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Woor dd voora f 

Graagg dank ik allen die in een meer of minder ver verleden hun medewerking ver-
leendenn aan de totstandkoming van de nu gebundelde publicaties. Bij het terugle-
zenn daarvan heb ik mij eens te meer gerealiseerd dat het onderzoek waarvan ze 
verslagg doen, op ten minste drie manieren is beïnvloed. Al vanaf 1956 waren er 
hett landschap en de geschiedenis van Zeeland als natuurlijke bronnen van inspi-
ratie.. De invloed, vanaf 1966, van mijn leermeester M.W. Heslinga leverde een 
tweedee wegwijzer. Even betekenisvol heb ik het lidmaatschap, vanaf 1976, van de 
Natuurwetenschappelijkee Commissie, later de Natuur en Landschaps Commissie, 
vann de Natuurbeschermingsraad ervaren. 

Opp 19 december 1977 is Henk van der Linden begonnen mij aan te sporen tot het 
schrijvenn van een dissertatie. Dat hij, uiteindelijk 26 jaar later, getuige kan zijn 
vann de verdediging van dit proefschrift, stemt mij tot grote dankbaarheid. Die 
dankbaarheidd geldt ook Gerard van de Ven en Jell e Vervloet in hun functie van 
promotor.. Ook de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. C. Dekker, 
prof.. dr. P. A. Henderikx, prof. mr. H. van der Linden, prof. dr. L. Noordegraaf en 
prof.. dr. A. van der Woud, ben ik erkentelijk. 

Peterr Henderikx leverde een betekenisvolle bijdrage aan de uiteindelijke vorm 
vann de inleiding. Ook van Frans Beekman kreeg ik nuttig commentaar. Gerrit van 
Herwijnenn wees mij de weg op het pad van de bibliografie. Ik ben hen zeer erken-
telijkk voor hun inbreng. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland stelde mij in staat 
dee inleiding goeddeels in werktijd te schrijven. Voor die steun ben ik haar dank-
baar. . 

Aann de feitelijke totstandkoming van dit boek hebben meerdere partijen bijge-
dragen.. Van hen noem ik Leo Hollestelle die voor enkele foto's zorgde; het Ko-
ninklij kk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen voor het gebruik van afbeel-
dingenn uit de Zelandia Illustrata; en Uitgeverij Matrijs waarmee het ook ditmaal 
plezierigg samenwerken was. 

Ikk draag dit boek op aan mijn gezin. 

Aadd de Klerk 
Zomerr 2003 
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