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Stellingen n 

ii  Zo belangrijk als de periode van de twaalfde en dertiende eeuw is voor het ont-
staann en de verdichting van het kernenpatroon op de Zeeuwse eilanden, zo re-
levantt zijn de beginjaren van de Opstand tegen Spanje voor de verdunning van 
datzelfdee kernenpatroon. 
(Ditt proefschrift) 

22 In de geschiedschrijving van de Zeeuwse eilanden, in het bijzonder Walche-
ren,, is de omgang met het binnen- of landwater een factor die lange tijd ten 
onrechtee is verwaarloosd. Het effect van de moernering (en kleiwinning) op de 
binnenwateroverlastt op Walcheren valt in dit verband moeilijk te overschat-
ten.. (Dit proefschrift) 

33 Oude kaarten kunnen zowel vragen opwerpen als vragen beantwoorden. Zo 
blijkenn de zestiende-eeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer ook 
voorr de waterstaatsgeschiedenis een nog onvoldoende gebruikte bron van 
vragenn én antwoorden te zijn. 
(Ditt proefschrift) 

44 De per i januari 1988 opgeheven opleiding in de historische geografie aan de 
Vrij ee Universiteit in Amsterdam vervulde een voortrekkersrol. Zij zou tegen-
woordigg goede diensten kunnen bewijzen in het kader van de recent ingestel-
dee interdisciplinaire mastersopleiding cultureel erfgoed aan diezelfde univer-
siteit. . 

55 De in 1999 verschenen Nota Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en 
ruimtelijkee ordening is een belangrijke stap naar een betere omgang met de cul-
tuurhistorischee kenmerken van het Nederlandse landschap. Toch kan worden 
betwijfeldd of de nota ten volle recht doet aan de verscheidenheid van het Ne-
derlandsee landschap en de geschiedenis ervan. (Zie o.a. W. van der Ham, 'Uit-
zichtt op waterland? Waterstaat, cultuurhistorie en het Nederlandse landschap', 
in:: A. van Heezik e.a. (red.), Zoals ook de zee zich terugtrekt en leegte achterlaat. 
VriendenbundelVriendenbundel Pieterde Wilde, Den Haag 2001,105-120; M. A.W. Gerding (red.), 
Belvederee en de geschiedenis van de groene ruimte, Groningen/Wageningen 2003 
(Historiaee Agriculturae 33)) 

66 Veel ruimtelijk beleid zou aan kwaliteit winnen, als voldoende historisch-
geograflschee inbreng aan de planvoorbereiding te pas zou komen. 

77 Mede gezien het toenemende belang dat aan cultureel erfgoed wordt gehecht, 
iss het een voordeel voor een consulent regionale geschiedbeoefening, te zijn 
opgeleidd als historisch-geograaf. 
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88 De recente aanleg van milieuvriendelijke oevers is allesbehalve bevorderlijk 
voorr het besef dat de Walcherse watergangen een overwegend kunstmatige 
oorsprongg hebben. 

99 De wegbeplanting was sterk bepalend voor het beeld van en de waardering 
voorr Walcheren als 'de tuin van Zeeland'. De huidige argumenten pro en con-
traa het kappen van deze beplanting door het waterschap Zeeuwse Eilanden 
verschillenn niet wezenlijk van de vroegere. Toch zou vandaag zorgvuldiger dan 
vroegerr met de wegbeplanting moeten worden omgegaan, gelet op de toege-
nomenn betekenis die zowel bewoners als bezoekers van het eiland hechten 
aann hun omgeving. 

100 De 'plaats' van Hansje Brinkers (Hans Brinker) in de Nederlandse waterstaats-
geschiedeniss is een even intrigerende als onduidelijke. 
(Ziee A, P. de Klerk, 'Een "vreemde" kijk op Zoutelande', in: Provinciale Zeeuwse 
Courantt 29 december 1998) 

111 Stelling 4 ('Door het verdwijnen van historische boerderijen zal het Zeeuwse 
landschapp niet meer herkenbaar zijn als "Zeeuws"'), behorend bij P.}. van 
Cruyningenss in 2000 verdedigde proefschrift Behoudend maar buigzaam. 
Boerenn in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850, heeft sindsdien alleen maar aan 
belangg en actualiteit gewonnen. 

122 De (door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland bevorderde) ver-
vangingg van de aanduiding 'slik' door 'modder' op de in oogsttijd geplaatste 
waarschuwingsbordenn valt moeilijk te rijmen met de inspanningen die de 
Provinciee Zeeland zich getroost om het Zeeuws erkend te krijgen als regionale 
taal. . 

133 Fouten op postzegels moeten worden voorkomen. Wanneer fouten toch voor-
komenn op postzegels die vervolgens ook werkelijk in de handel komen, is dat 
eenn teken van verloedering. De in 2002 uitgegeven postzegel met de foutieve 
tekstt van het Zeeuwse volkslied is hier een schrijnend voorbeeld van. 

144 Het veel bezongen Zeeuwse licht is mooi en bijzonder, maar niet mooier en 
uitzonderlijkerr dan het licht van de Wadden. 
(Ziee o.a. L. van de Vliet, Zeeuws licht. Een onderzoek naar het bestaan, Middelburg 
20022 (Slibreeks nr. 93)) 

Behorendd bij het proefschrift van A. P. de Klerk, Her Nederlandse landschap, de 
dorpendorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geografisch e en waterstaats-
historischee bijdragen. 
Amsterdam,, 17 december 2003. 
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