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Inleidin g g 

Dee lezer vindt in dit boek zestien eerder afzonderlijk verschenen publicaties. Ze 
vormenn nu even zoveel hoofdstukken, gerangschikt rondom drie thema's. De eer-
stee drie hoofdstukken zijn bedoeld als historisch-geografische bijdragen aan de 
zorgg voor het Nederlandse landschap. Dan volgen drie hoofdstukken over enkele 
aspectenn van de dorpen in Zeeland. Het derde en meest omvangrijke onderdeel 
vann het drieluik bestaat uit tien hoofdstukken die vrijwel zonder uitzondering 
bijdragenn aan de waterstaatsgeschiedenis van Walcheren. Het gaat hier om drie 
thema'ss - het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Wal-
cherenn - die op het eerste gezicht wellicht weinig gemeenschappelijks bezitten. 
Tochh ligt dat bij nader inzien anders en is de samenhang van de hier gebundelde 
publicatiess hechter dan ze aanvankelijk lijkt . 

Hett draait in het merendeel van de hoofdstukken om variatie in de betekenis van 
verscheidenheidd of diversiteit. Dit is een begrip dat een hoofdrol speelt in de 
ruimtelijkee ordening en in het beleid inzake natuur en landschap. Zo is ruimtelij-
kee diversiteit een van de basisprincipes van de ruimtelijke ordening, terwijl 
ruimtelijkee en culturele diversiteit kernbegrippen zijn in de Vijfde Nota Ruimte-
lijk ee Ordening. De instandhouding van variatie vormt een centrale doelstelling 
vann het overheidsbeleid met betrekking tot natuur en landschap. Het identifice-
renn van de landschappelijke verscheidenheid is dan ook een belangrijke opgave, 
niett in de laatste plaats voor de historische geografie, omdat historisch-geogra-
fischefische kenmerken - mede - een stempel drukken op de diversiteit van het land-
schap.. Het analyseren en duiden van de landschappelijke variatie op vooral natio-
naall  niveau staat centraal in het eerste deel van deze bundel. 

Variatiee is ook een kernbegrip bij nederzettings- en historisch-geografisch on-
derzoekk op provinciaal niveau. Dat komt aan de orde in het tweede deel van deze 
bundell  en heeft betrekking op de in Zeeland voorkomende plattelandsnederzet-
tingen.. Enerzijds vraagt hun verscheidenheid - in vooral morfologisch opzicht -
omm een verklaring. Anderzijds speelt hun variatie een belangrijke rol bij verschil-
lendee vormen van overheidsbeleid. 

Variatiee vormt ten slotte het uitgangspunt voor een aantal hoofdstukken - in 
hett derde onderdeel van deze bundel - aan het waterstaatshistorische onderzoek 
opp regionaal niveau. Dat betreft het (voormalige) eiland Walcheren. Variatie 
maaktt dat dit eiland allesbehalve representatief is voor de andere Zeeuwse eilan-
den.. Daarnaast laat de waterstaatsgeschiedenis van Walcheren zelf zich niet goed 
verklarenn zonder inzicht in de gevarieerde opbouw van het eiland. 

Gelett op de centrale rol van het begrip variatie in de meeste hoofdstukken, is 
eenn nadere uiteenzetting over dat begrip op haar plaats. 

Dee bruikbaarheid van het begrip variatie in de betekenis van verscheidenheid of 
diversiteitt hangt sterk samen met het gehanteerde schaalniveau. Hoe hoger dat 
niveau,, des te abstracter de typering van de variatie. Zo gemakkelijk een buiten-
landerr zal spreken van 'het' Nederlandse landschap, zo weinigzeggend zal die 
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aanduidingg in de meeste Nederlandse oren klinken. Het landschap van Laag-Ne-
derlandd zal zelfs voor een leek herkenbare eigenschappen vertonen die afwijken 
vann dat van Hoog-Nederland. Voor anderen zal het bovendien duidelijk zijn dat 
dee Hollandse droogmakerijen anders zijn dan de Zeeuwse zeekleipolders, ook al 
vormenn ze beide onderdeel van Laag-Nederland. In dezelfde lijn ligt de constate-
ringg dat 'het' Zeeuwse dorp geen uniform nederzettingstype is. Variatie is dus 
sterkk schaalgebonden. 

Landschappelijkee verscheidenheid uit zich vooral in de vormentaal van het 
landschap.. Zoals dat geldt voor de door de natuur gedomineerde vormentaal, zo 
geldtt dat ook voor het cultuurlandschap. Op grond van het patroon van de verka-
veling,, van wegen, van waterlopen en van nederzettingen kunnen (cultuur)land-
schapstypenn van elkaar worden onderscheiden. Variatie kan zich daarnaast ook 
uitenn in het (onder meer door de begroeiing bepaalde) landschapsbeeld, zodat we 
landschappenn kunnen typeren als meer of minder open of meer of minder geslo-
tenn en ook wel als grootschalig dan wel kleinschalig. 

Landschappelijkee variatie hangt niet zelden samen met de ouderdom en dus 
mett de ontstaansgeschiedenis van het landschap.. We onderscheiden al snel oude 
vann jonge landschappen, meer recente van minder recente landschapselementen. 
Zoo is een veelgebruikte indeling met betrekking tot het Zeeuwse landschap die 
tussenn oudland en nkuwland, waarbij het nieuwland vaak nader wordt gespecifi-
ceerdd in oudere, kleinschalige nieuwlandpolders en recente, grootschalige 
nieuwlandpolders.. Parallel met deze landschappelijke indeling onderscheidt men 
ouderee en meer recente nederzettingsvormen, met het (kerk)ringdorp respectie-
velijkk het voorstraatdorp als de meest in het oog springende representant. 

Err valt in dit verband nog een andere tweedeling te maken. Zo zijn er enerzijds 
landschappenn (en nederzettingen) die geleidelijk zijn gegroeid en die zijn opge-
bouwdd uit onderdelen van uiteenlopende ouderdom en die dankzij deze grote va-
riatiee in sommige ogen een bijzondere waarde kunnen vertegenwoordigen. An-
derzijdss kan men landschappen (en nederzettingen) aanwijzen die in hoofdzaak 
teruggaann op één ontstaansperiode, vaak het resultaat vormen van planning of re-
guleringg en daaraan hun betekenis ontlenen. De eerstgenoemde, heterogene 
landschappenn zijn vooral representatief voor een ontwikkelingsproces, voor dy-
namiek;; de laatstgenoemde, homogene landschappen zijn vooral karakteristiek 
voorr een ontwikkelingsfase. 

Diversiteitt in het huidige cultuurlandschap kan geënt zijn op variatie in het min 
off  meer oorspronkelijke natuurlandschap, op kenmerken wat reliëf, bodem en 
daarmeee vaak samenhangende waterhuishouding betreft. Die band tussen cul-
tuurlandschapp en het natuurlijke substraat is in oudere landschappen in het alge-
meenn hechter dan in jongere. Zo houdt het wegenpatroon in de oude kernen van 
dee Zeeuwse eilanden nauw verband met het onregelmatige patroon van hogere 
enn kronkelige kreekruggen, In de jongere polders ontbreekt zo'n substraat en ver-
toontt het wegennet een veel kunstmatiger en regelmatiger patroon. Ook binnen 
hett oude kerngebied van Walcheren gaat de cultuurlandschappelijke differentia-
tiee terug op de afwisseling van kreekruggen en poelgebieden. Vooral door mense-
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lij kk toedoen is deze tweedeling tot in de twintigste eeuw zelfs steeds scherper ge-
worden.. Pas in de loop vann die eeuw kwam aan deze ontwikkeling een eind. Ten 
gevolgee van betere ontwatering van de poelgebieden en - nog recenter - ruil- en 
herverkaveling,, is de tweedeling minder herkenbaar geworden. Tegenover een 
versterkingg van oorspronkelijke variatie kan dus een ontwikkeling staan die leidt 
tott vervaging daarvan. Naarmate technische mogelijkheden toenemen, neemt de 
invloedd van natuurlijke factoren af. Zo werd het in de loop der eeuwen mogelijk 
omm steeds grotere poldergebieden in één keer te bedijken. Ook dat weerspiegelt 
zichh in de nodige diversiteit. 

Variatiee kan zich ook geleidelijk aan manifesteren in een oorspronkelijk homo-
genee natuurlijke uitgangssituatie. Een goed voorbeeld daarvan leveren die gebie-
denn waar na het verdwijnen van veen (door natuurlijke processen en/of menselij-
kee activiteiten) een gevarieerde natuurlijke ondergrond de basis heeft gevormd 
voorr een gevarieerd cultuurlandschap. Zo'n ontwikkeling is bijvoorbeeld aanwijs-
baarr in delen van Zeeuws-Vlaanderen, waar na het verdwijnen van het veen hoge-
ree dekzandruggen en lagere zones elkaar afwisselen. Uniformiteit heeft hier 
plaatsgemaaktt voor heterogeniteit. 

Verscheidenheidd die heel sterk tijdgebonden is, hangt niet zelden samen met 
ontwikkelingenn in smaak, in mode. Dat manifesteerde zich bijvoorbeeld duide-
lij kk in de Walcherse buitenplaatsen waar uiteenlopende stijlen elkaar opvolgden, 
maarr ook in de dorpsplattegronden zoals die onder invloed van renaissance-
idealenn werden ontworpen voor de jongere polders in het deltagebied, met Co-
lijnsplaatt en Borssele als sprekende voorbeelden. Bepaalde vormen worden soms 
zonderr aantoonbare redenen verruild voor andere. Een voorbeeld daarvan is het 
nederzettingstypee waartoe Colijnsplaat behoort. Oudere varianten daarvan verto-
nenn een ronde kerkhofring, terwijl in Colijnsplaat (en elders) het kerkhof in een 
vierkantee of rechthoekige 'ring' is opgenomen. 

Variatiee hangt soms nauw samen met organisatorische verschillen. Begunsti-
gingg of onthouding van gunsten kon nederzettingen bij wijze van spreken ma-
kenn of breken. Overheidsbemoeiing was in meer dan één fase van de Zeeuwse ne-
derzettingsgeschiedeniss bepalend voor het al of niet voortbestaan van dorpen. In 
dee jongere polders waren het soms bestuurlijke overwegingen die bepaalden of -
enn zo ja: waar en in welke vorm - er een dorp zou verrijzen. De aanwijzing tot be-
schermdd dorpsgezicht kan tegenwoordig een meer of minder gunstige uitwer-
kingg op de dorpsontwikkeling uitoefenen. 

Hett hier gepresenteerde onderzoek speelt zich niet alleen rond drie thema's 
(mett variatie als centraal begrip), maar ook op drie uiteenlopende schaalniveaus 
af:: het macroniveau van Nederland, het mesoniveau van Zeeland en het microni-
veauu van Walcheren. Dat brengt met zich mee dat de gebruikte bronnen evenzeer 
variëren.. Zo is de meest ruime vraagstelling beantwoord op basis van literatuur-
onderzoek,, terwijl archiefonderzoek de grondslag heeft gevormd voor het water-
staatshistorischee onderzoek van Walcheren. De andere hoofdstukken zijn meestal 
gebaseerdd op de combinatie van literatuur- en archiefonderzoek. In enkele geval-
lenn hebben daarnaast oude kaarten een essentiële rol als bron van onderzoek ge-
speeld. . 
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Err is behalve naar thematiek en schaal op nog enkele andere punten een onder-
scheidd te maken tussen de publicaties die hier zijn samengebracht. Enerzijds zijn 
zee het resultaat van zuiver wetenschappelijk onderzoek, anderzijds vloeien ze 
voortt uit toegepast onderzoek. Sommige vormen de neerslag van een congresbij-
drage,, andere zijn oorspronkelijk geschreven als hoofdstuk van een boek. Er is 
hierr naar gestreefd om het effect van deze uiteenlopende achtergrond op de anno-
tatiee van de publicaties te uniformeren. Daarnaast zijn in voorkomende gevallen 
verwijzingenn naar recent verschenen studies toegevoegd. 

Eénn punt is nog ongenoemd gebleven, maar behoort hier ten slotte aangeroerd te 
worden,, omdat het de drijfveer achter enkele publicaties heeft gevormd. Die heeft 
alless te maken met oprechte bezorgdheid over de toekomst van onze omgeving, 
dee toekomst van het landschap. Dat landschap is aan verandering onderhevig. 
Weliswaarr was dat vroeger niet anders dan nu. De historische geografie ontleent 
err zelfs een belangrijke bestaansgrond aan. Toch lijken de hedendaagse verande-
ringenn door hun grootschaligheid, hun ingrijpendheid en hun tempo een wezen-
lijkee breuk met vroeger te betekenen. Wij voelen ons betrokken bij en gemoti-
veerdd door de zorg die ook anderen, vroeger of later en op uiteenlopende wijze, 
hieroverr hebben geuit.1 

Naa deze schets van de achtergrond en de gemeenschappelijke noemer van de 
hierr bijeengebrachte publicaties, volgt nu - per thema - een nadere uiteenzetting 
overr de strekking van en de samenhang tussen deze publicaties. De volgorde die 
daarbijj  in deze inleiding wordt aangehouden, is niet steeds dezelfde als die waar-
inn de publicaties in deze bundel voorkomen. 

DEE ZORG V O O R HET C U L T U U R L A N D S C H A P 

Tott in de jaren zeventig van de twintigste eeuw vormt het cultuurlandschap voor 
geografenn - zeker de cultuurlandschaps- en historisch-geografen onder hen - ob-
jectt van onderzoek zonder meer. Vanaf die tijd gaat, op de golven van de wereld-
wijdee milieubewustwording, langzaam maar zeker het besef doordringen dat het 
landschapp niet alleen hun aandacht vraagt, maar ook hun zorg behoeft/ Nadat in 
19788 een eerste schetsmatig overzicht van de ontwikkeling van deze betrokken-
heidd is geleverd3, hebben anderen dit nieuwe terrein uitvoeriger en completer in 
beeldd gebracht.4 

Voorall  historisch-geografen bezinnen zich op de vraag wat deze nieuwe rich-
tingg voor het vak heeft te betekenen.5 Ook in de bundel Postmoderne aardrijkskun-
de,de, bedoeld als overzicht van het brede scala van Amsterdamse sociaal-geogra-
fischee disciplines en subdisciplines, wordt deze vraag aan de orde gesteld. In 
hoofdstukk 1 ('Om de toekomst van het verleden') wordt allereerst het object van 
hett historisch-geografisch onderzoek en van de historisch-geografische zorg ge-
analyseerd.. Daarna volgt een evaluatie van de overheidszorg die wordt betoond 
aann het Nederlandse (cultuur)landschap. Voor de historisch-geografische inzet op 
ditt terrein wordt vervolgens een programma geformuleerd. De begrippen varia-
tie,, continuïteit, functionaliteit en bewustwording vormen de belangrijkste uit-
gangspuntenn van dit programma. De van de historische geografie gevraagde en 
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doorr haar geleverde inzet op dit nieuwe terrein kan zeer uiteenlopend zijn. Dat 
blijktt wel uit het volgende. 

Inn het kader van de voorbereiding van het nationale, in 1990 uitgebrachte Na-
tuurbeleidsplan66 moest een methode worden ontwikkeld om de elf historisch-ge-
ografischee landschappen die binnen ons land worden onderscheiden7, ten op-
zichtee van elkaar te waarderen. In het zogeheten achtergronddocument Levend 
verledenn wordt in hoofdstuk 2 ('Waardering van de historisch-geografische land-
schappen')) daartoe een poging ondernomen. Vanuit de kernbegrippen 'verschei-
denheid',, 'continuïteit' en 'herkenbaarheid' zijn met behulp van zes criteria de elf 
landschapstypenn gewogen. De hoogste waardering volgens deze methode onder-
vindenn drie landschapstypen, namelijk het landschap van de rivierterrasontgin-
ningen,, dat van de lössontginningen en dat van de duinen en duinontginningen. 
Hett zijn alledrie landschapstypen die in elk geval een beperkte verspreiding bin-
nenn Nederland met elkaar gemeen hebben. 

Daarnaastt werd een antwoord verwacht op de vraag naar de waardering in in-
ternationaall  opzicht van dezelfde elf cultuurlandschappen. Zo gebruikelijk als 
eenn internationale duiding van de betekenis van ons land in ecologisch opzicht is, 
zoo uitzonderlijk is het dat zoiets gebeurt voor het Nederlandse cultuurlandschap.8 

Opp basis van een literatuurverkenning worden voor de eerste keer de landschaps-
typenn gewaardeerd in internationaal perspectief, in casu dat van West-Europa. 
Hett onderzoek wijst uit dat de twee landschappen van de stroomrug- en komont-
ginningenn en de oudere zeekleipolders de hoogste waardering ondervinden, ge-
volgdd door de drie landschappen van de duinen en duinontginningen, de veenko-
loniënn en de droogmakerijen. Het betreft vooral landschapstypen die internatio-
naall  de aandacht trekken vanwege de daar geleverde inspanningen die alles te 
makenn hebben met de beheersing van het water.9 

Tegenoverr deze beleidsrelevante vragen op nationaal en internationaal niveau 
staann vragen van een heel andere orde, maar daarom niet minder belangrijk. Als 
hett bijvoorbeeld gaat om de concrete toepassing van historisch-geografische ken-
niss in het kader van ruil- en herverkavelingsplannen, is meestal onderzoek op mi-
croniveauu vereist. Zo'n onderzoek is gewijd aan Walcheren waar, na de naoorlog-
see herverkaveling, in 1979 een nieuwe ruilverkaveling in voorbereiding is geno-
men.. Het landschapsbeeld staat in dit onderzoek centraal. Het landschap is name-
lij kk meer dan de som van de onderdelen, meer dan het overgeleverde geheel van 
verkavelings-,, wegen-, waterlopen- en nederzettingspatronen. Zeker ons beeld 
van,, onze kijk op het landschap wordt niet alleen bepaald door deze onderdelen 
diee samen de plattegrond van het landschap uitmaken. Wel zo belangrijk is het 
verticalee aspect, het landschapsbeeld zoals het onder meer bepaald wordt door de 
begroeiing.. Sterker dan de zogenaamde Grundriss bepaalt de zogenaamde Aufriss 
hett landschapsbeeld en draagt zo bij aan de beleving en waardering van het land-
schap.. Dientengevolge speelt de Aufriss ook een niet onbelangrijke rol in de 
ruimtelijkee ordening, waar veelvuldig begrippen als openheid en beslotenheid en 
dee schaal van het landschap worden gehanteerd. Hoewel primair een aangelegen-
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heidd voor landschapsarchitecten, omgevingspsychologen en anderen, kan ook de 
historischee geografie aan het onderzoek van dit aspect van het landschap een bij-
dragee leveren. Een voorbeeld daarvan vormt hoofdstuk 3 'Walcheren: een beeld 
vann een landschap'. Hierin wordt de betekenis van de wegbeplanting en de bui-
tenplaatsenn voor het landschapsbeeld van het vooroorlogse eiland Walcheren on-
derzocht.100 Ook de gevolgen van oorlog en waterstaatszorg voor het landschaps-
beeldd van Walcheren komen aan de orde. Aangetoond kon worden dat het land-
schapsbeeldd een allesbehalve statisch gegeven is en dat economische (waaronder 
landbouwkundige),, fysische, waterstaatkundige, strategische en esthetische fac-
torenn daarbij een rol speelden. Veranderingen in het landschapsbeeld van Wal-
cherenn waren én in de ruimte én in de tijd geordend. Het onderzoek wil zo bijdra-
genn aan de nuancering van enkele begrippen die in de ruimtelijke ordening een 
roll  spelen. 

Eenn vergelijkbare strekking heeft het (niet in deze bundel opgenomen) histo-
risch-geografischh onderzoek van Eemnes, deel uitmakend van de toentertijd in 
voorbereidingg zijnde ruilverkaveling Eemland. Op basis daarvan konden enkele 
randvoorwaardenn worden geformuleerd waaraan de herinrichting van het gebied 
zouu moeten voldoen." Ook dat onderzoek, in een gebied met behalve een cultuur-
historischee ook een ecologische betekenis, maakt duidelijk dat naast de strikt his-
torisch-geografischee benadering tevens de waterstaatkundige en de agrarische 
geschiedeniss in de beschouwing betrokken moeten worden. Zonder zo'n brede 
benaderingg blijven de niet-cultuurlijke kwaliteiten van het gebied onverklaard en 
blijf tt het onderzoeksresultaat beperkt tot de aanduiding van betekenisvolle histo-
risch-geografischee elementen en structuren. 

DORPENN IN ZEELAN D 

Zoalss de Zeeuwse eilanden in velerlei opzichten van elkaar verschillen en zoals 
hett Zeeuwse landschap een grote variatie kent12, zo vertonen ook de landelijke ne-
derzettingenn - de dorpen en gehuchten - in Zeeland een grote verscheidenheid. 
Nett zomin als 'het' Zeeuwse landschap bestaat, kan er dus sprake zijn van 'het' 
Zeeuwsee dorp. De verscheidenheid aan Zeeuwse dorpen trok al eerder de aan-
dacht,, getuige oudere publicaties van onder anderen De Lussanet, 't Hooft en Stei-
genga-Kouwe.133 In die en andere publicaties staat meestal de morfologische varia-
tiee centraal zoals die zich vooral manifesteert in de uiteenlopende dorpsplatte-
gronden.. Het meest in het oog springend wat dit betreft is het opvallende verschil 
tussenn twee nederzettingsvormen: het (kerk)ringdorp en het voorstraatdorp. 
Wordtt het eerste door velen beschouwd als kenmerkend voor de oude kerngebie-
den,, het tweede lijk t - naast andere nederzettingsvormen - typerend voor de jon-
geree poldergebieden. In eerdere publicaties is gepoogd een typologie te ontwikke-
lenn voor deze en andere nederzettingsvormen in Zeeland.14 Ook is in dit verband 
bijvoorbeeldd de relatie tussen enerzijds de dorpsplattegrond en anderzijds de 
officiëlee straatnaamgeving en die in het dialect onderzocht.15 Het lag daarbij vaak 
voorr de hand het geografische kader ruimer te nemen dan de huidige provincie 
Zeeland,, door in het noorden (een of enkele van) de Zuid-Hollandse eilanden in 
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dee beschouwing te betrekken en in het oosten een deel van Noord-Brabant. Aan 
dee andere kant maakte de soms moeilijk vergelijkbare historisch-geografische 
ontwikkelingg die Zeeuws-Vlaanderen heeft doorgemaakt, het logisch om dat deel 
vann Zeeland op dit punt juist buiten beschouwing te laten. 

Err zijn verschillende indelingen mogelijk als het gaat om de morfologische bena-
deringswijzee van dorpen. Een veel gemaakt onderscheid is dat tussen spontaan 
gegroeidee en uitdrukkelijk geplande dorpen. Zouden de eerste doorgaans onre-
gelmatigee plattegronden bezitten, de geplande dorpen zouden zich nagenoeg al-
tijdd (nog) laten herkennen aan een regelmatige - vaak geometrische - platte-
grond.166 Bij het ontstaan en de vormgeving van gegroeide dorpen lijken natuurlij-
kee omstandigheden een belangrijke rol te hebben gespeeld, terwijl die bij het 
tweedee type van ondergeschikt belang lijken te zijn geweest. Het eerdergenoem-
dee (kerk)ringdorp is mogelijk te beschouwen als een voorbeeld van een spontaan 
gegroeidd dorp, terwijl het eveneens genoemde voorstraatdorp een goed voorbeeld 
biedtt van een gepland dorp. 

Dee rol van planning en de aanwijsbaarheid van planning in de Nederlandse 
dorpsvormenn stonden centraal op een in 1985 in Utrecht gehouden congres on-
derr de titel 'Planning in het verleden'. In de daaraan geleverde bijdrage 'Planologie 
tenn plattelande' (hoofdstuk 5) wordt aan de hand van Zeeuwse voorbeelden nage-
gaann in welke mate planning en regulering - vooral als proces - van invloed zijn 
geweestt op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de dorpen in Zeeland. In 
dee meeste (kerk)ringdorpen lijk t planning geen of een ondergeschikte rol te heb-
benn gespeeld. Planning blijkt wel in meer of mindere mate aanwijsbaar in de jon-
geree dorpen en in de nieuwere poldergebieden. Van die jongere dorpen is het zon-
derr twijfel het Zuid-Bevelandse Borssele uit 1616 dat met zijn intrigerende platte-
grondd wat dit betreft de meeste aandacht heeft getrokken. Daarnaast verdient ze-
kerr ook het Noord-Bevelandse Colijnsplaat uit 1598 aandacht als representant van 
hett type van het voorstraatdorp.17 Anders dan Borssele behoort Colijnsplaat daar-
meee tot een nederzettingstype dat een vrij grote verspreiding kent; behalve in 
Zeelandd treft men het zowel op de Zuid-Hollandse eilanden als in West-Brabant 
aan.. Het kan dus ook moeilijk als een typisch Zeeuwse dorpsvorm worden be-
schouwd.. Sterker nog: volgens sommigen zou de oorsprong ervan op Flakkee lig-
gen,, zodat zij ook wel spreken van dorpen van het Flakkeese type.18 Overigens kan 
menn zich ook afvragen hoe typerend het (kerk)ringdorp voor Zeeland is, wanneer 
menn de gelijkenis van die dorpsvorm met bepaalde terpdorpen in Noord-Neder-
landd in ogenschouw neemt.19 

Naastt een vooral morfologische benaderingswijze van de dorpen in Zeeland is 
eenn meer functioneel gerichte benadering mogelijk. Die voert ons van de jongere 
poldergebiedenn naar de oudste delen van Zeeland. Dekker en vooral ook Hende-
rikxx hebben duidelijk gemaakt dat het hedendaagse nederzettingspatroon in deze 
oudee kerngebieden in oorsprong teruggaat tot de periode van de twaalfde en de 
dertiendee eeuw. Kerkstichtingen en de vorming van vierschaarambachten heb-
benn hierbij een belangrijke rol gespeeld. Een proces van schaalverkleining had tot 
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gevolgg dat op geringe onderlinge afstand dorpen-met-kerken ontstonden. Hoe-
well  het totale areaal van dit 'kerkdorpenlandschap' ten gevolge van latere over-
stromingenn wel is verkleind, is het patroon als zodanig in grote trekken intact ge-
bleven.200 Toch bestaat er wel enige discrepantie tussen dit in de twaalfde en der-
tiendee eeuw opgeleverde patroon van kerkdorpen en dat wat we vandaag aantref-
fen.. Opmerkelijk genoeg is het hedendaagse nederzettingspatroon minder dicht 
dann eertijds het geval was. Een aanwijzing daarvoor vormen de ettelijke gehuch-
tenn en sporen van gehuchten op Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren en 
Zuid-Beveland;; gehuchten die eertijds kennelijk groter waren en ooit de status 
vann kerkdorp bezaten. Voor deze schaalvergroting van het nederzettingspatroon 
-- een ontwikkeling tegengesteld aan die in de twaalfde en dertiende eeuw -
wordtt hier een verklaring gezocht. 

Inn hoofdstuk 4 'De kogel door de kern' wordt nagegaan welke omstandigheden 
tott het ontstaan van deze gekrompen, zogeheten gereduceerde nederzettingen in 
Zeelandd hebben bijgedragen. De aandacht richt zich in het bijzonder op de ont-
wikkelingenn met betrekking tot de kerkgebouwen gedurende het einde van de 
zestiendee en het begin van de zeventiende eeuw. Geconcludeerd kan worden dat 
dee besluitvorming ter zake van hun (verdere) afbraak of hun herstel in die periode 
vann doorslaggevend belang is geweest voor het voortbestaan dan wel het inkrim-
penn of verdwijnen van de dorpen in kwestie. Zo kon een bijdrage worden geleverd 
aann het historisch-geografisch onderzoek van de functionele aspecten van dor-
pen.. Eigenlijk is daarmee een vroege vorm van de hedendaagse kleine-kernen-
problematiekk aan de orde gesteld. Overigens speelde het vanaf de Middeleeuwen 
overgeleverdee en sindsdien verdunde nederzettingspatroon wederom een rol 
rondd het midden van de negentiende eeuw. Toen werden door politiek-bestuurlij-
kee overwegingen ingegeven pogingen ondernomen om schaalvergroting te reali-
seren.2' ' 

InIn verschillende stadia van de ontwikkeling van het nederzettingspatroon heeft 
overheidsbeleidd dus een rol gespeeld. Het zal daarom niet verbazen dat overheids-
beleidd ook meer recent van betekenis is geweest. Een uiting daarvan is het op 
Schouwen-Duivelandd berucht geworden zogeheten bevriezingsplan, waarin de 
reconstructiecommissiee adviseerde om bij de Ramp van 1953 verwoeste gehuch-
tenn zoals Kapelle bij Nieuwerkerk niet te herbouwen." Daarmee werd een soms al 
langg geleden ingezette ontwikkeling voortgezet. Zouden overigens dergelijke ge-
huchtenn hun functie als woongemeenschap al hebben uitgediend, als bijzondere 
vormm van cultureel erfgoed verdienen ze een respectvolle bejegening. Hun platte-
grondd - vaak die van een ringdorp in miniformaat - , het bodemarchief ter plaat-
see en hun bijzondere ontwikkeling rechtvaardigen een zorgvuldige omgang met 
dezee 'gehuchten, voormaals dorpen'.23 

Behalvee in vroeger en recente tijd vormen dorpen ook vandaag voorwerp van 
overheidsbeleid.. Dat beleid heeft alles te maken met het voorzieningenniveau, de 
leefbaarheidd en dergelijke. Het ruimtelijke beleid van de provincie Zeeland onder-
scheidtt in totaal 120 woonkernen. Op de vraag naar de cultuurhistorische aan-
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trekkelijkheidd - als onderdeel van een onderzoek naar de woonmilieusituatie -
vann elk van die kernen wordt in een verkennend onderzoek (hoofdstuk 6: 'De cul-
tuurhistorischee aantrekkelijkheid van de Zeeuwse woonkernen') antwoord gege-
ven.244 Dat gebeurt voor de eerste maal en zeker niet volledig. Aan de hand van vier 
karakteristiekenn is getracht de cultuurhistorische aantrekkelijkheid van de 120 
woonkernenn aan te duiden. Deze karakteristieken hebben te maken met het type 
landschapp waarin de kern is gesitueerd; met het silhouet van de kern; met het ty-
pee nederzetting; en met de monumentaliteit ervan. De steden en de krachtens de 
Monumentenwett beschermde stads- en dorpsgezichten vertonen een opvallend 
hoge,, maar niet verbazingwekkende score. Wat die beschermde gezichten be-
treft,, valt op dat de als typisch Zeeuws beschouwde (kerk)ringdorpen een belang-
rijkk deel van die categorie uitmaken. Opvallend laag blijkt de cultuurhistorische 
aantrekkelijkheidd van veel Zeeuws-Vlaamse kernen te zijn. 

HETT WATE R OP W A L C H E R E N 

Zeelandd onderhoudt al eeuwenlang een gecompliceerde relatie met het water. De 
menss heeft er zich een bestaan opgebouwd waarbij hij niet alleen voortdurend 
oogg in oog met het water stond, maar zich geleidelijk aan ook bewust werd van 
hett water als vijand in de rug. Naast de manifeste dreiging van buiten groeide een 
sluipendee dreiging van binnen. 

Hett bekendst en ook altijd het meest tot de verbeelding sprekend is de gespan-
nenn verhouding die de Zeeuwen tot en met vandaag hebben met het buitenwater, 
duss met de zee en met de beide Scheldearmen. De strijd aan dit front laat zich 
enerzijdss vertalen in soms dramatische verliezen aan mensenlevens en land. Dit 
gevechtt sloeg diepe, soms nooit geheelde wonden in de samenleving van hele ne-
derzettingenn en in het landschap. Ettelijke dorpen in bijvoorbeeld het Zuidland 
vann Schouwen verdwenen van de kaart, een stad als Reimerswaal ging ten onder. 
Nogg vijfti g jaar na de Ramp die het deltagebied in de nacht van 31 januari op 1 fe-
bruarii  1953 trof, is het besef van deze permanente dreiging door het buitenwater 
allesbehalvee verminderd. De in 2000 gevraagde en door Provinciale Staten van 
Zeelandd ondersteunde aandacht voor de verdronken dorpen in het deltagebied is 
daarr medee een uiting van. 

Anderzijdss leverde het gevecht met het buitenwater staaltjes van waterbouw-
kundigg vernuft op, die nationaal en internationaal de aandacht trekken. Dat was 
vroegerr al zo met bijvoorbeeld de Westkappelse zeedijk op de westpunt van Wal-
cherenn die teruggaat tot de vijftiende eeuw. Het was bijvoorbeeld ook het geval in 
1945-19466 met de nog altijd sterk tot de verbeelding sprekende droogmaking (na 
dee oorlogsinundatie) van Walcheren25; en het is vandaag nog steeds het geval met 
zoietss als de in 19 8 6 in gebruik genomen Oosterscheldestormvloedkering. Er was 
ookk altijd veel geld gemoeid met deze strijd tegen het buitenwater. Zo kon men 
Walcherenn met recht 'het eiland met de gouden rand' noemen.26 Het is deze ge-
spannenn verhouding met het buitenwater waarop nog altijd volgens velen de 
Zeeuwsee wapenspreuk 'Luctor et Emergo' (ik worstel en ontzwem) betrekking 
heeftt - overigens ten onrechte. Sinds enige tijd weten we dat dit devies oorspron-
kelijkk betrekking had op de vanaf 1568 gevoerde strijd tegen Spanje.27 
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Daarentegenn veel minder bekend en aanzienlijk minder tot de verbeelding spre-
kendd is de relatie die de Zeeuwen tot in de twintigste eeuw onderhielden met het 
waterr binnen de zeewering, binnen de dijken en duinen. Daar werd een gevecht 
gevoerdd met het binnenwater of landwater, zoals de bronnen het meestal noemen. 
Dezee strijd was gespeend van alle heroïek, was er niet een op leven en dood en 
hadd bovendien eerder kwalitatief dan kwantitatief landverlies tot gevolg. Hij is 
ookk snel uit het collectieve geheugen gewist. Toch beperkte het binnenwater in 
toenemendee mate - het langst op Walcheren - de mogelijkheden van wonen, van 
werkenn en van verkeer op de eilanden. Pas met de komst van gemalen kwam er 
eenn definitief einde aan eeuwen van wateroverlast, van binnenwateroverlast wel 
tee verstaan. Veel geld had men voorheen voor de bestrijding ervan nooit overge-
had. . 

InIn de waterstaatkundige en aanverwante literatuur over Zeeland is deze oneven-
wichtigheidd veelal duidelijk aanwijsbaar. In deze literatuur laten zich overigens 
inn het algemeen enkele benaderingswijzen herkennen. Gedeeltelijk daarmee sa-
menhangendd is de mate waarin de rol van het binnenwater aan bod komt. Zo is er 
eenn sterk technisch gerichte benadering die bijvoorbeeld vooropstaat in enkele 
publicatiess van Wilderom.28 Er is daarnaast een vooral institutionele benade-
ringswijzee herkenbaar; die komt bijvoorbeeld tot uiting bij Gallé.29 En er is een 
meerr landschappelijke, historisch-geografische invalshoek die bijvoorbeeld de 
publicatiess over Zeeuws-Vlaanderen door Gottschalk kenmerkt.30 Hiermee is ove-
rigenss niet gezegd dat elk onderzoek door uitsluitend een van deze invalshoeken 
iss gestempeld. Dat illustreert bijvoorbeeld het standaardwerk van Dekker over 
Zuid-Beveland.. Daarin wordt een historisch-geografische benaderingswijze ge-
combineerdd met een institutionele.3' Ook in de monografieën gewijd aan een in-
dividueell  waterschap, komen de diverse benaderingswijzen vaak samen. 

Richtenn we de blik op de afzonderlijke Zeeuwse eilanden, dan springt in de 
meestee gevallen de relatief geringe aandacht voor het binnen- of landwater in het 
oog.. Dat geldt allereerst voor Schouwen-Duiveland. Noch in oudere publicaties 
doorr Fokker, noch in een recenter werk door Wilderom is een substantiële plaats 
ingeruimdd voor dit onderdeel van de waterstaat.32 Dat is daarentegen wel het ge-
vall  in een recente studie door Kool-Blokland.33 In zijn publicatie over het eiland 
Tholenn besteedt Hollestelle weliswaar geen ruime, maar toch verspreide aandacht 
aann de suatie; in elk geval meer dan Wilderom in een recentere studie van hetzelf-
dee eiland." De Bruin en Wilderom zijn in hun publicatie over Noord-Beveland 
niett veel uitvoeriger als het gaat om de uitwatering van dat eiland.35 Ook als het 
Wakherenn betreft, komt de aandacht voor de lozing van het binnenwater er bij 
Wilderomm bekaaid af.36 Hetzelfde geldt voor Zuid-Beveland, terwijl Dekker daar-
entegenn uitvoerig ingaat op de waterlozing van dit eiland in de Middeleeuwen.37 

Gottschalkk schenkt in haar studies over Zeeuws-Vlaanderen weinig specifieke 
aandachtt aan de afwatering van dit gebied.38 Ook de aandacht van Wilderom voor 
Zeeuws-Vlaanderenn gaat maar in beperkte mate naar deze thematiek uit.39 Duide-
lij kk anders ligt het in het onderzoek door De Kraker, in het bijzonder dat met be-
trekkingg tot het Hulster- en Axelambacht. In een latere studie over dit gebied 
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(doorr De Kraker en Bauwens) is de aandacht weliswaar substantieel, maar wordt 
dee problematiek toch vooral als een recente en voornamelijk technische kwestie 
behandeld.40 0 

Niett alleen in de regionale literatuur, maar ook in een recent overzicht van de Ne-
derlandsee waterstaatsgeschiedenis is de plaats die voor dit aspect van de Zeeuwse 
waterstaatsgeschiedeniss wordt ingeruimd, maar vrij beperkt.4' Hoe valt deze over 
hett algemeen summiere aandacht voor de rol van het binnenwater in de geschie-
deniss van de Zeeuwse eilanden te verklaren? Naast de hierboven aangeduide over-
wegingenn van gevoelsmatige aard, zoals het weinig aansprekende karakter van de 
omgangg met het binnenwater, valt op het volgende te wijzen. 

Allereerstt had een groot deel van Zeeland, zeker tot voor kort, niet of nauwe-
lijk ss problemen met de lozing van het overtollige binnenwater. Vooral de jongere 
delenn van de provincie kenden dankzij hun hoge ligging ten opzichte van de bui-
tenwaterstandenn een systeem van natuurlijke lozing. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
Noord-Beveland.. Tot de realisatie van het Drie-eilandenplan in 1961, waarbij 
Noord-Beveland,, Walcheren en Zuid-Beveland onderling door dammen werden 
verbonden,, verliep de afvoer van het overtollige polderwater hier uitsluitend op 
natuurlijkee manier. Voor bijvoorbeeld westelijk Zeeuws-Vlaanderen geldt iets 
dergelijks. . 

InIn de tweede plaats werken de schriftelijke bronnen niet echt mee als het erom 
gaatt licht te werpen op dit onderdeel van de Zeeuwse waterstaatsgeschiedenis. 
Overlastt in de vorm van hoog binnenwater was lange tijd kennelijk zo vanzelf-
sprekend,, dat die bronnen er veelal het zwijgen toedoen. Alleen in het geval van 
eenn conflict komen we iets te weten van de ernstige vormen die de problemen 
somss konden aannemen. Daarentegen valt te vermoeden dat in de mondeling 
overgeleverdee herinnering het binnenwater wel degelijk een zekere rol heeft ge-
speeld. . 

Tenn slotte moeten we ons realiseren dat het hier gaat om een vorm van overlast 
diee zich nauwelijks in absolute, maar veel meer in relatieve termen laat meten en 
beoordelen.. Verlies van land door inbraak van de zee of door stuivend duinzand 
liett zich concreet vertalen in - in de polderboekhouding - afgeschreven gemeten 
schotbaarr land. Landerijen die van tijd tot tijd zuchtten onder hoog binnenwater 
lietenn echter niet meer dan kwaliteitsverlies zien, iets wat bovendien voor het ge-
bruikk als grasland acceptabeler was dan voor het akkerlandgebruik. De poelgebie-
den,, de lagere delen van de eilanden die het meest gevoelig waren voor de bin-
nenwateroverlast,, kenden grasland als overwegende vorm van grondgebruik. 
Wiee dit gebruik, dat als het ware door de natuur gedicteerd was, wilde wijzigen 
doorr het grasland te scheuren tot akkerland, zocht dus zelf de problemen op of 
vergroottee die. Dat ook de arbeidsomstandigheden in de steeds nattere poelgebie-
denn verslechterden, liet zich al evenmin in absolute termen vertalen. 

Tegenn deze achtergrond hebben we de blik gericht op Walcheren, om in het bij-
zonderr de rol van het binnenwater in de geschiedenis van dit eiland onder de loep 
tee nemen. Er zijn enkele overwegingen die het rechtvaardigen om juist Walche-
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renn aan een dergelijk onderzoek te onderwerpen. Allereerst is de waterstaatkun-
digee situatie op Walcheren allerminst representatief voor de andere Zeeuwse ei-
landen.. Bovendien geldt dat voor een goed begrip van die situatie, kennis van de 
geo(morfo)logischee opbouw van het eiland en de daarmee samenhangende wa-
terstaatkundigee infrastructuur vereist is. In dit verband is het goed te herinneren 
aann Dekker, die de Zeeuwse historiografie terecht 'Walcheren-centrisme' heeft 
verweten.. Die benaderingswijze had tot gevolg dat voor Walcheren geldende con-
clusiess vaak zijn veralgemeend tot conclusies met een geldigheid voor alle Zeeuw-
see eilanden.42 Dit moge zo zijn, het omgekeerde gevaar is evenmin denkbeeldig. 
Zoo stelt Dekker - in het algemeen - dat na de twaalfde-eeuwse bedijking in Zee-
landd 'nergens (...) een net van waterleidingen en afvoerkanalen (behoefde) te wor-
denn gegraven', zoals in het Hollands-Utrechtse veenontginningsgebied, omdat de 
natuurlijkk gevormde kreken als zodanig dienst deden en dat ook - na de nodige 
aanpassingenn - tot op de huidige dag bleven doen.43 Anderen namen deze ziens-
wijzee over.44 

Diee mag wellicht voor (de) andere Zeeuwse eilanden gelden, voor Walcheren 
lijk tt de opvatting niet goed houdbaar. Dat heeft alles te maken met de geo(mor-
fo)logischee opbouw van het eiland. Kan deze voor andere Zeeuwse eilanden mis-
schienn vergeleken worden met die van een diepe kom met hogere randen, Wal-
cherenn is naar analogie daarvan veeleer te typeren als een poffertjespan, opge-
bouwdd uit een aantal kommen - de poelen - met daartussen hogere randen - de 
kreekruggen.. Wil het in deze poelen stagnerende water adequaat geloosd kunnen 
wordenn op het buitenwater, dan zijn kunstmatig aangelegde watergangen nodig 
diee de kreekruggen doorsnijden. Het is Vlam geweest die daar al in 1942 op heeft 
gewezen:: 'De watergangen snijden (...) in het algemeen de ruggen (...) Aangezien 
daarbijj  een zeker hoogteverschil overwonnen moest worden, mag men wel aan-
nemenn dat dit op kunstmatige manier is geschied en dat dus het watergangensys-
teem,, zoals dat op Walcheren bestaat, gegraven is.'45 Van deze toen nieuwe kennis 
vann de opbouw van Walcheren kan moeilijk worden verwacht dat ze onmiddellijk 
gemeengoedd was. Het is niet onwaarschijnlijk dat dat bijvoorbeeld ook de geal-
lieerdenn parten heeft gespeeld bij het beramen van de inundatie van het eiland in 
1944.. Zeker twee ingenieurs hebben voorafgaand aan die operatie hun twijfels 
uitgesprokenn over de effectiviteit van de plannen. Een dijkbreuk zou geen snelle 
overstromingg van het gehele eiland veroorzaken, gezien de hoogteligging van 
Walcheren.. Na het eerste geallieerde bombardement (bij Westkapelle, op 3 okto-
berr 1944) werd hun twijfel inderdaad bewaarheid en waren bombardementen op 
nogg drie andere plaatsen nodig.46 Een en ander onderstreept het belang van een 
invullingg van de waterstaatsgeschiedenis in nauwe samenhang met de land-
schappelijkee situatie en ontwikkeling. 

Hoewell  (ook) op Walcheren zeker watergangen zijn aan te wijzen met een ge-
heell  of gedeeltelijk natuurlijke oorsprong, gaat dit voor dee meeste toch niet op. Zo 
houdtt Henderikx er rekeni g mee dat al snel na de aanleg van de doorgaande be-
dijkingg (kort na 1134) vanaf de dan afgesloten kreek tussen Poppendamme en Val-
kenisse/Zoutelandee de eerste watergangen werden gegraven.47 

Eenn tweede overweging om juist voor W-icheren de invloed van het binnen-
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waterr te onderzoeken, is gelegen in het feit dat het binnenwater in Zeeland ner-
genss zo lang voor problemen heeft gezorgd als juist op dit eiland. Pas in 1930, met 
dee inwerkingtreding van het (elektrische) gemaal Boreel bij Middelburg, kwam 
hierr een definitief einde aan de bijna jaarlijks terugkerende binnenwateroverlast. 
Terr vergelijking: op Schouwen zette men al in de zeventiende eeuw windmolens 
inn om deze overlast te bestrijden, in de negentiende eeuw gevolgd door stoombe-
maling.. Voor het eiland Tholen geldt iets dergelijks. Ook daar verrezen eerst 
windmolens,, in 1900 gevolgd door stoombemaling. Op Zuid-Beveland kwam het 
eerstee stoomgemaal gereed in 1883. Op Walcheren is echter zowel de fase van mo-
len-- als die van stoombemaling overgeslagen. De vraag is waarom juist op dit ei-
landd een afdoende aanpak van de wateroverlast zo lang op zich liet wachten. Zeker 
iss wel dat de gecompliceerde afwisseling van kreekruggen en poelgronden een 
technisch-waterstaatkundigg oplossing ernstig bemoeilijkte. En de belangente-
genstellingg tussen de grotere boeren en eigenaren van buitenplaatsen op de 
kreekruggenn enerzijds en de kleinere boeren in de poelgebieden anderzijds stond 
all  evenzeer een oplossing in de weg. 

Err is nog een derde argument dat ervoor pleit om Walcheren op dit punt aan 
eenn onderzoek te onderwerpen. De schriftelijke bronnen bieden voor dit eiland 
dee mogelijkheid om vrij gedetailleerd een factor te ontrafelen die in het algemeen 
alss een van de verklaringen voor de bodemdaling in de Zeeuwse poelgebieden 
wordtt beschouwd, namelijk de zogenaamde moernering. Bovendien is men met 
hett moerneren wellicht nergens zo lang doorgegaan als juist op Walcheren. 

Nett zo min als Zeeland in landschappelijk opzicht een uniforme regio is, geldt dat 
voorr het eiland Walcheren. Het oude kerngebied werd vanaf de Middeleeuwen 
eerstt uitgebreid met kleine polders in het noorden, later, vanaf de zeventiende 
eeuww met grotere polders in het zuidoosten. Naast zogeheten oudland bestaat 
Walcherenn dus ook voor een deel uit zogenaamd nieuwland. Het oude kerngebied 
zelff  is allerminst een uniforme regio in landschappelijk opzicht. Hogere, zavelige 
kreekruggenn en lagere, klei-op-venige poelgebieden wisselen elkaar afin een ma-
tee die onvergelijkbaar is met de situatie op de andere Zeeuwse eilanden. Boven-
dienn kent een brede zone in het noorden van het eiland een nog weer afwijkende 
opbouww in de vorm van zogeheten kleiplaatgronden. Alles bij elkaar een natuur-
lijkee geleding waarin belangentegenstellingen als het ware voorgeprogrammeerd 
aanwezigg waren. Deze gevarieerde en voor een juist begrip van de waterstaatsge-
schiedeniss van Walcheren relevante landschappelijke situatie staat centraal in 
eenn drietal hoofdstukken, oorspronkelijk deel uitmakend van Duizend jaar Wal-
cherencheren (1996): 'Grond onder de voeten' 1 en 11 (hoofdstuk 11 en 14) en'Om recht te 
makenn wat krom is' (hoofdstuk 13). Ze bestrijken een periode (1574-1946) met 
veelall  geleidelijke veranderingen. Door het vrijwel uitblijven van stormvloeden 
enn inundaties kwam landverlies in kwantitatief opzicht nauwelijks voor. Des te 
groterr was het landverlies in kwalitatief opzicht, vooral ten gevolge van de moer-
nering.. Ondanks herhaaldelijk uitgevaardigde verboden, beperkingen en andere 
maatregelenn kwam pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw een einde 
aann deze vorm van exploitatie die veel weg had van roofbouw. De nadelige gevol-
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genn voor de afwatering en dus voor de landbouwkundige mogelijkheden bleven 
nogg veel langer merkbaar. Mede hierdoor nam ook de landbouw op Walcheren in 
dee negentiende eeuw een uitzonderingspositie in, met het relatief hoge aandeel 
graslandd en de naar verhouding geringe bedrijfsgrootte.48 

Naastt de verantwoordelijkheid voor de buitenwaterkering en de binnenwater-
beheersingg had het polderbesruur ook de - met de steden en het particulier initia-
tieff  gedeelde - zorg over het wegennet (met inbegrip van de wegbeplanting) op 
hett eiland. De uiteenlopende functies die veel wegen moesten vervullen, konden 
problemenn veroorzaken. Pas nadat in 1838 ook de meeste belangrijke, interlokale 
wegenn in beheer bij de Polder waren gekomen, onderging het wegennet geleide-
lij kk verbetering. 

Walcherenn was al even uitzonderlijk vanwege het grote aantal buitenplaatsen. 
Voorall  in de zeventiende en achttiende eeuw verrezen die in een dusdanig groot 
aantal,, dat van een waar lustlandschap sprake was. Rond 1750 besloegen de bui-
tenplaatsenn tezamen een oppervlakte van circa 2500 hectare ofwel een achtste 
deell  van het eiland. Deze buitens (en de minder aanzienlijke speelhoven rond de 
steden)) gaven het polderbestuur een apart soort problemen te behandelen. Op 
grotee schaal werden wegen en waterlopen verlegd, vaak om de privacy op de bui-
tenplaatsenn te vergroten en om het ontwerp beter tot zijn recht te doen komen.49 

Mett het begin van het geallieerde bombardement van de Walcherse dijken op 
33 oktober 1944 kwam een abrupt einde aan de veelal geleidelijke landschappelijke 
ontwikkeling.. Na de sluiting op 22 februari 1946 van het laatste van de vier dijk-
gatenn kon aan de totstandkoming van een nieuw Walcheren worden begonnen. 

Tegenn de achtergrond van de specifieke landschappelijke situatie van Walcheren 
gaann enkele andere hoofdstukken uit Duizend jaar Wakheren - 'Een gevecht op 
tweee fronten'(hoofdstuk 10) en'Water naar de zee dragen'1 en n (hoofdstuk 12 en 
15)) - in op de binnenwaterproblematiek. 

Zowell  het keren van het buitenwater als het beheersen van het binnenwater 
vergdenn geld en menskracht. Uit de vroegst bewaarde Walcherse polderrekenin-
genn blijkt een overheersende zorg voor de afwatering, terwijl gegevens uit iets la-
teree tijd juist wijzen op grote inspanningen ter wille van de kustverdediging, zo-
alss bij Westkapelle en Zoutelande. Anders dan Dekker doet, valt hieruit niet on-
middellijkk te concluderen dat de zorg voor de waterkering aanvankelijk op de 
tweedee plaats kwam.50 Daarvoor vormen de - zeer beperkt overgeleverde -
rekeningenn een te smalle basis. Tevens maken de vele gegevens over de in de zes-
tiendee eeuw bestaande kustverdediging het onwaarschijnlijk dat deze van recen-
tee datum zou zijn. Bovenal echter geven de rekeningen slechts een indruk van 
datgenee wat er in geld aan regulier onderhoud werd besteed en niet van de inzet 
diee in natura werd geleverd. 

Eenn apart hoofdstuk ('Waterstaat bij Van Deventer', hoofdstuk 16) illustreert 
hett belang van een andersoortige bron. De algemeen als nauwkeurig en betrouw-
baarr erkende stadsplattegronden die Jacob van Deventer kort na het midden van 
dee zestiende eeuw vervaardigde, blijken vooral voor het buitengebied rondom de 
stedenn ook aanknopingspunten voor waterstaatkundige informatie te bieden. 
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Nadatt voor de Walcherse steden een toelichting was geleverd bij de heruitgave 
vann deze stadsplattegronden51, wees hernieuwd onderzoek van de kaarten uit dat 
opp enkele van de Zeeuwse stadsplattegronden een nog niet eerder opgemerkt, 
uniformm symbool voorkomt, dat in een aantal gevallen kan worden geïdentifi-
ceerdd als de aanduiding van een uitwateringspunt, hetzij in de vorm van een 
sluis,, hetzij in de vorm van een heul of een duiker. Gezien het primaire doel van 
Vann Deventers kartering gaat het om voorzieningen die waarschijnlijk (tevens) 
inundatiee mogelijk maakten. 

Dee bronnen gewagen voor de zeventiende en achttiende eeuw maar mondjes-
maatt van binnenwateroverlast; die werd kennelijk als vanzelfsprekend ervaren. 
Verbeteringg van de ontwatering stond op gespannen voet met het overwegende 
akkerlandgebruikk van de hogere (kreekrug)gronden en met de buitenplaatsen die 
daarr lagen. Behalve de kwantiteit (waarvoor voortdurend onderhoud aan drie ca-
tegorieënn waterlopen en de sluizen nodig was), baarde ook de kwaliteit van het 
binnenwaterr steeds meer zorgen. Dat binnenwater kon behalve zilt ook vervuild 
zijnn en was daarom voor bepaalde doeleinden ongeschikt. 

Eenn conflict kon een uitzondering op de schaarse gegevens over de binnenwa-
teroverlastt betekenen. Daar biedt hoofdstuk 9 'Stad en sluis en land' een voor-
beeldd van. In de jaren vanaf 1706 deed zich een tot voor de Hoge Raad van Holland 
enn Zeeland oplopend geschil voor tussen het bestuur van de stad Veere en dat van 
dee Polder Walcheren. Daarin draaide het om een van de vier Walcherse uitwate-
ringssluizen,, gesitueerd in Veere. Het conflict, waarop dossiers van beide partijen 
gedetailleerdd licht werpen, biedt een zeldzame gelegenheid ons een beeld te vor-
menn van de omvang van de toenmalige binnenwateroverlast in de Walcherse 
Oostwatering,, en van de (vermeende) oorzaken daarvan. De tegengestelde belan-
genn van stad en platteland en de onderling strijdige belangen van de Walcherse 
stedenn die in het geding waren, doen de kwestie uitstijgen boven het lokale ni-
veauu en maken haar in zeker opzicht representatief voor vergelijkbare situaties el-
derss in het deltagebied. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat Walcheren niet 
benadeeldd was geworden door de aanleg van een dok in de Veerse haven. Hoog-
stenss was dat het geval geweest in de aanlegfase van het dok. De aandacht was 
weerr eens gevestigd op de uiteenlopende belangen van de stad en het platteland 
bijj  de Walcherse uitwateringssluis en bij de - in formeel-juridisch opzicht - on-
gelukkigee ligging ervan.52 

Toenn bijna een eeuw later, in 1801, de ontwateringssituatie nog steeds uitzicht-
looss was, schreef het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een prijsvraag 
uitt die was bedoeld om dit slepende probleem op te lossen. Aan de hand van de 
gangg van zaken bij deze prijsvraag en vooral aan de hand van de uiteindelijk be-
kroondee inzending is het mogelijk een beeld te vormen van de toenmalige visie 
opp de oorzaak van de problematiek en op de oplossing ervan (hoofdstuk 7 'Om 
nuttigg te zijn'). Waterstaatsbeambte Andries Schraver, auteur van de bekroonde 
inzending,, verwachtte slechts heil van de (vier) bestaande sluizen, eventueel uit 
tee breiden met een vijfde. De veranderende situatie buitendijks, vooral het gevolg 
vann voortgaande inpolderingen in het zuidoosten van het eiland, zag hij niet als 
eenn belemmering van de suatie. Hij oordeelde wel negatief over het zijns inziens 
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ontoereikendee waterlopennetwerk en hij beschouwde de binnenwateroverlast 
alss een relatief en door de boeren zelf gezocht probleem. Effect had de prijsvraag 
niet.. Daarvoor waren de belangentegenstellingen (tussen onder meer de grotere 
boerenn en eigenaren van buitenplaatsen op de kreekruggen enerzijds en de klei-
neree boeren in de poelgebieden anderzijds), de financiële en de technische pro-
blemenn kennelijk te groot. Echte verbetering kwam pas met de ingebruikneming 
vann het eerste gemaal in 1930. Nergens in Zeeland was men zo langdurig met de 
overlastt van binnenwater geconfronteerd geweest. 

Hett probleem waar Walcheren - net als andere Zeeuwse eilanden met een verge-
lijkbaree opbouw - mee kampte, had alles te maken met het toenemende hoogte-
verschill  tussen kreekruggen en poelgebieden. Maaivelddaling, voor een belang-
rijkk deel veroorzaakt door zout- en turfwinning in de poelgebieden (de zogeheten 
sel-- en moernering), was hiervoor in sterke mate verantwoordelijk. Men gaat er 
daarbijj  evenwel vanuit dat het effect van deze exploitatie na de Middeleeuwen 
verwaarloosbaarr was, gezien de steeds strengere regelgeving op dit punt. Dat zou 
betekenenn dat de nadien toegenomen binnenwateroverlast er moeilijk door ver-
klaardd kan worden. Wat Walcheren betreft kan worden aangetoond dat deze op-
vattingg herziening behoeft (hoofdstuk 8 'Een tuin in het water'). Voor de (ruim 
veertig)) jaren na 1571 laat de omvang van de moernering zich gedetailleerd re-
construeren,, op basis waarvan extrapolatie mogelijk is. Anders dan eerdere schat-
tingenn is deze reconstructie gebaseerd op schriftelijke bronnen.ss Daaruit blijkt 
bovendienn dat zeker nog tot het derde kwart van de zeventiende eeuw op Walche-
renn moernering werd bedreven en dat bovendien plaatselijk niet alleen veen, 
maarr ook klei werd afgegraven.54 

EPILOO G G 

Uitt deze inleiding op de hiernavolgende hoofdstukken blijkt dat variatie in de 
meestee daarvan een centrale rol speelt. Het onderzoek - enerzijds meer zuiver we-
tenschappelijkk van aard, anderzijds meer toegepast - richtte zich op de variatie 
zoalss deze zich manifesteert in cultuurlandschappen en nederzettingen. De zorg 
omm deze variatie op een herkenbare wijze in stand te houden, vormde in een aan-
tall  gevallen een belangrijke drijfveer. Wij beëindigen deze inleiding met enkele 
afsluitendee opmerkingen. Die betreffen allereerst het microniveau van Walche-
ren,, vervolgens het mesoniveau van Zeeland en ten slotte het macroniveau van 
Nederland. . 

Inn vergelijking met de strijd tegen het buitenwater heeft de Zeeuwse omgang met 
hett binnen- of landwater weinig aandacht getrokken. Toch zijn er, in het bijzon-
derr als het om Walcheren gaat, verschillende overwegingen die een onderzoek 
vann dit aspect van de waterstaatsgeschiedenis rechtvaardigen. Voor een goed be-
gripp ervan is kennis van het landschap en de landschapsontwikkeling onontbeer-
lijk ,, zeker in het geval van een zo complex en gevarieerd gebied als Walcheren, 
eenn gebied dat bovendien allesbehalve representatiefis voor de andere Zeeuwse 
eilanden.. In de natuurlijke opbouw van het eiland waren de belangentegenstel-
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lingenn als het ware voorgeprogrammeerd. Een oplossing voor de bijna jaarlijks te-
rugkerendee (binnen)wateroverlast werd pas in 1930 gerealiseerd, (veel) later dan 
elderss in Zeeland. Voordien waren de tegengestelde belangen (ook die tussen stad 
enn platteland), de financiële en de technische problemen kennelijk te groot. Tot-
datt deze uiteindelijk konden worden overwonnen, werd de van nature aanwezige 
differentiatiee en de daarop geënte cultuurlijke variatie binnen het eiland alleen 
maarr steeds scherper, niet in de laatste plaats ten gevolge van de tot ver in de ze-
ventiendee eeuw bedreven moernering. Ondanks her- en ruilverkaveling is deze 
variatiee in Zeeland nergens zo goed herkenbaar als op Walcheren. Behoud en 
eventueell  versterking ervan zouden meer nog dan nu het geval is, uitgangspunt 
voorr het ruimtelijk beleid moeten zijn. 

Ookk het Zeeuwse nederzettingspatroon kenmerkt zich door relatief grote va-
riatie.riatie. Die uit zich waar het de morfologie betreft, vooral in uiteenlopende dorps-
plattegronden.. In de jongere dorpen en in de nieuwere poldergebieden is het ef-
fectt van verschillende vormen van planning en regulering aanwijsbaar. Waar het 
gaatt om het nederzettingspatroon in de oude kerngebieden is een verklaring ge-
zochtt voor de schaalvergroting van dit patroon - een ontwikkeling tegengesteld 
aann die in de twaalfde en dertiende eeuw. De grote variatie binnen het heden-
daagsee nederzettingspatroon vertaalt zich onder meer in verschillen in apprecia-
tiee van de woonmilieusituatie. In dit verband is gepoogd de cultuurhistorische 
aantrekkelijkheidd van alle Zeeuwse woonkernen te benoemen en te meten. Be-
houdd en eventueel versterking van de cultuurhistorische karakteristieken van de 
kernenn dragen bij aan een aantrekkelijk woonmilieu. Dat kan de vestiging van 
nieuwkomerss bevorderen en zo voorwaarden scheppen voor de leefbaarheid van 
hett platteland. 

Medee gelet op het grote belang dat in de ruimtelijke ordening en in het natuur- en 
landschapsbeleidd wordt toegekend aan diversiteit en variatie, is een bezinning op 
dee historisch-geografische inbreng op deze terreinen nodig. Onderzocht is vooral 
dee waardering die in internationaal opzicht bestaat voor de grote variatie aan Ne-
derlandsee cultuurlandschappen. De landschapstypen die alles te maken hebben 
mett de beheersing van het water blijken de hoogste waardering te ondervinden. 
Omm deze internationaal zo gewaardeerde landschappenn te behouden is diepgaan-
dee kennis van deze landschappen noodzakelijk. Wij menen in de hoofdstukken 
inn deze bundel over Walcheren en het Zeeuwse nederzettingspatroon aange-
toondd te hebben dat de literatuur onvoldoende basis biedt om deze landschappen 
tee begrijpen. Naast toegepast onderzoek blijf t zuiver wetenschappelijk onderzoek 
onontbeerlijkk om verantwoord om te gaan met onze Nederlandse cultuurland-
schappen. . 
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