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Vanaf de late 14de eeuw (tot en met d e l 6de eeuw) spreken h istorici over de laatmiddeleeuwse 'age 
o f storm s'. Een periode met zeer frequente stormvloeden en overstrom ingen na stormen. Het is een 
gegeven voor heel het Noordzeegebied waarbjj honderden dorpen en duizenden hectares 
verdwjjnen in het wassende water. Dankzjj onder andere kronieken en rekeningen van steden en 
polders konden historici voor Nederland een reconstructie maken van deze catastrofale stormen 
(zie figuur). Voor de Vlaamse kust ontbreekt dergeljjke inventarisatie vooralsnog, ook al zou het 
u itvoerige bronnenmateriaal vanaf de 13de eeuw een meer verfijnde reconstructie van de 
storm vloedfrequentie kunnen opleveren.

Een belangrjjke kanttekening is dat de historische bronnen ons enkel inlichten over rampen en niet 
zozeer over de storm activ ite it an sich. Ais h istorici voor een bepaalde periode meer stormrampen 
beschrijven betekent niet automatisch dat er dan meer stormen waren.

Illustra tie f w ordt hierbij 
het relaas aangehaald van 
de eerste Elisabeth-vloed 
in de nacht van 18 op 19 
november 1404. Uit het 
relaas van een m onnik 
weten we dat er een grote 
storm  woedde op zee. Drie 
vloedgetjjden teisterden de 
kustlÿn. Omwille van de 
sterke westeljjke tegen
wind kon het vloedgetjj 
niet terugstrom en, waar
door de zee op de djjken 
klom die vervolgens 
braken. De schade is 
aanzienlijk, ook al bestond 
er in de Bourgondische 

Frequentie van catastro fa le storm vloeden in  Zeeland (Nederland) gebaseerd periode reeds een vrjj 
op historische bronnen (1000-2000) (Vos & Zeiler, 2008). geavanceerd rampenplan.

Er was zelfs een d jjk leger dat gewaarschuwd werd b|j dreigende watersnood via klokkengeluid om 
dan dijkbreuken te verhinderen. Na de watersnood werd voor het herstel beroep gedaan op 
enerzÿds de stadsbesturen (wat een ramp was voor Oostende, want veel d |jk  voor weinig inwoners) 
ais anderzÿds waterschappen. Ook de kanselarij, Brugge en zelfs de gravin van Vlaanderen waren 
een rol toebedeeld.

De vraag ste lt zich: wat was de oorzaak van deze toegenomen stormrampfrequentie? Dat het 
klimaat een rol gespeeld heeft is n iet u it te  sluiten. Immers de 'age o f s to rm s' situeert zich 
klim atologisch in de transitie  van de 'medieval warm period ' naar de 'lit t le  ice age'. Dergeljjke 
overgang betekent klimatologische instab ilite it wat het weerpatroon onverspelbaar, koel, 
storm achtig maakt (met weliswaar belangrjjke regionale verschillen).

Zoals de vorige spreker, legt prof. dr. Soens naast de ecologische kwetsbaarheid ook de 
maatschappelijke kwetsbaarheid in de weegschaal. Immers door m enselijk ingrjjpen kent de 
kustvlakte vanaf het ja a r 1.000, onder invloed van bedjjking, een sign ificante transform atie. Waar 
voorheen gewoond werd op terpen -  verhevenheden, betekent de bouw van djjken een ander 
landgebruik. Akkerbouw w ordt m ogeljjk  en zodoende een intensievere landbouw (wat dan weer 
geleid heeft to t u itpu tting  van de bodem). Ook neemt de bevolking toe. Anno 21e eeuw 
concluderen h istorici dan ook dat de beslissing to t bedjjking ais verre oorzaak van overstrom ingen 
in latere periodes bestempeld kan worden.

Dat de 'human agency' be langrijk is, w ordt geïllustreerd door Hollandse veengebieden. Hier leiden 
intensiever landbouwgebruik en bemaling to t een klink. Enkel door menseljjke maatregelen (hogere, 
sterkere djjken en een constante bemaling van de gebieden) b ljjft de functiona lite it overeind.
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Dat leid t ons to t de tussentijdse conclusie dat ecologische kwetsbaarheid vertaald dre ig t te worden 
in rampen ais menseljjke tegenmaatregelen falen. Politieke (in b jjzonder oorlog) alsook 
economische redenen kunnen de oorzaak zjjn  van d it m enseljjk falen om de gepaste 
tegenmaatregelen te introduceren op het moment dat d it nodig is.

Maar eenduidige conclusies trekken, is m oe iljjk  omwille van het complexe samenspel (factor 'co- 
variatie j .  Zonder volledigheid na te streven w ordt erop gewezen dat:
■ de ecologische kwetsbaarheid z ichze lf kan versterken door een (te) g root verlies aan 

buffercapaciteit. Het voorbeeld van zo'n extra-ecologische kwetsbaarheid w ordt geïllustreerd via 
de Bath-polder in het Schelde-estuarium. Omwille van zeer agressieve bedjjking (ingegeven 
vanuit een investeringspeculatiedrift) worden alle resterende secundaire geulen afgedamd 
waardoor slechts smalle, kwetsbare restgeulen overbljjven.

■ de opvolging bjj stormen cruciaal is, immers ais kort op de bai gespeeld w ordt en bjjvoorbeeld 
een d jjkbreuk w ordt ingedamd dan kan vermeden worden dat de geulen uitdiepen en de 
d jjkbreuk structureel dre ig t te worden.

Deze com plexite it w ordt geïllustreerd door de teloorgang van het eiland Strand (Schleswig). Ais de 
30-jarige Oorlog in 1627-1629 volop woedt, vertaalt d it zich in een verstoring van de agrarische 
productie. Ook de investeringen in djjken worden teruggedrongen. Dat d it catastrofaal kan worden, 
bewees de Burchardi-vloed in 1634 die de zwanenzang van het eiland inleidt.

Ais afronding van de historische reflectie w ordt gewezen op de correlatie met de dagdageljjkse 
investeringen in het d jjkonderhoud. Tot 1400 is er een toename qua investeringen. Vanaf de 15de 
eeuw worden de investeringen teruggeschroefd. Dat d it mee aan de grond lig t van de toegenomen 
rampspoed is aannemeljjk. Interessant in d it opzicht is de vraag o f deze investeringspolitiek bewust 
geschiedde. Het antwoord lig t wellicht in de ruimere maatschappeljjke context waar na de crisis van 
de 14de eeuw (met o.m. de pest en structurele economische moeiljjkheden) de kustregio een sterke 
ontvo lking kent. In de eertjjds d ichtbevolkte en zeer bedrjjvige polder w ordt het landgebruik 
extensiever. De landbouw w ordt commerciëler en aldus neemt de risicobereidheid toe. Waar de 
middeleeuwse kleine boer bjj een watersnood zjjn bezittingen en zelfs zjjn  leven riskeerde, is de 
landbouwer anno 16de eeuw pachter van een grote en meestal niet in het gebied woonachtige 
grootgrondbezitter. Het ris icoprofie l w jjz ig t hierdoor en leid t to t het nemen van grotere risico's. 
Voor deze grootgrondbezitters en hun commerciële pachters kon een overstrom ing zelfs nuttig  
zjjn, daar ze het polderlandschap herscheppen, ophogen en geschikter maken voor grootschalige 
landbouwactiviteiten. Zo zien we een verschuiving van inzet op de beveiliging van oud, u itgeput 
land naar nieuwe inpolderingen in overstroomde gebieden i.f.v. de nieuwe economische -  
grootschaligere behoeftes.

Samenvattend vat de spreker dan ook samen dat de 'Age o f Storms' een wisselspel was van een 
verhoogde ecologische kwetsbaarheid (na drie eeuwen intensieve occupatie) en anderzjjds 
economische en politieke verstoringen in de late middeleeuwen. Anders gesteld, tussen ecologische 
kwetsbaarheid en overstrom ingsrampen staan economische en politieke priorite iten en keuzes. Of 
een grotere storm frequentie  mee aan de grondslag lag, is thans nog niet bewezen.

Tot slot, ais boodschap naar het panelgesprek 's 
middags, worden volgende historische bedenkingen rond 
kustveiligheid geponeerd:
■ er is nood aan een studie om de hoge collectie aan data 

over stormrampen te vertalen in een index van 
historische stormrampen, hierbjj kan ook de link 
gelegd worden met recente rampen (zoals 1953);

■ overstrom ingen zjjn 'unnatural disasters’, d.w.z. ze zjjn 
antropogeen geconditioneerd en aldus een (onbewust) 
gevolg van menseljjk handelen;

■ anno 21e eeuw I jj ken grootschalige correcties 
onm ogeljjk. Het opgeven van de kustvlakte is vanuit 
econom isch-maatschappeljjk perspectief irrelevant ais 
denkpiste. Slechts het opgeven van de m inst bevolkte 
gebieden is m ogeljjk. Vanuit cu ltuurh istorisch en 
landschappeljjk oogpunt, zjjn  die m inst bevolkte 
gebieden echter vaak ook de meest waardevolle. Hoe 
dienen we om te springen met de fenomenale 
erfgoedwaarde van het polderlandschap?
Een concrete visie hierover ontbreekt op Vlaams niveau.

Zijsprong: weetjes met dank aan 
de zaal
Is het overstroomde land  eigendom van 
de g raa f?
Er waren twee ju r id is c h e  analyses. 
Enerz jds he t rech t om de spade in  de 
d jk  te steken. EHermee g a f  de eigenaar 
aan da t h j  n ie t m eer de kost kon o f  
wou dragen. Eiet opgegeven land g ing  
vervolgens n a a r de buren. D it recht 
in te rfe ree rt m et he t g ra fe ljk  recht.
D it 'w ildern isregaa l's te lde  da t 
wildernis, woest land (waste land) 
toekwam aan de graaf. Getuigenissen 
van d it recht z jn  de t a i r j k  u itgere ikte  
bedjk ingsoctroo ien. in  de loop van de 
la te middeleeuwen w ordt de tweede 
in te rp re ta tie  overal dom inant.
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