We zullen 
r.1aar alleendeze vernoeE!en in het Zwarte Gat, na.welijk de Baenst
polder, Adernispolder 1536 en Nieuwenhovenpolder 1554. Deze drie 
polders zijn ook door de zee ingekort. InLliddels kregen we het 
rampjaar 1570, op l en 2 noveQber. De zee werd de Schelde inge
stuwd, Elaakte geen eb door de hevige noordwestenwind en op 2 nov. 
braken in mijn geboortestreek al de dijken van Saeftinge door. 
De helft van deze schorren zijn nu nog niet herdijkt. Er zitten 
daar vijf dorpen onder het slijk. Ook voor Coxyde en Heinkewerve 
was het einde nabij. We zien hier op de kaart van P. Peurbus deze 
dorpen nog ligt;;en. liet water vond een zwakke plek bij het haven
tje van Coxyde en met verwoestende kracht boorde het zich een 
doorgang. Op het kaartje van D. la Feuille ziet men dit gat zeker 
niet voorbij St.-Kruis lopen. 

In de oorlog met de Spanjaarden heeft Qen de dijken doorge
stoken en wet de storr.1vloed van 1621 kreeg men de Passageulokreek 
en de Brandkreek; deze laatste vor:.Jt nu nog onze huidige grens. 
Heinkewerve en Coxyde zijn nooit neer herbouwd. Van het eerste 
heeft L1en de kerk teruggevonden net craafwerken; het lag ootrent 
700 meter noord-west van Draaibrug. 
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De oude Veerhoek_;Jolder toont ons hoe de streek er in de oude 
tijden uitzag. Nooit is daar een nieuwe slijklaag opgeko;:ten, Na 
de slag om Austerli tz zegt Napoleon tegen Generaal van DaLJIJe: "Kijk 
ge hebt Uw best t;edaan! Daar li<!t;en noG schorren: dijk ze naar in, 
zonder je ook maar van een buitendijks aanworprecht aant8 trekken!" 
Hij bedijkte in 1805 de lmsterli tzpolder, genaa.':ld naar de bekende 
slag. In 1807 sloot hij het Coxydse Gat af en noemde die polder 
n~ar zijn vrouw Sofia. Dan wachtte ~en 20 jaar tot de zee de slijk
t';aten had opgevuld en bedijkte in 1827 de polder Dior;Jede, gena=d 
naar zijn zoon, Tec;en de Bladelinpolder had uen in 1803 de Olie
slagerpolder ingedijkt. Dan kwad in 1864 de Zwinl)Older en als laat
ste in 1872 de Willen-Leopoldpolder, naar onze beide vorsten ge
naamd. Dit gebeurde ~et leggen van de Internationale dijk. 

Zoals c;e ziet, het was een lange weg vanaf drie kleine zandban
ken tot het volledig vasteland. Nu worden de dijken c:oed bescherrüd 
door de williarden ton stenen, die uit Wallonië afko;;JStig zijn. 
Vroeger werden de zwakke plekken alleen wet rijshout en roggestro 
afgekrap:td. Toch r.mg ~Jen niet denken dat er niets neer kan gebeuren. 
Het verder afschuren van de duinen bij ons aan het Zwin kan ge
vaarlijke gevolgen hebben voor Cadzand's westerflank. 

Men heeft ne gevraagd wat het dijkje in de Aenworppolder, noord
oostelijk van Zuidzande,tussen twee boerderijen, betekent. Dit is 
een overblijfsel van een oud dijkje van het eiland Zuidzand, wan
neer na de ra;ap van 1376 rondaLl Zuidzand een sterke ring werd ge
leed. Dus als uen het eiland herdijkte, heeft 21en cl i t klein be
ginpoldertje opgeofferd, buitendijks laten liggen. Waarschijnlijk 
DEldat het diep water er vlal~ te0en s c:huurde en ;Jen daar ook ;geen 
klei had oo de hoge sterke dijk te bouwen, Het is dus een inlage, 
die ra en 40 jaar later u et de ~1enworppolder terugna;a. Ook links 
in Cle stukken land ziet IJen nog de golvingen van oude dijkjes van 
Zuidzand. 

Hiermee probeerde ik een overzicht van het ontstaan van Cad
zand, West-Middenzand en Zuidza_D.d te geven. 

G. Adriaenssens 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ f 1 t Volgende nULJ;;,er van het tijdschrift 
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Eenieder lnn steeds zijn bijdrage over 
heemkuncJe aan dhr Andre Sandelé,sekre- jE 
taris, Dunorti.erlaan, 99 te Knokke-Heist 2 

x bezorc;en. Dit is tevens het geval voor 2 
lE diegenen die hun lJUbliCi te i t in I t a, S, X 

1 tijdschrift willen plaatsen. ~ct beleef- I 
x de dank bij voorbaat voor de Gedewerking Jt 
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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