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DE BISTORISCHE GEOGRAFIE IN BELGIE 

EN BAAR ONTWIKKELING SEDERT 1930 

door 

ADRIAAN VERHULST 

JlOogleraar aan de Rijksuniuersiieil te Gent 

Een zo breed opgezet colloquium over de bronnen voor de historische 
geografie van Belgie laat veronderstellen dat men het eens is over de
finitie, inhoud en taak van een historische geografie die - te oordelen 
naar de verscheidenheid van de bronnen welke in de diverse secties 
worden besproken - blijkbaar zeer ruim wordt opgevat. Anderzijds 
laat de beperking van het onderwerp van het colloquium tot de bronnen 
aIleen, vermoeden dat de historische geografie zelf van Belgie, als re
sultaat van bronnenonderzoek en studie, zich nog in een relatief vroeg 
stadium van ontwikkeling bevindt, zodat het zin heeft zich over de 
heuristische en methodologische aspekten van de historische geografie 
te bezinnen. 

Bet komt mij derhalve logisch voor dat de eerste lezing op dit collo
quium zou gewijd zijn aan de ontwikkeling van het historisch-geo
grafisch onderzoek in Belgie. Een overzicht hiervan zal immers aan
tonen wat men in Belgie onder historische geografie tot nu toe heeft 
verstaan en welke resultaten men in deze tak van wetenschap tot op 
heden heeft bereikt. 

Niet willekeurig hebben wij als begindatum voor zulk overzicht het 
jaar 1930 gekozen : in dat jaar greep te Brussel het eerste internationaal 
congres voor historische geografie plaats, nadat in 1929, als gevolg van 
het internationaal historisch cangres te Oslo het jaar voardien, een 
internatianale cammissie vaor historische geografie was opgericht 1. 

Bet initiatief tot het congres van 1930 was echter Belgisch en ging 
voornamelijk uit van drie historici, oud-studenten van Pirenne, nl. 

1. 167 Congres International de Geographie Historique, dl. I, Compte-rendu des 

Trauaux clu Congres, 1930 ; dl. II, IvUmoires, Brussel, 1931. 
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Vander Linden, Des Marez en Quicke. Het is merkwaardig dit te 
moeten vaststellen omdat op dit congres bleek dat de historici in het 
algemeen en de meeste Belgische historici in het bijzonder er een zeer 
enge en zelfs verouderde opvatting van de historische geografie op 
nahielden, nl. die van een soort hulpwetenschap van de geschiedenis 
gericht op het aanmaken van historische kaarten waarop hoofdzakelijk 
feiten en gegevens nit de politieke geschiedenis, vooral Lv.m. de vorming 
van de nationale staten en hun onderverdelingen, d.w.z. polltieke, kerke
lijke en administratieve grenzen en hun evolutie, in kaart gebracht 
zouden worden 1. Voor de meeste deelnemers aan het congres stond 
aanvankelijk historische geografie dan ook ongeveer gelijk met histo
rische kartografie - een ouderwetse opvatting waaraan sedert het ein
de van de XIXe eeuw vooral in Frankrijk door Auguste Longnon met 
zijn leerstoel voor historische geografie aan het College de France en 
zijn Atlas historique de la France (1907) uitdrukking was gegeven en 
waartegen Lucien Febvre reeds in 1922 met zijn bekende boek La terre 
et l'evolution humaine scherp had gereageerd. Febvre was trouwens 
afwezig op het congres te Brussel in 1930, al werden zijn opvattingen 
er weI - en hoe kan het anders: blijkbaar op polemische toon
besproken. 

Inderdaad op dit eerste internationaal congres voor historische geo
grafie werd ook over wezen en taak van de historische geografie ge
sproken. 

Terwijl de historicus Vander Linden, die het congres voorzat, evenals 
de algemene secretaris, de historicus F. Quicke, in zoverre blijk gaven 
van een verruimde kijk op de historische geografie, dat zij het aanmaken 
van historische kaarten, waarin zij nog steeds de hoofdopdracht van 
de historische geografie zagen, niet meer wensten beperkt te zien tot 
de voorstelling van politieke en kerkelijke bestuurlijke ontwikkelingen, 
maar ook historische kaarten wensten van economische, demografische, 
taalkundige e.a. feiten 2, terwijl F. L. Ganshof de onderneming ver
dedigde van de Atlas de geograplrie hislorique de la Belgique 3, waara an 
hij samen met P. Bonenfant onder leiding van Leon Van der Essen 
sedert 1919 meewerkte, en met name de beperking hierin van het be-

1. Om zich hiervan rekenschap te geven volstaat het de lijst van lezingen te 
overlopen, waarvan ongeveer 1/3 gewijd was aan problemen van historische karto
grafie. 

2. A.w., I, pp. 22-23 en 24 (toespraken van Vander Linden en Quicke). 
3. A.w., I, pp. 42-43. 
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grip historische geografie tot de politieke geografie van het verledell -
in de lijll van de atlassen van Spriiner-Menke, Longnon en Schrader -
waartegen G. Des Marez over wiens betekenis voor de historische geo
grafie we het verdeI' nag zullen hebben, de aanmaak verdedigde van 
atlassen die door een bred ere visie van de historische geografie gelnspi
reerd zouden worden 1, naar het voorbeeld van Aubins GeschichLlicher 
Handatlas del' Rheinprovinz (1926) - een wens die door het hele con
gres werd overgenomen 2 -- terwijl aldus enkele historici blijk gaven 
van een zekere wil tot vernieuwing, zij het nog beperkt tot het terrein 
van de historische kartografie en zonder het probleem in zijn geheel aan 
te pakken, treft het ons dat slechts twee van de tientallen lezingen 
op dit congres rechtstreeks en vanuit een principieel standpunt het 
probleem van de opvatting en inhoud van de historische geografie scherp 
stelden en dat bovendien deze bijdragen nog afkomstig waren, niet 
van historici maar van geografen. 

Wijlen Mej. M. Lefevre, op dat ogenblik werkleider en later professor 
aan de Universiteit te Leuven, verdedigde op het congres van 1930, 
in de Jij n van haar werk L' habitat /'llral en Belgique (1926) en onder 
duidelijke invloed van de Franse geografische school en vooral van 
Demangeon, de opvatting dat de historische geografie in feite tot voor
werp heeft de bewonings- en landschapsgeografie van het verleden, zodat 
het enige onderscheicl met een louter geografische benadering, die zich 
tot het aktuele beperkt, van chronologische aard is 3. Deze opvatting 
vertoont, wat de essentie ervan betreft, grote gelijkenis met de ideeen 
die iets later in Engeland door Darby zuBen worden verdedigd, nl. 
historische geografie is geografie, maar van het verleden «I geography 
of the past I» 4. 

Ongeveer geJijklopende ideeen werden op hetzelfde congres door C. 
Pergameni, professor aan de Universiteit te Brussel en toenmalig voor
zitter van de Societe royale beIge de geographie, naar voor gebracht 
onder de suggestieve titel (I De la geographie historique sensu lato I) 5. 

Hij verwees naar de bloei van de menselijke aardrijkskunde, vooral in 
Frankrijk en, na de beperking van de historische geografie tot politieke 

1. Ibidem, pp. 43-44. 
2. Ibidem, pp. 86 en 126. 
3. A.w., I, pp . 75-76; II, pp. 146-151. 
4. H. C. DARBY, On the relations of geography and history in: Transactions and 

papers of the Institute of British Geographers 1953, Londen, 1954, pp. 1-11. 
5. A.IV., I, pp. 115-116; II, pp. 212-226. 



24 ADRlAAN VERHULST 

kartografie van het verleden veroordeeld te hebben, waarbij hij zich 
uitdrukkelijk op Lucien Febvre beriep, stelde hij dat de historische 
geografie breed moest opgevat worden en o.m. en vooral een menselijke 
aardrijkskunde van het verleden moest zijn. In de geanimeerde dis
cussie welke op de Ie zing van Pergameni volgde en waarin sommigen 
getroffen waren door de regelrechte confrontatie tussen geografen en 
historici die plaats greep, verdedigde Ganshof de politieke geografie 
van het verleden als onderdeel van de historische geografie, terwijl 
Mej. Lefevre het nog breder stelde dan Pergameni en - oj. terecht
de historische geografie, als geografie van het verleden, niet wenste be
perkt te zien tot de menselijke of de politieke geografie, maar ook de 
fysische geografie en de economische geografie van het verleden erin 
opgenomen wenste te zien 1. 

Dat deze discussie indruk heeft gemaakt en de lezingen van Lefevre 
en Pergameni hun effekt niet hebben gemist, bewijst de slotresolutie 
van het COlIgres waarin de wens wordt uitgedrukt de historische geo
grafie voortaan in de brede zin te interpreteren 2. 

Dit internationale congres, in Belgie en op Belgisch initiatief gehouden, 
weerspiegelt reeds enigermate de toestand van het historisch-geografisch 
onderzoek in Belgie omstreeks 1930, dat dus een ernstige achterstand 
vertoonde, zowel in opvatting als naar resultaten, ten opzichte van het 
buitenland. Een overzicht van de tot dan toe verschenen historisch
geografische literatuur bevestigt deze indruk, vermits de enige werken 
waarin de historische geografie in de brede zin en de historische ver
klaring van geografische feiten een belangrijke plaats innemen, het 
bekende La Flandre van Raoul Blanchard uit 1906 3 en het reeds ge
noemde L'habitat rural en Belgique van Marguerite Lefevre uit 1926 zijn, 
beide van de hand van geografen die l'esp. behoren tot of nauw aan
leunen bij de Fl'anse school van Vidal de la Blache en Demangeon. 

Het enige historische werk waal'in een reele belangstelling vool' de 
geogl'afie van het verleden in de bl'ede zin, vooral vool' de landschaps
en bewoningsgeografie, tot uiting komt is het bekende Le probleme de la 
colonisation {ranque et du regime agraire en Belgique van Guillaume 

1. A.w., I, p. 116. 
2. A.w., I, p. 126. 
3. R. BLANCHARD, La Flandre. Elude geographique de la plaine flamande en 

France, Belgique el Hollande, Rijsel, 1906. Over dit werk: F. LEN'fACKER, La 
Flandre de Raoul Blanchard in: De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Fran!;!ais, 
Jaarboek uitg. door de Stichting Ons Erfdeel, 1978, pp. 11-23. 
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Des Marez uit 1926 1. Hoewel thans volkomen verouderd en voorbij
gestreefd, was het in die tijd een pionierswerk, vooral vanwege de 
multidisciplinaire aanpak die Des Marez heeft nagestreefd en die nog 
steeds de historische geografie in haar huidig stadium kenmerkt. Des 
Marez was trouwens in vele opzichten een buitenbeentje onder de leer
lingen van Pirenne, o.m. omdat hij het aandurfde tegen de gevestigde 
opvattingen, die veelal belnvloed waren door zijn meester Pirenne, in 
te gaan. Pirenne moet overigens in de j aren rond 1930 waarover we 
het hebben, niet zeer open meer gestaan hebben, o.m. voor de nieuwe 
opvattingen inzake historische geografie, vermits zijn inleidende toe
spraak op het congres van 1930, waarin Belgic als een anti-geografisch 
produkt van de geschiedenis wordt verdedigd, geheel de traditionele 
opvatting van de politieke historische geografie huldigt 2. 

Anderzijds echter is het juist aan Pirenne te danken dat de twee 
enige deelgebieden van de historische geografie waarop de Belgische 
historici v66r de Tweede Wereldoorlog en ook nog enkele jaren nadien 
bedrijvig zijn geweest, enerzij ds de historische topografie van de steden, 
als onderdeel van de historische stadsgeografie, is geweest, zoals blijkt 
uit de talrijke werken en artikels op dit gebied van Ganshof, Van Werve
ke, Vercauteren e.a. 3 , anderzijds de historische demografie, die door 
Pirenne zelf en enkele van zijn leerlingen o.m. H. Van Werveke werd 
beoefend, echter meer vanuit een economisch-historisch dan vanuit een 
geografisch standpunt 4. 

Deze twee deelgebieden zijn echter, zo zal men opmerken, sterk naar 
de stadsgeschiedenis georicnteerd, zodat wij vermoeden dat de vrij 
eenzij dige belangstelling hiervoor van Pirenne en zij n school, verant-

1. Hierover: H. DRAYE, Lande/ijke Culluurvol'men en /{olonisatiegesehiedenis in: 
IVIed. VI. Topon. Verenig. Leuven 14, 1939, pp. 68-92 en 15, 1940, pp. 1-43 (in boek
vorm : Leuven, 1941). 

2. le" Congres, I, pp. 27-34. 
3. Het moge volstaan te verwijzen naar: F. L. GANSHOF, Over stadsonlwikke/ing 

tussen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen, Antwerpen, 1944 ; H. VAN VVERVEKE, 
Kritische sludien hetreffende de oudste geschiedenis van de slad Genl, Antwerpen, 
1933; F. Vercauteren, Elude sur les Civitates de la Belgique Seconde, Brussel, 1934. 

4. H. PmENNE, Les denombrements de la population d'Ypres au Xy" sieele in: 
Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1903; H. VAN WERVEKE, 
llet bevolkingsciJfer van de stad Gent in de XIY· eeuw in : Miscellanea L. VAN DER 
ESSEN, Brussel-Parijs, 19'17, pp. 345-354; ld., De curve van hel Gentse bevolkings
cijfer in de 17e en de 18" eeuw (Verhand. Kon. VI. Acad., KI. d. lett., nr. 8, Brusser, 
1948). 
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woordelijk is voor de uiterst geringe aandacht van de toenmalige Bel
gische historici voor de historische landschaps- en nederzettingsgeografie 

van het platteland. 
Zelfs wanneer een leerling van Pirenne zoals Ant. De Smet in 1933 

de geografische geschiedenis van het Zwin bestudeert 1, dan nog ge
beurt dit duidelijk in functie van de stadsgeschiedenis. 

Het internationaal congres voor historische geografie van 1930 te 
Brussel had dus duidelijk niet de uitwerking op de Belgische historici 
gehad die men er had mogen van verwachten en zijn invloed was miniem 
vergeleken bij de machtspositie die het universitair onderwijs van Pi
renne en zijn leerlingen in de Belgische wetenschappelijke wereld be
kleedde. 

In dit beeld komt v66r de Tweede Wereldoorlog nauwelijks veran
dering. De Belgische historici, bijna allen rechtstreeks of onrechtstreeks 
leerlingen van Pirenne, werken verder in zijn spoor en, wellicht door 
de bewondering van het buitenland overtuigd van hun superioriteit 
in dit opzicht, laten zij zich niet belnvloeden noch door de nieuwe richting 
van Marc Bloch in Frankrijk 2, noch van H. C. Darby in Engeland 3 

noch van Steinbach in Duitsland 4. De enige uitzondering daarop is 
G. G. Dept, die als leerling van Pirenne aan de Gentse universiteit met 
een geografische leeropdracht was belast en wellicht hierdoor belang
stelling kreeg voor de historische geografie in de brede zin, 'waarvan 
hij in 1933 blijk gaf met een kort artikel Note sur le defrichement dans Ie 

1. A. DE SMET, Hel walerwegennel len noordooslen van Brugge ill de XIlle eeulU 

in: Belg. Ts. Fil. en Gesch., 12, 1933, pp. 1023-1059 en 13, 1934. pp. 83-121. 

2. We denken vooral aan de hoofdstukken over het landelijk landschap in zijn 

Les Caracleres originaux de l'hisloire rurale fran~aise, Oslo-Parijs, 1931 en zijn tal

rijke daarbij aansluitende artikels, vooral in de Annales d' His/oire economique ei 

socia/e. Vgl. rd., Les Carac/eres originaux, dl. II, Supplement etabli par R. Dauuergne 

d'apres les trauaux de I'auleur, Parijs, 1956. 

3. H. C. DARBY, An hislorical geography of' England before A.D. 1800, Cambridge 

1936. 

4. F. STEINBACH, Gewanndorf und Einzelhof in : Historische Aufsatze A. Schulte, 

Dusseldorf, 1927, pp. 44-61; herdrukt in H. J. NITZ (ed.), Historisch-genelische 

Siedlungsforschullg (Wege der Forschung, CCC, Darmstadt, 1974), pp. 42-65. Over 

de betekenis van STEINBACH zie NITz' inleiding tot laatstgenoemd werk, pp. 1-11 

evenals M. BORN, Die Entwicklung der deutschen Agrarlandschafl in : Ertrage der 

Forschung, 29, Darmstadt, 1974, pp. 13-27 en H. DRAYE (zie hoger p. 25 n. 1) . 

st1 
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cornie de Flandre au XVIII" siecle 1. We zullen hem tien jaar later 
met een belangrijk ol'ientatieartikel terugvinden 2. Intussen bleef de 
belangstelling vool' de nieuwe histol'ische geogl'afie pl'aktisch uitsluitend 
het monopolie van enkele geografen, onder wie vooral O. Tulippe dient 
vermeld. 

Duidelijk beII1vloed door Marc Bloch en Roger Dion 3 publiceerde 
deze Luikse hoogleraar, na enkele door hun originaliteit opvallende 
studies over de middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis in de streek 
van Parijs 4, een paar overzichtsartikels over het agrarisch landschap 
in Belgie, waarin de historische vel'ldaring een niet onbelangrijke plaats 
inneemt 5. Hetzelfde geldt voor twee andere geografen uit de Luikse 
school van Tulippe, nl. Frans Dussart 6 en C. Petit 7. 

De talrijke Duitse studies op het gebied van de historische landschaps
en nederzettingsgeografie werden in BeIgie in 1939-40 bekend gemaakt 
door de Leuvense plaatsnaamkundige Draye 8. Zij hebben blijkbaar 
de aandacht gewekt van F. L. Ganshof die omstreeks diezelfde jal'en. 
deels belnvloed door Marc Bloch 9, de agrarische geschiedenis ging beoe-

1. Bulletin de Ia Societe beIge d'Etudes geographiques, 3, 1933 ; Dept was cen van 
de secretarissen van het 1" internationaal congres vooe historisehe geografie te 
Brussel in 1930. Vgl. eveneens 10., Elude critique sur une grande inondation marine 
Ii la cote flamande (18 nov. 1404) in: Etudes d'histoire dediees it la memoire de H. 
PIRENNE, BrusseI, 1937, pp. 105-124. 

2. Zie verder p. 28, n. 4. 
3. Over R. DION: J. GULLEY, The practice of hislorical geography. A sludy of lhe 

writings of professor Roger Dion in: Ts. Eeon. en Soc. Geografie, 25, 1961, pp. 169-183. 
4. O. TULIPPE, De I'imporlance des exploitations agricoles au J x· siecle dans l'lle

de-France in: Annaies de Geographie, 1931, pp. 307-310; 10., L'habital rural en 
Seine-el-Oise. Essai de geographie du peuplemenl, Luik-Parijs, 1934; In., Le man
se a I'epoque carolingienne in: Allnaies de Ia Societe scienifique de Bruxelles, 1936, 
pp. 238-252. 

5. O. TULIPPE, Geographie humaine in : La grande Encyclopedie de Ia Belgique et 
du Congo, 1938; In., Introduction a I'elude des paysages ruraux de la Belgique in: 
Bull. Soc. beige d'Et. geogr., 12, 1942, pp. 3-26; 10., L'homme ella for€! iemperee en 
Belgique. (Travaux du Cercle des Geographes Liegeois, fase. 57, 1942). 

6. F. DUSSART, Siruclure agraire el paysages ruraux dans la commune de Bakel 
in: Bull. Soc. beIge d'Et. geogr., 15, 1946, pp. 104-179. 

7. C. PETIT, ClOtures et (ormes de champs en Belgique in: Bull. Soc. beige d'Et. 
geogr., 12, 1942, pp. 125-220. 

8. H. DRAYE, Lande/ijke cu/luurvormen en kolonisaliegeschiedenis (zie hoger p. 25 
n. 1). 

9. Volgens een vroegere eigen mededeling van GANSHOF aan ons. 

• 
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fenen 1 en de belangstelling die hij daarbij voor de landschapsgeschie
denis opvatte wist over te dragen op zijn leerlingen J. Dhondt 2, L. 
Voet 3 en A. Verhulst, van wie echter aIleen de laatstgenoemde in die 
richting verder zou werken. Vooraleer wij echter in de gelegenheid 
waren dit te doen was in 1946 en veel te vroeg G. G. Dept gestorven, op 
wie tereeht de hoop gevestigd was dat hij in Belgie eindelijk de nieuwe 
his torische geografie, die sedert 1930 praktisch geen enkele vooruit
gang had geboekt, zou gestalte geven. In 1943 sehreef hij bnmers een 
programmaLi che inleiding tot de hi ·tori che geografie van llet graaI
schap Vlaanderen in de XVlIIe eeuw d, waarin ltij niet aileen de Belgische 
achterstand op dii gebied aankloeg maar ook de weg aangaf langswaar 
lrieraan z.i. kon verholpen worden nl. een opvatting van de historische 
geografie in de zin zoals bepleit op het congres te Brussel in 1930 door 
Pergameni en Lefevre, m.a.w. een geografie van het verleden, maar 
dan vom·a!, naar het voorbecld van Darby. beoefend d.m.v. geografische 
tijdsbeelden beperkt tot een bepaalde periode. Dept betoogde dat om
wille van het bronnenmateriaal de l>.'vme eeuw hiervoor bij voon-ang 
in aanmerking kwam en hij liet die benadering realiseren door enkele 
van zijn zeldzame leerlingen aan de Gentse universiteit uit wier toen
malige licentieproefschrift n helaas slechts sporadische en particle pu
blil<aties zijn voortgekomen 5. l-Iet vroegLijdig overlijdell van Dept 
in 1946 heeft aan de7.e hoopvolle ont vikkeling een einde gesteld 6. 

Men stond dus kort na de Twecde Wereldoorlog niet veel verder 
dan in 1930, tenminste niet op het vIak van de resultaten van daad-

1. Nl. met zijn bijdrage tot de eerste uitgave van de Cambridge Economic History 
of Europe, I, The Agrarian Life or the lvIiddle Ages, 1942, pp. 278-322 en pp . 587-591. 

2. Vg1. diens historisch-geografische reconstructies in J. DHONDT, Het Ontstaan 
van het vorslendom V laanderen in : Revue beige de philologie et d'histoire, 20, 1941 
en 21, 1942, passim. 

3. L. VOET, Vlaanderen in de vroege Middeleeuwen in: Wetenschappelijke Tijdin
gen, 8, 1943, ko1. 121-129. 

4. G. G. DEPT, Introduction a la geographie hisiorique du comie de Flandre au 
XVll/e sieele in: Bull. Soc. beIge d'Et. geogr., 13, 1943, pp. 3-39. 

5. G. VAN ACKER, Hisiorio-geografische studie over het Sint-Pietersdomein !us
schen Leie en Schelde in : Ts. Belg. Veren. Aardr. Studies, 12, 1942, pp. 27-45; G. 
DE SMET - D. VERSTRAETE, De proosdij van Papinglo Ie Maldegem-Kleil, 1951 ; 
L. VAN SPEYBllOECK, De wijzigingen van he! landschapsbeeld en van hel leven van den 
mensch in he! Land van Waas 1713-1794 in : Annalen Oudheidk. Kring Land van 
Waas, 55, 1947. 

6. M. DUMONT, G. G. Dept in: Rijksuniv. Gent, Liber Memorialis 1913-1960, pp. 
326-329. 
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werkelijk historisch-geografisch onderzoek. WeI waren de nieuwe op
vattingen inzake de historische geografie in bred ere kring doorgedrongen 
en aanvaard en was de betreffencle literatuur uit het buitenland nu 
betel' bekend. Bovendien was in enkele publikaties van geografen en 
ook van historici terloops een stap in de nieuwe richting gezet. De 
voorwaarden voor een volwaardig historisch-geografisch onderzoek wa
ren dus aanwezig, des te meer daar ook vanuit aanverwante disciplines 
zoals de bodemkunde en de toponymie belangstelling voor de historische 
geografie werd betoond 1. 

Niettemin leek het ons persoonlijk bijna een onmogelijke opgave 
toen J. Dhondt ons in 1955 vroeg in het eerste deel van het verzamel
werk Flandria Nostra een geschiedenis te schrijven van het agrarisch 
landschap in Belgie van het neolithicum tot de dag van vandaag. Men 
haeft slechts de schamele literatuur in de voetnoten van ons hoofdstuk 
van het in 1957 verschenen werk te overzien om onze jeugdige overmoed 
van toen te meten 2. Het was duidelijk dat intens lokaal en regionaal 
onderzoek de enige weg was langswaar meer diepgaande resultaten 
kanden bereikt worden. Het plaatselijke onderzoek, vaak door amateurs 
bedreven, nam juist in de jaren vijftig, het eerst en vooral in Oost
Vlaanderen onder de stuwing van J. Dhondt, grate uitbreiding. An
derzijds droeg de beoefening van de agrarische geschiedenis die in 
Belgie, in navolging van het buitenland, door vooraanstaande specia
listen zoals F. L. Ganshaf en L. Genicot op een hoog en modern peil 
was gebracht, aanzienlijk bij tot de belangstelling voor en het onderzoek 
naar het agrarisch landschap in het verleden. 

Nadat door enkele leerlingen van Dept de xvme-eeuwse 3 en door 
onszelf, in het kader van een studie van agrarische geschiedenis 4, de 
middeleeuwse ontginningsgeschiedenis van grate delen van Binnen
Vlaanderen was bestudeerd, was vanaf 1958 het vaoral de Vlaamse 
kuststreek waarvan ditmaal op instigatie van de Gentse bodemkundigen 
Tavernier en Ameryckx de historisch-geografische ontwikkeling grondig 

1. Bij wijze van voorbeeld citeren we in dit verband R. TAVERNIER, De jongsle 
geologische geschiedenis der Vlaamse kustvlakte in: Handel. Maatseh. Geseh. ell 
Oudheidk. Gent, nienwe reeks, 3, 1948; M. GYSSELING, Toponymie van Oudenburg 
Tongeren, 1950. 

2. A. VERHULST, Het Landschap, I. Het Platteland ; I I. Velden, dorpen en hoeven 
in: Flandria Nostra, Antwerpen, 1957, pp. 11-54. 

3. Zie hierboven p. 28 n. 5. 

4. A. VERHULST, De Sinl-Baa(sabdij Ie Gent en haar grondbezit (VUe-XIV' eeuw) 
Brussel, 1958. 
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werd onderzocht 1. Dit was mogelijk mede dank zij het feit dat een 
aantal plaatselijke niet-universitair gevormde historici, door de eerste 
publikaties van Ameryckx en mezelf geprovoceerd, aktief werden 2, ter
wijl de aanmoedigingen vanuit Nederland, met name vanwege S. J. 
Fockema Andreae en M. K. E. Gottschalk, die in hun historisch-geo
grafische publikaties ook de Vlaamse kustvlakte betrokken 3, ons toe
lieten onze opzoekingen in een ruimer perspektief te plaatsen. 

Tenslotte ontstond er een levendige belangstelling vanwege enkele 
jongere Gentse geografen, zoals G. Schmook en L. Daels, YO or het lan
delijk landschap van Binnen-Vlaanderen, met name voor de historische 
verklaringselementen ervan 4, zodat wij reeds in 1965 in staat waren 
een voorlopige synthese in boekvorm te publiceren over de historische 
geografie van het landelijk landschap van het oude graafschap VIa an
deren, van de Romeinse tijd tot de xvme eeuw 5. In de vertaling van 
dit werk die in 1966 verscheen bevindt zich achteraan een kritische 
bibliografie die als status questionis van het historisch-geografisch on
derzoek over het betrokken gebied op dat ogenblik kan gebruikt wor
den 6. Men leert eruit welke grote vooruitgang in nauwelijks tien tot 
vijftien jaren was gemaakt : zij was het gevolg niet aIleen van het bur
gerrecht dat de historische geografie eindelijk aan de Gentse universi-

1. We gens de omvang van de desbetreffende literatuur verwijzen we naar de 
literatuuroverzichten van A. VERHULST, Histoire du paysage rural en Flandre, Brus
sel, 1966, pp. 147-152 en tot 1972, van F. LENTACKER, La sedimentation polderienne 
dans la plaine maritime flamande en Belgique et aux Pays-Bas. Inventaire bib/io
graphique ei mise au poini des inierprelations nouvelles in: Cahiers de Geographie 
Physique, no 1, Rijsel 1972, pp. 3-28. 

2. Vgl. vooral de publikaties van M. COORNAERT, o.a. : Knokke en he! Zwin. De 
geschiedenis, de iopografie en de ioponimie van Knokke mei een studie over de Zwinde/la, 
Tielt, 1974. 

3. S.J. FOCKEIIIA ANDREAE, Siudii!n over waierschapsgeschiedenis, V, Zeeuws
Vlaanderen, Leiden, 1950; ID., L'eau et les hommes de la Flandre maritime in: Ts. 
voor Rechtsgesch., 28, 1960, pp. 181-196; M. K. E. GOTTSCHALK, Hislorische geo
geografie van wesle/ijk Zeeuws- Vlaanderen, 2 din., Assen., 1955-1958. 

4. G. SCHMOOK, Hei probleem der afsluitingen en zijn ioepassing op de omgeving 
van Drongen bij Gent in: Ts. Belg. Veren. Aardr. Studies 27, 1958, pp. 365-411; 

L. DAELS, Landschapsoniwikke/ing in en rond hei voorma/ige Bulskampveld, ibidem, 
31, 1962, pp. 191-228. 

5. A. VERHULST, Hei landschap in Vlaanderen in hisiorisch perspectief, Antwerpen, 
1965. Franse vertaling met uitgebreide kritische bibliografie: ID., Hisioire du pay
sage rural en Flandre de l'epoque romaine au XV/II" sieele, Brussel, 1966. 

6. Zie voorg. noot. 
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teit had verworven 1 maar vooral van de samenwerking en de gelijk
gerichte belangstelling van geografen, bodemkundigen, toponymisten 
en plaatselijke amateurs. 

Ook aan de andere Belgische universiteiten was intussen een gelijk
aardige vooruitgang waar te nemen. Terwijl te Luik de geograaf F. 
Dussart praktisch aIleen stond met nochtans belangrijke publikaties 
over het agrarisch landschap, inz. over het perceleringspatroon in 
Belgie waarbij hij in ruime mate beroep deed op het hislorisch verlda
rings element zoals het voornamelijk door de hoger genoemde Gentse 
historici en geografen was in het licht gesteld 2, had prof. Genicot, die 
in zijn agrarisch-historische studies bijdragen had geleverd tot de his
torische geografie vnl. van het Naamse, een streek waara an hij boven
dien een bescheiden en tot enkele aspekten beperkte historische atlas 
wijdde 3, aan de Leuvense universiteit het initiatief genomen tot de 
oprichting van hetgeen weldra, door de samenwerking eerst met de 
Gentse, later ook met andere Belgische universiteiten, het Belgisch 
Centrum voor Landelijke Geschiedenis zou heten 4. In het programma 
van de werkzaamheden van dit Centrum werd van bij de aanvang een 
ruime plaats toegemeten aan de historische geografie van het landelijk 
landschap, inz. aan de archeologische en luchtfotografische benadering 
ervan, zoals bleek uit de bundel L' archeologie dLl village medieval die 
het Centrum in 1967 liet verschijnen en uit de nog grotendeels onge
bliceerde resultaten van de archeologische en luchtfotografische op-

1. In 1958 werd A. VERHULST belast met de kursus (I Historische Kritiek met 

toepassing op vraagstukl,en uit de aardrijkskunde I), die kort voordien in het pro

gramma van de kandidatuur aardrijkskunde was ingevoerd (vgl. A. VERHULST, Het 
historisch onderwijs in hef huidig leerprogramma van de sec tie Aardrijlcslcunde aan de 

R. U.G., in: De Aardrijkskunde, 13, 1961, nr. 3, pp. 103-106) en in 1959 met de 
kursus (I Historische Geografie I) waarvan DEPT in 1945 de oprichting als keuzevak 

voor de licentie geschiedenis had verkrcgen, doch die hij nooit heeft kunnen docercn. 
Bij de hel'vorming van het programma in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

le Gent in 1968 werd de kursus " Retrospektieve menselijke aardrijkskunde I) in de 

kandidatuur geschiedenis ingevoercl, waarmecle Verhulsl eveneens werd belast. 
2. F. DUSSART. Geographie der Uillrl/ichell Siedlungs{ormen ill Belgien und Luxem

burg in: Geographische Rundschau, 9, 1957, pp. 12-18; ID., Les types de dessin 
parcel/aire et letlr repartition en Belgique in: Ts. Bclg. Vercn. Am'dr. Studies, 30, 

1961, pp. 21-65. 

3. L. GENICOT, L'ecollomie rurale namuroise au Bas Moyen Age, I, La seigneurie 
fonciere, Namcn, 1943; rD., Atlas historique du Namurois - Cartes du Bas Moyen Age, 

Namen, 1964. 
4. Hierover: A. VERHULST, Realisations et proje/s du Centre beige d'histoire ru

rale in: Etudes Rurales, 41, 1971. 
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zoekingen van de Gentse leden van het Centrum, de archeoloog F. 
Verhaeghe en de geograaf W. De Mey. Prof. Genicot legde bovendien 
te Leuven zelf vruchtbare kontakten met specialisten op het gebied 
van de poIlenanalyse, waarvan vooral zijn leerling R. Noel gebruik 
maakte om deze voor de middeleeuwse ontginningsgeschiedenis zo be
langrijke discipline onder de historici te populariseren 1 en om ze zelf 
aan te wenden bij het onderzoek van de nederzettingsgeschiedenis van 
het meest zuidelijke deel van Belgie, de streek tussen de Semois en 
de Chiers. Aan deze streek tij dens de tweede helft van de Middel
eeuwen wijdde Noel een historisch-geografische studie, die als model 
van een voIledige en veelzijdige monografie kan beschouwd worden, 
doch waarvan helaas tot nu toe aIleen een eerste inleidend, hoewel me
thodologisch zeer belangrijk deel verscheen 2. Geleidelijk aan worden 
aldus andere streken van Belgie dan het eigenlijke Vlaanderen vanuit 
andere universitaire centra en daardoor ook vanuit verschillende me
thodologische of heuristische invalshoeken historisch-geografisch be
studeerd: zo is het verheugend vast te steIlen dat aan de Universite 
fibre de Bruxelles G. Despy sedert een tiental jaren eveneens belang
stelling is gaan betonen voor de agrarische geschiedenis en de historische 
geografie, waardoor enkele van zijn leerlingen, o.m. Steurs en Billen 
bepaalde delen van Brabant en van Henegouwen tot voorwerp van 
onderzoek hebben genomen 3; anderzijds hebben J. Molemans en R. 
Van Passen, uit de bekende toponymische school van Leuven, in de 
lijn van hetgeen Prof. D. P. Blok in Nederland doet, de nederzettings
en landschapsgeschiedenis resp. van de Limburgse Kempen en van de 
streek ten zuiden van Antwerpen, voor het eerst op grondige wijze 
aangepakt 4. 

1. R. NOEL, Les depols de pol/ens fossiles (Typologie des sources du moyen age 
occidental, fasc. 5, Turnhout, 1972). 

2. R. NOEL, Quatre sieeles de vie l'urale enLre la Semois et la Chiers (1050-1430), 

I, Cannaissance des hommes et des chases (Univ. Louvain. Rec. Trav. d'Hist. et de 
Phi!. 6 e serie, fasc. 11). Leuven, 1978. 

3. "V. STEURS, Les camp agnes du Brabant Septentrional au moyen age.' la fandation 
de la ville-neuve d'Oisterwyk par Ie duc Henri Ier (Belg. Centrum Lande!. Gesell., 
Pub!. nr. 36, Leuven, 1974) ; C. BILLEN, Essai de reconstitution de la structure d'une 
seigneurie du Taurnaisis.' La seigneurie de Warcaing au moyen age in: Federation 
arch. et hist. de Belgique. Annales 41 e Congres 1970, Mechelen, 1971, pp. 203-211. 

4. J. MOLEMANS, Bijdrage lal de bewanings- en onlginningsgeschiedenis vall de 
Limburgse Kempen in: Naamkunde, 5, 1973, pp. 270-328; R. VAN PASSEN, De 

landschapsgeschiedenis len Zuiden van Alliwerpen in hel lieht van de naamkunde: 
ibidem, 5, 1973, IIp. 244-265. 
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Wanneer men tenslotte bedenkt dat wij in Vlaanderen reeds toe 
zijn aan een zeer kritische evaluatie van hetgeen tijdens de laatste 
twintig jaren werd bereikt op het gebied van de bewoningsgeschiedenis 
van de kustvlakte, waarbij o.m. zekere algemeen aanvaarde begrippen 
en resultaten i.v.m. de transgressies ernstig in twijfel worden getrok
ken 1, dan meen ik te mogen zeggen dat de historische geografie (sensu 
lato) in Belgic, na een langzame start die bijna twintig jaar heeft ge
duurd, thans een van de sektoren is van het historisch onderzoek die 
niet alleen aan de universiteiten burgerrecht heeft verworven en er 
met sukses wordt beoefend, maar bovendien, mede door zijn multidisci
plinair karakter, aan de spits staat van de vooruitgang. Het zou aIleen 
jammer zijn mochten op dit beslissend moment de geografen, zoals in 
de Angelsaksische land en en zelfs in Frankrijk aan het gebeuren is, 
door hun belangstelling voor de zgn. prospektieve of nieuwe aardrijks
kunde, waarvan de toekomst- en praktische toepassingsmogelijkheden 
inderdaad zeer groot zijn 2, ook in Belgic hun aandacht al te zeer gaan 
afwenden van een landschap, zowel agrarisch als stedelijk, dat door 
zijn snelle gedaanteveranderingen aan het verdwijnen is, waardoor 
tegelijk een bron veri oren gaat voor de historische geografie waarop 
juist de geografen de eersten zijn geweest om de aandacht van de his
torici te vestigen en tot de conservering waarvan misschien ook dit 
colloquium een bijdrage kan leveren. 

BESPREKING - QUESTIONS ET INTERVENTIONS 

J. VERBESSELT wijst op het belang van het werle van Jan en Paul 
Lindemans voor de kennis van de historische geografie in Brabant. 

A. VERHULST erkent het belang van de opzoekingen verricht door 
de plaatselijke vorsers, die niet altijd voldoende gewaardeerd worden. 
Hij wordt hierin bijgevallen door de voorzitter, L. Genicot. 

1. Vgl. het colloquium over « Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kust
gebieden van Nederland en Belgic. Gent 5-7 sept. 1978 '>, waarvan de handelingen 
eerlang zullen verschijnen in de reeks publikaties van het Belg. Centrum voor Lan
deJijke Geschiedenis. 

2. Vgl. P. CLAVAL, La nouvelle geographie (Coil. Que Sais-je, Parijs, 1977). 
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