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Colofon n 

Aadd de Klerk is geboren in Hilversum 
opp 15 januari 1949. Na de middelbare 
schooll  in Middelburg studeerde hij 
vann 1966 tot 1972 sociale geografie 
(historischee geografie) aan de Vrije 
Universiteitt te Amsterdam. Van 1972 
tott 19 8 5 doceerde hij historische geo-
grafiee aan de Vrij e Universiteit Amster-
damm en van 1985 tot 1994 aan de Uni-
versiteitvann Amsterdam. Sinds 1995 is 
hijj  werkzaam als consulent regionale 
geschiedbeoefeningg Zeeland, vanaf 
11 april 2001 in dienst van de Stichting 
Cultureell  Erfgoed Zeeland. 

Hijj  was van 1976 tot 1991 lid van de 
Natuurwetenschappelijkee Commissie, 
enn van 1991 tot 1994 lid van de Natuur 
enn Landschaps Commissie van de Na-
tuurbeschermingsraad.. Hij was mede-
oprichterr en is thans redactievoorzitter 
vann het Tijdschrift voor Waterstaats-
geschiedenis.. Sinds 29 april 2003 is hij 
Ridderr in de Orde van Oranje-Nassau. 

HetHet Nederlandse landschap, de dorpen m 
Zeelandd en het water op Walcheren. Histo-
rischrisch-geografische-geografische en warerstaatshistori-
schee bijdragen is in 2003 uitgegeven 
doorr Stichting Matrijs in Utrecht. 
Dee tekst is gezet in de letter TE F F Collis 
enn DTL Caspari. Het boek is gedrukt bij 
Giethoornn ten Brink, Meppel. 

Stichtingg Matrijs werd in 1981 opge-
richtt om door middel van publicaties 
dee belangstelling voor geschiedenis, 
landschap,, archeologie en monumen-
tenn te bevorderen. Matrijs werkt zon-
derr winstoogmerk. 
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